Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
20. února 2016
Přítomni: J.Müller, Mil.Škvor, Mar. Škvor, J.Škvor, K.Krejcárek, P. Florián, M.Novák
Omluveni: L.Styblíková, F.Nerad, M.Lejček
1) Informace pro členy výboru:
Sponzorské dary: Ing. Marek Škvor – 3.000Kč (na účet 28.12.), VELTEKO CZ s.r.o. – 3.000Kč
hotově (13.1.), Jaromír Pecha – 2.000Kč hotově (10.2.), František Nerad – notebook
Uhrazeno nájemné za využívání sálu restaurace oddílem stolního tenisu ve výši 4.000Kč + 2
prázdné sudy (4.11.)
Obdržena dotace OFS Benešov za pořádání mládežnických turnajů ve výši 10.000Kč (4.11.)
Obdržena krajská dotace na vybavení oddílu stolního tenisu ve výši 40.500Kč (4.11.)
Odvod poplatků za fotbalovou mládež za podzim 2015 ve výši 4.000Kč (9.11.)
Čistý výtěžek z divadelního představení pořádaného dne 14. listopadu činil 800Kč bez
započtení obecní dotace – vybráno 2.810Kč, ochotníkům zaplaceno 2.000Kč
Obci Ostředek vyúčtována obecní dotace na rok 2015 (19.11.)
Na OÚ Ostředek podána žádost o dotaci na rok 2016 ve výši 40.000Kč (23.11.)
Odvod poplatků za sezónu 2015/16 od hráčů oddílu stolního tenisu ve výši 6.100Kč (30.11.)
Úhrada od hráčů oddílu stolního tenisu za pořízení nových dresů ve výši 3.263Kč odvedena do
pokladny TJ (2.12.)
Zazimování míčů, vody, lajnovací barvy, PC a tiskárny – umístěno v budově OÚ (6.12.)
Obdržena dotace z ÚP na pracovníka za říjen 2015 ve výši 13.936 (16.12.)
Výplata odměn za DPP – praní dresů a úklid kabin ve výši 9.450 hrubého (18.12.)
Proběhlo hlasování do ankety Ostředecký fotbalista roku 2015
Obdržena dotace OFS Benešov na mládež ve výši 3.200Kč (30.12.)
Uhrazeny roční poplatky FAČR – obnova členství pro rok 2016 ve výši 13.300Kč (12.1.)
Obdržena obecní dotace na rok 2016 ve výši 40.000Kč (12.1.)
Opraveny míče TANGO a BRAZUCA za 692Kč (26.1.)
Obnova domény sokolostredek.cz za 581Kč (2.2.)
Věnec na pohřeb F.H. v sokolských barvách – 780Kč (12.2.)
Uzavřeny nové DPP na praní dresů a úklid kabin na rok 2016
2) Ekonomika
Kontrola dokladů za říjen až prosinec 2015 ze strany revizní komise proběhne 20.2.
Do konce února je nutné předat doklady Daniele Beranové
Kontrola dokladů a stavu účtu revizní komisí proběhla 20. února – bez závad.
Veronika předá doklady firmě Bedan-účto s.r.o.
3) Členská základna
Probíhá výběr členských poplatků TJ na rok 2015 – aktuální info
Přijetí nových členů: Miroslav Janata (stolní tenis), František Menz (stolní tenis)
Výběr poplatků se blíží ke konci, chybí jen pár členů.
Noví členové přijati jednohlasně.
4) Fotbal
Plán přípravy na jaro
Dospělí zahájí sezónu doma derby s Chocerady B v sobotu 26.3.
Vedení týmu dospělých v jarní sezóně – info Milan a Flori
V létě se týmu dospělých ujme Libor Procházka („Borina“)

Mládež se účastní se střídavými úspěchy halových turnajů – Štěpánovský pohár ve Zruči n/S
(MŽ – 2.1.- 5.místo), Zásmuky (SŽ - 13.1. – 3.místo), Stříbrnoskalický pohár v Sázavě (SŽ –
23.1. – 5.místo), Ostředecký pohár v Sázavě (MŽ – 6.2. – 6.místo), Zásmuky (SŽ – 14.2. –
3.místo)
Tréninky mládeže od pátku 12.2. v ostředecké sokolovně, soutěž zahájí v sobotu 9.dubna
Ustanoveny trenérské týmy – MŽ – Smrkovský, Kotil, Šebesta, SŽ – Tinák, Lejček, Hajný
Příprava na jarní sezónu byla zahájena v sobotu 20. února dopoledne. Plán přípravy pomohl
sestavit Milanovi Venca Hromas.
Áčko povede v jarní sezóně dvojice Milan Nerad – Mirek Lejček.
FK Soběhrdy má zájem o spolupráci v mládeži i na příští sezónu. Výbor TJ souhlasí.
Minerva FF projevila zájem sehrát v Ostředku v neděli 5. června od 16h zápas 3. ligy mladších
dorostenek s Mělníkem. Výbor TJ souhlasí a vyjádřil zájem o utkání starších dorostenek o pouti
(neděle 15. května odpoledne).
Výbor TJ bere na vědomí snahu F.M. o ustavení béčka pro novou sezónu.
5) Sokolský ples - sobota 12. března od 20 h
Hraje skupina CODA za 8.000Kč
Tisk plakátů zajistil Milan - Kdo rozveze a pověsí plakáty?
Tisk lístků na tombolu zajistila - Lucka
Web, mailing, SMS - Marek
Nahlásit konání akce – obec, OSA - Marek
Sbírání tomboly – aktuální stav
Nakoupeny sportovní ceny do slosování za 8.922Kč po slevě 10% – hlavní tahák snowboard
Třídění tomboly – Neděle 6.3. odpoledne? Kdo může
Převoz tomboly a příprava sálu – sobota 12.3 dopoledne
Součástí plesu bude i vyhlášení výsledků ankety Ostředecký fotbalista roku 2015 – poháry
v ceně 3.062Kč budou hrazeny z obecní dotace. Pivní ceny (méně než dříve) dodá Plzeňský
pivovar
Rozvoz plakátů zajistí v neděli 28.2. Fanda.
Akce nahlášena na OÚ Ostředek a na sdružení OSA.
Třídění tomboly bude v neděli 6. března odpoledne u Škvorů – Marek sdělí přesný čas.
Převoz tomboly a příprava sálu bude v sobotu 12. března dopoledne po tréninku fotbalistů.
Oslovíme Marcelu, zda by za drobnou úplatu nevydávala tombolu.
Každý má za úkol sehnat tombolu a přitáhnout lidi.
6) Výroční členská schůze – sobota 12. prosince
Ostudná účast – jen 12 lidí
Z výboru jen Milan, Mirek a Marek, z RK jen Jirka
Dále jen 7 členů a 1 host
7) Silvestrovský pinčes 27.12.2015.
Turnaje se zúčastnilo 20 mužů, 5 žen, 6 chlapců a dvě dívky – prvně 4 kategorie
Vydařené posezení s harmonikou a kytarou – plný salónek
Na startovném a dobrovolném vstupném na posezení vybráno 2.269Kč
Hudební produkce stála 1.800Kč.
8) Ostředecký halový pohár pro mladší žáci – 6.února
Turnaje se zúčastnilo 7 týmů – (dle konečného pořadí) Trh. Štěpánov, Sázava, Kondrac,
Zásmuky, Struhařov (PV), Ostředek, Struhařov (BN). Minerva FF se odhlásila večer před
turnajem
Letos turnaj proběhl bez komplikací, negativem uzavřené šatny z důvodu rekonstrukce
Po loňské zkušenosti zajištěni dva rozhodčí (Tinák, Paleček) – náklady 1.600Kč + občerstvení
Pronájem haly stál 1.200 Kč

Poháry a medaile v hodnotě 1.562Kč budou uhrazeny z obecní dotace
Vybráno startovné ve výši 7.200Kč
Tržba za občerstvení 5.105Kč. Poděkování Marcele Kůrkové za zajištění prodeje bez nároku na
odměnu.
9) Stolní tenis
Áčko bojuje o udržení, soupeři využívají možnosti sáhnout do svých týmů ve vyšších soutěžích
Během ledna a února sehnány dvě posily – Miroslav Janata (2.liga v Sázavě a pak Německo) a
František Menz alias Babetista (divize)
Béčko je v případě posílení z áčka schopno porazit v OP4 každého ze soupeřů – aktuálně 5
výher a remíza
10) Ostatní
Fanda Nerad st. slíbil dokončit oplocení hřiště do začátku soutěže
V sobotu 5.března pořádáme v hale ZŠ Sázava Ostředecký halový pohár pro starší žáky –
aktuálně přihlášeno 7 týmů
Domluveno divadelní představení na 19. Listopadu 2016 od 19.30 – ochotníci ze spolku Blaník
Načeradec zahrají komedii „Monsineur Hamed“
Veronika připravuje žádost o dotaci na pracovníka od ÚP Benešov
V Ostředku, 20. února 2016
Zapsal: Marek Škvor

