
SOKOL Zaječice, z. s. 

Zápis ze schůze Výkonného výboru 

konané dne 9. 2. 2022 

 

Přítomní členové VV: D. Kasl, , P. Šnajberk, L. Sadecký, J. Kapinos 

Omluveni: M. Láska 

Hosté: M. Staruch, O. Hůlka 

 

Nové: 

1. Fotbal: poplatky FAČR na rok 2022 zaplaceny. 

2. Fotbal muži: soustředění v Kořenově super, tréninky v hale + běžky. 
Přátelák: 12. 3. od 13:30 Maršovice B, 20. 3. od 13 hodin v Lešanech (po Plese). 
17. 4. po zápase s Lešany J. Vejmelka oslaví narozeniny. 

3. Fotbal děti: tréninky v tělocvičně + umělka. Rozpisy zápasů holek – dobrá skupina. Sháníme holky 13-15 
let, pokud víte, nabídněte jim možnost trénovat u nás. UEFA Disney – proplaceno 15 tis. 

4. Údržba hřiště: rozmetadlo na hnojení za traktůrek – P. Šnajberk po průzkumu trhu navrhuje nekupovat. 
Hnojení – zjistíme od profesionálů (J. Kapinos). 

5. Podnájemné hospoda: uplatněna inflační doložka. 

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 – nevezme to OV ZajKov? 

7. Web sokolzajecice.cz: úprava designu (M. Staruch): prezentace nového designu - skvělá práce, těšte se! 
Požadavky na obsah, funkcionality, struktury – řešíme průběžně. Oslovíme členy, zda nemají historické 
fotky z masopustů/čarodějnic/plesů apod. 

8. Předběžný termín VH: 23. 4. 2022 

9. Pomoc Ukrajině: Sokol poskytl transparentní účet pro sbírku: 2601962482/2010. Díky všem! 

 

Termíny brigád: 1. jarní brigáda 12. 3. od 9 hodin. – krtek, střídačka, úklid šaten/kabin, okolí budovy  
a hřiště, oprava pletiva, celtoviny kolem multifunkčního hřiště, potřeba vyměnit čtvery světla. Drát, 
svářečka, železo, kleště, hrábě, pytle na odpadky (koupí L. Sadecký), drcpásky, vyměřit hřiště. 

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 – podáno (M. Láska). 

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

3. 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). 
4. Střecha: zatéká do hospody – prohlídka, náprava (oslovíme S. Hrušku). 

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

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

7. Vrt: osadit vodoměr, zkolaudovat – řešíme. 

8. Vývod ven na kompresor: pro pravidelné čištění traktůrku. Realizace: do jara. 
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 v úterý 5. 4. 2022 v 19:30 hodin (v případě změny budeme informovat). Všichni 
jste zváni. 

Zapsal: David Kasl 

 


