Výborová schůze TJ Sokol Ostředek
3. února 2012
Přítomni: : Marek Škvor, Miroslav Lejček, Lucie Styblíková, Petr Florián, Veronika Floriánová, Milan
Škvor, Jiří Škvor
Omluveni: Kamil Krejcárek, Katka Kamišová, Josef Měchura
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorské finanční dary – přísliby Reko Print s.r.o., MAZVA s.r.o., p. Hanibal
 Platba OFS Benešov – startovné za sezónu 2011/12 + pokuty – ve výši 4.700Kč (10.1.)
 Úhrada startovného ve výši 8.250Kč za ZT Vlašim (10.1.)
 Uzavřena dohoda o praní dresů s paní Sedlmaierovou – 200 Kč hrubého za sadu
 Pořízen banner k 50.výročí založení TJ – náklady 1.188Kč – Agrodat a.s. dal slevu 10%
 Odeslání evidence členů TJ na OTS Benešov – mailem 19.1.
 Do tomboly hasičům věnovány 2 vstupenky na sokolský ples
 Dotace „Zelený trávník 2012“
 Bulletin Infotbal 01/2012
 Zpravodaj Posázaví 1/2012
2) Hospodaření
 Připravit účetní uzávěrku za rok 2011 (bude nutné poslat na OTS)
 Podat daňové přiznání za dohody o provedení práce
Kontrolní komise – kontrola účetnictví za rok 2011 (zřejmě do konce března?)
3) Členská základna
 Aktuální stav výběru členských příspěvků za rok 2011- Mirek
Vybrány příspěvky od 66 členů
Někteří členové se odhlašují ze sdružení
4) Sokolský ples – 10.3. od 20h
 Přípraven zasedací pořádek – 140 míst k sezení (možnost ještě ca. 30 doplnit)
 Tisk vstupenek – Lucka – budou do 13.2.!
 Plakáty – připraven návrh / tisk – Lucka – ca 20ks / rozvoz 14 dní předem Marek
 Po hasičském plese zahájíme předprodej
 Web a mailing - Marek
 Letáčky do schránek – Marek připravil ca. 200ks – roznos – Ostředek: Lucka, Marek,
Mirek , Mžížovice Lucka, Třemošnice (Floriáni) , Vodslivy (Kamil)
 Umístíme prosbu o příspěvky do soutěže o ceny do krámu? ANO
 Jaké ceny do „soutěže o ceny“ dokoupit, koho oslovit? Dle seznamu, zatím tajné
 Příprava cen – Lucka, Katka, Veronika, Marek, Mirek - 2. a 3.3.
 Jakou formou – přímé výhry a los hlavních? Ano, ale žádné sušenky, paštiky, atd.
 Kolik lístků do tomboly – 1 000 ks?
 Ohlášení akce na obec – Marek
Lístky do tomboly: 1 500 ks (tisk Veronika)
Kdo bude vydávat tombolu? Veronika + Katka

5) Předměty k výročí 50 let
 Nabídka firmy ATICO – co objednáme?
100 odznáčky a 50 minidresů– nutné získat ještě konkurenční nabídku
Pokusit se mít je fyzicky do plesu
6) Sokolský den – oslava 50 let TJ – 23.června
 Program: JOMA CUP 2012 – turnaj st.přípravek
Utkání starých pánů (soupeře si domluví s.p.)
Utkání áčka vs. stará garda FC Graffin Vlašim (pořeší Milan)
Australský fotbal – reprezentace ČR vs. ligový výběr cizinců
 Připravit koncept a projekt na dotaci – Floriáni, Marek
Bude následovat hudební produkce – DJ Ježek
Nutné začít ihned po posledním zápase
Sezení na hřišti
Oslovit pana Bošku ohledně moderování + Naháč o zapůjčení aparatury
7) Slavnostní večer ankety Ostředecký fotbalista roku 2011
 hodně slabá účast, jen 46 platících
 kapelu hradí obec (6.600Kč)
 občerstvení kapely 700Kč – čistý zisk 3.900Kč
 pokud bude i za rok obecní dotace, bude opět slavnostní večer (termín 12.1.)
8) Stolní tenis
 Jednání s okresním svaz, přijedou prověřit hrací místnost (sál) i stoly
 Slíbena výjimka na stávající stoly, hráli bychom 4. okresní ligu
 Tvoří se tým 5-6 hráčů
 Přihláška se podává v červnu
9) Povinné členství v FAČR
 Aktuální stav: přípravka + žáci + áčko téměř hotovo, beso (6 – z toho 5 platilo), ostatní
(naši hráči na hostování Jedlička, Franěk, Šimáček – placeno)
 Přihlášky a peníze pošleme do 15.února
 V příštím roce bude příspěvek: 200Kč dospělí a 100 Kč mládež
10) Fotbal - dospělí
 Áčko zahájilo přípravu - 29.1. první zápas na ZT ve Vlašimi (Košetice 3:7)
 První mistrák – 25.3. ve Struhařově – rozpis na webu
 Nějaké přáteláky? Posily - Milan
 Béčko má první zápas 8.dubna doma proti Přestavlkům
 Faktura za soustředění – řeší Milan
 Žádost hráčů Fraňka a Šimáčka o trvalý přestup do Pecerad
Přestup nebo hostování obou hráčů ale za finanční vyrovnání
11) Přípravka
 28.ledna mladší přípravka (ročníky 2003 a mladší) na Štěpánovském poháru – skvělé
2.místo z pěti celků.

 Od soboty 4.února tréninky v tělocvičně ZŠ Chocerady – 30.1. uzavřena nájemní smlouva
– rezervovány soboty mezi 10.30 a 11.30 za 100Kč na hodinu
 Doplnění trenérského týmu na trojici - novým trenérem Vašek Budka z Hvězdonic
 Nový registrovaný hráč: Adam Svátek (r. 2006)
 Nabídka TJ Rataje na halový turnaj v Sázavě – 11.2.
 Přáteláky – 25.3. od 10.15 v Soběhrdech, 1.4. od 10.15 doma se Struhařovem
 V sobotu 8.4. do 10.15h první mistrák – doma Křivsoudov
12) Cvičení dětí - ČASPV
 Přesun cvičení na čtvrtky
 Valná hromada regionálního centra Benešov bude 16. února od 15.30h v hotelu Zlatá
Hvězda v Benešově – oficiální pozvánka – na lednové schůzi výbor delegoval Veroniku
 Do 31.března nutné zaplatit členské příspěvky na okres
 Nabídka od CPV na vystoupení dětí na MDŽ 9.3.
13) Sokolovna
 17.ledna oznámeno obci ukončení nájmu sokolovny
 Odběrné místo bude převedeno na obec – prověří Marek
 Stoly na stolní tenis možno ponechat než naleznete náhradní místo
14) Ostatní





Ostředecká lyže 2012 – zatím nejsou podmínky
Posilovna – zakrytí radiátorů – souhlas obce – dojednat zhotovení – Marek vyřeší
Smlouva o obecní dotaci – text domluven, bude podepsáno 6.2. na obecním úřadě
Možnost získat 400Kč za IČO pro spolupráci na projektu dotace – více zjistí Petr

Ostředeckou lyži letos už pořádat nebudeme – hrají se fotbaly, není čas
Zapsala: Veronika Floriánová

