Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
10. května 2013
Přítomni: Lejček Mirek, Florián Petr, Škvor Milan, Škvor Marek, Müller Jan, Novák Martin
Omluveni: Krejcárek Kamil, Floriánová Veronika, Styblíková Lucie, Nerad František
1) Informace pro členy výboru:

















Sponzoři: Hotel Akademie Naháč – 2.500Kč jako příspěvek na stůl na stolní tenis
Přišel nový set vyznačovacích met a kuželů – celkem 929Kč (23.4.)
Jenda M. předal do pokladny vybrané poplatky od hráčů za jaro ve výši 7.100Kč (27.4.)
Svatební dar pro Edu Špalka – poukaz KIKA na 500Kč (27.4.)
Odvod zůstatků ze vstupného do pokladny za duben – áčko (1.827Kč), béčko (374Kč)
Nové hadice na zavlažování – sponzorský dar od firmy Vladimír Nerad Elektroslužby
Lukáš Uršic zaplatil do pokladny pokutu 100Kč za vyloučení v Křečovicích (27.4.)
Miloslav Nerad dodatečně uhradil členský příspěvek TJ za rok 2012 ve výši 100Kč (27.4.)
Dodán a zaplacen stůl na stolní tenis model Butterfly Petr Korbel Roller za 5.700Kč (30.4.)
Vyplaceno cestovné B. Slabému za duben ve výši 3.260 Kč (30.4.)
Prodány další dvě polokošile, takže vzhledem k rezervacím (Vosátka, Krejcárková, Sadílek
T.) zbývají už jen tři.
Podepsána dohoda o hmotné odpovědnosti s Fandou Sedlmaierem
Nákup benzínu do traktůrku + kanystr F.Sedlmaier za 735 Kč
Zaplacena záloha na elektřinu ve výši 5.100Kč (7.5.)
Poplatek 100 Kč za vypůjčení lavic a stolů – Marek Škvor (8.5.)
FC Myslič nevyhověl žádosti o přeložení zápasu z neděle 19. na sobotu 18.5.

2) Hospodaření
 Doklady za 1. čtvrtletí 2013 předány Lucce dne 24.4.
Kontrolní komise se domluví s Luckou a provede kontrolu dokladů do příští schůze (14. června)
3) Členská základna
 Žádost o přijetí do TJ – Kristýna Kubíková (r. 2000) – fotbalový oddíl – hlasování
Jednomyslně přijata za člena.
K 30.dubnu zrušeno členství v TJ: L. Boučkovi, R. Kančijovi, M.Kozákovi, F. Smrkovskému a
T.Mikelovi, protože nezaplatili členské příspěvky za dva roky po sobě (2011 a 2012)
4) Pouťová zábava – CODA – 18.5. od 20.30h









Plakáty vytištěny (Lucka), rozveze Fanda Sedlmaier
Vstupenky vytištěny (Marek), nastřihá Fanda Sedlmaier
Mailing – provede Marek
Nutné šířit, aby přišlo co nejvíce lidí
Pozvánky do schránek – kdo zajistí roznos po vsi?
Kdo bude u vstupu s Fandou Sedlmaierem?
Nabídka Čejka Bandu na pouť v 2014 – cena 6.500 Kč za duo Petr s Madlenkou - souhlas?
Sraz v hospodě v 19.30?

Roznos po vsi zajistí Mirek přes Nikolu a další děti.
Pro pouť v r. 2014 objednáme kapelu Čejka Band
U výběru vstupného se prostřídáme.

5) Domácí turnaj finálové skupiny OP ml. přípravek 18.5







Příprava hřišť v sobotu ráno – sraz v 7.30h na hřišti
Další dvě branky nám půjčí SK Chocerady – dopravu sponzorsky zajistí SPZV Ostředek
Potřeba dalších 2 pořadatelů, protože trenéři se musí věnovat týmu – kdo můžete?
Rozhodčí domluveni – Černý a Tinák
Nezajistíme ozvučení, aby to mělo úroveň?
Po dohodě s Meznem, se zápas mladších žáků, který se měl ve stejném termínu hrát
v Meznu, odehraje u nás uprostřed turnaje

Ozvučení zajistí Milan
6) Rekonstrukce oplocení hřiště
 T.Havel odstranil velký kořen lísky v rohu směrem k bytovkám, který by bránil oplocení
 Sjednán Fanda Macháček na pomoc F. Sedlmaierovi – dohoda o provedení práce
 Ve čtvrtek 2. května odstraněno pletivo a kolíky na straně k bytovkám (odpad si vezme
SPZV Ostředek a.s.) a vyvrtány díry na kolíky (techniku a pracovníka bezplatně poskytla
SPZV Ostředek a.s., následně i uválela hřiště)
 V sobotu 4.5. betonování krajních kolíky. Auto + vozík pro dovoz betonu poskytl J. Škvor st.
 Další úpravy areálu – odhrabání meze od branky ke kabinám?
Nepřeje nám počasí, dvakrát domluveni lidi i beton, ale pršelo. Nutné dokončit do pouťi alespoň
stranu k bytovkám.
SPZV nám jezdí pro beton.
Marek si domluví schůzku s Tomášem Havlem – zjištění ceny za ohrabání meze + vytrhnutí pařezů
po dvou břízách u spodní branky.
7) Pouťové utkání starých pánů
 Staří páni sehrají od 16h zápas proti Kozmicím
 Po zápase zajištěno občerstvení pro hráče – guláš v salónku restaurace
Objednáno 30 gulášů. Pití každý za své.
Připravit hřiště – Fanda Sedlmaier
8) Sokolský den – sobota 22.června






Potvrzena účast dívčí přípravky SK Slavia Praha (r. 2003-4)
Příprava plánu činností / úkoly
Zápas áčka se starou gardou Kácova – jak vypadá situace?
Večerní zábava – info – Petr
Budeme vybírat vstupné? Na co a kolik?

Večer jen posedíme, nebude objednávat hudbu. Necháme to nějaké výročí, např. 50 let fotbalu.
Vstupné na dobrovolné bázi – pokladnička u koliby.
Soupeře áčka řeší Venca Hromas – pro ně klobása a pivo.
Plán přípravy dle předchozích ročníků.
9) Ostatní
 Zajištění hlavního pořadatele na zápas áčka v sobotu 26.5 – Kamil?
Marek bude instruovat Kamila během turnaje 18.5.
 Vlastní webové stránky – stav? Petr
Šablona hotova, Petr přepošle Markovi odkaz

 Krajské dotace – aktuální stav výzev? Floriánovi
Stále není žádná výzva
 Fotokniha 2012 – Veronika připravuje návrh – nyní akce, ale stále o 200Kč dražší než vloni
Objednáme jen výtisk pro archiv TJ a budeme čekat na lepší cenu
 Hasičů slíbeno půjčení lavic a stolů na Šakalí dech – 8. června
Nutné pořešit vrácení 2 setů z Třemošnice - Petr
 Prodej 2 přebytečných stolů na pinčes - ANO - NE? Cena – 500Kč/ks?
Souhlas, nabídneme za 500Kč za kus
 Bude nutné vyměnit minimálně dveře u rozhlasu, protože se rozpadají. Koho oslovíme?
Kdo zařídí?
Zkusíme poptat a uvidíme.
 Kurt – po pouti najedeme na režim dle schváleného provozního řádu
 Smlouva na traktůrek s obcí – schváleno znění, jen formálně dořešit podpisem
 Komedianti – žádost o připojení k elektřině a o využívání sociálek
Elektřina ANO, proplatí pak dle spotřeby obec. Sociálky po zkušenostech z minula NE.
 Karty členů FAČR k vyzvednutí do konce května na OFS
Vyzvedne Martin
Zapsal Marek Škvor

