Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
10. května 2016
Přítomni: J.Müller, Mil.Škvor, Mar. Škvor, J.Škvor, M. Lejček, F.Nerad, P. Florián, M.Novák
Omluveni: L.Styblíková, K.Krejcárek
1) Informace pro členy výboru:
Obdržena dotace FAČR přes OFS Benešov ve výši 924Kč (22.2.)
Uhrazeny roční členské příspěvky ČUS (10Kč dospělí, 5Kč mládež) ve výši 1235Kč (17.3.)
Nákup nových míčů NIKE a rozlišováků pro žáky – schváleno elektronicky – 9.246Kč (29.3.)
Na FÚ podáno daňové přiznání za rok 2015 (30.3.)
ÚP neschválil žádost o dotaci na VPP z důvodu nedostatku vhodných kandidátů (podmínkou 1
rok evidence na ÚP)
Poděkování Z.Kobiánovi za zprovoznění vody v kabinách a válcování hřiště
Z.Kobián obdržel klíč od vrat do areálu
Firma F.Nerad zámečnictví pokračuje v realizaci oplocení hřiště (vrata, vrátka, doplocení)
Ivetě P. věnována částka 2.000Kč (16.4.)
Do pokladny odvedeny vybrané členské příspěvky TJ 2015 za 37 členů – 3.700Kč (16.4.)
MŠMT schválilo naší žádost na dotaci ve výši 35.000Kč z programu „Organizace sportu ve
sportovních klubech a tělovýchovných jednotách“
Do pokladny odvedeny poplatky fotbalistů a funkcionářů - mládež za jarní sezónu 2016
v částce 5.600Kč (28.4. a 1.5.)
Do pokladny odvedeny poplatky fotbalistů a funkcionářů - áčko za jarní sezónu 2016 v částce
8.150Kč (30.4.)
O.Smrkovský je přihlášen na kurz trenérské licence C – poplatek 1.100Kč uhradil klub
2) Ekonomika
V roce 2015 hospodařila TJ s přebytkem 67 tis. Kč - výnosy 451 tis. Kč x náklady 384 tis. Kč
Poděkování D. Beranové za zpracování účetnictví a účetní závěrky na rok 2015
Dne 8. dubna předány účetní doklady za leden až březen 2016 hospodářce
Nutné provést kontrolu RK a předat D.Beranové
Kontrola dokladů za 1-3/2016 proběhla 10. května během schůze. Nebyly shledány nedostatky. Na
příští schůzi bude předložen seznam neplatičů a bude řešeno vyloučení členů, kteří nezaplatili dva
roky po sobě.
Hospodářka předá doklady D.Beranové ke zpracování.
3) Členská základna
Probíhá výběr členských příspěvků TJ na rok 2015 – aktuální info Mirek
Přijetí nových členů: David Hrůša – r. 2004 (fotbal) - Hlasování
Výběr bude ukončen. Zbylé příspěvky se vyberou s příspěvky na rok 2016, jejichž výběr začne v září.
David Hrůša byl přijat za člena TJ – hlasování výboru: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
4) Fotbal
Aktuální výsledky, stav kádru – áčko, mládež
Plánována schůzka se zástupci FK Soběhrdy ohledně spolupráce pro sezónu 2016/17
Ve spolupráci s Minerva FF se plánuje tým přípravky
Nový přestupní řád
Poplatky za jaro uhrazeny většinou hráčů áčka a mladších žáků, u starších žáků jen ca. polovina
Nutné najít uplatnění pro naše dorostence – Marek osloví okolní kluby Chocerady, Divišov.
Máme záměr i pro sezónu 2016/17 přihlásit dva mládežnické týmy – starší žáky a starší přípravku.

Výbor projednal neadekvátní chování R.K. - hlavního pořadatele při zápasu se Soběhrdy. Hlavní
pořadatel musí zachovat klid a svým chování dobře reprezentovat klub. Kazí to dobré jméno naší TJ.
R.K. si svůj prohřešek uvědomuje a poslal i na DK OFS omluvný email.
5) Pouťová zábava – sobota 21.května od 20.30
Hrát bude kapela PROFIL
Tisk a rozvěšení plakátů – kdo?
Výběr vstupného – kdo?
Plakáty vytiskl Milan, v neděli 8.5. je Marek rozvezl po okolí.
Z důvodu smutku v rodině nebudou přítomni Marek, Milan a Jirka. Zábavu bude mít na starosti Fanda
s Mirkem. Marek mu předá podklady.
Každý se pokusí nalákat, co nejvíce lidí.
6) Sokolský den – sobota 25. června
6. ročník akce bude součástí oslav 660 let obce Ostředek
V pátek večer bude na hřišti letní kino – plátno na ploše, sezení na tribuně, otevřená koliba
Opět proběhnou dva turnaje „O pohár starosty obce Ostředek – JOMA CUP“ pro mladší žáky a
„O pohár SPZV Ostředek“ pro starší žáky
Propozice schválil OFS dne 13. dubna
JOMA i SPZV slíbili podporu jako v předešlých letech.
Druhou sadu branek nám půjčí FK Soběhrdy
Obsazení turnaje – MŽ: Ostředek, Zásmuky, Struhařov, Trh. Štěpánov + 2, SŽ: Ostředek,
Zásmuky, Chocerady (?) + 1
Sudí předběžně domluveni: Paleček, Tinák
Marcela si zařídí volno na pátek i sobotu
Nutné zajistit dostatečný počet pořadatelů, vloni už to bylo kritické!
7) Sokolský ples
Vydařená akce, 76 platících lze považovat za úspěch
Tržba z plesu: 31.280Kč + 4.500Kč sponzorské dary (F. Nerad, V. Maroušek, P. Sadílek, Alfia
Europe -L.Fiala, Z.Krosnářová)
Výdaje: kapela 8.000Kč, nákup tomboly 9.947Kč
Potěšující je, kolik se nás zapojilo do přípravy plesu
Termín dalšího plesu: 11. březen 2017 – CODA
8) Ostředecký halový pohár pro starší žáky – 5. března
Turnaje se zúčastnilo 8 týmů – (dle konečného pořadí) Bílkovice, Suchdol, Tichonice,
Zásmuky, Chocerady, Ostředek , Stř. Skalice, Posázaví
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 1.640 Kč – hrazeno z obecní dotace
Poháry a medaile v hodnotě 1.268Kč - uhrazeno z obecní dotace
Vybráno startovné ve výši 8.400Kč
Tržba za občerstvení 3.005Kč - u větších dětí tolik nefrčí párky v rohlíku
Poděkování Marcele Kůrkové za zajištění prodeje bez nároku na odměnu.
Na rok 2017 zamluvena hala na termíny 4. a 18. února.
9) Stolní tenis
Áčko díky zlepšení v odvetné části (bilance 11–4-3-4 22b. oproti první části 11-1-1-9 14b.)
obsadilo 9. místo v OP3. Na záchraně v soutěži se zásadně podílely obě posily - Míra Janata a
Franta Menz, které nenašly přemožitele a ztratily jen pár setů.
Béčko skončilo v OP4 rovněž na 9. místo, když i u něj se projevil vliv posílení áčka.
Při očekávaném nárůstu počtu týmů se vede v rámci okresu diskuze o vytvoření 5 tříd pro příští
sezónu, takže není jisté, jaké soutěže budou naše týmy hrát.
Jsou hlasy pro vytvoření céčka, ale je otázka, zda je hráčská základna dostatečná
Někteří hráči se zúčastňují posezónních turnajů pořádaných na okrese

Děti z oddílu mládeže, který vedou Jindra Nenáhlo a Jiří Škvor vyrazily v březnu na svůj první
turnaj do Petroupimi. Z 19 účastníků jich bylo 5 z Ostředku.
Na podzim oddíl plánuje 3. ročník Votvíráku, turnaj dětí a Silvetrovský pinčes
Diskuze nad přínosem záchrany áčka za pomoci posil a ohledně vytvoření C-týmu (obava, zda je kádr
dostatečně široký na tři družstva).
10) Ostatní
Zprovoznit elektrický sporák v kolibě – do turnaje 25. června
Domluveno s p. M.K. bude i světlo venku na kolibě.
Koupit pevnou vývěsku na kabiny jako náhradu za stávající nástěnku
Nabídka od fy. Vykona Teplice s.r.o. na kovovou vývěsku s plexisklem – 100x80cm za 4516Kč bez
DPH včetně dopravného. Hlasování výboru o nákupu: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE
Nohejbalový turnaj trojic – sobota 9. července
Nabídka TJ Kovo Strážov z Pošumaví na obnovu kontaktů – jeden rok přátelák u nich a další
rok u nás, či naopak
O obnovení kontaktů máme zájem. Zkusíme najít vhodný termín už i na letošní rok.
Oslavy 50 let fotbalu v Ostředku + 55 let TJ Sokol – příští rok – Nutné objednat již letos –
ozvala se XI. Internacionálů ČR
Sehrajeme zápas proti XI. Internacionálů ČR. Marek se spojí s jejich manažerem, aby zjistil volné
termíny.
Oprava schodů dolů na hrací plochu
Poptáme u některé z místních firem. Provedlo by se během letní přestávky.
Skříň do kanceláře – současná se rozpadá
Budeme čekat na vhodnou příležitost. Každý se zkusí poptat. Ideálně se šoupacími dveřmi
Nabídka spolupráce s firmou Pepsi – přes místní restauraci – nabízí nám dva slunečníky
Zájem máme. Marek dořeší s J.L.
Pivo do koliby - diskuze
Petr informoval o možnostech od pivovaru Bernard. Otázka, zda má smysl lepší a dražší pivo při naší
výtoči. Nechceme konkurovat hospodě. Ekonomicky výhodnější asi je zůstat u levnějšího Kozla,
nicméně Petr do příští schůze zjistí, co by nám Bernard mohl konkrétně nabídnout – cena, minimální
odběr na objednávku, termíny závozů, atd. Povinná dvouletá doba odběru ze smlouvy s Plzeňskými
pivovary a.s. nám již skončila.
Zavlažování hřiště
Na úterý domluvíme zapojení čerpadla. Marek požádá pana Měchuru o souhlas s umístěním do
rybníka a domluví JM. Milan požádá ZK. Provedlo by se to před tréninkem.
Možnost proplácení příspěvků uhrazených klubu ze strany zdravotních pojišťoven
Jirka upozornil na možnost, že zdravotní pojišťovny proplácí do určité částky poplatky hrazené klubu
v rámci prevence proti různým chorobám. Ze strany TJ není problém potvrzení o zaplacení vystavit.
Někteří z rodičů u mládeže již tuto možnost využívají.
Ostatní – hlavice do sprch, nové zámky k brankám
V Ostředku, 10. května 2016
Zapsal: Marek Škvor

