
SOKOL Zaječice, z. s. 

Zápis ze schůze Výkonného výboru 

konané dne 9. 2. 2022 

 

Přítomní členové VV: D. Kasl, M. Láska, P. Šnajberk, L. Sadecký 

Omluveni: J. Kapinos 

Hosté: M. Staruch 

 

Nové: 

1. Unimobuňka na nářadí/traktůrek: Kuba Kail instaloval rámy vrat, zbývá oplechování – plechy od P. 
Šnajberka – čekáme na počasí. Zjistit podmínky pojištění věcí uvnitř (D. Kasl). 

2. Fotbal muži: tréninky každou neděli venku, soustředění v únoru (Kořenov). 

3. Fotbal děti: tréninky v tělocvičně + umělka. Přáteláky v únoru zajištěny. 

4. Florbal děti: tréninky běží. Snižovače branek zaplacené, čekáme na dodávku. 

5. Dotace: 
- Stř. kraj.: požádáno o 100 tisíc - neinvestiční (M. Láska). 
- Můj klub: požádáno o 166 tisíc (M. Láska). 
- Kabina: Požádáme, jakmile bude vypsáno, souvisí se strategií rozvoje sportu v Pyšelích, podklady za ZajKov 
odeslány (D. Kasl). Průzkum trhu – multifunkční hřiště – oslovíme 3 firmy. 
6. Plánované akce: 
Maškarní ples sportovců: náhradní termín 19. 3. 2022 – potvrzeno od kapely. 
Vstupné: 145 Kč / 1 osoba, předprodej v Oksfordu, tombola: ceny prosíme do Oksfordu do 17. 3. 
Kapela: Pod Altánem, hlasování o nejlepší masku. Propagace: mail na členy, plakát na nástěnku, FB. 
Masopust: varianta spojit v menším s plesem, jinak letos Sokol nebude pořádat. 

7. Web sokolzajecice.cz: úprava designu (M. Staruch): prezentace nového designu - skvělá práce, těšte se! 
Požadavky na obsah, funkcionality, struktury – řešíme průběžně. 

8. Nový traktůrek: smlouva vyřešena. 

9. Předběžný termín VH: 23. 4. 2022 

 

Termíny brigád: 1. jarní brigáda 12. 3. od 9 hodin. 

Od března 2022 nový systém: pravidelně každou druhou sobotu v měsíci od 9 do cca 11 hodin. 

 

Z minulých VV: 

1. Spolkový rejstřík: VV provede v nejbližším možném termínu zápis změny (včetně členů Revizní komise) – 
podáno (M. Láska). 
2. Střecha: zatéká do hospody – prohlídka, náprava (oslovíme S. Hrušku). 

4. Elektroinstalace k čerpadlu pro závlahu: zbývá zprovoznit čidla, je třeba vyřešit problém 
s elektromagnetickým ventilem, osadit 2 zásuvky do technické místnosti (O. Hůlka). 

5. Zavlažování: nádrž vypuštěná, zkontrolovat trubky a hadice. 

6. Vrt: osadit vodoměr, zkolaudovat – řešíme. 

7. Vývod ven na kompresor: pro pravidelné čištění traktůrku. Realizace: do jara. 

8. Údržba hřiště: P. Šnajberk navrhuje koupit rozmetadlo na hnojení za traktůrek – zjistit cenu (P. Šnajberk) 
– do jara. 
Pletivo za spodní brankou: nově připevnit – při jarní brigádě. 
Utržená střídačka – svařit při jarní brigádě. 
9. Pozemek podél hřiště 378/11: domluveno s Kačkou Roučkovou, že dostaneme darem (vydražená cena: 
6083 Kč), Sokol zařídí převod a uhradí poplatky s tím spojené (D. Kasl, M. Láska) – řešíme. 

 

 

Příští schůze VV v Oksfordu 2. 3. 2022 v 19:30 hodin (v případě změny budeme informovat). Všichni jste 
zváni. 

Zapsal: David Kasl 


