Výborová schůze TJ Sokol Ostředek
16. září 2011
Přítomni: Marek Škvor, Petr Florián, Milan Škvor, Miroslav Lejček, Kamil Krejcárek, Veronika
Floriánová, Lucie Styblíková, Kateřina Kamišová
Omluveni: Jiří Škvor, Josef Měchura
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorské finanční dary – P.Křížek – 3.000Kč (hotově), Alfia Europe (L.Fiala) – 5.000Kč
(na účet), M.Ais – 3.000Kč (hotově)
 Proběhla rekonstrukce trávníku v malých vápnech na obou stranách hřiště (7.8.)
 Na FÚ v Benešově zaplacen daňový nedoplatek 300Kč (15.8.)
 Fotbalisté vyhráli turnaj v Libži (13.8.) – startovné 500 Kč
 Nákup 5 nových míčů Nike za 4.470 Kč (z prostředků od spol. Alfia - požadavek sponzora)
 Podepsána dohoda s rockovou kapelou o bezplatném využívání sokolovny pro zkoušky – 2
x týdně, budou platit elektřinu. Zatím na 3 měsíce. Slib bezplatného zahrání na některé
z našich akcí.
 Za paušální poplatek 100 Kč si za uplynulý měsíc lavice a stoly zapůjčili J. Novotný, F.
Nerad a Michal Škvor (tj. + 300Kč do kasy)
 Občerstvení starých pánů po zápase 27.8., hrazené ze sokolské kasy, stálo 1.680Kč.
 Čtvrtletní zálohy na elektřinu – 3.930 Kč (elektřina v sokolovně – platí Sokol i když
využíváno obcí)
 Časopis ČASPV „Pohyb je život“ – č.3/2011
2) Přijetí nových členů TJ
 Filip Matoušek, Pavlína Rezková, Tomáš Ryšavý, Lukáš Daněk, Tomáš Mikel, Matouš
Moural
Schváleno
3) Podpis dohod o hmotné odpovědnosti za svěřené finance
 Marek Škvor, Lucka Styblíková
Smlouvy převzala za revizní komisi Veronika Floriánová
4) Fotbalový turnaj TJ Sokol Ostředek - 6.srpna





Účast – Sokol Ostředek , Jiskra Struhařov, SK Chocerady , Sokol Červené Janovice (KH)
Skončili jsme na třetím místě
Na startovném vybráno 3.000Kč, dobrovolné vstupné 361 Kč
Rozhodčím L.Tiňákovi a p.Pessr vyplaceno po 400Kč odměna + uhrazeno občerstvení
v kolibě (120Kč). Obědy v restauraci zasponzorovala SPZV.
 Akce splnila účel, za rok zopakujeme
5) Fotbal
 Hostování hráčů Daňka a Mikla změněno na přestup. Sokolu Teplýšovice zaplaceno za oba
4.000Kč
 Na roční hostování z Libže získán za 10.000Kč Lukáš Kukla. Máme domluveno přednostní
právo na přestup po této sezóně.
 Na roční hostování zdarma získáni Petr Podroužek z Teplýšovic a Pavel Bouška z Netvořic
 Na roční hostování do Pecerad posláni Jiří Franěk a Jakub Šimáček. Zatím bezplatně,
v případě zájmu o prodloužení už budeme chtít finanční náhradu.

Domácí zápasy:
- Výše vstupného na zápasy áčka, když na zápasy jezdí 3 delegovaní rozhodčí a platí se
ca. 1200 - 1400– ponecháme na 20Kč nebo zvýšíme?
Ponecháno 20 Kč
- Kabina pro rozhodčí - pro tři malá. Jak vyřešit? Krátkodobé řešení + dlouhodobé
řešení? Výměna kabiny a místností rozhlasu? Zřízení šatny hostů v posilovně a
rozhodčím se uvolní kabina hostí? Přepůlení skladu vedle kabiny hostí? Přístavba nové
místnosti v prostoru před kabinami?
Z kabiny pro rozhodčí odstranit stůl a udělat polici (Marek naměří, Lucka zajistí materiál
a instalaci)
- Na domácí zápasy vyvěšení plakátků + rozdávání programu utkání podzim 2011
- PC v kabině instalováno a úspěšně propojeno s tiskárnou (Martin Novák, Petr Florián,
Marek Škvor)
- Pokračuje propagace zápasů áčka na Rádiu Blaník!
- Doplnění lékárničky – Milan + Kamil – nedořešeno!
Vyřešeno, Petr Florián ještě zakoupí obstřik.
6) Přípravka
 Velmi špatná letní příprava z důvodu nízké účasti dětí na trénincích, což není dobré
vzhledem ke změně pravidel. Nebyl sehrán žádný přátelský zápas.
 Nutné naučit děti (rodiče), aby chodili včas na sraz před tréninky i zápasy a omlouvali
předem neúčast svých dětí.
 Trenérský tým rozšířen o Láďu Tiňáka, protože Ondra Vildman to nebude časově zvládat.
 Nutné doplnit kádr ještě o 2-3 hráče, aby při horším počasí nehrozilo, že se tým nesejde a
budeme platit pokuty!
 Potenciální kandidáti: Bečka z Choratic, Bareš z Xaverova (osloven Markem), 3 x Cibulka
ze Sázavy (zájem maminky), Valenta
 Výhledově je potřeba najít další 4 mladší žáky pro příští sezónu, abychom mohli toto
družstvo za rok přihlásit do soutěže.
 Nábor – nesplněno – Kamil a Petr (urychleně zorganizovat – letáčky Veronika? – rozvoz
v nové části Divišova.
Letáček nábor do mladší a starší přípravky: ročník 2001 až 2005, 23.9. 17.30, připraví
Veronika, rozveze Petr a Kamil. Na tréninku budou přítomni Kamil, Petr a Milan.
 Žádost o hostování Mikuláše Pikharta do Slavoje Vyšehrad - schváleno
7) Cvičení s dětmi
 Informativní schůzka 14.9.2011 – info podala Veronika
 Získána dotace od ČASPV ve výši 2.000Kč (spoluúčast 30%) na nákup nářadí – za. 250Kč
sítě pro míče a zbytek na pomůcky dle volby Veroniky
 Kondiční klub Benešov nabídl zapůjčení dalších pomůcek – řeší Veronika
 Nový koberec do posilovny – řeší Marek
Plánována brigáda na zvelebení posilovny – vystěhování strojů, vymalování – barva přislíbena
místostarostkou Klárou Škvorovou, nový koberec zajistí Sokol,
Cvičení se bude konat každé úterý od 17.00 v posilovně v Ostředku, přihlášeno zatím 10 dětí

8) Renovace povrchu kurtu
 Kvůli odplavení povrchu dešti bylo nutné renovovat povrch kurtu
 Materiál stál 1.675 Kč, z toho Sokol platil 1.380Kč, zbytek a dopravu zdarma pokryla
SPZV Ostředek a.s.
 Fyzicky renovaci provedli „staří páni“. Akce trvala dva víkendy, bylo odpracováno hodně
brigádnických hodin.
9) Částečná rekonstrukce elektroinstalace v kabinách
 Pan Milan Kobián provedl výměnu narušených kabelů, špatných zásuvek a vypínačů
v místnosti rozhlasu a v kabině hostů, aby nehrozil žádný úraz elektrickým proudem.
Veškeré kabely dosud různě pověšené venku jsou vedené vnitřky budov u stropu a jsou
zalištované nebo zakopány pod zem.
 Náklady činí ca. 7.000 Kč
 Dne 28.8. podána žádost na OÚ o pokrytí těchto nákladů, která byla 31.8. schválena, s tím,
že faktura bude vystavena přímo na obec.
10) Spolupráce s CPV na akcích 24.9. a 8.10
 V sobotu 3.9. schůzka s CPV u Beranů – účast V. a P. Floriánovi
 Nabídka na spolupráci na akci Vyčištěno dne 24.9. – můžeme navrhnout místa na úklid.
Večer bude taneční zábava. Jako spolek se nezapojíme, členové se v případě zájmu budou
účastnit individuálně
 Sportovní odpoledne v sobotu 8. října – ze strany naší TJ postačí zajistit 2-3 pořadatele
(Veronika, Lucka Chvojková, …) poté následuje lampiónový průvod. – za naší TJ se zapojí
Veronika, Katka a Lucka Chvojková
11) Výroční valná hromada – změna termínu
 Termín posunut na sobotu 10. prosince – nutná účast
 Nutné se důkladně připravit – zpráva o činnosti (Marek), zpráva o činnosti FO (Milan),
zpráva o činnosti oddílu SPV (Veronika), zpráva o hospodaření (Lucka), zpráva revizní
komise (Jirka)
 S Martinem Chvojkou (hudba) projednána změna termínu a neměl by být problém
Změna: zpráva o činnosti FO Petr, zpráva revizní komise Kamil
12) Vyúčtování dotací – obec
 Do příští schůze připravit ke schválení vyúčtování obecní dotace (Lucka)
13) Ostatní
 Divadlo – žádost ochotníků z Načeradce na přesun na původní termín 5.11. – zapsáno do
kalendáře v hospodě
 Jednotná prezentace při akcích – polokošile – jak to vypadá s nabídkou? Úkol pro Milana
 Trenérské školení licence C – M. Novák – cena ca. 700Kč/osoba
 Dotace – nadále sledovat vyhlášení výzvy (Petr Florián)
 Pojištění hráčů přípravky – nabídka Kooperativy zamítnuto
 Začneme vybírat členské příspěvky za rok 2011 ve výši 100,- Kč za dospělého (mládež do
18 let zdarma) + příspěvek odváděný svazům, kterých jsme členy. Pro rok 2011 je to jen
ČASPV – dospělý 100,- Kč / mládež do 18 let 50Kč – Marek připraví podklady, výběr
bude provádět Mirek Lejček
 Závěs do místnosti rozhlasu v kabinách zajistí Veronika

