Vážení delegáti, vážení šachoví přátelé,

chtěl bych se tímto ohlédnout za rokem 2020, který byl náročný nejen pro nás, ale
hlavně pro celou společnost díky koronavirové krizi. Jaký byl tedy její dopad na šachové dění?
Nedohrály se v našem kraji soutěže družstev 2019-2020, které po rozhodnutí VV ŠSZK skončily 9.kolem.
Také se neodehrála spousta mládežnických soutěží a turnajů a následně byly anulovány také soutěže
družstev 2020-2021. Více se o tom dozvíte ve zprávě STK ŠSZK za rok 2020.
Byl bych moc rád, kdybyste si prošli čerpání rozpočtu ŠSZK za rok 2020, který skončil
výrazným přebytkem oproti plánovanému minusu. Díky čemu se to stalo? Jednak se neuskutečnilo
hodně akcí, takže zůstaly dotace na tyto akce, a pak je to hlavně díky dotaci ŠSČR na provoz ŠSZK. ŠSČR
totiž dotaci na rok 2020 zdvojnásobil a následně už loni poslal dotace na tento rok, kdy už nepošle nic.
Tyto prostředky budou převedeny do rezervy ŠSZK. Vzhledem k současné nejisté situaci je také třeba
přihlédnout k návrhu rozpočtu ŠSZK na rok 2021. Usnesení konference ŠSZK 2020 mj. zrušilo RŠS a ty
měly k 31.12.2020 vyčerpat finanční prostředky, které zůstaly na jejich účtech. Jinak budou převedeny
do rezervy ŠSZK. Toto se nepovedlo regionu Kroměříž.
Koronavirová krize má svůj dopad také na tuto konferenci, kterou jsme byli nuceni
uspořádat touto formou. Chtěl bych vám tudíž všem poděkovat za pochopení a vstřícnost. Chtěl bych
také poděkovat všem členům VV ŠSZK za jejich práci, kterou pro ŠSZK odvedli v loňském roce. Velké
množství problémů jsme museli řešit maily a nikdy jsme si nemohli být jisti, jestli naše rozhodnutí
nezruší nějaká vyšší moc.
Zvláště bych chtěl poděkovat Karlu Malinovskému, který po 19 letech z důvodu změny
bydliště rezignoval na funkci člena VV ŠSZK, ve kterém vykonával funkci místopředsedy. Místo něj
kooptoval VV ŠSZK jako nového člena VV ŠSZK Josefa Bednaříka.

Všem vám přeji hlavně pevné zdraví a brzký návrat za šachovnice.
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