Novodobá historie kopané v Pěčnově.

Letošní rok se se jeví jako mimořádně vydařený pro pěčnovský sportovní klub FC Pěčnov, který slaví
5 let svého trvání.
Úvodem trochu vzpomínání a „díků“.
Před 5 lety dne 15. července 2006 se začala psát historie Sportovního klubu FC Pěčnov na valné
hromadě, jeho vznikem. Klub měl tehdy 20 členů (fotbalových nadšenců) včetně výboru SK v čele
s presidentem klubu Pavlem Černým a obětavým hrajícím trenérem Milanem Šnajdrem ,jemuž
vydatně sekundoval Miroslav Bednár coby asistent. Oživl tak opět překrásný sportovní areál
v malebné obci s t.č. 60 stálými obyvateli, jenž se podařilo vybudovat a je i nadále podporován,
zejména starostou obce Pěčnov panem Josefem Králem, zastupitelstvem, jakož i samozřejmě
finančním zajištěním v podobě sponzorských darů od právnických a podnikajících fyzických osob.
Všem těmto výše jmenovaným patří velké poděkování a naše úcta, zejména, však podnikateli
z Prachatic, který se angažuje v zemědělské sféře, bez jehož podpory by klub ve svých začátcích
fungovat prostě nemohl. Velké poděkování rovněž náleží lidem zajišťujícím zázemí klubu a jeho
provoz, zejména pak, spolehlivému správci areálu Miroslavu Pěstovi, paní Marií Kolářové za úklid
šaten, praní dresů (v počátcích klubu) a vedení bufetu u hřiště, správci webových stránek obce
Pěčnov Miroslavu Královi za vedení statistik a fotodokumentace, jež nemalou měrou prospívá
propagaci klubu na veřejnosti. (http://www.pecnov.cz/kultura/fc)
Cesta vzhůru.
Po založení FC Pěčnov, již nic nebránilo přihlášení nového klubu do Okresní soutěže okresu Prachatice
ročníku 2006/2007. V této naší první sezóně pod vedením zkušeného záložníka a kapitána týmu
Martina Mrázka s mnoha mladými hráči, hostujícími v kádru, jsme se umístili na 3.místě (ze 7) a díky
dobré „konstelaci hvězd“ a shodě šťastných náhod, jsme postoupili o stupínek výše, do Okresního
přeboru Prachaticka.
To si, však pro úspěšné počínání v OP, vyžadovalo rozšíření kádru o další hráče. Doplnění celku se
zdařilo, zejména v rámci dobré spolupráce s nedalekým Blaníkem Strunkovice n/Bl., hrajícím I.B třídu,
jenž díky dobré práce s mládeží, disponoval širokou hráčskou základnou, i příchody dalších
jednotlivců z jiných klubů. Zadní řady např. posílil příchod ostříleného „kozáka“ Jana Psutky
ze Šumavanu Vimperk, útočnou vozbu vyztužil „sálovkář“ Lukáš Bauer.
V této premiérové sezóně v OP jsme skončili 11. (ze 14), s bilancí 7 výher, 5 remíz , 14 proher, při
skóre 40:68. Kanonýrem klubu se v tomto ročníku stal Roman Rypáček s 13 góly.
Následující sezónu 2008/2009 se celý tým pomalu konsolidoval a znovu posílil své řady (např. o
výborného gólmana Stanislava Bauera z prachatického Tatranu. Druhá sezóna mezi „okresní elitou“
pro nás byla náročnější, i díky systému rozlosování do 2 skupin tzv. Sever/Jih. FC Pěčnov obsadil
v náročnější „jižní“ skupině v podzimní části 5. postupovou příčku (do tzv. skupiny play off - o postup
do I.B tř.) . Důsledkem podzimních bodových ztrát, měl již oddíl v jarní části, vlivem nemilosrdného
bodového klíče, pramalou šanci bojovat o vrchní patra tabulky. Skončil tudíž v konečném zúčtování

na 6.místě (z 10) - bilance 3 výhry, 2 remízy, 5 proher - skóre 21:27. Nejlepší střeleckou mušku
v klubu opět potvrdil Roman Rypáček s 11 vstřelenými góly.
Sezóna 2009/2010 byla sezónou velkých „kádrových“ změn. Vedení FC se rozhodlo sjednat přestup
několika hráčům, tzv. již v týmu „zabydlených“, leč stále hostujících, z okolních oddílů. Zejména se
věc týkala odchovanců Blaníku Strunkovice n/Bl., Richarda Landgráfa, Igora Štangreta, Jana
Zatloukala, Lukáše Maříka, Ondřeje Ludla a z SK Ktiš Zdeňka Konárka a Martina Kudrleho . Dále
následovalo vyztužení „úderné síly“ příchody Miroslava Kochmy a Libora Staňka ml. (hostování)
z Tatranu Prachatice, sjednáním hostování Petra Kůse (TJ Dub) a Martina Mesároše ze Sokola
Soběnov (CK), nicméně přestupovým „hitem sezóny“ bylo získání „ostrostřelce“ Romana Nedvídka
z Netolic. Rovněž příchod Bohuslava Pravdy z Tatranu Prachatice, jenž před tím delší čas laboroval se
zraněními, celku velmi prospěl. Kádr fotbalistů Pěčnova byl nyní prakticky složen z velké většiny
vlastních mladých hráčů, solidní herní kvality. V konečné bilancování hrané soutěže došlo k polepšení
o stupínek - zisk 5. místa (5 vítězství, 5 proher s „plusovým“skóre 34:32). Sítě za zády soupeřových
brankářů rozvlnil z pěčnovských borců nejčastěji v této sezóně Roman Nedvídek (13 krát) .
Historický úspěch.
V zatím poslední odehrané sezóně 2010/2011 dosáhl FC Pěčnov v podzimní části velmi slušných
výsledků, mezi něž např. patřil „skalp“ Slavoje Husinec na jeho hřišti, majícího velké ambice
opětovného návratu do I.B třídy. Přes zimní přestávku se tak celek z nejmenší „fotbalové“ vesnice na
Prachaticku, dokonce „vyhříval“ na nejvyšší příčce tabulky OP skupiny „A“ ! Nebýt pak několika
klopýtnutí v podzimních dohrávkách v úvodu jara, skupinu mohl, i vyhrát.
Do jarní nadstavbové části „5+5“ šel tudíž FC, ze třetího místa (10 výher, 1 remíza, 4 prohry - skóre
60:22). Nutno rovněž připomenout, že „podzimní“ tabulce „snajprů“ OP jednoznačně vévodili
pěčnovští hráči - Roman Nedvídek s 18 góly a „nestárnoucí“ Roman Rypáček se 17 brankami ! Druhý
jmenovaný si tímto obdivuhodným počinem, udělal ve 44 letech nádhernou tečku za svou soutěžní
fotbalovou kariérou.
Před začátkem jarních bojů nabral kádr mužstva opět výrazně na kvalitě. Na hostování přišel
perspektivní Michal Černovský (FK Bistav Nebahovy), návrat do sestavy ohlásil po roční pauze
uzdravený „srdcař“ Martin Mrázek, ze Zdíkova se vrátil zkušený Jan Psutka a největším „úlovkem“ pro
Pěčnov byl příchod „profesora kliček“ ,exreprezentanta ČR v sálovce, Václava Wimberského (z FK
Lažiště). Známý fotbalový neúnavný „světoběžník“ vydatně posílil záložní řadu mužstva, ale i
kamarádský duch celého týmu svými častými humornými glosami. Jarní část OP byla přesto velmi
náročná a celku mnoho nepřálo nalosování, i bodová matematika.
Přesto se pro „čutálisty“ v pěčnovských barvách nakonec stalo letošní fotbalové jaro neúspěšnější
v oddílové historii, když dosáhli na pomyslný bronz (ve skupině o postup - 7 výher, 1 remíza, 1 prohra,
při skóre 33:12) OP Prachatice (celkově v sezóně - 11 vítězství, 2 remízy, 5 proher, skóre 55:29) historicky první umístění „na bedně“. Pro doplnění údajů – tzv. předchůdce dnešního FC Pěčnov, FC
Litrpůl Pěčnov, se umístil nejvýše v OP v sezóně 2002/03, a to „pouze“ na 5. pozici.
Velkým úspěchem klubu určitě je i vítězství Romana Nedvídka ve „střeleckých dostizích“ o nejlepšího
kanonýra celého ročníku OP 2010/2011 - 28 vstřelených branek.

Slovo závěrem.
Za všemi dosavadními zmíněnými úspěchy FC Pěčnov stojí zejména „černá“ práce oddílového vedení
- Milana Šnajdra, Miroslava Bednára, Jaromíra Habáska a Václava Hesouna, kteří se permanentně
obětavě starají o skutečnost, že vedle největší devizi klubu – krásného sportovního areálu, se pro
hráče neustále zlepšují podmínky pro činnost. Současný úspěšný tým navíc disponuje, i základem
jakéhokoliv úspěchu - výbornou partou, táhnoucí za jeden provaz, jak na hřišti, tak i mimo něj.
V neposlední řadě je také nutno za sportovní klub znovu poděkovat všem sponzorům, panu
starostovi , zastupitelstvu obce a všem příznivcům FC Pěčnov za pomoc a spolupraci, která jak
doufáme bude i nadále pokračovat a dál rozvíjet sportovní aktivity v obci.
Vedle „soutěžního áčka“ pěčnovského FC, působí v rámci klubu v posledních 3 letech poměrně
úspěšně i stará garda. Její „plejeři“ svými občasnými „přáteláčky“ těší nejen „svá těla, i ducha“, ale
pohlednou kopanou v „pomalejším vydání“, zahřejí i srdce fotbalového diváka.
Znak klubu.
K pátému výročí jsme si také vytvořili tento vlastní znak klubu:

