Výborová schůze TJ Sokol Ostředek
27. dubna 2012
Přítomni: Marek Škvor, Miroslav Lejček, Milan Škvor, Kamil Krejcárek, Jirka Škvor, Lucie Styblíková,
Petr Florián, Veronika Floriánová
Omluveni: Katka Kamišová, Josef Měchura
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorské finanční dary – Dana Beranová – 5.000Kč na účet
 P.Kukla nám poskytl latex na lajnování za sponzorskou cenu – úspora 1.012Kč
 SPZV bezplatně dvakrát uválcovalo hřiště a také ho pohnojilo
 Starostka přislíbila poslat druhých 15.000Kč z obecní dotace do pouti
 Zůstatek ze vstupného za duben – áčko + dobrovolné vstupné z přípravky činí 688Kč;
béčko zapomnělo na prvním zápase vybírat vstupné
 Pokladník áčka J. Müller vrátil do pokladny zálohu zaplacenou z účtu za soustředění áčka
ve výši 9.690 Kč (22.3.) a poplatky FAČR za zbylé hráče áčka ve výši 550Kč (20.4.)
 Podepsána dohoda o praní dresů přípravky s paní Kůrkovou – 150Kč hrubého za sadu
 Na FÚ odesláno poštou vyúčtování záloh za praní dresů (20.4.)
 Nový bojler na 200l v kabinách (hrazeno sponzorem), elektriku zdarma zapojil M. Kobián
 Dvě naše žádosti na krajskou dotaci (sportovní vybavení a divadlo) byly neúspěšné.
 SPZV odstranilo bikrosovou kabinu od hřiště – požadovala to starostka (20.4.)
 Prodej minidresů a odznáčku úspěšně pokračuje – zatím prodáno 39 sad a 5 minidresů,
zbývá 6 minidresů a 59 odznáčků – dosavadní tržba 7.350Kč (zisk + 1614Kč)
 Zakoupeny 4 nové míče Adidas pro áčko v ceně 7.600 Kč
 V sobotu 21.4. jsme se jako spolek připojili k akci Vyčištěno – v počtu 12 jsme uklidili
okolí fotbalového hřiště a kabin, dětského hřiště a kontejnerů o hospody, další členové se
zapojili v rámci jiných skupin
2) Členská základna
 Aktuální stav do-výběru členských příspěvků za rok 2011 ve výši 100Kč
Zatím vybráno od 79 členů
Mirek dovybere do příští schůze
3) Pouťová zábava – sobota 19.května od 20.30h
 Bude hrát kapela PERPLEX za 5.000Kč
 Plakáty – příprava (Marek), tisk (Lucka), vyvěšení
 Propagace – mailing, noviny, web, osobní roznos do schránek (oslovíme přípravku?)
 Kdo u vstupu?
Do 10.5. vyvěsit plakáty: Kamil
Roznos pozvánek po vsi – děti z přípravky ca. týden předem
U vstupu Mirek a Marek
4) Oslava 50 let TJ – sobota 23.6.
 Zajištění činnosti dle samostatného rozpisu

5) Příprava fotbalového areálu na začátek sezóny
 První brigáda – úklid kabin (převážně áčkaři) + F.Macháček a F. Sedlmaier vysekali
prasklé vodovodní trubky ve sprše hostů (16.3.)
 Zdeněk Kobián vyměnil prasklé vodovodní trubky - 17.3.
 Druhá brigáda – hrabání mezí, zakopání kabelu k vrtu – slabá účast jen Marek, O. Hanibal,
R.Kotil, R.Štěch a O.Šimáček (30.3.)
 F.Sedlmaier věnoval dlaždičky na opravu sprchy hostů, Milan a F. Macháček položili
dlaždičky
 Marek, Mirek a Milan – úklid a odvoz shrabané trávy – 7.4.
 Milan, Jirka a Jenda Müller vyklidili sklad – nutné sehnat nějakou polici či skříňku (Mirek)
Pan Vladimír Nerad slíbil pomoc se zajištěním osvětlení půlky hřiště směrem k obecnímu domu
(sloupy, kabely) – nutné vytvořit nákres
6) Fotbal – dospěláci
 Oba týmy o minulém víkendu konečně vyhrály
 Áčko má záchranu OP stále ve svých rukách, los máme dobrý
 Béčko má problémy s docházkou, v Nesperské Lhotě jen 9 hráčů, následně pak 11 a to
včetně posil z áčka. Další zápasy rozhodnou o budoucnosti tohoto týmu.
 Probíhá výběr půlročního příspěvku 200Kč na praní dresů – mělo by být předáno do
pokladny TJ do konce dubna.
7) Fotbal – mládež
 Kvůli špatnému počasí a nemocem se zatím nikdy nesešla přípravka kompletní, nicméně
prckové začínají opravdu hrát fotbal, ale prostě pokud proti nim nastoupí 5 jedenáctiletých
„kolohnátů“ jako naposledy Načeradec tak šanci nemají.
 Výběr příspěvku 100Kč na praní dresů téměř ukončen
 Od podzimu přihlásíme mladší žáky (10-11 hráčů + příslib několika z Chocerad) a mladší
přípravka (10-14 hráčů)
 Nutné zajistit dresy pro mladší žáky a míče pro mladší přípravku (velikost č.3)
Pan Vladimír Nerad sponzorsky koupí ke stávajícím sadám druhé dresy (ca. 12.000Kč)
8) Ostatní
 Posilovna – zakrytí radiátorů – objednáno, ve výrobě - Marek
 Uhradit roční nájem za hřiště za rok 2012 ve výši 1Kč – Marek
 Uhradit nájem za používání tělocvičny ZŠ Chocerady (300Kč) - Marek
 Divadlo v listopadu – bude i bez dotace? Ano, do příští schůze tipy na soubor
 Správce hřiště – dotace – Veronika
 Staří páni sehrají o pouti od 13h zápas s Krhanicemi
 Plavba na lodi po Vltavě v Praze – rezervace na neděli 17.6. 15-17h – zjistit zájem u
jednotlivých družstev, přednostně děti (Marek)
 Dotace – nutnost podvojného dvojnictví – zůstává v řešení – sjednat schůzku s D.
Beranovou a probrat co by změna obnášela (Marek, Jirka, Lucka)

