Zápis
z jednání výboru oddílu kopané TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří dne 23. června 2014
Program:
1) Kontrola plnění úkolů z poslední schůze
2) Různé (organizace, jednotliví členové výboru)
3) Úkoly k plnění na další období, usnesení
Přítomni: B. Szendi, J. Sassmann, J. Hrubý, od 18:45 hod. J. Tomsová
hosté: P. Hřib, J. Kardoš st., T. Skopový, K. Bayer
ad. 1) Kontrola plnění úkolů z posledního výboru + různé



aktualizace trenérských licencí – chybí pořád Munka, Kardoš st.
pro K. Bayera aj. Sassmanna na TJ – jak to vypadá s odpovědí na můj dopis z 22.4. !
a zda nebude mít TJ problém s převáděním finančních prostředků oddílu (neúčelové
peníze pro fotbal i vyúčtování dokladů) bezhotovostně na jeho účet č.
2763805113/0800 vedený u ČS, a.s., pob. Kynšperk nad Ohří
 koupit kbelíky (na osvěžení při zápasech) + LUXOL (mají v Penny) – Hrubý
 zajistit FAB do dveří garáže – Munka
 J. Sassmann koupil nový zámek od vrat – vyúčtováno z vrácené zálohy na HR u Ž
 P. Hřib vrátil klíče od šaten a hřiště za sebe i syna Davida – nutno sehnat někoho k Ž
(zájem projevila I. Milfaitová, promluvit s L. Kacsmárem)
 V SO od 17:00 hod. má rozlučku „B“
 požadavek na zapůjčení dresů pro tradiční zápas s bratry Hoyerovci v Německu, ano
 poděkování P. Bendovi za zakoupení nových praporků pro AR
 opět vznesen požadavek na lékárnu pro D
 proplaceno PHM správci 200,- Kč (Hrubý)
 výbor oddílu vyhlašuje pro jednotlivé členy oddílu již pro rok 2014 povinné brigády
v rozsahu 3 hodiny (lze „vykoupit“ za každou hodinu částkou 50,- Kč)
 brigády se budou konat každou SO od 10:00 do 12:00 hod.
 seznam prací bude vyvěšen na nástěnce……
 následující schůze výboru naplánována na 28.7.2014 od 18:00 hod.
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dát souhlas s projednáním pro Orgoníka, rozhodčí
dobrý výkon, na začátku vyloučen 1+1 za vzájemné
potyčky a v utkání byl klid
jeden hráč (Smatana) pěti góly porazil domácí

Seznam prací:
- shrabání trávy, úklid v areálu, kátrování hlíny, zametení střídaček, úklid Al branek pod
střechu, úklid v šatnách, drobné opravy, pořezat spodky stromů
- opravy hrazení, opravy lavic v šatnách, opravy laviček (řezání, broušení,
přišroubování, natírání), vykopání děr na nové, jejich osazení a zabetonování,
přendání reklamy Nalevajko, přivaření lavic na střídačkách, přepažení garáže, natření
vrat zvenčí, nástěnka

