Zápis výroční členské schůze Nohejbalového oddílu Pavlovsko o.s.
konané dne 5. 1. 2013
1) Předseda NO Lukáš Spal přivítal přítomné členy a seznámil je s programem schůze
2) Byl schválen návrh zapisovatele p. Beránek a mandátové komise : pí. Šandová a p. Přibyl
3) Podle prezentační listiny bylo přítomno 35 platících členů z 57 platících, bylo tedy stávajícím
jednatelem konstatováno, že výroční schůze je usnášení schopná.
4) Se situací a umístěním družstev v soutěžích seznámil přítomné předseda. Družstvo A se bohužel
rozpadlo a v krajském přeboru dohrálo na 3. místě ze čtyř učastníků. Stav v krajské soutěži je
ostatně z důvodu nezájmu družstev na okresní úrovni postoupit výše, hlavně z důvodu finanční
náročnosti a nutnosti mít mládežnické družstvo. Družstvo B se v okresním přeboru umístilo na 5.
místě a družstvo žen se po serii 7 turnajů umístilo ve II. lize žen na 3. místě. Ženy ovšem na
Pavlovsku končí a přechází do Litohlav. Pro novou sezonu tedy zůstává jedno družstvo mužů
v okresním přeboru s trenérem Romanem Tyrnerem.
5) V roce 2012 uspořádal NO Pavlovsko tradiční akce a turnaje. Na začátku hrací sezony proběhl
turnaj – 2. Ligy žen, kde naše děvčata obsadila druhé místo. 30. 4. Byla přinesena, ozdobena a
postavena májka. Večer jsme poseděli u táboráku. 9. 6. Proběhl i přes nepříznivé počasí Dětský
den. Koncem června jsme bojovali na místních olympijských hrách, které překvapivě vyhrál
Šebelle Zdeněk st. Ve čtvrtek 5. 7. proběhl již 12. ročník turnaje trojic Memoriál Karlů Pšajdlů,
kterého se zúčastňují i ligoví hráči a jak o nejlepší se umístilo družstvo – ve složení Mixán Jiří,
Turek Petr, Holub Jiří. V srpnu proběhl ŠTEDRÝ DEN – při kterém byl přivezen sníh a postaven
sněhulák. V klubovně se konal Maškarní bál. Posvícení jsme strávili v klubovně na přátelském
posezení i na hřišti při Místním posvícenském turnaji trojic. Pro děti jsme v prosinci upořádali
Mikulášskou nadílkou s dárky i muzikou. Na konci roku se za slabé účasti konalo Silvestrovské
posezení.
6) V roce 2012 bylo hlavně při úpravě hřiště a okolí a při přípravě akcí bylo odpracováno zdarma 312
hodin ( nejvíce sl Holubová Jana. ), placených 129 hodin ( nejvíce Z. Šebelle st., L. Spal, M. Přibyl ).
7) O finanční situaci NO Pavlovsko a rozpočtem na rok 2013 seznámil přítomné hospodář p. Zdeněk
Šebelle. Hospodaření v roce 2012 vyšlo s mírným přebytkem z důvodu poskytnutí účelové dotace
od Krajského úřadu Plzeňského kraje . Dotace byla určena na sportovní činnost našeho klubu a
byla celá proinvestována. V loňském roce byla zakoupena sekačka a žehlička na válec,
zabudováno bezpečnostní zařízení v klubovně, bylo opraveno oplocení okolo hřiště. V letošním
roce počítáme s těmito výdaji na akce :
Májka, táborový oheň
Dětský den
OHP
Nohejb. turnaj Mem. Pšajdlů
Místní posv. turnaj
Rybářské závody

duben
červen
červen
červenec
září
září

1000,2500,2000
500
2000
1000

Mikulášská nadílka
Silvestrovské posezení

prosinec
prosinec

1000
1000

Zodpovídá
Šanda, Beránek
Venzhoferová
J. Vildman
J. Holub st.
NO Pavlovsko
Spal Martin
J. Holubová, V. Neckářová
barmani klubu

8) Do výboru NO Pavlovsko o. s. byli zvoleni : předseda - Lukáš Spal, hospodář - Zdeněk Šebelle st.,
jednatel - Martin Šanda, kulturní referent - Eva Venzhoferová a Jana Holubová, , revizoři - Miroslav
Beránek a Andrea Šandová, brigádnický referent - Marek Přibyl. Trenérem zůstává Roman Tyrner ml.
Barmany byli v tajném hlasování zvoleni - Jiří Procházka a Andrea Šrámková. Nájemné bylo kvůli
placení vodného zvednuto z 5000,- Kč na 6000 –Kč, barmani přislíbili sponzorskou účast na akcích
klubu.
9) Od 5. 1. 2013 jsou trochu upraveny podmínky členství v našem občanském sdružení, ty jsou
rozepsány ve zvláštní příloze – která visí na klubové nástěnce.
10) Správcem rybníka a jeho okolí byl zvolen Martin Spal. Poplatek za lovení zůstává stejný 200 ,- Kč.
Byla doplněna násada ryb. Na podzim plánuje uspořádat rybářské závody hlavně pro děti, ale i
pro dospělé.
11) V roce 2013 počítáme v rámci zlepšování podmínek v klubovně a okolí, že brigádami vybudujeme
krb vedle přístřešku klubovny klubovny a molo na vodní nádrži.
12) Na závěr jednání jsme očekávali vystoupení zástupce OÚ Dobřív, který by nás seznámil s akcemi,
které se týkají naší obce, případně co se očekává od našeho občanského sdružení. Bohužel se pan
starosta ing. Kozlík nedostavil a ani za sebe neposlal nikoho jiného. Jediný, kdo se omluvil, byl
zastupitel pan Pavel Vildman. Domníváme se, že by bylo dost dotazů, např. ohledně pojištění
budovy klubovny, rozbitého okna klubovny, důvod nekonání veřejného zasedání OÚ Dobřív na
Pavlovsku a hlavně, kam byly přerozděleny peníze z výnosů loterií, které obec dostala a měly být
použity na podporu sportu a mládeže. Písemnou formou jsme o tento finanční příspěvek žádali p
starostu a do dnes jsme nedostali odpověď .
Pozn. Zápočtový list odpracovaných brigádnických hodin dle smlouvy s obcí za rok 2009 je předán
na OÚ Dobřív 12.12.2012.

Sepsal: Jednatel – Beránek Miroslav

