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Předmět: Zápis ze schůze OV Vrcova 

Datum: 13.4.2014 

Od:  Petr Jenkner – předseda OV Vrcov 
Komu:  PhDr. Stanislav Malík - starosta města Borovany    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Místo:    prostory knihovny Vrcov 
 

Termín konání:  13.4.2014 od 19:00 hod. do 20:00 hod. 
 
Přítomni OV:   Jindřiška Frantesová, Radek Bartík, Petr Jenkner  

 
Přizváni:   Pan Chrástka zástupce nohejbalistů z Radostic 
 

 
Program:  
 

 Projednání požadavku k využití vrcovského hřiště 

pro sehrávání turnajů v mezipodnikové lize 
v nohejbale pro hráče Radostic   

 

 Různé 
 

Zápis – přepis ze schůze: 

 

1. Vypůjčení nohejbalového hřiště Vrcov pro účely sehrání zápasů 

mezipodnikové ligy pro nohejbalisty z Radostic. 
 

OV schvaluje užití hřiště pro sehrání 5 nohejbalových turnajů vc 

nohejbalu hráčům z Radostic ve dnech 25.4.; 2.5.; 16.5.; 30.5.; 
6.6. dle dohodnutých podmínek, tj.: 

- Natažení bezpečnostní pásky mezi hrací plochou 
nohejbalového hřiště a mezi prvky dětského hřiště. 

- Zajištění dozoru jedné osoby, která bude během hry 
sledovat pohyb okolo hrací plochy. 

- Po skončení každé hry zajistit stažení hřiště a nainstalování 

místní sítě zpět na místo. 

- Současně si budou hledat náhradní řešení pro budoucí 
turnaje. 

- Hrací den je pátek, délka jedné hry je v rozsahu cca 2 
hodiny. 
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Uvedené hrací termíny zápasů nohejbalistů Radostic 

nekolidují se žádnými jinými sportovními ani dětskými 

akcemi. – doplnění originálu zápisu. 
  

Nohejbalisti z Radostic děkují vrcovským za pomoc a zvou je 

na sportovní podívanou během hracích pátků. 
 

2. OV předloží naléhavou žádost o prověření možnosti opravy vad 

hráze horního rybníka. Rybník protéká, nedrží vodu ani 
z minimálních srážek. Rybník obtěžuje obyvatele zápachem a 

hmyzem. Voda dále chybí i pro tréninky sportovních družtev 

SDH Vrcov.  
 

3. OV prověří na MěÚ Borovany možnost investice do vybavení 

Sboru dobrovolných hasičů Vrcov ( homologovaný přetlakový 
ventil, káď na vodu). 

 

 
Zapsal: Jindřiška Frantesová 

 
 

 
 

Přepsal z originálu Petr Jenkner 
dne 13. 4. 2014 
 

 
 
 

Příští termín schůze OV Vrcov je neděle 27.4.2014. 


