75 let KOCHÁNECKÉHO FOTBALU
Před sedmdesátipěti lety, přesně na den v neděli 27. března 1944, zahájil svým
prvním utkáním činnost fotbalový klub SK Kochánky. Vznikl v těžké okupační době,
která tragicky poznamenala i naši malou obec.
Obětaví zakladatelé si při založení klubu vytkli jediný cíl, pěstovat populární a
oblíbený sport, vychovávat mládež ke zdravé sportovní činnosti v duchu
sounáležitosti a přátelství.
S odstupem sedmdesátipěti let lze potvrdit, že toto předsevzetí se podařilo plnit. Jak
už to v malých obcích bývá, střídala se v životě našeho fotbalového klubu léta
úspěšného vzestupu s léty hlubokých pádů. Co práce, ochoty a obětavosti bylo členy
našeho klubu za těch sedm desetiletí vynaloženo! Kolik úspěchů, ale i zklamání nám
tento oblíbený sport přinesl!
S jistou dávkou hrdosti však lze říci, že také prostřednictvím kopané se v době minulé
stalo jméno naší obce známým i daleko za hranicemi našeho okresu. Vedle zásluhy
o výchovu sportovní mládeže je toto poznání zadostiučinění všem, kteří ať v dresu
našeho oddílu či jako funkcionáři nezištně a dobrovolně přispěli ke zdaru
kocháneckého fotbalu.
Jim především, ale také všem našim příznivcům, je určeno těchto pár řádků, které
jsme si vypůjčili z úvodu v almanachu k padesáti letům fotbalu v SK Kochánky.
Zároveň chceme být současnou pobídkou dnešní generaci aktivních hráčů a
funkcionářů k ještě usilovnější práci pro lepší perspektivu našeho kocháneckého
fotbalu.
Ani současný výbor našeho oddílu si se sedmdesátipětiletým výročím činnosti neklade
jiný cíl, než získat naši mládež pro systematické pěstování krásného sportu, kterým
kopaná je a navždy bude. Dále současný výbor dal dohromady po letech družstvo
mužů, které bude v sezoně 2019/2020 hrát III. třídu sk. B. Výbor oddílu kopané pro
tento cíl vynaloží veškeré úsilí, neboť ho k tomu zavazuje bohatá stoletá tradice Sokola
Kochánky.
Přijďte zavzpomínat a povzbudit naše fotbalisty na připravovaný sportovní
fotbalový den v sobotu 31.8.2019 na hřiště do Kochánek.
9:00 – 15:00 exhibiční turnaj malých a mladších fotbalistů
17:00
mistrovský zápas mužů TJ Sokol Kochánky x TJ Sokol Jabkenice
Doprovodný program a občerstvení zajištěno.

