Výborová schůze TJ Sokol Ostředek
11. listopadu 2011
Přítomni: Marek Škvor, Kamil Krejcárek, Miroslav Lejček, Milan Škvor, Lucie Styblíková, Petr Florián,
Veronika Floriánová
Omluveni:Jiří Škvor, Kateřina Kamišová, Josef Měchura
Hosté: Jan Müller
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorské finanční dary – Marek Škvor – 5.000Kč (hotově)
 Veronika vyzvedla nářadí hrazené z dotace ČASPV (2.000Kč - spoluúčast 30%) – jedná se
o pomůcky na cvičení s dětmi (šátky, kroužky, puzzle, molitanové kostky, chodítka + síťky
na fotbalové míče)
 Martin Novák získal trenérskou C licenci FAČR (28.10.)
 Přečnívající kus ohrazení hřiště ohrožující hrající si děti byl odstraněn (Mirek)
 Vyúčtována dotace OFS ve výši 4.498Kč (Lucka , Marek) – posláno poštou (4.11.)
 Brigáda – úklid kaple sv. Jana Nepomuckého – slíbeno p. Pechovi – účast 9 lidí (5.11.)
 Vyúčtována dotace z obecního rozpočtu ve výši 15.000Kč (Lucka, Marek) – odevzdáno na
OÚ (7.11.)
2) Členská základna
 Stav členské základny k 11.11.: 152 členů, z toho 40 členů do 18 let)
 Aktuální stav výběru členských příspěvků za rok 2011- Mirek
3) Výroční členská schůze – sobota 10.prosince


















Bude spojena s rozlučkou fotbalistů se sezónou – nebude, rozlučka již 26.11.
Zajistit přípravu sálu + guláše (kolik? ) - Milan - Katův šleh s chlebem 1 porce/65,Připravit program schůze – Marek
Připravit účetní uzávěrku + seznam příjmů a výdajů k 30.11. - Lucka
Audit hospodaření k 30.11. – revizní komise
Rozdělení jednotlivých zpráv
- Roční zpráva o činnosti - Marek
- Zpráva FO – Petr
- Zpráva o činnosti odboru SPV – Veronika
- Zpráva o hospodaření TJ – Lucka
- Zpráva revizní komise – Jirka nebo Kamil
Plakáty – Marek
Mailingové pozvánky + web - Marek
Pozvánky připraví a roznesou po vsi – Katka, Mirek
Osobní pozvání jubilantů + dárky – Katka
Archy prezenční listiny - Veronika (jméno, podpis)
Pozvat starostu a zástupce dalších spolků (SDH,CPV)- Marek
Pozveme zástupce OTS, OFS a ČASPV- Marek pozve
Na stoly - správa revizní komise, hospodaření, sponzoři - Veronika
Hudební produkce – již domluveno – od kdy? Marek - od 20h
Nabídneme už možnost rezervace stolů pro ples? – pouze informovat, že se ples bude konat

Zahájení výroční schůze v 18.00

4) Dotace SZIF






Registrace pro přístup eAGRI/ portál farmáře zřízena 24.10. (Marek)
Milan a Petr zpracovali žádost – rekonstrukce oplocení areálu fotbalového hřiště
Hodnota projektu 550.000Kč – nabídka od Fandy Nerada
Spoluúčast je 10% (obec požádána o případnou dotaci či půjčku)
Žádost elektronicky podána 3.11. (Petr), poštou - EMS odesláno 4.11. (Marek)

5) Krajské dotace
 V rámci Fondu sportu, volného času a primární prevence lze již podávat žádosti – uzávěrka
je 15.12.2011
 Na co připravíme projekt – Vybavení družstva mladších žáků (použití již z minulé žádosti)
+ divadlo
 Fond hejtmana – dotace na oslavu 50 let Sokola, podání možné kdykoliv
 Koncepty projektů - Marek
 Vytvoření projektů v rámci elektronického systému podávání – Petr, Veronika
6) Divadelní večer – 12.11. od 19:30h
 Změna programu kvůli odřeknutí představení ze strany ochotníků z Načeradce (31.10.),
v době kdy již byly vytištěny plakáty (Lucka), zahájen roznos pozvánek po vsi (Katka) ,
domluvena propagace v novinách a na Rádiu Blaník
 Nové plakáty (Lucka a Marek), Marek zajistil vyvěšení po okolí (3.-4.11.)
 Program večera:
1) Připomenutí 165 let od narození Svatopluka Čecha – stručný životopis a recitace
básní – Petr Vobecký
2) Krátké ohlednutí za stoletou historií amatérského divadla v Ostředku – Petr Vobecký
3) Komedie „Mlč! A když mluvíš, nežvaň“ – divadlo Kocábka Jiřího Cinkeise
 Celková délka večera – ca. 75 minut
 Náklady – P. Vobecký 200Kč, Divadlo Kocábka 1.600 Kč
 Program – Veronika
 Vstupné zůstává 70Kč
 Kdo u vstupu? Veronika
 Slíbeno otištění reportáže v Našem Regionu
7) Fotbal
 Přípravka a béčko zakončili své soutěže na nelichotivých pozicích (12. resp. 11. místo)
shodně se 4 body.
 Přípravka vykazuje herní zlepšení, zejména doma. Z venku vozíme nadílky. Slabina na
brankářském postu.
 Béčko má problém v docházce, přestože má na soupisce více jak 20 aktivních hráčů.
 Přípravka se bude účastnit halového turnaje v Sázavě (10.12.), startovné 1.100Kč
 Áčko se stále drží ve spodní polovině tabulky, zbytečně ztrácíme doma
 Bude něco potřeba udělat s kádrem? Po sezóně svolat schůzku s trenéry Hromasem a
Slabým – Milan a Marek
 Soustředění áčka zajištěno v Jičíně, hráči si platí sami, termín 29.2. – 4.3.2012
 Pro plánované zřízení druhého mládežnického týmu – mladší žáci – nutné sehnat ještě 3-4
hráče – např. oslovit okolní kluby
 Nabídka Sokola Teplýšovice – pokud budeme mít mladší přípravku, poskytnou 4 hráče.
 Nutné vyřešit osvětlení hřiště – pro možnost trénovat, když se brzy stmívá (Kamil +
p.Kobián) – náklad ca. 15.000 Kč
 Kde budeme trénovat v zimě?
Turnaj ve Vlašimi na jaře 2012

8) Vyúčtování elektřiny
 Kabiny – spotřeba 14.581,05 Kč – doplatek 941Kč – nová čtvrtletní záloha 3.640Kč
 Sokolovna – spotřeba 2.795,36 Kč – doplatek 715,36Kč – nová čtvrtletní záloha 700Kč
 Konečně změna fakturační adresy (PSČ) z Kozmic na Chocerady
9) Jednání na OÚ – 31.10.







Za TJ Marek a Petr, přítomna i Katka
Ohlášení veřejné produkce – Divadelní představení
Podána žádost na příspěvek z rozpočtu obce pro r. 2012 – stejný rozsah jako 2011
Posilovna – nefunkční topení (bude řešeno) + zakrytí (není rozhodnuto)
Sokolovna – objednán statik  projektant
Informace o připravovaném projektu na oplocení areálu hřiště

10) Ostatní
 Ostředecký silvestrovský pinec 2011 – stav stolů, postavení stolů, zda jsou funkční,
přepravit stoly do sálu do 23.12., protože pak bude hospoda zavřená
 Anketa Ostředecký fotbalista roku 2011 – hlasování, ceny, vyhlášení
 Ostředecká lyže 2012 – zřejmě první víkend v lednu 2012 (7.1.2012)
 Letní parket – promyslet do příště
 Funkce „čestný předseda“ – promyslet do příště
 Sokolská PF – Veronika
 Sponzorský dar Dagros

