Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
1. října 2016
Přítomni: Nerad F., Lejček M., Florián P., Škvor Mi., Škvor Ma., Krejcárek K., Müller J., Novák M.,
Škvor J.
Omluveni: Styblíková L.
1) Informace pro členy výboru:
Sponzorský dar: E.H.P. (P. Šebesta) – 10.000Kč – na účet dne 12.9.
OSST uhrazeny evidenční hráčské poplatky na novou sezónu ve výši 4.100Kč (4.8.)
Nákup míčků na stolní tenis (tréninkové + zápasové) za 1.991Kč (5.8.)
Lajnovací barva – 7 kbelíků po 10kg – 2.660Kč (17.8.)
Nákup 12 nových míčů JOMA pro přípravku za 5.116Kč (22.8.)
Přestup Jana Dvořáka z FC Sellier a Bellot Vlašim za 4.000Kč – hotově (25.8.)
Přestup Václava Budky z SK Chocerady za 1.000Kč – bankovním převod (26.8.)
Žádost na FAČR ohledně schválení změny názvu na TJ Sokol Ostředek, z.s. (27.8.)
Vybudování nových schodů na tribuně – DPP F. Macháček (5.500Kč), beton zdarma poskytla
betonárka Ostředek – Miroslav Škvor
Na účet připsána dotace od ÚP na pracovníka za červenec ve výši 13.492Kč (6.9.)
Úhrada startovného za týmy oddílu stolního tenisu pro ročník 2016/17 ve výši 450Kč (6.9.)
Likvidace sršňů v kabinách firmou Hubex – 1.863Kč (15.9.)
Podepsána dohoda s MINERVA FF o.s. ohledně působení dorostenek v jejich týmech a
finančních kompenzacích (aktuálně 7 děvčat)
Zájezd autobusem firmy EichlerBus s.r.o. do Heřmaniček – 2.904Kč (15.9.)
Úhrada startovného za fotbalové týmy na sezónu 2016/17 – 3.100Kč (15.9.)
Zaplacena záloha na utkání s XI. Internacionálů ČR ve výši 5.000Kč (20.9.)
Poháry pro turnaj Ostředecký Votvírák – 859 Kč (22.9.)
Modernizace světelné tabule – rozšíření na počet 19 branek – odvezena (22.9.)
Úhrada nájemného J.Lukešovi za působení stolních tenistů na sále – 4.000Kč (23.9.)
Nákup 5 barelů vody do automatu v kabinách od firmy AQUA FONTANA – 752Kč (26.9.)
2) Ekonomika
Nutné urychleně zkontrolovat ze strany RK doklady duben až srpen
RK provedla kontrolu dokladů za duben až srpen – výsledek: „bez připomínek“
3) Členská základna
Noví členové: V. Procházka - r. 1999, J. Dvořák – r. 1998, V. Nerad – r. 1953, B.Slabý – r.
1956, E. Sidor – r. 1994, K. Lejčková – r. 2008, S.Lejčková – r. 2006, T.Chvojka – r. 2007, M.
Havel – r. 2006, E. Havlová – r. 2003, M. Vosátka – r. 1975
Dodatečně uhradil členské příspěvky za roky 2014 a 2015 Marek Bára
Zahájen výběr poplatků za rok 2016. Aktivní hráči fotbalu a stolního tenisu platí v rámci svých
poplatků – info Mirek.
Hlasování výboru o přijetí nových členů – PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
4) Fotbal
Výborný vstup áčka do sezóny – pozitivní vliv nového trenéra L. Procházky. Zlepšená docházka na
tréninky.
U dorostu zklamání, že se řada vlastních hráčů přes sliby, téměř nebo vůbec nezapojila – M. Hampl, J.
Žerava, P. Svatoň. V. Ryšavý
Problémy s divišovskými hráči, absentují na trénincích i na zápasech.
Rýsuje se spolupráce s dorostem na sezónu 2017/18 s FK Kavalier Sázava. Aktuálně k nám poslali
hráče F. Broše a P. Krajce.

Starší žáci – výsledky odpovídají faktu, že 2/3 kádru jsou mladší žáci.
Starší přípravka – postupně se rozšiřuje kádr; věkově je z poloviny složena z mladší přípravky
Nutné dokončit výběr podzimních příspěvků hráčů všech týmů

5) Ostředecký Votvírák – 24.9.2016
Vydařená akce – roste renomé turnaje v rámci okresu – letos 33 hráčů (včetně okresní
jedničky Trmala a dvojky Dohnala + 5 hráčů do 55. místa okresního žebříčku) z 11 klubů,
z toho 8 domácích.
Nejlepší z našich byli Petr Stanovský na 18. místě a Roman Žydyk na 19. místě. Nová posila
oddílu Martin Vosátka z Benešova skončil na 4. místě (zaregistrován až po turnaji).
Na startovném vybráno 3.300Kč, každý z hráčů obdržel gulášovou polévku (862Kč včetně
obědu pro zapisovatelku)
Na odměny – dárkové koše a poháry jsme získali dotaci 5.000Kč od OSST.
6) Stolní tenis
OSST nakonec ponechal jen 4 třídy OP a jen rozšířil počet týmů na 13-14. Áčko tedy zůstalo v OP 3,
béčko a céčko hrají OP4
Sezóna 2016/17 odstartovala v pátek 30. září, s tím že béčko a céčko muselo předehrát svůj vzájemný
zápas již 28. září, aby nedocházelo k ovlivnění soutěže.
Hráčské poplatky je nutné vybrat do konce října 2016 (500Kč dospělý, 250Kč mládež)
Hrací dny doma – pátky
Záměr najmout na základě DPP trenér M. Janatu pro děti, které chodí trénovat každou středu do
posilovny – požadavek 10.000Kč na sezónu.

Hlasování výboru – odměna trenéra Janaty: PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
7) Ostatní
Divadelní představení – Monsieur Hamed – ochotnický spolek Blaník Načeradec - sobota 19.
listopadu od 19h – vstupné 100Kč
Plakáty již vytištěné – Milan
Výroční valná hromada TJ – sobota 10. prosince
Začátek bude od 18h, od 17h bude schůze výboru. Rozdělení projevů a další podrobnosti se domluví
emailem.
Oprava sedáků a opěradel u laviček na hřišti – nabídka firmy Jelínek interiér s.r.o. na 8 648Kč
(byla poskytnuta sleva 50%). Dodací termín je 4-6 týdnů
Hlasování výboru o investici: PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
Vzhledem k dodacímu termínu objednáme, tak aby byla oprava hotova před začátkem jarní sezóny.
Dokoupení dvou kompletů k modrobílým dresům UMBRO, aby sada měla 18 dresů
Hlasování výboru o investici: PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
Ostředku, 1. října 2016
Zapsal: Marek Škvor

