Výborová schůze TJ Sokol Ostředek
14. října 2011
Přítomni: Marek Škvor, Kamil Krejcárek, Miroslav Lejček, Petr Florián, Milan Škvor, Josef Měchura,
Veronika Floriánová, Jiří Škvor, Kateřina Kamišová
Omluveni: Lucie Styblíková
Hosté: Ondřej Vildman
1) Informace pro členy výboru:









Sponzorské finanční dary – Aquasys s.r.o. – 5.000Kč (hotově)
SPZV Ostředek sponzorsky dodalo tréninkovou branku
Petr Styblík dodal a nainstaloval nový „stolek“ do kabiny rozhodčích
Veronika zhotovila závěs na okno v místnosti „rozhlas“ v kabinách
Kamil zajistil doplnění lékarničky
Odvod do pokladny ze zůstatku vstupného za měsíce 8-9/2011 – 1.624 Kč
Nové razítko TJ – včetně IČ a adresy – předělávka starého razítka FO
Časopis „Zpravodaj Posázaví“ – č.3/2011

2) Přijetí nových členů TJ
 Marek Bára, Josef Hajný, Štěpán Vrána, Amélie Hýblová, Vojtěch Kovář, Daniela
Kovářová , Lucie Chvojková , Tomáš Chvojka, Jan Schovánek, Sára Škvorová
Noví členové přijati
 Stav členské základny k 13.10.: 142 členů (z toho 31 do 18 let)
3) Dotace SZIF





Na webu již výzva k podání žádosti z Programu rozvoje venkova
Žádost lze podat od 25.10 do 7.11.
Žádost připraví Petr
Co vše zařadíme? Oplocení, osvětlení, kabina pro rozhodčí…

Připraví Petr a Milan
4) Fotbal
 Velký počet zranění od začátku sezóny – áčko: Krejcárek (již opět hraje), Ryšavý
(achilovka), Škvor Milan (krční páteř), Kukla (vazy v koleně) a z béčka Fiala (koleno) +
Kozák (kotník)
 Posílení kádrů: áčko – David Langer z Vrchotových Janovic (roční hostování za 5.000Kč);
béčko – Marek Bára přestup z Teplýšovic (zdarma), Liška z Divišova (roční hostování
zdarma)
 Zhoršující se výsledky áčka – pouze 1 bod za poslední 4 zápasy (v prvních 3 kolech jsme
získali 7b.), což znamená pokles z 2.místa na 11. Co s tím budeme dělat?
 Návštěvnost – první tři zápasy 60 lidí, zápas s Jírovicemi 90 lidí
 Praní dresů – uzavřena dohoda s paní Sedlmaierovou (200Kč/ vyprání 1 sady dresů) do
konce roku 2011. Pro rok 2012 budeme řešit znovu. Návrh Lucky – nechávat takto prát i
dresy mládeže
Praní dresů přípravky bude zatím ponecháno beze změny.

5) Přípravka / mládež









Martin Novák právě absolvuje trenérský kurz licence C
Angažování Ladislava Tiňáka se osvědčilo, s Martinem vytvořili ideální dvojici
Láďa obdržel klíče od kabin a místnosti „rozhlasu“
Z časových důvodů ukončil trenérské „angažmá“ Ondra Vildman – poděkování
Trenérský tým rozšířil Milan Hajný z Divišova
Slušná návštěvnost zápasů – na dobrovolném vstupném se vždy vybere 150-200 Kč
Zlepšila se i kázeň ohledně docházky a až na výjimky i v omlouvání
Nábor proběhl 23.9. – Floriánovi připravili letáček a rozvezli ho po Divišově; Marek
zajistil info v BND a na Rádiu Blaník – 1 nový hráč Štěpán Vrána
 Mikuláš Pikhart odchází do Slavoje Vyšehrad, Marek v jednání o podmínkách přestupu
6) Cvičení s dětmi
 První cvičení 20.9.
 Počet přihlášených dětí: 14
 Vybírá se roční členský příspěvek ČASPV ve výši 50 Kč, který odvedeme na RC Benešov
Celkem vybráno 450,- Kč – bude odvedeno do ČASPV
 Člen ČASPV je automaticky pojištěn
 V řešení úprava prostředí posilovny (nový koberec – již má Marek doma, věšáčky – řeší
M.Kobiánová, zakrytí radiátorů – předána nabídka 6.500 Kč, vyklizení nářadí na půdu) žádost na obec poslána 20.9. – zatím žádná odpověď – Katka zajistí dořešení na obci
Vyzvednutí objednaného nářadí pro děti financovaného z dotace u paní Benešové (ČASPV) Veronika
7) Divadlo – Ochotníci z Načeradce – „Agentura Drahoušek“ – sobota 12.11. od 19.30h







Tisk plakátů (30ks) – Lucka
Tisk programů (60ks) – Marek vytiskl
Rozvoz plakátů – Marek
Vstupenky – použijeme blokové, které máme
Propagace – BND, Jiskra, Náš region, Rádio Blaník - Marek
Budeme zvát po vsi – lístek do schránek?

Připraví Katka, roznesou Mirek, Katka
 Vstupné stanoveno na 70Kč
 Náklady: 1.000Kč + cestovné + ca. 15 večeří (Milan – cena?)
 Divadelníci přednesou na úvod krátký proslov o historii divadelnictví v Ostředku
Připraví Marek
8) Vyúčtování dotací – obec + OFS
 Vyúčtování obecní dotace a předložení na OÚ a na OFS do konce října (Lucka, Marek)
9) Jubilanti
 Na výborové schůzi 17.3. schváleno předání drobného daru – vína + přání jubilantů z řad
členů , týká se to kulatin a půlkulatin od 50 let
 V roce 2011 – Kobián F. (70), Nerad M. (65), Šimáček P. (65), Tamme K. (65), Škvor M.
(60), Nenáhlová Z. (55), Novotný J. (55)

 Víno a přání zajistí
Pouze víno, přání ne, víno zajistí Katka – 120,-/lahev (7x120,-)
 Osobně pozvat jubilanty na VH – Katka
Gratulace jubilantům proběhne na VH 10.12.2011
10) Ostatní
 Jednotná prezentaci při akcích – polokošile – jak to vypadá s nabídkou?
Milan
 Dagross – kdy přijdou peníze?
 Brigáda na sběr kamene - jaro
 Sokolské PF – sponzoři + nebudeme nějaké jednoduché roznášet po vsi?
PF na nástěnku, vývěsku a na obchod, sokolské PF pouze sponzorům
 Ve spolupráci se SPZV nabídnuto využití hřiště pro účely OFS
 Dotace z obecního rozpočtu na rok 2012 – rozsah? Jako vloni?
Marek podá žádost na OÚ
 Ohrazení hřiště – odříznout tyč u průjezdu pro sekačku – zajistí Mirek
 Porucha vody v kabinách
Jednalo se o sabotáž – bude řešeno spolu s dalším poškozování majetku TJ s obvodním oddělením Policie
ČR v Sázavě.
 Výzva „Hvězdy nepadají z nebe“ – Připojíme se?
Ano, dáme na web – Marek
 Tělocvična – v řešení statiky budovy
Pronájem prostor pro trénink přípravky – zjištění cenové nabídky v okolí
Zimní soustředění fotbalistů v Jičíně – zajistí Petr
Sokolský ples 10.3.2012 – zabijačka

