Výborová schůze TJ Sokol Ostředek
10. dubna 2011
Přítomni: Miroslav Lejček, Lucie Styblíková, Milan Škvor, Kamil Krejcárek, Petr Florián,
Jiří Škvor, Marek Škvor
Omluveni: Veronika Floriánová, Josef Měchura, Kateřina Kamišová
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorské dary – Tomáš Havel – 2.000Kč; MAZVA s.r.o. – 4.000Kč, Betonárka
Ostředek Miroslav Škvor - 5.000Kč
 Interiér Jelínek s.r.o. věnoval sadu 15 dresů + brankářský komplet značky JOMA
pro přípravku (10.272Kč) a jako bonus zdarma již přípravka dostala 10 ks
oranžových rozlišovacích dresů (ceníková cena 78Kč/ks)
 Ing. Marek Škvor věnoval přípravce 5 ks míčů JOMA v hodnotě 1.830Kč.
 Truhlářství Kaňk zdarma vyrobilo pokladničku.
 Pokračuje nenápadná podpora ze strany SPZV Ostředek a.s. – válcování hřiště,
nové zámky k místnosti rozhlasu a na brány, hadice na vodu z kabin do koliby.
 Na účet přišla neinvestiční dotace 15.000Kč od obce
 VHS Benešov – neúspěšná žádost sponzorský dar – máme se ozvat na podzim, až
budou dělat rozpočet PR pro rok 2012. Věcné ceny na ples nejsou problém.
 AGIP Bělčice – nic nedají, sponzorují doma v Čechticích
 Příslib finanční podpory: P. Styblík, F.Nerad, p. Řejha, Vl. Maroušek, D.Beranová
 Zpravodaj Posázaví 1/2011
2) Přijetí nových členů
 Martin Novák, Richard Kotil
SCHVÁLENO, K DNEŠNÍMU DNI PŘIJATI ZA ČLENY TJ.

3) Stav hospodaření
 Stav účtu k 10.4. : 79.048,35Kč
 Stav pokladny k 10.4.: 10.430,-Kč
4) Výběr členských příspěvků






Výběr členských příspěvků za r.2010 ukončen – Mirek Lejček
Členský příspěvek zaplatilo 86 členů
Vybráno celkem: 4.300Kč
Částka předána do pokladny
Členské příspěvky za rok 2011 se budou vybírat na podzim

5) Žádost pana Jaromíra Pechy
 Pan Pecha požádal o podporu při získání dotace na rekonstrukci zámecké kaple.
Podepsána dohoda o spolupráci se závazkem pomoc při úklidu a úpravě okolí

6) Brigáda na hřišti – v pátek 8.4.
 Nečekaně velká účast – hrabání mezí, zametení schodů a betonů u sedaček
 Bude nutné zopakovat – posekat trávu až vyroste
7) Provozní a návštěvní řád fotbalového hřiště TJ Sokol Ostředek
 Schváleno elektronickou formou mimo schůzi
 Vyvěšeno v areálu hřiště
8) Fotbal – dospělí
 Natrvalo k nám přestoupil Petr Šmerha z Nesperské Lhoty – nakonec zdarma který sponzorsky zajišťuje vodu na občerstvení hráčů
 Hostování Michala Gregora a Petra Podroužka prodlouženo do 30.6.2011
 Setkání Marka a Milana s vedoucím béčka- R. Kotilem – 4.4.2011 – dohoda o
fungování béčka
 Nutné prověřit stav zavlažovacího systému - ve středu 13.4. při tréninku se
roztáhnou hadice a zjistí se stav
 Nákup nové lajnovačky – cena 5.600Kč
 První domácí zápas – nový způsob vybírání vstupného – poděkování Martinovi
Novákovi a Šárce Škvorové
9) Fotbal - přípravka
 MARŠ CUP (19.3.) – konečné 8.místo – velmi smolný turnaj – hodně laciné góly
– v některých zápasech dobré výkony – např. porážka s Maršovicemi 1:2, přitom
na podzim 0:13 a 0:18.
 Řeší se nový gólman, aby Mikuláš Pikhart mohl hrát v poli
 2 přátelské zápasy s Miřeticemi 3:7 doma a 6:9 venku
 V obci máme ca. 15 klučíků do 5 let, nutné po dovršení 6-ti let oslovit rodiče
 Pokusit se získat novou krev i v okolí – Kozmice, Čakov
 Teplýšovice mají zájem o spolupráci – půjdeme do toho?
NABÍDKU TEPLÝŠOVIC NA SPOLUPRÁCI ODMÍTNEME

10) Turnaj přípravek 9. července
 Předběžně přislíbili účast Zásmuky a Miřetice, pozvánku dostali Bílkovice a
Trhový Štěpánov
 Rádio Blaník poskytne po celý den skákací hrad a hostesky, k dispozici může být i
ozvučené auto
 Spolupráce s JOMA
 Obec dá 2.000Kč na poháry
11) Koliba
 Novým nájemcem se stala společnost SPZV Ostředek a.s., která se smluvně
zavázala zajišťovat občerstvení pro všechna soutěžní utkání a akce TJ v rámci
běžné sezóny. Zdarma poskytne občerstvení pro rozhodčí a delegáty.
 Schváleno mimo schůzi elektronickou formou

12) Aerobic pro ženy
 Lucka připraví seznam požadavků na nákup náčiní
5.000Kč, poté co se vyřeší malování a umístění zrcadel.

do schváleného limitu

13) Nový znak spolku
 Omega Design navrhne nový znak zdarma
 Agrodat – cena ca. 2.000Kč, z toho by polovinu pokryl sponzorsky
 Nutné brzy vyřešit – závisí od toho vyrobení znaku i odznáčku (Škvormalt),
medailí (ZINAKO), i reklamy na kolibu
NOVÝ NÁVRH NECHÁME PŘIPRAVIT FIRMOU OMEGA DESIGN.

14) Sportovní odpoledne pro děti – 30.4.
 Společná akce s CPV
 Program – víceboj ve sportovní všestrannosti (návrh TJ)
 Organizační zapojení: Marek, Lucka, Katka? a Veronika + posily: Jana
Krejcárková + Lucka Chvojková
 V příštím týdnu setkání s Danou Beranovou
15) Pouťová zábava
 Poděkování Lucce za tisk a ořez vstupenek
LÍSTKY ZAČNEME NABÍZET OD POLOVINY DUBNA

16) Odkup starého vybavení v sokolovně
 Přes obec nás oslovil pan Němec s nabídkou na odkup starého vybavení sokolovny
pro film a divadlo
NABÍDNEME JEN STARÉ ŽÍNĚNKY, OSTATNÍ JE JEŠTĚ POUŽITELNÉ.

17) Ostatní body a diskuze
 Žádost starých pánů na uzamykání kurtu, s tím, že klíče by byli např. v hospodě
nebo na obci k dispozici všem. Důvodem je neuklízení kurtu dalšími uživateli.
NESCHVÁLENO, CHODÍ TAM I DĚTI A TY SI DO HOSPODY NEDOJDOU. NUTNÉ ŘEŠIT
OSVĚTOU.

 Havarijní stav tělocvičny, nutné řešit i s ohledem na blížící se start cvičení s dětmi
NAPÍŠEME DOPIS NA OBEC

 PC s tiskárnou do zázemí kabin pro psaní zápisů
POUZE TISKÁRNU. PETR JI ZKUSÍ ZÍSKAT Z PRÁCE JAKO DAR. NOTEBOOKA VŽDY
NĚKDO VEZME.

 Změna termínu výborových schůzí, protože nedělní odpoledne nevyhovuje
SCHŮZE BUDOU V PÁTEK VEČER OD 20H PO TRÉNINKU ÁČKA

