Výborová schůze TJ Sokol Ostředek
16. března 2012
Přítomni: Marek Škvor, Petr Florián, Milan Škvor, Jiří Škvor, Veronika Floriánová, Miroslav Lejček
Omluveni: Lucie Styblíková, Kateřina Kamišová, Josef Měchura, Kamil Krejcárek
Hosté: František Macháček, Ondřej Vildman, Bohuslav Slabý, René Burcev
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorské finanční dary – Reko Print s.r.o. – 5.000Kč na účet, hotově: Jaromír Pecha –
2.000 Kč, Martin Škoula – 1.500Kč, Nadace Sluníčko s.r.o. – 1.000Kč, Vladislav
Maroušek – 1.000 Kč, Milan Kobián – 500Kč
 Na FAČR odesláno 60 členských přihlášek a uhrazeno 3.000Kč na členské příspěvky
FAČR za rok 2012 (17.2.) – částka vybrána od přihlášených
 Úhrada členských příspěvků ČASPV ve výši 750 Kč (nyní má odbor 13 členů)
 Odeslány povinné účetní výkazy k 31.12.2012 na OTS Benešov (emailem 26.2.)
 Dořešen převod elektroměru v sokolovně na obec – vrácen přeplatek ve výši 73Kč
 FK Klánovice poslal 2.000Kč za roční hostování hráče Jirky Zimy, v případě přestupu
doplatí v lednu 2013 dalších 3.000Kč
 Obec Ostředek nám poslala na účet 15.000Kč jako první část obecní dotace pro r. 2012
 Malí sokolící vystoupili pod vedením Veroniky a Jany Krejcárkové na oslavě MDŽ (9.3.)
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2) Hospodaření
 Podat daňové přiznání za dohody o provedení práce – Lucka
 Kontrola účetnictví - až po skončení kvartálu
 Sokolský majetek (kabiny, koliba, buňky, lavice, branky, zavlažování, atd.) – aktualizace
hodnoty – jak pořešit? Úkol pro revizní komisi k zamyšlení, máme na to čas do konce roku
3) Členská základna
 Aktuální stav výběru členských příspěvků za rok 2011 ve výši 100Kč - Mirek
 Někteří členové platili mimo standardní výběr: Franěk, Jedlička, Ryšavý T., Šimáček J., 4x
Novotní (Xaverov) – hotově Markovi
Příspěvky zatím vybrány od 79 členů
Mirek předal 7.300Kč za členské příspěvky Markovi, který je předá Lucce
4) Sokolský ples – 10.3.
 Poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy a organizace plesu, vše jsme zvládli na
výbornou
 Velmi pozitivní ohlasy účastníků
 Slabší účast než se čekalo (80 prodaných lístků) – důvodem jarní prázdniny a oslavy MDŽ
v Kozmicích a Choraticích; zklamáním skoro nulová účast fotbalistů
 V roce 2013 bude ples o týden dříve, tj. v sobotu 2. března – domluven opět Profil za
stejných podmínek jako letos
 Tržba za vstupné a lístky do tomboly: 32.110 Kč
 Kapela včetně občerstvení stála 11.526 Kč
 Nákup hlavních cen do tomboly vyšel na 9.669 Kč

5) Předměty k výročí 50 let
 100 ks odznáčků - firma Ing. Pavel Votava - ATICO
 52 ks minidresů – firma Pavel Hubáček Minidresy
 Ceny stanoveny: minidres 120Kč, odznak 60Kč, sada 170Kč
 1 x minidres a 1 x odznak věnován do tomboly na plese
 Prodej zahájen na plese
 K dnešnímu dni prodáno: 24 minidresů, 21odznáčků (z toho 21 sad)
6) Příprava fotbalového areálu na začátek sezóny
 Zorganizovat brigádu – hrabání mezí, úklid odpadků, příprava kabin k provozu
 Na přání obce odstraníme bývalou bikrosovou kabinu – myslivci, SPZV
 Porazíme dvě břízy pod kolibou? Na podzim
 Vyklizení buňky blíže ke kolibě – uskladníme tam stoly na pinčes, sehnat polici/regál pro
umístění dresů a potřeb béčka – termín stanovit dle přistavení kontejneru ze strany obce?
 Aktualizace provozního řádu a seznamu sponzorů – Marek / Lucka tisk
 Správce areálu – dotace na mzdu – praní dresů? Petr
1.část brigády byla dne 16.3. – příprava kabin
V pátek 30.3. od 17.00 bude brigáda.
7) Fotbal – dospěláci
 Áčko absolvovalo kvalitní zimní přípravu – ZT ve Vlašimi, soustředění v Jičíně
 Byla účast na ZT vzhledem k nákladům efektivní?
 Z účtu se platila záloha 9.690Kč, bude vybráno od fotbalistů v hotovosti – soustředění si
platí fotbalisté sami – bude dořešeno s pokladníkem áčka Jendou Müllerem
 Nové posily: René Burcev z Mirošovic – 5.000Kč, Vašek Budka z Chocerad zdarma – oba
na půlroční hostování
 Na OFS osobně předložena soupiska áčka (12.3.)
 Fanda Macháček – žádost o prominutí zbytku trestu – má se dostavit na DK 21.3. v 15.30
 Béčko patrně začne rovnou mistrákem bez přípravy
 Vstupenky vytištěny – pro áčko již připraveny ve skříni v „rozhlasu“, béčkařské předány R.
Kotilovi (12.3.)
 Na základě rozhodnutí výboru zaveden poplatek 200Kč na hráče za půlsezónu jako
příspěvek na úhradu nákladů na praní dresů, elektřinu, atd. – za áčko vybere Jenda Müller,
za béčko Richard Kotil a předají předsedovi do konce dubna
 Nedostatek míčů pro áčko – nakoupíme? Kolik? 4 míče Adidas
Prasklá voda v kabinách – oprava domluvena se Zdeňkem Kobiánem na sobotu 17.3.
8) Fotbal – přípravka
 Prckové absolvovali 4 halové turnaje (2x jako mladší přípravka), výsledky lepší než vloni –
nejlépe jako mladší přípravka na turnaji ve Vlašimi (2. z 5 týmů)
 3.3. účast na Ratajském poháru mladší přípravky – o gól nepostup do finálové skupiny,
skončili 7. z 9., ale 3x vyhráli, 1 x remíza a 1 x prohra
 Pro tréninky domluvena tělocvična ZŠ v Choceradech ( 100Kč za 1h), zatím tam byli 3x.
Jednou měli společný trénink se Struhařovem v Sokolovně v Benešově.
 Účast na turnajích dobrá (8-11 hráčů), na trénincích je to slabší – průměr 6 hráčů (asi
problém spočívá v trénování v Choceradech)
 V sobotu 17.3. turnaj FK Bílkovice v S-Centru v Benešově; 25.3. přátelák v Soběhrdech;
1.4. přátelák doma se Struhařovem a 8.4. první mistrák doma s Křivsoudovem
 Nový hráč: Jakub Mistoler (r.2001) přestup z Úročnice
 Letos k registraci ročníky 2006: Pejša, Havel, Mecka, Schovánek
 Nutné sehnat 3-4 hráče pro mladší žáky pro přihlášení soutěže (máme jich jen 6)
 Praní dresů zajistíme (Marcela Kůrková), budeme vybírat půlroční poplatek 100Kč na
hráče- Marek uzavře dohodu o provedení práce

9) Členství v FAČR
 Vyšla prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3 stanov FAČR, která stanovuje
okruh osob s povinným členstvím a sankce za porušení
 Povinné členství: hráči, trenéři, hlavní pořadatel, vedoucí mužstva a dále také lékař, masér,
zdravotník, pokud budou uváděni v zápisech
 Povinné členství i pro statutární orgány zastupující klub navenek vůči OFS, KFS či FAČR
 Povinnost členství se zatím nevztahuje na rozhodčí –laiky
 Porušení povinností bude sankcionováno směrem k hráčům i klubu, v krajním případě
hrozí až vyloučení klubu ze soutěží
 Nově se budou všichni prezentovat místo r.č. svým členským ID (výměna průkazů bude
někdy během příštího ročníku) – ověření na www.clenstvi.fotbal.cz
 Za rok 2013 se bude vybírat příspěvek 200Kč/dospělý a 100Kč/mládežník do 18let
 80% vybraných příspěvků se bude vracet klubům na úrovni kraje a okresu.
10) Sokolský den – oslava 50 let TJ – 23.června
 Připraven koncept – Marek
 Petr připravil a elektronicky podal žádost o dotaci z Fondu hejtmana – 28.000Kč (11.9.)
 Marek poslal žádost doporučenou poštou na KÚ (12.9.)
 Zajištěn DJ Ježek pro večerní produkci
 Domluven p. Boška jako hlasatel
11) Ostatní
 Výzva mikroregionu Posazáví a obce Ostředek k zapojení do akce „Čistá řeka Sázava“ –
v běžící sezóně, není šance se zapojit
 Posilovna – zakrytí radiátorů – objednáno, ve výrobě - Marek
 Uhradit roční nájem za hřiště za rok 2012 ve výši 1Kč – Marek
 Nový loterijní zákon – peníze pro obce – doporučení ČSTV, OFS a ČASPV jednat
s obcemi o zvýšení příspěvku obce na sport
 Návrh na zavedení TIPOVAČKY na domácí zápasy – „tikety“ u koliby, 20Kč poplatek,
výherce bere 50%, zbytek nám – nebudeme dělat, asi by to bylo v rozporu se zákonem
 Nová kapela na pouťovou zábavu – Petr domluvil cenu 5.000,- Kč / kapela Perplex

