
Z á p i s  
z výborové schůze FK Vysoká n/L. z.s.  

konané dne 3.10.2022 v hospodě Na Hřišti od 17,30 hod. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Přítomni: M.Zeman, T.Škvrna, M.Solich, M.Píša, F.Dejnožka 
 
Host:  V.Daňo 
 
Byly projednány/diskutovány tyto body: 
  
1/ Pronájem hřiště – hl. hřiště –  
 
Výbor vzal na vědomí skutečnost, že od nové sezóny se za hlavní hřiště platí. Po vystavení 
faktury bude tato rozúčtována dle skutečných hodin mezi Ačko, Béčko a Mládež. Případné 
změny oproti plánu hlásit k rukám sekretáře klubu. 

 
2/ Výpisy z účtů předány 
 
Ze strany sekretáře předány výpisy z účtu dle jednotlivých kategorií – od 1.7.2022 až 
30.9.2022. 
 
3/ Požadavek Áčka pro příští sezonu hrát domácí mistrovská utkání v sobotu10,15 hod. 
 
Výbor projednal a vzal tuto žádost na vědomí. Sekretář tento požadavek zohlední v rozpisu na 
jarní část sezóny. 
 
4/ Stavba „nafukovačky“ a další věci s tím spojené 
 
Host V. Daňo informoval výbor o podmínkách provozu „nafukovačky“ s ohledem na cenu 
médií. Předpokládá se její stavba v neděli 13.11.2022. Termín bude ještě potvrzen. 

 
5/ Předání pergoly obci (vánoční zpravodaj), informační tabule 
 
Výbor vzal na vědomí dokončení stavby pergoly. Diskutovalo se o jejím dalším osudu. Bylo 
rozhodnuto o jejím převodu na obec s tím, že současně se by k ní umístila tabule pojednávající 
o historickém vzniku hřiště.  
 
6/ Vyúčtování dotace obec 2022 
 
Výbor vzal na vědomí informace sekretáře o přípravě vyúčtování, které je třeba doručit na 
obec do 31.12.2022. Zajistí sekretář. 
   
7/ Výpomoc Ačka Béčku  
 
S ohledem na dosavadní neuspokojivé výsledky Béčka a velkou marodku hráčů Béčka byla 
projednána výpomoc Ačka v soutěžních utkáních tam, kde to hrací časy umožní. 
 
8/ Klubový web – sjednocení 



Byla diskutována možnost sjednocení obou webů, bude předmětem dalších jednání. 
 
9/ Klubový časopis 
 
Diskutována možnost společného časopisu pro Béčko a  Ačko, věc bude probrána s Janem 
Píšou, bude  se řešit na dalším výboru. 
 
10/ Trenéři mládeže 
 
Výbor byl seznámen se stavem trenérského obsazení v jednotlivých kategoriích. Zejména se 
řešila personální otázka v kategorii Mladších žáků i s ohledem na ohlášený konec Kamila Šice 
na pozici trenéra/šéftrenéra mládeže k 31.12.2022. Členové výboru z řad mládeže se pokusí 
oslovit potencionální nové trenéry tak, aby byla zachována tréninková a herní kontinuita 
Mladších žáků i s ohledem na kategorii Starších žáků a budoucího Dorostu. Diskutována 
možnost, že by mohl trénovat i někdo z Ačka či Béčka. 

 
 
         FK Vysoká n/L. z.s. 
 
 
Výbor ukončen 19,30 hod. 
 
 
 
Zapsal M.Solich, M.Zeman 


