Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek ze dne 1.7.2011
Přítomni: Marek Škvor, Miroslav Lejček, Milan Škvor, Jiří Škvor, Lucie Styblíková, Petr
Florián, Veronika Floriánová, Karel Boška jako host
Omluveni: Kateřina Kamišová, Josef Měchura
Projednávané body:
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorské dary – WAWEX s.r.o. – 2.000Kč (hotově), PROXIMA s.r.o. –
5.000Kč (převodem)
 Pechové obdrželi dotaci od Posázaví na rekonstrukci zámecké kaple – závazek
naší TJ na případnou brigádu na úpravu okolí
 Lucka Styblíková řeší s Evou Horákovou chybu v daňovém přiznání za
„dohody o práci“
 Milan Škvor úspěšně absolvoval obnovovací školení pro trenérskou licenci C a
je tak jediný licencovaný trenér v rámci TJ.
 Krajské dotace – obě žádosti nám zastupitelé kraje zamítli
 Probíhá hlasování v jarní části ankety Ostředecký fotbalista roku 2011 a
Hvězda béčka 2011
 Zpravodaj Posázaví č. 2/2011
2) Stav hospodaření
 Stav účtu k 1.7. : 21 483,- Kč
 Stav pokladny k 1.7. : 96 524,50 Kč
3) Zpráva kontrolní komise k hospodaření v 1.pololetí 2011
 Zpráva – Jirka Škvor
Kontrolní komise neshledala pochybení, evidenční stav financí = fyzický stav financí.
Všechny transakce jsou doloženy dokladem, smlouvy jsou podepsány, VPP a PPD –
v pořádku. Pochvala za vzorné vedení financí pro Lucku Styblíkovou.
4) Sokolský den 9.7.
 JOMA CUP – potvrzena účast 6 týmů – Sokol Ostředek, Sokol Zásmuky, FK
Bílkovice, FK Soběhrdy, FK Kavalier Sázava, Sokol Trhový Štěpánov
 Propozice turnaje vzal na vědomí STK OFS Benešov na schůzi 15.6.
 Sraz týmů od 8h, pořadatelů v 7h
 Brigáda – pátek 8.7. v 17h
 Utkání Sokol Ostředek – SK Slavia Praha stará garda – začátek v 17h
 Podrobnější informace a rozdělení úkolů – příloha č.1
Brigáda se přesouvá na 18.00. Milan zajistí účast hráčů áčka.
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5) Nohejbalový turnaj trojic 16.7.
 Počet účastníků omezen na 12 trojic, aby se turnaj dohrál během dne
 Při plném obsazení se bude hrát ve 4 tříčlenných skupinách, kde vítězové
postoupí do semifinále
 Aktuálně přihlášeno 7 trojic
 Startovné 100Kč za každou trojici
 Premiérově se budou udělovat nové medaile TJ Sokol Ostředek
 Věcné odměny: Česká spořitelna, VZP, Posázaví
 Lucka Styblíková vytiskla plakáty, předseda je rozvěsil po nejbližším okolí
 Nutné vytvořit propozice a pravidla turnaje
 Zajistit provoz Koliby – SPZV provoz zajistí
 Organizační zajištění?
Propozice připraví Marek Škvor. Bude se hrát dle pravidel Českého nohejbalového svazu.
6) Divadelní den – 100 let divadelnictví v Ostředku





Kraj nám dotaci neudělil
Mirek Kratochvíl u CHOPOSu sonduje jiné možnosti.
Neobrátíme se také na obec?
Neuděláme akci ve zmenšeném rozsahu – jen hra pro dospělé? Náklady
1.500Kč + cestovné z Načeradce + večeře pro soubor (prý max. 4.000Kč)

Uspořádáme divadlo pro dospělé. Přesný termín se určí dle losu fotbalu, bude to začátkem
listopadu.
7) Fotbal
 Áčko obsadilo pěkné 3. místo, ale mělo minimálně na stříbro
 Vzhledem k přesunům ve vyšších soutěžích je možné, že nám bude
nabídnut postup do okresního přeboru. Jsme třetí na řadě po Úročnici a
Ratměřicích, ve čtvrtek 7.7. to bude jasné. Za postup se platí 8.000Kč.
Půjdeme do toho v případě nabídky? Návrh ANO - odsouhlaseno
 Béčko nepředvádělo zejména ke konci sezóny špatné výkony – konečná
9.příčka není špatná.
 Fotbalová schůze 23.6. – setkání zástupců všech týmů a zástupců výboru –
přítomni – J.Měchura, M. Lejček, Mi. Škvor, P. Florián za áčko, P. Sadílek, F.
Nerad st. a R.Kotil za béčko a O. Vildman za přípravku A + předseda Ma.
Škvor
Řešila se přihláška do mistrovských soutěží pro ročník 2011/12
Přihlásíme stejné týmy jako v právě skončené sezóně
Termíny zápasů zůstanou stejné, tj. áčko sobota v úřední čas, béčko
v neděli v úřední čas a přípravka neděle
Požádáme o shodné losovací číslo pro A i B týmy kvůli lepšímu
zajištění provozu Koliby a současně požádáme o takové číslo, které by
znamenalo domácí zápas na pouť 19.-20.5.2012
Startovné zvýšeno na 1.500Kč za dospělé a 300Kč za přípravku
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Béčko bude fungovat za stejných podmínek jako v sezóně 2010/11, F.
Nerad a P. Sadílek se zavázali uhradit pokutu v případě odstoupení
béčka během sezóny
Béčkaři se zavázali vytvořit rozpis služeb na přípravu hřiště a doplní
tak hráče áčka
Nová pravidla pro přípravky 5+1 a posunutí věkové hranice pro děvčata
Nové posily áčka – návštěva Jedličky – zajistí Milan Škvor, pokud nebude mít
zájem pustíme ho na roční hostování za 2000,- Kč.
Nová sezóna začne o víkendu 27.-28.8., předtím 1.kolo Poháru OFS (jen áčko)
Losovací aktiv – pondělí 18. července – účast Marek Škvor
Registrace nových hráčů přípravky – Styblík, klučina z Kozmic, Matoušek
Nové stanovy FAČR – roční poplatek 50Kč. Jak s ním?
Pro členy FAČR bude poplatek = 150,- Kč (100,- Sokol + 50,- asociaci)

8) Fotbalový turnaj TJ Sokol Ostředek - 6.srpna
 Potvrzena účast – Sokol Ostředek , Jiskra Struhařov, SK Chocerady B , Sokol
Červené Janovice (KH)
 Startovné 1.000Kč
 Odměny – poháry pro první trojici a diplomy
 Vytvořit propozice a poslat na vědomí OFS Benešov – připraví Marek Škvor
 Zajistit 2 rozhodčí – zajistí se pouze jeden rozhodčí + oslovíme Láďu Tiňáka
9) Cvičení s dětmi
 Plány, kdy se začne? – Veronika Floriánová
 Skladba „Mezi hvězdami“ pro všesokolský slet 2012 – termín srazu cvičitelek
16.-18.9. v HK – přihlášky do 15.7.
Začne se od září.Veronika připraví informační leták a Pan Boška bude informovat
na turnaji JOMA CUP 9.7.
10) Sokolovna
 Jednání na OÚ 15.6. – za TJ Marek Škvor a Petr Florián
 Předán klíč od sokolovny a dopis se žádostí o nápravu havarijního stavu
budovy a s požadavkem na provedení statického posudku
 Pan starosta – ing.Jíša slíbil, že to zastupitelstvo projedná a příští rok do
rozpočtu nějaké peníze na rekonstrukci budovy dá
 Každý měl popřemýšlet co se sokolovnou dál!
 Pokud by se delší dobu nic nedělo, návrh na dočasné pozastavení pronájmu
z důvodu nevyhovujících prostor
Vyčkáme na přístup zastupitelstva. Poté rozhodneme co dále.
11) Ostatní
 Rekonstrukce trávníku před oběma brankama proběhne – info Milan
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 Jednotná prezentaci při akcích – polokošile – info nabídka firmy Omega
Design (polokošile od 120Kč + 60Kč výšivka loga + paušál 600Kč) – Milan
zjistí cenu u dodavatele SPZV
 Počítač do kabin – nutné zprovoznit do začátku nové sezóny, aby se
neopakoval problém ze zápasu s Netvořicemi – Lucka Styblíková zajistí
dodání PC, Petr Florián instalační CD k tiskárně
 Lavice a stoly na 23/7 - zamluveno Katka Kamišová
 Oslavy 50let TJ Sokol v roce 2012 – nepozveme „komedianty“ a neuděláme
sokolskou pouť o celém víkendu? - Rozhodnutí odloženo, rozhodneme na
některé z dalších schůzi.
 Další schůze bude někdy v polovině srpna, bude upřesněno.

