Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek ze dne 7.1.2011
Přítomni: Marek Škvor, Lucie Styblíková, Veronika Floriánová, Miroslav Lejček, Petr
Florián, Milan Škvor, Kateřina Kamišová, Jiří Škvor
Omluveni: Kamil Krejcárek, Josef Měchura
Vysvětlivky: červenou barvou je zvýrazněno usnesení výboru
Projednávané body:
1) Informace pro členy výboru:
–
–
–
–
–
–

Zprovoznění domény www.sokolostredek.cz (zatím přesměrováno na web
obce v rámci CHOPOSu) a emailu: predseda@sokolostredek.cz
Zaplacena čtvrtletní záloha na elektřinu – kabiny (3.410Kč) , sokolovna
(520Kč)
Kapela CODA potvrdila termín 13.ledna 2012 pro slavnostní večer ankety
Ostředecký fotbalista roku 2011. Dohodnuta dodatečná sleva 1000Kč –
konečná cena 6.600Kč
Poslání schválených peněz z obecního rozpočtu zatím neproběhlo
Získány sponzorské příspěvky – Josef Krejcárek ELEKTRIK – 5.000Kč a
VELTEKO s.r.o. – 2.000Kč. Další sponzoři jsou v jednání.
Zakoupen dvojitý párkovač, který budeme používat při různých akcích –
540Kč

 Projednáno
2) ČASPV:
-

Odeslán výkaz členské základny k 31.12.2010
Zařízeno dodatečné zaslání dotace na r.2010, která nám nebyla v červnu 2010
poslána a předešlý výbor nedoplnil podklady. Paní Benešová z okresního
centra SPV to zařídila v Praze na centrále

 Projednáno
3) Předání účetnictví + pokladny – Lucka + Marek + Milan
-

Eva Horáková zrušila domluvený termín čtvrtek 6.1.

 Nutné, co nejdříve převzít pokladnu. Milan domluví nový termín
4) Krajské dotace - Petr
-

Obě žádosti připraveny, v dalším týdnu se podají

 Marek podepíše žádosti a Petr osobně předá na kraj
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5) Sokolovna
-

Nutné využívat tyto prostory efektivně, tj. není možné, aby tam sportovali
jednotlivci – vysoké náklady na elektřinu

 Milan zajistí během příštího týdne výměnu zámku – bezpečnostní, aby jej nešlo
bez certifikátu kopírovat
6) Rádio Blaník – dlouhodobé partnerství
-

V úterý 4.1. se Marek setkal s reportérkou pro Benešovsko – Janou
Spálenkovou
Dohodnuta dlouhodobá spolupráce ve formě prezentace akcí a zpráv ve
vysílání Rádia Blaník a věnování drobných předmětů jako ceny do soutěží
Rádio Blaník vysílá upoutávku na Ostředeckou lyži a následně i zprávu o
průběhu
Paní Spálenková nabídla možnost uspořádání malé poutě Rádia Blaník
v Ostředku za přispění TJ Sokol. Možnosti a podmínky obdržíme v únoru
Rádio Blaník nabízí bezplatné poskytnutí nafukovacího skákacího hradu na
akce Sokola včetně hostesek – potřeba rovná měkčí plocha 5x5m a přívod
220V

 Projednáno + výbor se vyslovil pro případnou organizaci malé poutě Rádia
Blaník v Ostředku pokud budou nabídnuty akceptovatelné podmínky
7) Aerobic pro ženy
– zájem mezi ženami je
– posilovna – prostor pro 12 cvičenek
– cvičitelka Pavlína Kocábková má zájem
 Dohodnout cenu a formu vyúčtování (spíše paušál za jednu akci kvůli případné
dotaci), cyklus cvičení
 Náklady by hradil TJ Sokol za podmínky, že všechny cvičící ženy, které ještě
nejsou členkami TJ Sokol se jimi stanou – psal by se seznam cvičenek na každé
lekci
8) Ostředecká lyže 2011
-

kontrola splnění úkolů a připravenosti
Martin Kamiš půjčí stopky a stan
Pekařství František Filip – FITA dodalo zdarma pečivo

 Zkontrolováno a konstatováno, že úkoly byly splněny
 Přes nepříznivou prognózu počasí závod uspořádáme
 Sraz výboru v sobotu v 7:30 na hřišti pro dokončení přípravy

