Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek ze dne 6.5.2011
Přítomni: Marek Škvor, Kamil Krejcárek, Petr Florián, Milan Škvor, Kateřina Kamišová, Jiří
Škvor, Ondřej Vildman (host)
Omluveni: Veronika Floriánová, Lucie Styblíková, Mirek Lejček, Josef Měchura
Projednávané body:
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorské dary – Beranovi – 4.000Kč; František Řejha - 1.000Kč
 Vybrán nový znak TJ – odhlasováno elektronicky – volba návrhu od
AGRODATu
 Dohoda s Rádiem Blaníkem – budou vysílat pravidelně pozvánky na naše
domácí zápasy, na oplátku vždy vyvěsíme baner a pošleme fotky
 Klíče od kabin – udělali se nové svazky – 2 kompletní svazky – Marek a
Milan, svazek pro béčko (R.Kotil) a 2 minisvazky pro přípravku (M. Novák a
O.Vildman)
 Systém pro zavlažování nevyžaduje opravu, je funkční
 Podáno daňové přiznání za odvod daní z praní prádla (poštou 27.4.) – mělo být
31.3., zpracovalo ho ještě Eva Horáková
 Výborem schválený odprodej cvičícího nářadí z tělocvičny (kozy, žíněnky),
které je do budoucna v nepoužitelném stavu proběhl ve středu 4.5. – firma
DEKOR pana Němce pro film a divadlo z Jablonce n/N.za 4.500Kč (některé
nářadí bylo v takovém stavu, že není použitelné ani pro dekorativní účely)
 Rozhodcovský kurz OFS Benešov od 26.4. – nahlášen Fanda Macháček (na
1.srazu nebyl)
 P. Tomáš Škvor – Škvorsmalt dostal podklady pro výrobu smaltovaného znaku
na kabiny a odznáčky, čeká na spojení s větší zakázkou
2) Přijetí nových členů
 Znamenáček Michal (ročník 2004) – PŘIJAT ZA ČLENA TJ
 Stav členské základny k 5.5.2011: 120 členů, z toho 25 členů do 18 let
3) Stav hospodaření
 Stav účtu k 6.5. : 79.048,35Kč
 Stav pokladny k 6.5. : 14.730 Kč
4) Výběr členských příspěvků
 Dodatečně zaplatil členský příspěvek za rok 2010 Láďa Fiala
5) Pouťová zábava 21.5.
 26.dubna nahlášeno konání na OÚ
 Máme už plakáty – rozvěsit o víkendu 14.-15.5. Rozvěsí Lucka
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 Ve středu 26.4. Mirek s Markem obešli Holubárnu včetně bytovek a osobně
pozvali na pouťovou zábavu – prodáno 25 lístků + 3 lidé přispěli aniž přijdou.
Lidé osobní pozvání ocenili.
 Nutné dokončit – Ostředek 2 skupiny - (Říští + Mžížovice) – Lucka s Katkou a
Kačinky a kolem hospody (Milan a Kamil), Třemošnice (Floriánovi)
POZVÁNÍ NUTNÉ DOKONČIT CO NEJDŘÍVE!!!
6) Fotbal – vstupné
 Výběr novou formou se osvědčilo
 Zůstatek z dubnových zápasů áčka ve výši 1.342Kč bude převeden do
pokladny
 Zůstatek z dubnových zápasů béčka je 810Kč, do pokladny TJ převedeno
500Kč, zbytek ponechán béčku v kase jako rezerva pro zaplacení rozhodčího
při malé návštěvě
7) Fotbal - přípravka
 V neděli 1.května premiéra nových dresů od pana Jelínka – na webu k vidění
fotky
 JOMA k sadě jako bonus věnovala jeden míč, 15 párů červených štulpen a 10
párů černých
 Výběr dobrovolného vstupného – zahájen, uvidíme efekt
8) Turnaj přípravek 9. července – JOMA CUP
 Definitivní domluva s firmou AGURA s.r.o , která bude generální partnerem a
turnaj dostane název JOMA CUP 2011
 Agura s.r.o. věnuje nové míče, kterými se bude hrát a pak nám zůstanou + další
věcné ceny
 Návrh propozic. Nutné je nechat schválit na OFS a následně rozeslat oficiální
pozvánky – termín: 31.5. – zařídí předseda
 Domluveno zapůjčení aparatury ze Seminárního hotelu Akademie Naháč
 Domluven tradiční ostředecký moderátor – p. Karel Boška
9) Sokolský den – 9.července
 Informaci o výsledku žádosti budeme mít až někdy v červnu
 Žádost o obecní dotaci 10.000Kč v případě, že nebude krajská, zastupitelstvo
na zasedání 26.4. neschválilo
 Alternativní řešení pokud nebude dotace: na minimálně polovinu sežene Milan
sponzora, bude se vybírat vstupné - SCHVÁLENO
Předseda dopisem zápas TJ Sokol Ostředek – SK Slavia Praha potvrdí.
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10) Klíče od sokolovny
 Rozdělení klíčů – předseda, fotbal (Milan), 2 x obec (p. Šimonič, p. Nerad st. –
údržba zeleně) , rezervní - SCHVÁLENO
 Napíšeme oficiální dopis na obec o rozdělení nových klíčů – předseda do 31.5.
11) Ostatní
 Existuje možnost získat dotaci na oplocení – info Milan – Budeme dále
sledovat
 Medaile – volba varianty A, předseda potvrdí dodavateli firmě ZINAKO
 Domácí zápas 14.5. – zajistit výběr vstupného, psaní zápisu (Lucka, Veronika)
 Živá hudba na valné hromadě ANO, předseda domluví
 Sportovní odpoledne se přesunulo na dětský den, který uspořádáme spolu
s CPV 4.června na hřišti – nutné se zapojit jako rozhodčí v co největším počtu
(áčko hraje až v neděli v Mysliči)
 Termín další schůze: pátek 3. nebo 10. června, od 20h? Domluvíme později
Zapsal: Marek Škvor

