Zápis schůze TJ Sokol Ostředek
5. srpna 2011
Přítomni: Marek Škvor, Milan Škvor, Jiří Škvor, Petr Florián, Veronika Floriánová, Miroslav
Lejček
Omluveni: Kateřina Kamišová, Lucie Styblíková, Kamil Krejcárek, Josef Měchura
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorské finanční dary – M.Valenta – 10.000 Kč, F.Nerad – 5.000 Kč
 SPZV sponzorsky pokrylo občerstvení rozhodčích a slávistů při Sokolském dni
– ca. 3.000 Kč
 Pan Tomáš Škvor zhotovil a na kabiny umístnil znak TJ (zatím plastový a
výhledově bude vyměněn za smaltovaný)
 Přišla dotace 450 Kč od ČASPV (náš odvod za členské příspěvky byl 2.250Kč)
 Hráči Jedličkovi prodlouženo hostování v Soběhrdech o rok za 1.000Kč
 Pokuta OFS za jaro 2011 činí 1.000 Kč, tato částka byla od hříšníků vybrána a
vložena do pokladny
 Lucka řeší s Evou Horákovou chybu v daňovém přiznání za „dohody o práci“
– na FÚ vyřešeno
 Podepsána darovací smlouva s Českou spořitelnou – 2 PC sestavy (jedna bude
instalována v kabinách, druhá bude rezervní). Zařídila Lucka.
 Podepsána smlouva na dotaci od MF na mládež ve výši 4.498 Kč, dostaneme ji
za cca měsíc. Do 21.11. doložit využití kopiemi dokladů na OFS Benešov.
 Zakoupeno CD – „Sokolíci“ od kapely Babouci za 315 Kč
2) Stav hospodaření
 Stav účtu k 5.8. : 96 524, 50 Kč
 Stav pokladny k 5.8. : 18 107,- Kč
3) Sokolský den 9.7.
JOMA CUP 2011
 Účast 5 týmů – Sokol Zásmuky, FK Bílkovice, FK Soběhrdy, Sokol Trhový
Štěpánov a my (Sázava den před konáním účast zrušila)
 Vítězem turnaje suverénně Trhový Štěpánov před Bílkovicemi, Zásmuky a
Soběhrdy, naši až pátí
 Při předání cen přítomen starosta obce ing. Jíša a šéfredaktor časopisu Pro
Football p. Jaroš
 Martin Kamiš zapůjčil stan, který sloužil jako úkryt před sluníčkem
 Vybráno startovné 2.000Kč, převedeno do pokladny
 Účastníkům se u nás líbilo, počasí se vydařilo
TJ Sokol Ostředek – XI. Internacionálů SK Slavia Praha
 Utkání se slávisty (prohra 1:6 – branka Fanda Macháček) sledovalo 188
platících diváků, celkem včetně čestných vstupenek a neplatičů návštěva 220230 lidí.
 Zápas řídila jako hlavní Lucie Ratajová – mezinárodní rozhodčí FIFA,
pomezní p.Černý a p.Murgač
 O přestávce tombola o ceny věnované Seminárním hotelem Akademie Naháč
(4 x poukázka na lanovou dráhu a dárkový set vína)

 Na vstupném vybráno 6.286 Kč, 1.300 vyplaceno rozhodčím jako odměny,
startovné SK Slavia – 20.000Kč
 Akce se vydařila, poděkování všem kteří se podíleli.
 Vyšel článek v týdeníku Jiskra a čtrnáctideníku Náš Region
4) Nohejbalový turnaj trojic 16.7.





10 účastníků – 6 domácích, 1 x Týnec, 1 x Benešov, 2 x Lísek u Postupic
Nejprve se hrálo v základních skupinách a pak 8 týmů do vyřazovacích bojů
Vítězem trojice šachisti Týnec, druzí Benešáci a třetí Bungr
Odměny – medaile (premiéra vlastních), sportovní tašky - Česká spořitelna,
věcné odměny – VZP, Velteko s.r.o., Posázaví o.p.s., SPZV Ostředek
 Pozitivní odezva od účastníků, všichni hosté chtějí za rok opět přijet
 Na startovném vybráno 1.000Kč
 Článek o turnaji vyšel 28.7. v čtrnáctideníku „Náš region“
5) Fotbalový turnaj TJ Sokol Ostředek - 6.srpna
 Potvrzena účast – Sokol Ostředek , Jiskra Struhařov, SK Chocerady , Sokol
Červené Janovice (KH)
 Startovné 1.000Kč pro každý tým
 Odměny – poháry pro první trojici (670Kč), poukázky od JOMA-SPORT a
diplomy
 Rozhodčí: L. Tiňák a Z. Pessr – odměna 200Kč/zápas
 Občerstvení rozhodčích sponzorsky zajistí SPZV
 Každý tým obdrží balení vody
 Hlasatel – p. Boška, aparaturu zapůjčí Seminární Hotel Akademie Naháč
6) Fotbal
 Áčko dodatečně postoupilo do okresního přeboru – poplatek OFS 8.000Kč
 V řešení 3-4 posily, abychom vytvořili kádr 15-16 hráčů a zvýšili kvalitu a
konkurenci v týmu
 Od 27.-31. července proběhlo soustředění v Kácově – hradili si hráči
 Rozlosována podzimní část soutěží – všechny tři družstva začínají doma –
dospělí o víkendu 27.-28.8., přípravka o týden později (v soutěži mají 12 týmů,
jsme ve vlašimské skupině, končí se až 5.listopadu)
 Do 13.8 musíme předložit soupisku áčka na OFS (hráč z ní musí nastoupit 1x
v základní sestavě na 30 min, 2 hráči z ní můžou hrát za béčko) – Milan +
Marek
 Přípravka – schůzka 3.8. – Marek, Milan, Ondra Vildman, Martin Novák –
první trénink v pátek 12.8.; kádr ca. 14 hráčů
 Neuděláme brigádu na úklid areálu před prvním domácím zápasem – zatím ne,
posekání hřiště a areálu (Milan požádá pana Šimoniče)
 Nábor na přípravku: Divišov, oslovit Bečkovi z Choratic – Kamil a Petr,
náborový trénink!! – inzerát do Jiskry
Domácí zápasy:
- Vstupné ponecháme ve výši 20Kč na zápasy dospělých, na přípravku bude
dobrovolné (kasička u koliby)
- Systém výběru zachováme, vstupenky vytištěny (áčko-100ks, béčko-60ks)
- Permanentní vstupenky – uděláme? Kategorie – A+B (13 zápasů), A (7
zápasů) a B (6 zápasů)? Cena? Neodsouhlaseno
- Kamil může zajistit zalamitování permic

- Zvednout návštěvnost - Plakátky na domácí zápasy po vsi + Vodlsivy,
Třemošnice, Čakov, Tatouňovice? Ano, zkusíme na první zápasy - Marek
Losování vstupenek o permici či ceny? - NE
- Nepřipravíme malé letáčky s přehledem utkání, které budeme dávat ke
vstupence? Ano, Marek pošle, Veronika dopřipraví a vytiskne
- Domluveno vyvěšení zápasů áčka ve vývěsce SDH Kozmice v Kozmicích
- Zprovoznění PC v kabině a propojení s tiskárnou – Petr
- Kromě hlášení výsledků se v OP posílají i krátké zprávy do BND - Marek
- Doplnění lékárničky – Kamil + Milan
7) Aktiv OFS Benešov – 18.7.









Naši TJ zastupoval Marek
Od 1.7. platí nový soutěžní řád fotbalu – k nahlédnutí na webu FAČR
Nové zápisy o utkání
Nová pravidla pro přípravky – více minihřišť na jednou - zrušeno (stačí tyče a
páska – musíme udělat), dočasné vyloučení, zákaz malé domů, výkop ne přes
půlku, nové zápisy (dohoda na OFS, že do konce roku 2011 používáme staré)
Úrazové pojištění s pojišťovnou Kooperativa prodlouženo do konce roku 2011
– zjistit informace o pojistce pouze pro hráče naší TJ - Marek
Na základě rozhodnutí valné hromady FAČR získal OFS právní subjektivitu a
nebudou tak součástí aparátu OTS (ČSTV), OFS tak stoupnou náklady na
provoz, vše si bude hradit sám
Státní dotace na mládež již ne přes ČSTV, ale přímo od státu na svazy –
smlouvy TJ s KFS – nutné doložit čerpání , pro rok 2011 lze zařadit doklady
od 1.1.2011 – pro nás 4.489Kč za 1 družstvo přípravky
Utkání přípravek o víkendu 5.-6.11. lze bezplatně přesunout na jiný termín,
aby se vyhnulo případnému špatnému počasí

8) Cvičení s dětmi
 Plány, kdy se začne? – Veronika Floriánová – od září
 Plakátek
 Na obec podána žádost o klíče do posilovny a k vchodovým dveřím na radnici
– už máme k dispozici - Marek
 Skladba „Mezi hvězdami“ pro všesokolský slet 2012 – termín srazu cvičitelek
16.-18.9. v HK – Veronika se přihlásila, účast dle časových možností.
9) Sokolovna
 Zastupitelstvo schválilo podporu rekonstrukce sokolovny v roce 2011
10) Divadelní den – 12.listopadu
 Potvrzen termín s načeradskými ochotníky, bude se hrát komedie „Agentura
Drahoušek“
 Cena: 1.000Kč + večeře pro ca. 15 lidí + cestovné (5 aut z Načeradce a zpět)
11) Rekonstrukce trávníku





Rekonstrukce trávníku před oběma brankama proběhne 7.8.
Cena 12.000Kč + DPH + doprava
Žádost o mimořádný příspěvek na obci neprošel
Sponzorsky uhradí SPZV a.s., my se budeme podílet schválenou částkou
5.000Kč

12) Půjčování lavic a stolů
 Zavést systém – o každé rezervaci/půjčení by měl vědět 1 vybraný člověk, aby
se nestalo, že u různých držitelů klíčů si na stejný termín zamluví zapůjčení
více lidí
 Půjčování nadále zdarma
 Nezavedeme manipulační poplatek za půjčení? – ten kdo je vydává/přijímá,
tam musí jet, zabere to i nějaký čas. Sponzoři by to měli zdarma.
Manipulační poplatek 100,- Kč pro všechny. Chybí jeden stůl a tři lavice.
Zájemce nahlásí držitelé klíče (Milan, Mirek, béčko) Markovi, ten povede
evidenci.
13) Ostatní
 Jednotná prezentace při akcích – polokošile Milan zjistí nabídku
 Dotace - SZIF – Petr a Veronika
 Termíny dalších akcí:
– Loučení s létem spolu s CPV (10.9.?) upřesnění po domluvě s Danou
Beranovou,
– Valná hromada (3.12.)
– Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu (31.12.)
– Ostředecká lyže (7.1.2012)
– Vyhlášení Ostředeckého fotbalisty roku 2011 (13.1.2012)
– Sokolský ples (10.3.2012)
– Pouťová zábava (19.5.2012)
– Oslava 50 let TJ Sokol Ostředek – JOMA CUP (8.7.)
– Nohejbalový turnaj – (15.7.)
– Letní přípravný fotbalový turnaj – počátek srpna
– Divadelní den - listopad
– Valná hromada TJ Sokol (volební)
– Turnaj ve stolním tenise
 Požádat pana Milana Kobiána ohledně elektriky v kabinách.

