Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
14. června 2013
Přítomni: Mirek Lejček, Petr Florián, František Nerad, Marek Škvor, Martin Novák, Jan Müller
Elektronické vyjádření: Kamil Krejcárek
Omluveni: Veronika Floriánová, Milan Škvor, Lucie Styblíková
1) Informace pro členy výboru:
 Nákup 3 barelů vody a 100k kelímků pro automaty do kabin ve výši 517 Kč (15.5.)
 Zasklení vyskleného okna v kabinách – 748Kč (17.5)
 Vyplacena záloha 2.000Kč na dohodu o provedení práce F. Macháčkovi (21.5.)
 Firma Tomáš Havel sponzorsky vytrhla pařezy u spodní branky (17.5.)
 Firma Vladimír Nerad Elektroslužby sponzorsky opravila překopnutý kabel (21.5.)
 Sponzorský dar od firmy BEDAN – účto v výši 1.210Kč poslán na účet
 Na účet poslány dotace FAČR (10.224Kč) a ČASPV (150Kč)
 Vyplaceno cestovné B. Slabému za květen ve výši 4.160 Kč (8.6.)
 Firma MAVO proplatila převodem na účet mzdové náklady na zaměstnance – 10.988
 Béčko uhradilo poplatky na jarní sezónu výši 7.800Kč odpočtem z kauce
 Výdaje na benzín na sekání – 984Kč
 Prodej 2 stolů na pinčes + 1 síťka celkem za 1.250Kč (Barešová, Krosnářová)
 Odvod vstupného za květen a červen – áčko (492Kč), béčko (130Kč)
 Nákup pohárů a medailí na turnaje mládeže ve výši 3.068Kč (7.6.)
 Úhrada pronájmu tělocvičny ZŠ Chocerady ve výši 665Kč
 Začal platit nový provozní řád kurtu od 8.6. – klíč k vyzvednutí v hospodě
 Proběhla distribuce členských kartiček FAČR
 Zapojili jsme se do dětského dne 1.6., který byl uspořádán kvůli dešti ve zkrácené verzi
pod střechou kolem koliby. Poděkování Martině Floriánové. TJ zastupoval ještě Marek.
Připraveni pomoc byli: Fanda , Lucka Chvojková, Věrka Neradová a Milan
 Pomoc 14 fotbalistů Vencovi Hromasovi s odklízením škod po povodni (5.6.)
2) Hospodaření
 Jak to vypadá s kontrolou dokladů za 1.čtvrtletí?
Kontrolní komise se domluví s Luckou a provedou kontrolu souhrnně za 1. pololetí v červenci.
3) Členská základna
 Žádost o přijetí do TJ – Martin Škvor (r.2000) – fotbalový oddíl - hlasování
 Kromě již vyloučených členů nezaplatili členský příspěvek TJ na rok 2012: Kamišová,
Zima J,. st. a Sládek Milan
 Poplatek pro FAČR nám dluží Ryšavý (200Kč), Smělý (100Kč) a Procházková (100Kč)
Martin Škvor přijat jednohlasně za nového člena naší TJ.
Zbylé poplatky od členů vybereme až s poplatky za rok 2013, které začneme vybírat na podzim.
4) Rekonstrukce oplocení hřiště
 Dokončeno betonování strany k bytovkám, Fanda Nerad natáhl v pátek 7. června pletivo
 Stížnost F. Nerada na neposkytnutí slíbené součinnosti - Fanda Sedlmaier nebrousil a
nenatíral kolíky a nebyl v pátek 7.6. ani při natahování pletiva. Venca Komínek má ca. 50h,
které budeme muset uhradit. Vyúčtování provedeme až po dokončení oplocení. Co s tím?
 Co nejdříve je nutné zabetonovat kolíky na spodní straně
 Proběhla schůzka s Tomášem Havlem ohledně úpravy rohu pod tribunou, nedá nabídku,
udělal by to za hodinovou sazbu 450Kč a prý by to bylo hodně pracné. Co s tím?
Neposkytnutou součinnost vyřešíme dle vzniklých vícenákladů.
Do práce na hodinovku nepůjdeme, mohli bychom na to vykrvácet. Budeme hledat jiné řešení

5) Fotbal
 Podána přihláška na OFS pro sezónu 2013/14 – opět 4 týmy – áčko a béčko dospělých,
starší přípravka 5+1 a starší žáci 6+1. Poháry hrát nebudeme.
 Podle kuloárních informací není nereálný postup i ze třetí pozice. Jak budeme reagovat
v případě nabídky postupu do OP?
 Nutné vyřešit co nejvíce hráčů na hostování či přestupy ideálně ještě v červnu nebo
počátkem července, aby šlo RP vyřešit zdarma poštou. V zimě jsme za osobní vyřízení RP
platili skoro tři tisíce korun.
 Hostování končí: Hromasovi, Kumstovi, Zikmundovi, Langerovi, Kofroňovi a Budkovi
Případný postup do OP vezmeme.
Hostování hráčů béčka pořeší Fanda, áčko Marek
Pro podzimní část zůstávají poplatky ve stejné výši jako na jaře – 500Kč / 200Kč (dospělí/děti).
Zbytek kauce (2.700Kč) se nebude po dohodě s Fandou vracet, ale použije se na podzim.
Pro podzimní sezónu se kauce pro béčko nebude požadovat.
První kola dospělých o víkendu 24. - 25.8. Děti asi o týden později.
Pozvánka od Struhařova na turnaj – dva víkendy (3. a 10.8.) – Struhařov, Chotýšany, Postupice
6) Pouť a pouťová zábava – 18.5.
 Úspěšně proběhl turnaj finále OP mladších přípravek
 Poděkování Hotelu Akademie Naháč za zapůjčení ozvučení + Z. Kobiánovi za instalaci
 Sokolský tým ve složení Kocourová E., Nerad F., Müller J., Lejček M., Měchura Z., Škvor
M. vyhrál pouťový turnaj ve volejbale
 Utkání starých pánů s Kozmicemi – guláše pro aktéry zápasu v hospodě za 1.575Kč
 Pouťová zábava – slabá účast – jen 56 lidí (příjem 5.600Kč)
 Kapela stála 6.600Kč + občerstvení 986Kč
 Celkem skončila pouť mínusem 3.561Kč
 Spotřebovanou elektřinu v kabinách za 972,80Kčnám na fakturu uhradí obec – nutné poslat
 Na rok 2014 objednána kapela ČEJKA BAND
Fakturu vystaví a pošle na OÚ Lucka
7) Sokolský den 22.6.
 Turnaj ml. přípravky JOMA CUP 2013 – Ostředek, Benešov, Vlašim, Zásmuky, Ratměřice,
SK Slavia Praha - dívky
 Turnaj ml.žáků O pohár SPZV Ostředek a.s. – Ostředek , Krhanice, Struhařov (Pha-V)
 Startovné 1000Kč/ 700Kč – doklady na výběr připravil Marek
 Exhibice Ostředek – Výběr hvězd – řeší Gába Tusjak, mediálně podpoří Rádio Blaník;
jakou dáme hrací dobu? Bude pak rozlučka – Milan?
 Výtěžek ze vstupného věnujeme Vencovi Hromasovi – jak to pořešíme? Dobrovolné či
stanovíme cenu? Nebo budeme jen vybírat příspěvky po celý den?
 Ozvučení – půjčí Hotel Akademie, hlasatel: Filip Moural (možná opět zajistí A.Panenku)
 OÚ schválil použití posilovny jako kabinu pro týmy mladších žáků – nutné tam dát lavice
 Poháry a medaile objednány přes internet – máme
 Diplomy – tiskne Lucka
 Propozice schváleny OFS Benešov – Marek
 Rozhodčí – Tinák (bude pískat exhibici) a Černý
 Tiskopisy – tabulky, seznamy, atd. připravil a vytiskl Marek
 Poukazy na párky v rohlíku (mládež), klobásy a pivo (Výběr hvězd) vytiskla Veronika
 Párky v rohlíku + klobásy sponzorsky poskytne SPZV Ostředek a.s.
 Balení vody pro každý tým – sponzorsky dodá SPZV Ostředek a.s.
 Branky pro druhé hřiště nám půjčí FK Soběhrdy – SPZV Ostředek zajistí dovoz a odvoz –
Fandové Sedlmaier a Macháček
 Sladké odměny pro každý tým poskytne Hotel Akademie Naháč; míče, věcné odměny a
poukazy JOMA; drobnosti časopis PRO FOOTBALL a Rádio Blaník.

 Příprava turnaje – v sobotu 22.6. ráno od 7.30 – ohrazení parkoviště páskou, příprava
laviček, hřišť, ozvučení – kdo může?
 Jury pro turnaj ml. přípravek – 3 lidi (vloni byli Kamil, Jirka a Petr)
 2 pořadatelé pro turnaj ml. žáků - ???
 Někdo, kdo bude u prezentace týmů – předání podkladů, vod a poukazů; výběr startovného,
uvedení do šaten, atd. – kdo?
 Propagace – noviny – BND, Jiskra (Marek)
- web, mailing (Marek)
- plakáty (návrh Marek, tisk Lucka?)
- pozvánky po vsi ? – kdo? Mirek?
Upravit areál – posekat meze, úklid.
Po exhibici, na kterou shání hráče Zdeněk Koukal, bude rozlučka.
Budeme vybírat jen dobrovolné vstupné.
Pořadatelé – Marek, Milan, Kamil, Petr, Jirka Škvor, Fanda Sedlmaier + ráno vypomůžou Martin,
Mirek a Láďa Tinák.
Mirek zajistí roznos pozvánek po vsi do schránek.
Pro prezentaci zkusíme oslovit Martinu Floriánovou.
8) Ostatní
 Vlastní webové stránky – kontrola šablony - Marek
 Krajské dotace – aktuální stav výzev? Floriánovi
Zatím nejsou.
 Fotokniha 2012 – máme jeden exemplář pro archivaci, čeká se na lepší cenu - Veronika
 Divadlo – zahrají nám ochotníci z Kamenného Přívozu – Dívčí válka - Marek
V sobotu 2.listopadu večer, chtějí jen polovinu z vybraného vstupného.
 Podepsat smlouvu na traktůrek – Marek
Zatím nebyl čas dojít podepsat.
 Nohejbalový turnaj trojic – sobota 13. července
Na turnaj se pokusíme opět sehnat 1-2 sudy jako odměnu.
Kontrola z VZP (25.6.) – výkazy ohledně zaměstnance – požádáme Danu Beranovou.
Schváleno přihlášení oddílu stolního tenisu do soutěže od podzimu 2013 (první zápas asi 4.10.)
Zapsal dne 14.6.2013 Marek Škvor

