Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
10. září 2014
Přítomni: Mi.Škvor, Ma.Škvor, F.Nerad, M. Lejček, J. Škvor, M.Novák, K.Krejcárek
Omluveni: L.Styblíková, J. Müller, P. Florián
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorský dar – SPZV Ostředek a.s. – 3.000Kč v hotovosti (15.8.), ALFIA EUROPE s.r.o.
(Láďa Fiala) – 5 míčů pro přípravku v částce 3.119Kč (27.8.)
 Nákup 5 barelů vody AQUA Fontana za 500Kč (7.8.)
 Tomáš Sadílek doplatil hráčský poplatek za jaro ve výši 500Kč (13.8.)
 Uhrazeny hráčské poplatky OSST na sezónu 2014/15 ve výši 3.300Kč, které budou následně
vybrány od hráčů a vráceny do pokladny TJ (14.8.)
 Fanda N. připevnil č.p. na kabiny (16.8.)
 Nákup 50kg barvy na lajnování za 1750Kč (19.8.)
 Na účet přišla dotace z ÚP za mzdové náklady na pracovníka za červen – 11.998Kč (19.8.)
 Objednány a zaplaceny polokošile a kšiltovky za 5.411Kč - firma Korus (22.8.)
 Protříděny míče dospělých, použitelné nabídnuty dětem (24.8.)
 Fanda N. s údržbářem dojel pro hnojivo, následně Milan s údržbářem pohnojili hřiště a ještě
s pomocí Fandy Sedlmaiera pověsili nové sítě (26.8.)
 Uhrazeno startovné v OP-IV za 2 týmy stolních tenistů pro sezónu 2014/15 – 300Kč (28.8.)
 Zůstatek ze vstupu na zápas s Čerčany ve výši 120Kč převeden do pokladny TJ (31.8.)
 Objednány a uhrazeny poháry pro turnaj ve st. tenise Ostředecký Votvírák – 1.505Kč (2.9.)
 Honza Chrpa opravil přívod vody v kolibě a instaloval umývací zařízení na půllitry (2.9.)
 OFS udělil TJ pokutu 1.000Kč za chování Mirka Lejčka při zápase s Čerčany (3.9.)
 Požádali jsme o prodloužení dotace z ÚP na zaměstnance J. Müllera do konce listopadu (8.9.)
 Na účet přišla dotace z ÚP za mzdové náklady na pracovníka za červenec – 12.000Kč (10.9.)
ÚP schválil naší žádost, dotace prodloužena o dva měsíce do 30. Listopadu. Dostaneme navíc 24
000Kč na mzdové náklady na pracovníka (10.9.). Veronika připraví dodatek k pracovní smlouvě.
Kopii nutné dodat na ÚP do Benešova.
2) Ekonomika
 Veronice předány doklady za červenec a srpen (2.9.)
 Nutné provézt kontrolu dokladů 4-8/2014 revizní komisí a následně je předat Daně Beranové,
která se po nich již shání – revizní komise + Veronika
RK provede kontrolu dokladů do konce září!
3) Členská základna
 Přijetí nového člena, resp. obnova členství – Jarda Lundák (oddíl stolního tenisu) - hlasování
 Členství v TJ ukončili otec a synové Novotní z Xaverova (4)
 Zahájen výběr členských příspěvků TJ za rok 2014 – Marek předal 20.8. seznam Mirkovi
J. Lundák znovu přijat za člena
4) Koliba – pivo
 Rychtář po zjištění výtoče změnil nabídku. V elektronickém hlasování rozhodnuto, že
zůstaneme u Kozla (výbor: 5:1, RK: 2:0)
 Provedena oprava přívodu vody, výměn kohoutku a nainstalována myčka sklenic
5) Dotace –modernizace kabin
 Marek vyzvedl projekt (5 paré) a tři výtisky rozpočtu (13.8.)
 Schůzka s paní Kufovou z AGRS a.s. – předán projekt a listiny, které jsou k dispozici, prohlídka
stavu kabin. Doporučeno získat podpůrná vyjádření od dalších místních spolků (20.8.)
 Jedno paré projektu a rozpočet předán na žádost starostky na OÚ (22.8.)
 CPV podpůrné vyjádření dodalo, SDH vydání schválilo na výborové schůzi
 Ministerstvo odložilo vyhlášení výzvy, patrně na konec října / počátek listopadu

6) Fotbal - dospělí
 Kádr se stabilizoval na ca. 16-17 lidech
 Jenda vybírá podzimní poplatky ve výši 500Kč – dokončit do konce září
 Někteří hráči ale dávají ultimáta tipu, pokud nebudu hrát, už nepřijdu. Jsou i tací, kteří jen píší
SMS, že přijedou, jen když budou hrát.
 Rovnostářství v nasazování bez zohledňování přístupu např. k tréninku začíná způsobovat
nespokojenost většiny hráčů a mohlo by to vést k pravému opaku původního záměru.
 Mirek by měl dostat plný mandát určovat sestavu dle svého uvážení i síly soupeře –
diskuze
Mirek dostal jednohlasně plný mandát, aby z pozice trenéra určoval sestavu dle svého uvážení.
Diskuze proběhla mezi členy výboru hlavně emailem.
Jenda vybere poplatky do konce září.
Podepsané zdravotní prohlášení pro sezónu 2014/15 mají všichni aktivní fotbalisté. Noví, kteří
naskočí později, podepíší průběžně.
7) Fotbal mládež
 Nadějné výsledky v úvodu – přípravka oba zápasy vyhrála, žáci jedna výhra a jedna prohra.
 Nutné doplnit kádr přípravky – někteří přestali chodit, Martínek Škvor odchází do Benešova
(nakonec na přestup), v týmu jen 9 hráčů, z toho dva ve střídavé péči s účastí jednou za dva
týdny – připojíme se do Náboru vyhlášeného FAČR – termín pátek 12. září – registrovat
lze nově od 5 let
 V sobotu 17.ledna opět pořádáme halový turnaj starší přípravky v Sázavě – zatím přihlášeny
týmy Ratměřic, Krhanic a Trhového Štěpánova
 Úvaha o halovém turnaji i pro starší žáky – zjistit možný termín
 Martin vybírá podzimní poplatky – dokončit do konce září
V Sázavě máme rezervovány termíny 17. ledna a 14. března na halové turnaje. Starší žáci jsou
s otazníkem, zda bude zájem alespoň 6 týmů.
Martin dokončí výběr poplatků i podepsaných zdravotních prohlášení do konce září.
8) Dívčí fotbal v Ostředku
 Probíhá dotazníková ankety mezi děvčaty, zda by měla zájem hrát v případném dorosteneckém
týmu v sezóně 2015/16. Na základě výsledků budou následovat další kroky – zjištění podmínek
pro dorosteneckou ligu a poté oslovení klubů Benešovska.
 Předběžně domluvena spolupráce s klubem ženského fotbalu MINERVA FF Praha. Pan
Janovský by měl dorazit v neděli 14. září na zápas žáků.
 Nikola Holubková – chtěla by zkusit na střídavý start hrát na podzim za dorostenky MINERVA,
aby si vyzkoušela ženský fotbal (hrají druhou dorosteneckou ligu), s tím, že ale prioritně by
měla hrát za naše žáky.
V dotazníkové anketě vyjádřily zájem hrát za dívčí dorost – N. Holubková, M. Svobodová, K.
Kubíková a Z. Vernerová. Zájem má i K. Horáková, ale nemá zatím souhlas rodičů.
Výbor dává předsedovi mandát, aby pokračoval v aktivitě vedoucí k založení dorosteneckého
dívčího týmu pro sezónu 2015/16. Osloví se kluby z okolí – nejen BN, ale i KH, KO, PV, zda
nemají děvčata se zájmem dále pokračovat s fotbalem i po skončení žákovské kategorie.
Pan Janovský doporučil vytvořit tým mladších dorostenek (U17) a přihlásit se do 2. ligy. Hraje se
na půlku hřiště v počtu 7+1. Slíbil i případně hráčskou podporu. Na tuto soutěž postačí, aby zázemí
splňovalo kritéria pro soutěže OFS, rozhodčí není delegován. Aktuálně hrají jen 4 týmy – Mělník,
Krupka, Domažlice a Rakovník. Do nové sezóny přibudou Votice a asi Jílové.
Minerva FF nám napíše podpůrný dopis ohledně dotace – rozvoj ženské kopané a možná se podaří
i od komise ženského fotbalu.
Výbor souhlasí se střídavým startem N. Holubkové za MINERVA FF v 2.lize dorostenek.

9) Stolní tenis
 Schůzka s nájemcem restaurace p. Vrbou (za TJ Marek a Petr Stanovský) – podpora hraní
stolního tenisu, souhlas s umístěním třetího stolu na sál, podpora nového turnaje Ostředecký
Votvírák (slíbeny pivní ceny)
 Paní Ivana Škvorová bezplatně zapůjčila TJ na základě smlouvy stůl na stolní tenis. Za ušetřené
peníze (výbor nákup 3. stolu schválil na schůzi dne 17.11.2013 ) se objednali a uhradili ohrádky
v částce 3.977Kč (10.9.)
 Losovací aktiv OSST proběhl dne 8. září – za TJ přítomen Marek – každý tým dostal 7 balení
po 3 míčkách. Sezóna začne v pátek 3. října zápasem mezi áčkem a béčkem.
10) Ostředecký Votvírák – sobota 27.září
 První ročník turnaj ve stolním tenise určeného především pro registrované hráče OP okresu
Benešov, ale mohou se přihlásit i místní zájemci
 Dotace od OSST ve výši 5.000Kč – určeno na ceny – dárkové koše z obchodu v Ostředku
(3.5000Kč) a poháry (1.500Kč)
 Účast omezena na 32 hráčů, aktuálně přihlášeno 22 – nejprve skupiny a pak pavouci
 Záměr založit tradici, ale na rozdíl od silvestrovského pinčesu, který zůstane jen pro domácí,
chce oddíl st. tenisu zvát i hráče jiných oddílů
Aktuálně přihlášeno již 24 hráčů. Hledáme dobrovolníka, který by dělal během turnaje
zapisovatele výsledků a posílal hráče k zápasům. Začátek je od 8h. Nabízíme zaplacení obědu.
11) Ostatní
 Webové stránky
 Dlužníci: Hromas 250Kč (čepice)
 Fotokniha 2013 – pořídíme jeden výtisk do archivu – Marek + Veronika
 Školení a doškolení trenérské licence C
Na doškolení se již přihlásil Martin. Milan si licenci obnovovat nebude. Přihlášku na kurz pro
získání licence C zvažuje Mirek a Láďa Tinák. Klub zpětně uhradí poplatek, pokud školení, resp.
doškolení úspěšně absolvují.
 Nové stanovy
Návrh Věrkou připraven, aktuálně je připomínkuje Marek. Následně půjdou do výboru.
 Divadlo – termín 8.11. od 19h – Zornice Maršovice
Zahrají nám komedii o mužích, ženách, válce a sexu Lysystrata, kterou hrají již více jak rok a má
úspěch. Požadují 2.000Kč. Dodají plakáty i programy.


Poškození nové sítě u spodní branky. Pepa M. zavadil sekačkou o gumicuk a to zaškubnutí
natrhlo síť, naštěstí jen jedno oko, ale samozřejmě to ovlivní životnost sítě.

Dne 10. září zapsal Marek Škvor

