Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
8. srpna 2017
Přítomni: M.Lejček, Milan Škvor, P. Florián, F. Nerad, , Marek Škvor, J. Müller, J.Škvor
Omluveni: K. Krejcárek, L. Styblíková, M. Novák
Hosté: L. Procházka, L. Fiala, J. Horák
1) Informace pro členy výboru:
Sponzorské dary: SPZV Ostředek a.s. – 3.000Kč (na účet), Hotel Akademie Naháč – 3.000Kč
(hotově), M. Pavelková (lednice do koliby), K.Škvorová (fritovací hrnec do koliby), Vl. Nerad
– hadice.
Doplatek startovného KFIČR ve výši 25.704Kč uhrazen převodem (2.6.)
Úhrada zednických prací firmě O. Smrkovský v částce 1.000Kč (2.6.)
Nákup 5 barelů vody do automatu v kabině za 752Kč (9.6.)
Uhrazeno OSST startovné (450Kč), převod soutěže (500Kč) a evidenční poplatky na sezónu
2017/18 (3.860Kč) za oddíl stolního tenisu (27.6.)
Obdrželi jsme od MŠMT rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000Kč na
projekt „Podpora sportování mládeže v rámci TJ Sokol Ostředek“ z programu VIII –
Organizace sportu ve sportovních klubech (30.6.)
Dotace od MŠMT ve výši 100.000Kč byla připsána na účet TJ (3.7.)
Vyplaceny odměny za DPP (praní dresů, úklid kabin) za jaro 2017 ve výši 12.200Kč včetně
odvodů (17.7.)
Zaplaceno startovné OFS za fotbalové týmy na sezónu 2017/18 ve výši 2.800Kč (17.7.)
Na účet připsány dotace od ÚP na pracovníka za květen (8.225Kč – 17.7.) a červen (14.941Kč –
27.7.)
Rada Středočeského kraje schválila pro TJ dotaci ve výši 25.000Kč ze Středočeského fondu
hejtmana na akci „Sokolský den – 50 let fotbalu v Ostředku“. Vyúčtování odesláno dne 10.7.
V sobotu 29. července proveden opakovaný postřik hřiště proti plevelu
Dotace ve výši 25.000Kč od Středočeského kraje byla připsána na účet TJ (31.7.)
2) Ekonomika
FAČR by měl obdržet konečně peníze od MŠMT a začít s rozesíláním klubům (zdroj:
www.fotbal.cz)
Nutné urychleně zkontrolovat účetní doklady 1-7/2017 a předat je účetní firmě.
3) Členská základna
Členský příspěvek za rok 2016 nezaplatilo 13 členů z toho P.E. a J.V. dva roky po soběVýběr
členských příspěvků za rok 2017
Přijetí nového člena – J.K. (r.2011) – fotbalový oddíl
Hlasování o přijetí nových členů - PRO: 5 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Členové, kteří nezaplatili příspěvek dva roky po sobě jsou vyloučeni z TJ.
Výběr členských příspěvků za rok 2017 bude zahájen koncem září.
4) Umělé osvětlení
Firma Vladimír Nerad Elektroslužby dokončila realizaci vybudování umělého osvětlení horní
poloviny hřiště.
Celkové náklady byly nakonec podstatně vyšší , než se počítalo – 216.355Kč
Pan Nerad nabízí, že TJ uhradí 100.000Kč plus DPH a zbytek dostane TJ jako sponzorský dar
Hlasování o přijetí nabídky p. Nerada - PRO: 5 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
5) Hodnocení sezóny fotbalu
Fotbalisté ztratili v závěru sezóny 1.místo a skončili druzí za postupujícími Václavicemi.
Bohužel se nepovedl ani dodatečný postup, nicméně hodnocení sezóny je spíše kladné, pokud

porovnáme hru a výsledky se sezónou 2015/16. Angažování L.P. jako trenéra se velmi
osvědčilo.
Dorost skončil poslední, když na jaře odehrál většinu zápasů v nekompletní sestavě, přestali
totiž chodit hráči z Divišova.
Poslední skončili i starší žáci, ale bylo patrné zlepšení. 2/3 týmu tvořili hráči věkem spadající do
mladších žáků.
Starší přípravka skončila na 8. místě z 12 celků
Poděkování patří všem trenérům a vedoucím týmů mládeže.
6) Fotbal – sezóna 2017/18
V pátek 28.7. proběhl losovací aktiv OFS, kde naší TJ zastupoval předseda
Tým dospělých zůstává ve skupině A, která má 12 týmů – začínáme v sobotu 26. srpna doma
s Jablonnou. Poslední kolo je o prvním listopadovém víkendu.
Áčko má domluvené 2 přáteláky (13.8. od 17h v Libži, 20.8. doma s Ondřejovem)
Dorost (sdružený tým s FK Sázava) hraje opět OP jen se 6 týmy. Začíná se rovněž 26.8. od
10.15 doma s Úročnicí. Po dvoukolovém podzimu dojde k propojení soutěže s OFS Praha
západ. Dorost má domluven na 19. srpna přátelák v Tuchorazi.
Starší žáci začínají až 3. září, po jednokolovém podzimu budou vytvořeny skupiny dle
výkonnosti.
Starší přípravka hraje v rámci sdruženého týmu v Divišově. Jeden zápas na podzim sehraje
v Ostředku – patrně v sobotu 23. září.
V zápisech z utkání mládeže musí být jako trenér uveden držitel trenérské licence – alespoň
Grassroots Leader Certificate, který lze získat on-line.
Nově zavedena povinnost pro všechny kategorie vozit na utkání prohlášeníhráčů o zdravotní
způsobilosti
Úročnice požádala o výměnu pořadatelství z důvodu rekonstrukce hrací plochy během podzimu
S výměnou pořadatelství souhlasíme, jen pokud se bude u nás hrát v sobotu (7.10.)
7) Sokolský den – 50 let fotbalu v Ostředku – 24. června
Akce se vydařila, očekávala se jen větší návštěva na utkání s XI. Internacionálů
Akce byla podpořena ze Středočeského fondu hejtmana částkou 25.000Kč
Nově se oba turnaje hráli formou skupiny s 5 týmy, což se osvědčilo
Přípravka skončila druhá, žáci poslední
Poděkování všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli
Další ročník se uskuteční v sobotu 23. června
8) Stolní tenis – sezóna 2017/18
Do soutěže OSST Benešov přihlášena tři družstva, los bude znám až v září
Po dohodě s nájemcem restaurace byly stoly dne 8. srpna přestěhovány od Nenáhlů zpět na sál a
stolní tenisté zahájili přípravu na novou sezónu, ve které se áčko po více jak dvaceti letech
objeví v nejvyšší okresní soutěži OP1, díky dohodě s SKST Vlašim o přenechání soutěže.
V sobotu 23. září uspořádá oddíl stolního tenisu 4. ročník turnaje Ostředecký Votvírák, na který
OSST poskytne dotaci ve výši 5.000Kč
Vedoucími týmů jsou: A – Roman Žydyk, B – Marek Škvor ml., C- Marek Škvor st.
Po dokončení rekonstrukce sokolovny se tam oddíl přestěhuje (listopad)
Oddíl dětí zahájí pravidelné tréninky v září
9) Ostatní
Do koliby jsou potřeba nové dveře, do kanceláře skříň a dveře
Zkusí zajistit Jirka v rámci likvidace vybavení kanceláří v práci
Nohejbalový turnaj 8.7. – vydařená akce – 8 týmů
Koncem června byly dosety travou malá vápna – poděkování Petrovi a Milanovi

Nákup zavlažovacího vozíku – cena 35.000Kč. Na pořízení přislíben sponzorský dar ve výši
30.000Kč. Vozík by se uklízel do kumbálu mezi střídačkami. Fanda prověří stav a zajistí
zamykatelnost. Kumbál vyklidí zaměstnanec TJ. Lajnovačka pro kurt se bude uklízet pod
střechu za kolibu
Hlasování o nákupu zavlažovacího vozíku - PRO: 5 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Dotace od MŠMT v rámci programu VIII. bude použita v souladu s rozpočtem, který byl
součástí žádosti (vybavení pro mládež a odměny trenérům mládeže). Po konzultaci s ČUS lze
uplatnit i cestovní náklady trenérů na zápasy mládeže. Dotace je určena pro oba sporty – fotbal i
stolní tenis, poměr ca. 70:30% dle členské základny mládeže.
Hlasování o využití dotace od MŠMT - PRO: 5 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Objednání autobusu na jeden podzimní zápas áčka – návrh – do Netvořic 4.11.
Hlasování o objednání autobusu - PRO: 5 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Při sokolském dni a následném štandu byly poškozeny oba stany. Budeme pořizovat nové?
Nebudeme

Zapsal dne 8. srpna 2017
Ing. Marek Škvor

