Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek ze dne 10.6.2011
Přítomni: Josef Měchura, Lucie Styblíková, Kamil Krejcárek, Miroslav Lejček, Milan Škvor,
Jiří Škvor, Marek Škvor,
Omluveni: Veronika Floriánová, Katka Kamišová, Petr Florián
Projednávané body:
1) Informace pro členy výboru:












Sponzorské dary – REKO PRINT s.r.o. – 5.000Kč bude posláno na účet
Věcné dary - tiskárna (Petr Florián), 2 x PC (Lucka Styblíková – ČS a.s.)
Poděkování Mirkovi Lejčkovi za výběr členských příspěvků za rok 2010
Obnovovací kurz pro trenéry s licencí C – 25.6. v Bedrči – Milan Škvor
Od září trenérské kurzy pro licenci C – přihláška – M.Novák a O.Vildman
Nabídka Vojenské zdravotní pojišťovny – za nového pojištěnce 700Kč
Medaile od firmy ZINAKO již dodány – celkem 21 sad – předvedena
vzorková sada
Časopis „Pohyb je život“ – č.2
V sobotu 11.6. se přípravka zúčastní turnaje v Bílkovicích, startovné 800Kč.
Od konce května na TJ zdarma čtrnáctideník Gól - k dispozici bude v hospodě
Zápis z schůze RC ČASPV Benešov

Projednáno
2) Stav hospodaření
 Stav účtu k 10.6. : 90.448,30 Kč
 Stav pokladny k 10.6. : 21.790 Kč
3) Pouťová zábava 21.5.
 Osobní zvaní se vyplatilo – prodáno 48 lístků (4.800Kč)
 Poděkování za obcházení a Lucce Styblíkové za rozvoz plakátů
 Celkem na vstupném vybráno 7.800Kč – 73x plné vstupné a 10x popůlnoční
poloviční
 Kapela PROMĚNY stála domluvených 10.000Kč – hrazeno z příspěvku obce
 SPZV sponzorsky pokrylo kompletní občerstvení kapely – 6 lidí – ca. 1000Kč
 Kapela objednána i pro příští rok – termín sobota 19.května 2012
 Pokusíme se ve spolupráci s obcí
Za rok budeme obcházet znovu. Pokusíme se ve spolupráci s obcí a dalšími
spolky zajistit pouťové atrakce.
4) Výběr vstupného z fotbalu
 Zůstatek ze tří květnových zápasů áčka ve výši 1.657Kč bude převeden do
pokladny
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 Zůstatek ze tří květnových zápasů béčka je 760Kč, po dohodě s Richardem
Kotilem se zatím ponechá jako rezerva pro zaplacení rozhodčího pro poslední
zápas (12.6.) a pak se vše odvede do pokladny
 Nezanedbatelné částky se vyberou i jako dobrovolné vstupné na přípravku
(19Kč, 105Kč a naposledy 165Kč) – peníze započteny ve vstupném áčka
Systém se osvědčil, budeme tímto vybírat i v další sezóně. Snížíme počet tištěných
vstupenek na 60ks.
5) Dotace z rozpočtu obce Ostředek pro rok 2011
 Příspěvek na činnost z obecního rozpočtu vyřešen smlouvou o dotaci
 Dotace ve výši 15.000Kč přišla na účet dne 22.května.
 Nutné ji celou vyčerpat a doložit kopiemi dokladů čerpání na obci do
30.listopadu 2011. Povinnost vést samostatně v účetnictví.
Lucka Styblíková zajistí řádné vedení dokladů v rámci obecní dotace a spolu
s Markem Škvorem zajistí předložení vyúčtování na obci do smluvně
dohodnutého termínu.
6) Turnaj přípravek 9. července – JOMA CUP + zápas s SK Slavia Praha









Potvrzená účast: Bílkovice, Zásmuky, Tr. Štěpánov, Sázava
Nabídka od Hotelu Akademie Naháč na poskytnutí sladkostí jako odměny
Jako rozhodčí domluven p. Černý + vezme kolegyni s licencí FIFA
Účast SK Slavia potvrzena dopisem, platba 20.000Kč proběhne hotově po akci
Finanční zajištění: buď dotace nebo sponzoři (na polovinu již sponzor je)
Vstupenky – kolik a jaké vstupné? Návrh 200ks a 50/20Kč
Čestné vstupenky pro sponzory? Návrh s příspěvky nad 5.000Kč + obec
Rozdělení úkolů – viz níže

Vstupné ponecháme na standardních 20Kč, vytiskneme 200ks.
Čestné vstupenky pro sponzory s příspěvkem nad 5.000Kč v roce 2011 – 2ks /
sponzor (zajistí Marek Škvor)
Úkoly:
 Rozhodčí – domluví Ma.Škvor
 Odměny a poháry – Ma. Škvor
 Ozvučení – zajištěno – Hotel Akademie Naháč + hlasatel p. Boška
 Plakáty, diplomy – návrh Ma.Škvor, tisk L.Styblíková
 Tabulky pro zapisování na nástěnku, prázdné soupisky, tabulky pro
zapisování střelců, kupóny - párek v rohlíku a limo (80ks) - V. Floriánová
 Sponzorské zajištění rohlíků a párků – zkusí domluvit Mi.Škvor
7) Fotbal
 Aktuální pozice našich týmů
 V týdnu od 20.června bude vyhlášen 4. ročník ankety Ostředecký fotbalista
roku 2011, vyhlášení výsledků bude v pátek 13.ledna 2012 – hraje CODA
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 Do 27. června nutné podat přihlášku do soutěží ročníku 2011/12 na OFS –
svolat schůzku vedoucích týmů na příští týden
 Béčko – prodloužení platnosti pravidel fungování
 Nutné posily pro áčko – tipy (Ryšavý z Kolovrat)
 Mládež – zůstaneme u 1 týmu – starší přípravka
 Seznam klučíků ročníků 2006-2009 – Neuděláme náborový den?
 Turnaj dospělých – termín, týmy?
Dle seznamu malé fotbalisty osobně pozveme na trénink.
Turnaj - v sobotu 6.srpna – 4 týmy – my, Divišov, Struhařov, Červené Janovice
8) Nohejbalový turnaj trojic – 16. července
 Po dohodě se „starými“ pány (p. Müller) se termín přesunul z 25. června na 16.
července + slib pomoci s organizací a zajištěním
 Omezit počet trojic na 16, aby se turnaj stačil odehrát
 Startovné 100Kč/trojice
 Systém dle počtu – skupiny nebo pavouk na dvě prohry
 Odměny – medaile, věcné ceny – Česká spořitelna, Hotel Naháč, VZP?
9) Klíče od sokolovny
 Pan starosta Jíša trvá na klíči na radnici a chce písemný seznam držitelů klíče
Předání klíče a seznamu držitelů zajistí Marek Škvor do konce června. Současně
požádá zastupitelstvo o vyřešení současného špatného stavu.
Všichni popřemýšlí do další schůze, co se sokolovnou do budoucna.
10) Dětský den – 4.6.
 Prvně jsme se zapojili k akci CPV – 4 sportovní stanoviště
 Naše účast: Veronika a Martina Floriánovi, Katka Kamišová, Lucka
Chvojková, Jirka Škvor, Kamil Krejcárek, Martin Novák, Šárka Škvorová,
Lucka Styblíková, Marek Škvor – tj. 10 lidí
 Sokol zajistil zapůjčení aparatury od Seminárního hotelu Akademie Naháč
 Účast byla velká skoro sedmdesát dětí
Za rok se opět rádi přidáme.
11) „Staří páni“
 V roce 2009 jsme dostali sponzorský příspěvek 50.000Kč, kdy polovina byla
určena pro staré pány a činnost béčka
 Na občerstvení bylo utraceno 12.255Kč
 Béčko – praní dresů – jen mistrovská utkání 2009/10 a 2010/11 – 10.400Kč
 Není započteno praní dresů pro staré pány
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 Návrh – i při vyčerpání částky ročně dát na občerstvení po akcích 2.000Kč,
protože jsou součástí našeho TJ
Návrh přijat
12) Ostatní
 Rekonstrukce trávníku před oběma brankama – cena ca. 4.-5.000Kč.
Schváleno
 CD Babouci – hymna „ Sokolíci“ – ca. 300Kč – Mohli bychom ji hrát při
různých akcích – Schváleno
 Aktuální stav našich dotací na kraji – Zastupitelstvo kraje rozhodlo v pondělí
6.6. do 10-ti dní to musí vyvěsit na web.
 Dotace z fondu hejtmana – nevyužijeme? Nepodáme žádost
 Možnost nabízet ve spolupráci se SPZV soustředění – kolik za pronájem hřiště
a kabin? 1.000Kč za den za 2h dopoledne a 2h odpoledne.
 Chtělo by to nějakou jednotnou prezentaci při akcí – např. sokolská trička.
Jirka Škvor a Marek Škvor zjístí cenové relace na „pola“ s vyšitým
znakem. Pouvažujeme nad kravatami pro ples.
 Nohejbalový turnaj v Nesvačilech – 20. srpna (předběžně jsme přihlášení).
Pošleme staré pány? Ano, nabídneme starým pánům.
 Turnaj v trojkovém volejbale v Nesvačilech – 13. srpna – Nebudeme se
účastnit
 Znak TJ – není zatím „sponzor“, možnost udělat na plastové fólii – ano /ne?
Vyčkáme na smaltované provedení.
 Rozlučka fotbalistů – 25.6. – Zaplatíme guláše, pití každý sám.
 Klesající návštěvnost na zápasech – Zlepšit propagaci, uvidíme na podzim.

