Výborová schůze TJ Sokol Ostředek
2. února 2013
Přítomni: Florián P., Škvor Mil., Krejcárek K., Lejček M., Müller J., Novák M., Škvor Mar.
Elektronické vyjádření: Styblíková L.
Omluveni: Nerad F., Floriánová V.
Host: Stanovský P.
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzoři: Velteko – 2.000Kč; Sycorex – 5.000Kč (na účet, vázáno na turnaj přípravky)
 Vyplacena prosincová mzda F. Sedlmaierovi – celkové náklady 10.931 Kč
 Veronika podala žádost o proplacení výdajů na prosincovou mzdu z dotace EU
 Zábava Fotbalista r. 2012 – vybráno 4.400Kč; kapela stála 7.000Kč + večeře 450Kč – 12.1.
 FAČR uhrazeno 10.100 Kč jako členské příspěvky na rok 2013 – 14.1.
 Zakoupen věnec pro zemřelého zakládajícího člena p. Brože za 780Kč – 18.1.
 OÚ Mirošovice uhrazen nájem UMT pro tréninky dospělých za únor (2.000Kč) – 18.1.
 FAČR uhrazeno 200Kč jako členský příspěvek za J.Procházku – 18.1.
 Startovné mládeže na 4 halových turnajích – 4.200Kč
 Uzavřena dohoda na praní dresů dospělých s paní Sedlmaierovou
 Provoz koliby na jaro zajištěn – nájemce SPZV zaměstná Marcelu Kůrkovou
 Realizována výměna RP u 43 hráčů – 28.1.
 OFS Benešov uhrazena pokuta za podzim ve výši 100Kč – 28.1.
 FC Graffin Vlašim uhrazeno startovné za ZT 2013 ve výši 8.250Kč – 28.1.
 Na základě rozhodnutí výboru (prosincová schůze) objednáno 15 ks polokošil a zálohově
zaplaceno (3.169Kč) – 30.1.
 Nakoupeno 6 nových míčů pro přípravku (1.350Kč) pro turnaj SYCOREX CUP – 30.1.
 Dárek pro malou Emičku Floriánovou
2) Členská základna
 Aktuální stav výběru členských příspěvků za rok 2012 (při poslední schůzi chyběla platba
ještě od 17 členů) – Mirek
 Přijetí nové člena: Petr Stanovský
Petr Stanovský jednomyslně přijat za člena TJ.
3) Nájemní smlouva na sportoviště a smlouva na obecní dotaci
 Návrh doplnění smlouvy OÚ, který připravila V.Neradová na základě našich připomínek
 Jmenování delegace pro jednání na radnici + návrh 2 termínů
 Požádat obec uzavření smlouvy na dotaci a o vyplacení první části
Dofinalizujeme návrh – přednostní prodloužení, nařízení sportovních orgánů, upřesnění možnosti
spoluužívat. (Marek)
Marek domluví termín jednání na radnici.
Potřebná větší účast členů výboru na jednání.
4) Sokolský ples
 Tombola – stav získávání příspěvků a příslibů
 Plakáty – tisk (Lucka), rozvoz (F.Sedlmaier)
 Předprodej vstupenek (kapacita 126 míst k sezení) – tisk Lucka nebo Marek
 Sponzoři osloveni – (až 20 míst), všichni byli potěšeni











Oznámení akce na OÚ – Marek
Taháky do tomboly – viz seznam
Termín sortování tomboly
Příprava a tisk lístků do tomboly
Knížečka na stůl – příprava a tisk
Web, propagace, mailing
Příprava – návoz tomboly, příprava sálu – sobota 2.3. dopoledne
U vstupu bude
Výdej tomboly

Plakáty již Lucka vytiskla, rozvěšení zajistí Fanda Sedlmaier.
Tisk vstupenek zajistí Marek
Tisk lístků do tomboly, knížečky na stoly (dle vzorů z r.2012) - domluví se později Lucka/Fanda/Marek
Taháky do tomboly – objednáme dle seznamu (Marek)
Mailing, web, propagace v tisku (Marek)
Třídění a číslování tomboly – sobota 23. února od 13h u Škvorů st. (jako vloni). Potřeba co největší
účast, abychom to rychle zvládli.
Návoz a finalizace tomboly, příprava sálu – sobota 2. března od 13h
Každý se pokusíme přitáhnout nějaké lidi, abychom měli alespoň stovku.
Osloveno celkem 9 podporovatelů včetně obce s nabídkou 2 VIP lístků.
O vstup se podělíme. Výdej tomboly bude mít na starosti F. Sedlmaier + někdo.
Počet lístků do tomboly dle počtu lidí, minimálně 1.000ks jako vloni (200 postup, výherní dle počtu cen
v tombole + nevýherní).
5) Stolní tenis
 Znovuobnovení oddílu stolního tenisu – hlasování
 Jmenování vedoucího oddílu – návrh Petr Stanovský
 Úkoly pro vedoucího: přihlásit oddíl do OSST, zajistit členskou základnu, vyřešit herní
místo (hospoda / posilovna)
Výbor jednomyslně schválil znovuobnovení oddílu stolního tenisu po 20 letech.
Vedoucím oddílu byl jmenován na základě jednomyslného schválení výborem Petr Stanovský, který má
právo se účastnit výborových schůzí s hlasem poradním.
Vedoucí zajistí přihlášku oddílu do OSST, svolá úvodní schůzku zájemců, bude řešit herní místo,
zorganizuje „brigádu“ na provizorní hraní v posilovně.
Marek domluví schůzku se zástupci provozovatele restaurace o vyřešení hraní na sále.
Pokusíme se obstarat dva nové stoly na hraní soutěže.
6) Fotbal
 Probíhá zimní příprava – info Milan
 Info k přípravě mládeže – Martin/Mirek
 Termíny přáteláků dospělých – Milan / Fanda
 Posily áčka / béčka – Milan / Fanda
 V rámci finálové skupiny OP mladších přípravek pořádáme turnaj o pouti 18.5.
Posily – Kuželka, Tusjak a Kodad z Chocerad (zdarma). Podepsány přestupní lístky, nutné dotáhnout
administrativu (musí mít platné členství).
Zájem hrát má David Langer. Nutné pořešit s Libží, hostování u nás mu skončilo 30.6.2012.
Lukáš Kukla chce odejít do Bílkovic. Mají se Markovi ozvat, aby se pořešila finanční kompenzace.
Oba vytipovaní hráči Struhařova se již domluvili jinde, takže za Ondru Hanibala dostaneme peníze.

Změna termínů ZT – sobota 9.2. Kácov od 17h; sobota 2.3. Tichonice (náhrada za Rataje) do 10.30h.
Na dnešním zápase ZT bylo celkem 19 hráčů, Kukla šel již hrát za Bílkovice.
Problém s docházkou a omlouvání u mládeže. Dnes na tréninku jen 5 dětí, omluvenka přišla jen od 4...
7) Prodloužení členství v FAČR a výměna registraček
 Jaká je situace s možnou výměnou hráčů: Mikel, Šmerha, Novák, Štěch R., Bouček,
Sadílek T., Kančij R., Kančij V., Ptačovský - Fanda
 Ke dni 29.1. žádný z hráčů, kteří hostují u nás, nemá obnoveno členství – pořeší Milan /
Fanda (můžeme to zaplatit i my a pak od hráčů vybrat)
Nutné vyřešit do konce února, pak to bude komplikované a musí se členství zdlouhavě obnovovat.
8) Dotace na pracovníka
 Zatím nám nebylo nic proplaceno – nutné prověřit u firmy MAVO - Petr
Problém v tom, že pozdě dáváme podklady, resp. musíme urgovat Fandu S., aby dodal originály výkazů,
bez nichž nám náklady neproplatí. Momentálně máme ve vzduchu ca. 22.000Kč.
9) Webové stránky TJ
 OÚ si nepřeje tolik zpráv z TJ na obecním webu
 Dočasně máme přístup k „našim“ stránkám pod Choposem
 Ideálním řešením vlastní web
 Vytvořit zadání – možnost článků s fotkami (např. FK Soběhrdy); vytvoření sekcí fotbal a
podsekce pro jednotlivé týmy A, B, mládež, dále stolní tenis, které by měly své správce,
kteří by zodpovídali za aktualizaci, info desky, kontakty, historie, atd.
 Cena – za tvorbu a roční provoz? Poptat
Vytvoříme vlastní stránky s redakčním systémem. Jednotlivé sekce dostanou své správce s možností
administrace jen definovaných sekcí (áčko, béčko, mládež, stolní tenis, cvičení dětí, atd). Centrální
administrace zůstane Markovi. Na webu by byla i sekce aktuality, kde by si se objevovaly i novinky
zadané do sekcí.
Petr zajistí přes kamaráda – vytvoření zdarma dle šablony.
10) SYCOREX CUP 2013 – 9.března v Sázavě
 Přihlášeno 8 týmů – Ostředek, Tr.Štěpánov, Rataje, Sázava, Pecerady, Václavice,
Netvořice, Uhl. Janovice
 Patronem turnaje firma SYCOREX – přispěje částkou 5.000Kč, která bude sloužit na
úhradu pronájmu haly (220Kč/h – sleva za žáky místní ZŠ), pohárů (RESPO) a nových
míčů – 3 nám zůstanou
 Rozhodčí – Tinák, Černý
 Propozice – nutné nahlásit na OFS - Marek
 Občerstvení – zajistit zboží (slíbena pomoc SPZV); kdo bude prodávat
 Obsluha časomíry, hlasatel, příprava – Fanda Sedlmaier
 Bylo by potřeba ještě 1-2 lidi na pomoc s organizací
Prodej občerstvení – poprosíme 2 maminky
11) Oplocení – hřiště
 Fanda N. má sponzora, který nám přispěje
 Předpokládané náklady ….
 Materiál zajistíme přes Fandu Nerada staršího – výška pletiva 3m
 Samotná akce proběhne našimi silami – v týdnu F.Sedlmaier a o víkendu brigáda
 Akci si vezme na starost – Fanda N.?
Pořeší Fanda N.

12) Ostatní
 Krajské dotace pro rok 2013 (vybavení oddílu stolního tenisu) – Floriánovi
Zatím nejsou výzvy. Petr zjistí situaci.
 Pokácení stromů a prořez lísek a stromů – celkem 9 stromů chceme pokácet, další ořezat
Řeší Fanda Sedlmaier
 Silvestrovský pinčes 2013 + následně posezení s harmonikou? – udělat z toho ryze
ostředeckou akci
Ano, domluvit harmonikáře – Petr – termín neděle 29.prosince odpoledne od 13h).
 Možnost získat dotaci na UMT 60x 42m , ale příspěvek TJ nebo obce je 2,8 mio.Kč
Možnost vybudování oranžového hřiště, pokud bychom měli známého na ČEZ. Co Jirka Franěk?
Petr zamluví harmonikáře i na výročku – sobota 14.prosince večer

Zapsal: Marek Škvor

