Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
2. května 2015
Přítomni: F.Nerad, P.Florián, J.Müller, Mi.Škvor, Ma. Škvor, K. Krejcárek, J.Škvor
Omluveni: L.Styblíková, M.Lejček, M.Novák
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorský dar – p. František Havel věnoval tři velké poháry na turnaj přípravky v rámci
Sokolského dne , Bedan-účto s.r.o. 1.210Kč (zápočet za fakturu za zpracování účetnictví)
 Dne 10.2.2015 zapsána změna názvu a sídla do spolkového rejstříku – nový název a sídlo je:
Tělovýchovná jednota Sokol Ostředek,z.s.; č.p. 139; 257 24 p. Chocerady. Poděkování
JUDr.Věře Škvorové.
 Koupeno 100kg bílé lajnovací barvy za 3.500Kč (16.3.)
 Podána žádost o dotaci z fondu Středočeského kraje – 2 nové stoly na stolní tenis, robot (26.3.)
 Na účet připsány dotace od FAČR za členy – 810Kč dne 12.2. za nové členy v období 1.3.31.12.2014 a 11.880Kč dne 17.3. za členy, kteří obnovili členství pro rok 2015
 Pivovar Velkopopovický kozel věnoval pivní ceny v ceně 3.143Kč pro anketu Ostředecký
fotbalista roku 2014.
 Podepsána smlouva o dotaci na pracovníka s Úřadem práce ve výši 14.000Kč měsíčně na
období od 1.4. do 31.10.2015
 Podepsána pracovní smlouva na dobu určitou do 31.10.2015 s J.M.
 Koupena nová síť na víceúčelový kurt (2.442Kč), „staří páni“ brigádnicky posunuli a
zabetonovali stojany na kurtu.
 Na sokolský ples 2016 domluvena opět kapela CODA – termín 12.3.2016
 Pro podzimní divadelní představení domluveni opět ochotníci z Maršovic, kteří zahrají komedii
„Jedna z nás“ – termín 14.11.2015
 Uzavřeny DPP na praní dresů a úklid kabin (Kůrková, Sedlmaierová, Holubková) za stejných
podmínek jako v r. 2014
 Uhrazeny členské příspěvky ČUS na rok 2015 ve výši 1.235Kč (27.4.)
 Koupeno 5 barelů vody do automatu do kabin od firmy Aqua Fontana za 752Kč (27.4.)
2) Ekonomika
 V roce 2014 hospodařila TJ se ziskem 28 tis.korun, hlavně díky provozování občerstvení
v kolibě ve vlastní režii. Podáno daňové přiznání. Poděkování D. Beranové za zpracování
účetnictví za rok 2014.
 Kontrola dokladů za měsíce leden až duben 2015 proběhla před schůzí dne 2.5.
Od dokladů hrazených z obecní dotace se udělají kopie za účelem vyúčtování obci. Doklady je nutné
předat Daně Beranové ke zpracování - Veronika
3) Členská základna
 Žádost o přijetí za člena TJ – Petr Šebesta (FO), Lukáš Poláček – r. 2002 (FO)
 Ukončen výběr členského příspěvku za rok 2014. Poděkování Mirkovi za výběr.
 Příspěvek na rok 2014 nezaplatili: Marek Bára, Lukáš Daněk, Eva Horáková, Jakub Koudelka,
Jan Kučera, Josef Měchura ml., Petr Sadílek, Tomáš Sadílek, Ondřej Smrkovský, Ota Šimáček
a Lukáš Uršic.
 Návrh na ukončení členství z důvodu nezaplacení členského příspěvky dva roky po sobě:
Martin Kozák, Jaromír Ptačovský, Tomáš Ryšavý, Milan Znamenáček
Petr Šebesta a Lukáš Poláček jednohlasně přijati za členy TJ
Nezaplacené příspěvky za rok 2014 budou vybrány průběžně nebo při výběru příspěvků na rok 2015.
Výbor jednohlasně schválil ukončení členství Martina Kozáka, Jaromíra Ptačovského, Tomáše
Ryšavého a Milana Znamenáčka.

4) Fotbal
 Vzhledem k počtu dlouhodobých zranění během prvních zápasů jarní sezóny (J.Šilhavý,
J.Škvor, E. Špalek. L.Uršic, P. Eichler) a neochotě řady stále registrovaných hráčů pomoci
budeme lepit sestavu do konce sezóny
 Výsledky týmu dospělých neodpovídají kvalitě
 Velmi tristní návštěvy na první dva domácí zápasy
 Nutné přeložit domácí zápas s SK Bystřice ze soboty 6.6. na neděli 7.6.
 Dokončit výběr poplatků jaro 2015 od hráčů (500/250Kč) a funkcionářů (jen FAČR 200Kč)
 Poděkování Z.Kobiánovi za válcování hřiště, zapojení vody do kabin a zprovoznění zavlažování
Podařilo se zajistit Vasila Kančije a Pavla Boušku. Ostatní oslovení nemůžou z pracovních důvodů
nebo jsou nemocní.
Marek požádá o přeložení zápasu s Bystřicí na neděli.
Jenda dokončí co nejdříve výběr poplatků za jaro 2015 a předá Markovi.
5) Fotbal – mládež
 Plán spolupráce s FKM Posázaví naráží na nevoli některých rodičů i trenérů
 Pozitivem rozšíření kádru trenérů o O.Smrkovského, P. Šebestu a R.Kotila
 Pro naše děvčata stále není ztraceno vytvoření dívčího týmu, ale asi jako Minerva FF „B“
 Možná bude dívčí přípravka pod hlavičkou Ostředka
 Jaké týmy přihlásíme do nové sezóny?
 Jako tradičně velmi vlažný přístup k úhradě poplatku 200Kč, zejména se to týká týmu žáků
Do nové sezóny bychom sami mohli přihlásit mladší žáky (aktuálně tým starší přípravky) a starší
žáky (z aktuálního týmu zůstane 9 hráčů). Nutné vyřešit post trenéra u starších žáků.
V plánu schůzky s panem Sadílkem z FKM Posázaví a panem Janovským.
Martin se pokusí vybrat zbylé poplatky během příštího týdne za pomocí trenérů žáků.
6) Pouťová zábava 16.5. –příprava
 Hraje skupina PROFIL (začátek od 20.30h)
 Akce nahlášena na obec a OSA – 29.4. - Marek
 Plakáty – tisk zajistil Milan, rozvezl Fanda
 Vstupenky – Marek
 Web a mailing – Marek
 Kdo u vstupu?
 V kolik sraz?
Ve stejný den se hraje fotbal v Drachkově. Fotbalisté dorazí, jakmile to půjde. U vstupu se
prostřídáme.
Každý se pokusí sehnat co nejvíce lidí.
7) Oplocení hřiště – II.etapa
 Nabídka firmy F.Nerad zámečnictví v částce 18.800Kč bez DPH
 Realizace schválena členy výboru elektronicky emailem
 Majitel pozemku vedle hřiště p. V.Pecha souhlasí s dlouhodobým nájmem za symbolickou cenu
 Nutné dojednat provedení drobné terénní úpravy s T.Havlem
 Pro přípravné práce bude F.Neradovi k dispozici pracovník TJ
 Realizace během května/června 2015
8) Sokolský ples – 28.2.
 Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě i průběhu plesu
 Celkové příjmy: 30.379Kč
 Celkové náklady: 19.490Kč bez započítání obecní dotace na kapelu
 Z obecní dotace hrazena hudební produkce v částce: 8.000Kč
 Poplatek sdružení OSA ve výši 1.102Kč (zahrnuto v celkových nákladech výše uvedených)
 Termín příštího plesu: sobota 12. března 2016

9) Ostředecký pohár pro žáky – hala ZŠ Sázava – 14.3.
 Vydařená sportovní akce, organizačně jsme zvládli
 Účast 6 klubů – FKM Posázaví, Tichonice, Stříbrná Skalice, Struhařov, dívky Minerva FF,
Ostředek (2 týmy). Chocerady odřekly účast ve středu před turnajem z důvodu velké marodky.
 Ceny – poháry a medaile uhrazeny z obecní dotace
 Na startovném a tržbě z prodeje občerstvení vybráno 10.399Kč při nákladech (hala, sudí,
nákup občerstvení) ca. 4.000Kč (odhad, protože zbylé nakoupené zboží šlo do koliby).
 Hala ZŠ pro příští rok zamluvena na termíny 6.února a 5.března.
10) Stolní tenis – sezóna 2014/15
 Áčko po konečném třetím místě neuspělo v baráži o třetí třídu – s Pyšely B (2:16 a 0:18)
 Béčko skončilo s jednou remízou poslední
 Postup áčka do III.třídy není vyloučen, pokud se přihlásí alespoň dva nové týmy
 27. září uspořádáme 2.ročník turnaje Ostředecký Votvírák
 Krajská dotace – žádáme o podporu zapojení mládeže do oddílu – 2 nové stoly včetně krytů,
tréninkový robot
 Poděkování nájemci restaurace p. Bezvodovi za umožnění působení oddílu na sále
11) Ostatní
 Sokolský den 20.6.
Opět uspořádáme jen turnaje pro děti – 5. ročník turnaje přípravky (JOMA CUP – O pohár starosty) a
3. ročník pro žáky (O pohár SPZV Ostředek a.s.). Aktuálně potvrzeny 4 týmy přípravky a 3 žáků,
další v jednání.
Bude potřeba ca. 6 lidí na pořadatelské zajištění.
Slíbena podpora ze strany Hotelu Akademie Naháč – ozvučení, sladkosti jako ceny.
 Poskytnutí zdi u kurtu jako cvičné plochy pro D.Proškina, na oplátku ozdobí stěnu kabin
k silnici sportovním graffiti – schváleno výborem elektronicky
 Zajištění připojení internetu do kabin – dohodnuto formou sponzoringu s firmou Vlašimnet
 Umístění cedule s názvem a sídlem spolku na budovu kabin
Zajistí Petr, Marek mu pošle podklad.
 Příspěvek TJ na veřejnou sbírku ve prospěch dětí J.S.
TJ přispěje částkou 2.000Kč, na účet zašle hospodářka.
V Ostředku, dne 2.května 2015
Zapsal: Marek Škvor

