Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
4. února 2015
Přítomni: F.Nerad, P.Florián, M.Novák, M. Lejček, J.Müller, Mi.Škvor, Ma. Škvor
Omluveni: L.Styblíková, J.Škvor, K. Krejcárek
Hosté: T.Sadílek, J. Šilhavý
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorský dar – Pekařství Sysel a Hanibal - 6.000Kč hotově (30.12), VELTEKO CZ s.r.o. –
2.000Kč hotově (14.1.), Pecha Jaromír 2.000Kč hotově (1.2.)
 Poštou rozeslána Sokolská PF partnerům.
 Vráceny prázdné sudy od piva a od plynu (16.12.)
 Pokladní oddílu stolního tenisu J. Krejcárková odvedla do pokladny TJ vybrané poplatky za
členy oddílu ve výši 4.700Kč - poplatek ČAST a TJ (19.12.)
 Na účet přišla dotace od OFS na mládež ve výši 6.400Kč (29.12.)
 Uhrazen poplatek za obnovu členství ve FAČR – částka 13.100Kč (1.1.)
 Tržba z prodeje polokošile ve výši 300Kč odvedena do pokladny TJ (7.1.)
 Uhrazeny pokuty od OFS za podzim 2014 v částce 1.600Kč (13.1.)
 OTS odeslány pravidelné roční povinné výkazy členství a pasporty zařízení (6. a 13.1.)
 Na účet přišla obecní dotace na rok 2015 ve výši 40.000Kč (15.1.)
 Odvod vybraných členských poplatků za rok 2014 ve výši 4.100Kč do pokladny TJ (15.1.)
 Na účet přišla dotace z ÚP za mzdové náklady na pracovníka za listopad – 11.888Kč (22.1.)
 Uznána reklamace na míč Brazuca – bezplatně opraven
 Kontroly ze strany OSSZ a VZP – řeší D.Beranová
 Advokátní kancelář Věrky Škvorové pro nás zařizuje registraci spolku do spolkového rejstříku
(ze zákona všechny spolky do 31.12.2015)
2) Ekonomika
 Hospodářce předány doklady za 11-12/2014 (28.1.). Nutné nejpozději do konce února
zkontrolovat RK a předat D. Beranové.
Kontrola dokladů provedena dne 4.2. - bez připomínek.
Hospodářka předá doklady Daně Beranové, která zpracuje výkazy hospodaření za rok 2014
3) Členská základna
 Informace o výběru členského příspěvku 2014 – Mirek
 Členství ukončil B. Slabý
 K 31.12.2014 měla naše TJ 153 členů – viz výkaz odeslaný na OTS
Vybráno 76 z 96 dospělých členů. Dva členové ve věku 70+ jsou osvobozeni od placení. Aktivní
fotbalisté a stolní tenisté platili v rámci sezónních poplatků.
Poděkování Mirkovi za výběr.
Příspěvek dosud neuhradili: M.Bára, L.Daněk (200Kč), E.Horáková, V.Kančij, J.Kobián,
Koudelka J., Kozák M. (200Kč), J.Kučera, J. Měchura ml., J.Ptačovský (200Kč), T.Ryšavý
(200Kč), J.Sadílek, P.Sadílek, T. Sadílek, O.Smrkovský (200Kč), O. Šimáček, L.Uršic, M.
Znamenáček (200Kč)
Zkusit dovybrat od koho reálně bude možné – termín do konce dubna.
4) Sokolský ples – 28.2. – plán přípravy
 sběr tomboly
 plakát - tisk / rozvoz – Milan / Kamil
 pozvánky po vsi - tisk a roznos Kamil / Nikola a spol.
 web, mailing - Marek
 vstupenky - příprava, tisk - Marek

 tisk - popisky stolů, rezervační lístky - Marek
 brožura k plesu - Veronika
 lístky na tombolu - tisk Lucka
 knížečka Fotbalista roku - Marek
 poukazy na fotbalistu - Marek
 ceny na fotbalistu - poháry SONA GLASS, RESPO, pivo, víno
 oznámení obec a OSA - podáno
 výdajový doklad o zaplacení kapele - Marek
 termín a místo třídění tomboly – v neděli 22.2. od 14h – garáž Neradovi
 vstup a výdej tomboly
 košíky na výdej tomboly
 příprava sálu - logo TJ na zeď a výzdoba (možná zůstane po hasičích)
 krabice na tombolu do hospody - Marek

Plán přípravy na den plesu se dohodne toho 22. Února, případně mailově.
Každý se bude snažit přitáhnout co nejvíce lidí.
5) Silvestrovský pinčes – neděle 28.prosince
 Slušná účast hráčů – 25 mužů, 5 žen a 3 děti
 Na startovném vybráno 2.170Kč, odměny (šampaňské) stály 532Kč
 Poděkování Lucce S. za drobnosti od České spořitelny
 Zklamáním nezájem o po turnajové posezení s harmonikou a kytarou – produkce stála 2.100Kč
6) Ostředecký pohár pro přípravku – hala ZŠ Sázava – 17.1.
 Vydařená sportovní akce, organizačně jsme zvládli
 Účast 8 klubů – Ratměřice, Ostředek, Vlašim, Krhanice, Sázava, Trh. Štěpánov, Stř. Skalice a
Nespeky – seznam dle konečného pořadí
 Naši dosáhli výborného výsledku, jen trochu ho kazí sporná situace ze semifinále – Martin
 Ceny – poháry a medaile uhrazeny z obecní dotace
 Pořádání turnaje má i ekonomický efekt – na startovném a tržbě z prodeje občerstvení vybráno
15.000Kč při nákladech ca. 4.000Kč. Z výnosu turnaje se pokryje účast na dalších turnajích.
7) Ostředecký fotbalista roku 2014
 Hlasování skončeno, hlasovalo 32 lidí. Vyhlášení výsledků bude v rámci plesu 28.2.
 Kandidáti na titul dle abecedy: Florián, Krejcárek, Škvor J., Škvor M., Špalek E.
 Prvně poháry pro prvních 5 míst, nebude chybět broušený pohár od Ateliéru SONA GLASS.
Ceny hrazeny z obecní dotace.
 Pivní ceny (sud, soudek a plechovky) dodá Pivovar Velkopopovický Kozel
8) Fotbal - mládež
 Na tréninky k dispozici bezplatně hala ZŠ Chocerady každou sobotu 10-12h do konce března
 Účasti na turnajích: Štěpánovský pohár 2015 – přípravka – 4.1. (4.místo), Ostředecký pohár –
přípravka – 17.1. (2.místo), Stříbrnoskalický pohár – žáci 24.1. (5.místo)
 Dále přihlášeny turnaje: Stříbrnoskalický pohár pro přípravku (7.2.), Turnaj FK Kavalier Sázava
pro přípravku (21.2.) a Turnaj na UMT ve Zruči pro žáky (1.3.)
 V sobotu 14.3. pořádáme Ostředecký pohár pro žáky
 Všem mládežnickým hráčům obnoveno členství ve FAČR na rok 2015 (úhrada bude součástí
poplatku za jaro)
 Aktivně probíhá spolupráce s FKM Posázaví a Minervou FF – informace Martin
 Plány s mládeží pro sezónu 2015/16 – návrh představí Martin
 První zápasy sehrají oba týmy v neděli 5. dubna dopoledne doma
Martin předložil prvotní návrh projektu spolupráce s FKM Posázaví z Ratají n/S.
Úvahy o společných týmech mládeže – přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost. Početně na to
hráče máme.
Nutné vyřešit otázku vedení / trenérů pro jednotlivé týmy.

Výbor dává Martinovi jednohlasně mandát pokračovat v přípravě projektu. Nutné probrat
vše s rodiči a svolat schůzku se zástupci FKM. Na další schůzi (ca. 2. polovina března) předloží
Martin podrobnější plány.
Dívčí dorostenecký tým nedokážeme postavit, protože Votice budou samostatné, mají dost hráček.
Uvažuje se o týmu přípravky ve spolupráci s Minervou FF.
9) Fotbal - dospělí
 Plán přípravy – informace Milan a Fanda
 Naši členové mají obnoveno členství na rok 2015 (úhrada bude součástí poplatku za jaro)
 Petr Eichler požádal o změnu členství FAČR z jednotlivce na klub – vyřízeno a hospodářce
dám pokyn k úhradě poplatku na rok 2015
 Nutné zajistit, aby obnovené členství měl i Petr Zikmund hostující z Divišova - Fanda
 Režim fungování při domácích utkání se domluví na schůzi, která bude před startem sezóny
 První soutěžní utkání bychom měli sehrát v sobotu 4.dubna doma proti Peceradům
Dnes byl první oficiální trénink v sokolovně. Venku se začne trénovat od konce února – fyzická
příprava.
Fanda upozorní P. Zikmunda, aby si zařídil obnovu členství FAČR v mateřském oddíle.
10) Elektronická revoluce ve fotbale
 Od nové sezóny se zavedou elektronické zápisy na všech úrovních soutěží, které se
automaticky uzavřou pro úpravy 30 minut před výkopem
 Přestupy i hostování se budou řešit jen elektronicky bez nutnosti jezdit do Prahy
 Jednou za měsíc přijde faktura za přestupy, hostování, úhradu sudím za utkání
 Elektronické budou i registrační průkazy
 Všichni musí být on-line – nutné zřídit internetové připojení v kabinách a pořídit
notebook
Marek dojednal s firmou Vlašimnet s.r.o. připojení k internetu jako sponzorský dar. V úterý 3.2.
proběhlo prvotní měření signálu a neměl by být problém. Finální řešení se navrhne po měření
během jara, až budou mít stromy kolem lupení.
Zajištění notebooku – údajně dotace od FAČR. Pokud ne zkusit sehnat výhodně nějaký starší.
11) Stolní tenis
 Sezóna se blíží ke konci, chybí jen 4 zápasy (áčku 3)
 Áčko má cíl skončit do 5.místa (na 3.místo ztrácí aktuálně jen 2body – v příštím kole hostí
první a dosud neporažené Heřmaničky, pak Teplýšovice a končí s aktuálně druhým Týncem
n/S) . V případě výher by možná byla ve hře i baráž o 3. třídu. Letos s předehrávkami již 11
výher (vloni jen 3 za sezónu)
 Béčko má zatím jednu remízu, v pátek hraje v Petroupimi, kde by mohlo uspět.
12) Ostatní
 Dotace na kabiny – info Marek
Bohužel to nevypadá nadějně. Hledají se jiné dotační programy.
 Nutné na jaro sehnat novou náplň do tiskárny – do začátku sezóny sežene Petr
 Uzavřít dohody o provedení práce – praní dresů, úklid – Marek
Aktuálně uzavřena nová dohoda na rok 2015 jen s Marcelou Kůrkovou, ostatní stačí později
 Požádat ÚP o dotaci na údržbáře areálu – do půlky února – Veronika, Marek
Veronika vyřizuje bezdlužnosti. Podáme žádost během února. Záměr je zaměstnat opět J.Müllera
 Fotoknihy – aktuální cena – Veronika
Zapsal dne: 4.2.2015 Marek Škvor

