Výborová schůze TJ Sokol Ostředek
7. ledna 2012
Přítomni: Marek Škvor, Milan Škvor, Kamil Krejcárek, Petr Florián, Veronika Floriánová
Omluveni: Jiří Škvor, Lucie Styblíková, Josef Měchura, Miroslav Lejček, Katka Kamišová
1) Informace pro členy výboru:












Sponzorské finanční dary – Lukáš Slabý 1.500Kč (na účet), Velteko 2.000 Kč (hotovost)
Odvod vstupného za listopadové zápasy do pokladny (827Kč)
Úhrada pokut hříšníky za červené karty podzim 2011 (400 Kč)
Úhrada poplatku za zapůjčení lavic a stolů – Jiří Škvor (100Kč)
Slavoj Vyšehrad poslal 3.000Kč za přestup hráče přípravky Mikuláše Pikharta
Žádost o dotaci na oplocení hřiště z programu SZIF vyřazena z dalšího hodnocení (28/11)
OTS BN informovalo emailem o prodloužení smluv o úrazovém pojištění členů ČSTV,
pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČSTV a licenční smlouvy s OSA na rok 2012
PF 2012 – odesláno poštou sponzorům a partnerům (370 Kč), vyvěšeno po vsi + mailing
Za pomoci Zdeňka Kobiána a Milana Škvora st. zazimovány kabiny; míče a PC uklizené
do vytápěných místností.
Instalace částečného umělého osvětlení hřiště na kabinách – provedl p. Milan Kobián;
osvětlení zajistila firma Josef Krejcárek – Elektrik (celkový náklad 13.184Kč, z toho
6.000Kč jsme obdrželi jako sponzorský dar)
Dopis OÚ Ostředek z 12.12.2011, kterým nám není doporučeno využívat sokolovnu,
v lednu by měl být objekt posouzen statikem.

2) Hospodaření
 Připravit účetní uzávěrku za rok 2011 (bude nutné poslat na OTS) – Lucka
 Podat daňové přiznání za f.o. – praní dresů - Lucka
3) Taneční zábava Ostředeckého fotbalisty 2011 – 13.1. od 20h






Příprava sálu – čtvrtek 12.1. v 18.30 – pověšení bannerů, příprava stolů
Celkem 121 hlasování, z toho 3 neplatné
Ceny – obec, Staropramen, Hotel Akademie Naháč, JOMA, Rádio Blaník, Patria Kobylí
V pátek sraz v 19.00
Hraje CODA za 6.600Kč

Kdo bude u vstupu? Mirek + průběžné střídání
Příprava – Petr, Marek ve čtvrtek – čas bude určen operativně
4) Ostředecká lyže 2012 – 7.1.
 Akce zrušena kvůli nedostatku sněhu
 Nový termín bude stanoven operativně (dobrý výhled je na 21. ledna)
5) Dotace z obecního rozpočtu na rok 2012






Obec uhradí poháry na Fotbalistu roku 2011 (3.000Kč) a JOMA CUP 2012 (2.000Kč)
Finanční příspěvek na kapely ve výši 15.000Kč
Neinvestiční dotace ve výši 15.000Kč
Proplacení dokladů na poháry - zajistí Marek (hradil ze svých peněz)
Podpis smlouvy o dotaci a zaslání peněz na účet TJ – s OÚ dořeší Marek

6) Divadelní večer – 12.11.






Úspěšná akce – přišlo 53 diváků – vybráno 3.862 Kč (náklady na umělce 1.800Kč)
Poděkování Veronice za přípravu knížečky
Informace o akci byla v BND, Jiskře a Našem regionu
V letošním roce budeme opakovat – termín 10.11.2012, rozsah bude dle dotace
Divadlo Kocábka nabídlo možnost sehrání představení i pro děti – uděláme? NE

7) Výroční členská schůze – sobota 10.prosince od 18h





Poděkování všem za vzornou přípravu
Zklamání slabá účast členů
Poděkování pánům Karlovi a Martinovi za hudební produkci
Dokončit předání vín – chybí jen p. Novotný z Xaverova (Marek + Mirek)

8) Silvestrovský pinčes –31.12.2011







Velmi zdařilá akce organizovaná ve spolupráci se SPZV
30 účastníků – 22 mužů, 8 žen
Poděkování Lucce za zajištění cen od České spořitelny
Na startovném vybráno 1.310Kč
Náklady: šampaňské (274Kč), síťky a 10 sad míčků (890Kč), 2 sady medailí (360Kč)
Poděkování Kamilovi za poskytnutí tranzitu pro převoz stolů

9) Stolní tenis
 3 stoly jsou vhodné pro turnaje typu silvestrovské akce, ale nevhodné pro regulérní soutěže.
 Dohoda se SPZV o umístění jednoho stolu na sál na zkušební dobu. Zájemci o hraní budou
platit 50 Kč za hodinu. Vyhodnotí se zájem a uvidí se co dál.
 Záměr sestavit soutěžní družstvo a od podzimu se přihlásit (Marek již v kontaktu s OSST)
– nábor provede Marek
 Nutné nakoupit dva nové stoly – náklady 8.0000 - 10.000 Kč (dotace, sponzoři?)
10) Krajské dotace
 V rámci Fondu sportu, volného času a primární prevence podána žádost na dotaci na
projekt „Podpora sportovní činnosti mládeže v Ostředku“ ve výši 40.000Kč
 V rámci Středočeského fondu kultury a obnovy památek podána žádost na dotaci na projekt
„Divadelní den v Ostředku“ ve výši 18.000Kč
 Elektronicky podal Petr 5.12., Marek poslal v papírové formě 7.12.
 Rozhodnutí o udělení dotace bude do konce dubna
11) Povinné členství v FAČR
 Nová směrnice nařizující povinné samostatné členství pro aktivní hráče, trenéry,
funkcionáře a rozhodčí na místo dosavadní členství přes klub. Fanoušci se mohou stát
členy na dobrovolné bázi
 Roční členský příspěvek stanoven na 50 Kč bez rozdílu
 Přihlášky a členské příspěvky je nutné dodat na centrálu do Prahy do konce února
 Hráči na hostování a trenéři-ne členi si musí členství zařídit ve svém klubu, naopak naši
hráči na hostování musí podat přihlášku přes nás
 Realizace – áčko Milan, béčko – Richard Kotil, přípravka - Marek

12) Fotbal - áčko
 Áčko bylo na základě schválení výborem na schůzi 11.11. přihlášeno na zimní turnaj o
Pohár starosty města Vlašim – startovné 8.250Kč nutné uhradit do 15.1.
 První zápas hrajeme 29.1. s Košeticemi, v naší skupině soupeři z krajských soutěží
 Trenér Hromas požaduje posily – brankář, záložník, útočník
 Zimní soustředění 29.2. – 4.3. v Jičíně
 První soutěžní zápas 25. března ve Struhařově
Praní dresů pro rok 2012 – paní Sedlmaierová – 200Kč hrubého za 1 sadu
Dohodne Marek + uzavře dohodu o provedení práce
13) Přípravka
 10.12. účast na turnaji v Sázavě – kvůli omluvenkám jsme hráli v podstatě s mladší
přípravkou posilněnou o Nikolu – 6. místo , přičemž jsme v zápase o 5.místo byli lepší
 Domluvena možnost tréninků v hale ZŠ Chocerady – 150 Kč na hodinu – žáci školy to
mají zdarma, takže konečná cena bude 110Kč
 Momentálně zjišťujeme ochotu rodičů vozit děti do Chocerad
 Soutěžní zápas bude až o víkendu 7./8.4.
 Na druhou půlku března domluvíme přátelské zápasy
Pozvánka od Trhové Štěpánova na 28.1. – turnaj mladší přípravky (ročník 2003 a mladší)
14) Cvičení dětí - ČASPV






Pro děti jsme zakoupili 10 obručí za 1228 Kč
Poslední 2 cvičení v roce 2011 se kvůli malé účasti neuskutečnila
Odeslán pravidelný výkaz členské základny na okresní centrum (19.12. Marek emailem)
Aktuální členská základna odboru: 2 dospělé + 11 dětí
Odvod příspěvků na ČAPSV budeme posílat během února (mělo by se jednat o částku 750
Kč – byla vybrána od členů)
 Valná hromada regionálního centra Benešov bude 16. února od 15.30h v hotelu Zlatá
Hvězda v Benešově – delegát naší TJ – Veronika a Jana (pokud budou moci 2 zástupci)
15) Sokolský ples – 10.3.2012 od 20h
 Domluvit půjčení židlí a stolu z Vodsliv – Kamil
 V rámci plesu budou zabijačkové hody – předběžně domluveno se SPZV
 Připravit vstupenky – Marek/ tisk – Lucka , abychom zahájili předprodej do konce února
Tombola:
 Nepůjdeme cestou tisíce drobných cen jako hasiči, připravíme trháky a dalších ca. 20-25
větších cen na slosování a 100-150 dalších menších, ale ne malých cen (vína, dárkové sady,
atd. ale takové, které by se nelosovaly, ale byly by rovnou uvedené na lístku od tomboly)
 Připravit tombolu se nabídla Lucka plus potřebuje 2 pomocníky (Veronika, Katka?)
 Každý člen v rámci svých možností (v práci, po známých) se pokusí zajistit nějaké ceny
 Každý zkusí vymyslet námět na hlavní trhák tomboly
 Forma lístků do tomboly
 Na příští schůzi (počátek února to musíme dořešit a rozdělit úkoly)

16) 50 let TJ Sokol Ostředek -oslavy
 Termín hlavních oslav – sobota 23. června
 Program – JOMA CUP 2012, ukázka ragby (domluví Marek), cvičení dětí, utkání starých
pánů, zápas áčka (s kým – levnější varianta než vloni), večer zábava?
 Připravíme projekt na dotaci z fondu hejtmana
 Suvenýry k 50 letům – odznak a vlaječka? – nabídka firmy Actico
Poptávka: minidres, odznak, vlaječka (zajistí Marek)
Zápas áčka s házenkáři Karviné (domluví Milan)
Koliba ve vlastní režii
Večer zábava u koliby?
Vybudovat letní parket mezi kolibou a kurtem
Tabule s fotkami – historie TJ Sokol (u koliby)
Připravit projekt na dotaci z fondu hejtmana
17) Ostatní







Termíny sokolských akcí – viz seznam (sportovní akce se hlásí na OTS/OFS )
Posilovna – zakrytí radiátorů? – na OÚ pořeší Katka
Funkce „čestný předseda“ - nebude
Brigáda na úklid skladové kabiny – před začátkem sezóny (půlka března)
Nutné začít oslovovat sponzory
Kapely na akce 2013

