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

Sponzorské dary – p. Jaromír Pecha – 2.000Kč; Vlašimnet – věcný dar –
1.000Kč, p. Miroslav Štěch – 2.000Kč
Firma Škvorsmalt – p. Tomáš Škvor nám sponzorsky dodá smaltový znak TJ
pro umístění na stěnu kabin a také zdarma vyrobí odznáčky TJ, které následně
budeme prodávat.
Agrodat a.s. – vytvoří několik návrhů loga, ze kterých vybereme
Pokuty OFS ve výši 650Kč zaplaceny převodem dne 8.2.
Členské příspěvky ČASPV za rok 2010 ve výši 2.050Kč zaplaceny převodem
17/2 + dodatečně 100Kč za Veroniku Floriánovou hotově.
Platba za přestup Oty Šimáčka ze Sokola Bříza – 1.000Kč – převodem 1.3.
Výkazy hospodaření za rok 2010 odeslány dne 6.3. emailem na OTS.
Vypracovala je Eva Horáková, která ještě připraví daňové přiznání za daně na
základě dohod o provedení práce – praní dresů
Na obec podána žádost o vyplacení dotace 15.000Kč na pořádání kulturních
akcí

2) Přijetí nového člena
- Jana Krejcárková – žádost o členství v odboru SPV
ODSOUHLASENO
3) Stav hospodaření
-

Dne 7.2. zřízeno oprávnění k nakládání s účtem pro Lucku S., současně
vzhledem minimálnímu rozdílu v poplatcích zřízeno internetové bankovnictví
pro Lucku S.
Stav účtu k 17.3. – 55.467,93 Kč
Stav pokladny k 17.3. – 8.155,- Kč
Návrh: Pravidelné kontroly účetnictví ze strany kontrolní komise po každém
ukončeném čtvrtletí - ODSOUHLASENO

4) Výběr členských příspěvků – aktuální stav výběru za r.2010 – Mirek L. – členské
příspěvky vybrány od 55 členů
5) Valná hromada Regionálního centra ČASPV Benešov - 16.2. od 15.30h

-

-

Naší TJ zastupovala Veronika F. místo delegovaného předsedy
Veronika F. se přihlásila na cvičitelský kurz – poplatek 700Kč zaplacen hotově
vkladem v GE Money Bank (termín kurzů: březen – květen) a následně zkusí
začít zorganizovat cvičení dětí. Uvažujeme i o nácviku skladby pro děti a
mládež „Mezi hvězdami“ pro Všesokolský slet 2012 (začne se v září, skupina
8 nebo 16 dětí)
Tým naší TJ předběžně přihlášen na nohejbalový turnaj ČASPV
v Nesvačilech. Kapitánem je Jirka Š., dále jsou členy Milan Š. a Kamil K.
Přišlo číslo 1/2011 časopisu „Pohyb je život“ - prezentován na schůzi

6) Fotbal – dospělí
–
–

Vyřešen přestup Oty Šimáčka, od března je registrován za naší TJ
Vedoucí béčka Richard Kotil obdržel 20.února vstupenky, doklady o výběru
vstupného a seznam pro podpisy hráčů týkající se zdravotního stavu
– Seznam s podpisy hráčů áčka zajistí Milan Š.
– Soustředění – 23.-27.únor v Jičíně – 10 fotbalistů, trenérem byl vzhledem
k zahraniční cestě trenéra Hromase p. Bartoš
– Za pronájem UMT v BN dne 6.března zaplacen poplatek 3.000Kč
– Na OFS odeslána soupiska áčko pro jaro 2011
–

Návrh: Před prvním mistrákem doma (9. dubna) uděláme brigádu – úklid
areálu hřiště, shrabání mezí, úklid poházeného „bordelu“. Termín – pátek
8.odpoledne nebo sobotu 9. dopoledne? Občerstvení pro brigádníky – párek a
pivo/limo na účet TJ v hospodě?

Brigáda na hřišti dne 8.4. v 17.00 – hrábě s sebou ODSOUHLASENO
Občerstvení - ZAMÍTNUTO
–

Návrh: Umístnit u koliby pokladničku pro výběr dobrovolných příspěvků na
činnost TJ, zejména mládeže

Pokladničku na dobrovolné vstupné umístit pouze na zápasy přípravky ODSOUHLASENO
7) Fotbal - přípravka
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tréninky probíhají pravidelně každý týden
V sobotu 19.února Ratajský pohár v Sázavě – 8.místo (startovné 1.000Kč) –
zajímavá zkušenost s atraktivními, ale silnými soupeři – např. Viktorie Žižkov
V sobotu 19. března se zúčastníme turnaje MARŠ Cup v Neveklově (startovné
1.200Kč)
Dresy od KIK – vůbec se neozvali
Dořešena registrace J.Bodláka a M.Svobodové
Seznam hráčů s podpisy rodičů zajistí Marek Š.
Jednání o rozšíření realizačního týmu o Pepu Bartoše
Dohodnuty přáteláky s Miřeticemi 26.3. a 2.4. – upřesní se místo a čas
V pauze v rámci soutěže domluveny přáteláky s Postupicemi

8) Plány ČMFS
-

Setkání zástupců OFS se p. Haškem a Doleželem o plánech vedení ČMFS
V brzké době se zavedou členské příspěvky – úvahy o výši 100 nebo 200Kč
ročně za každého člena FO
Povinné členství pro hráče, funkcionáře i pořadatele
Úvahy o změně názvu na FAČR

9) Koliba
-

Zatím nevyřešeno
Oslovení – Bára a J.Koudelka nemají zájem
Koho ještě oslovit? Nezvládneme to sami?

Řešení:
a) Inzerát do novin
b) Ve vlastní režii – zápasy mužstva A – by zajistilo mužstvo B, zápasy mužstva
B – by zajistilo mužstvo A
10) Aerobic pro ženy
–
–
–

Ženy si budou nadále platit 20Kč samy, TJ by věnovala určitou částku na
náčiní – návrh 5.000Kč
Lucka S. připraví seznam potřebného náčiní včetně výše nákladů
Jak to bude s členství cvičenek v TJ pokud poskytneme náčiní?

Příspěvek na náčiní ve výši 5.000,- Kč – horní hranice ODSOUHLASENO
Lucka Styblíková připraví seznam náčiní
11) Seznam akcí v Ostředku v r. 2011
-

Dořešit termíny: nohejbalového turnaje, fotbalového turnaje dospělých, valné
hromady a vánočního turnaje ve stolním tenise (v sále restaurace)
Uděláme turnaj i pro dospělé – kdy – počátek srpna?
Návrhy: nohejbal: 16. nebo 23.7., valná hromada: 3.12. , stolní tenis: 17.12.
v hospodě na sále?

ODSOUHLASENO:
Nohejbalový turnaj 25/6
Turnaj přípravek 9/7
Turnaj dospělých ve fotbale 30/7
Termín valné hromady 3/12
Silvestrovský turnaj ve stolním tenise 31/12
12) Slavnostní večer ankety „Ostředecký fotbalista roku 2010“
–
–
–

vybráno: 5.550Kč
náklady na kapelu: 8.000Kč
ztráta: 2.450Kč

13) Ostatní

–

Medaile – nabídka na medaile s vlastním motivem – průměr 5cm – výrobce fa.
ZINAKO – cena medaile při objednávce 15 sad – 75 Kč včetně stuhy, tj.
3.375Kč. Půjdeme do toho?
ODSOUHLASENO

–

Vstupenky na pouťovou zábavu – předložen návrh – kdo zajistí tisk?
Vytiskne Lucka Styblíková

– Životní jubilea členů – na VH popřát a předat drobnou pozornost (dárkový
koš nebo víno) členům slavícím v daném roce kulatiny nebo poloviční kulatiny
od 50 nebo 60 let. Letos i v r. 2012 je to 7 členů.
Gratulace k životnímu jubileu 50+ - víno a přání oslavenci budou osobně
pozváni na valnou hromadu
–

Sponzoring – Nábytek Jelínek – připravit seznam, p. Jelínek něco vybere a
koupí. Chce podpořit adresně! Čeká na naše návrhy. Návrh – směřovat na
vybavení pro malé fotbalisty – míče, rozlišováky případně jako podporu našich
akcí – nákup cen?

Seznam pro sponzory: míče, rozlišováky, sada kuželů, slalomové tyče, sada
dětských dresů s potiskem firmy

