Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek
1. srpna 2016
Přítomni: Mar. Škvor, M. Lejček, , Mil.Škvor, P. Florián
Omluveni: L.Styblíková, F. Nerad, J. Škvor, M. Novák, J.Müller, K. Krejcárek
Hosté: B.Slabý, L. Procházka
1) Informace pro členy výboru:
 Koupeno 5 barelů vody do automatu od firmy AQUA FONTANA – 752Kč (27.5.)
 Nákup pohárů pro turnaje Sokolského dne od firmy ADAVE – 3.847Kč (27.5.)
 Ukončen výběr poplatků za jaro a členských příspěvku TJ 2015 – dodatečně vybráno 3.200Kč
 Během jarní sezóny 2016 vybráno na vstupném 4.265Kč, sudím zaplaceno 4.340Kč
 Pan M.Kobián zapojil sporák v kolibě, který TJ darovala vloni paní L.Škvorová (2.6.)
 SPZV Ostředek poslala na účet TJ částku 3.000Kč na Sokolský den (20.6.)
 Uhrazen poplatek OSA ve výši 424Kč za pouťovou zábavu (21.6.)
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poslalo na účet TJ dotaci ve výši 35.000Kč (24.6.)
 Vykona Teplice s.r.o. dodala objednanou vývěsku na kabiny – 5.464 Kč (24.6.)
 Na OFS odeslána přihláška pro sezónu 2016/17 – áčko, starší žáci a starší přípravka (13.6.)
 ÚP přidělil TJ dotaci na pracovníka ve výši 14.000Kč měsíčně na období červenec / říjen.
Smlouva s ÚP byla podepsána 27. června.
 V soutěži firmy WEDOS jsme získali novou sadu dresů pro starší přípravku (30.6.)
 Podepsána pracovní smlouva na dobu určitou s Josefem Müllerem (1.7.)
 Nohejbalového turnaje trojic se zúčastnilo 7 týmů (9.7.)
 Na základě dohody s TJ JAWA Divišov dodatečně přihlášen sdružený tým dorostu (20.7.)
 Vyplaceny odměny za praní dresů a úklid kabin za jaro 2016 – 9.350Kč včetně odvodů (25.7.)
 Oddíl stolního tenisu přihlásil do sezóny 2016/17 tři týmy (31.7.)
 Na KÚ Středočeského kraje podána žádost o dotaci ve výši 42.000Kč v rámci programu
„Sportovní aktivity v roce 2016“ (1.8.)
2) Ekonomika
 Dne 30.5. předány Daně Beranové doklady za leden až březen 2016, zkontrolované RK
Do konce srpna je nutné provézt kontrolu dokladů za duben až červen ze strany RK
3) Členská základna
 Noví členové: M. Vaněček - r. 2006, O. Grešla – r. 1999, F. Pejša – r. 2008, Š.Matoušek – r.
2002, P. Mikšátko – r. 1984, D.Trutnovský – r. 2008, J.Lukeš – r. 1965
 Ukončen výběr členských příspěvků TJ za rok 2015 – neuhradili: M. Bára, O.Císař, L.Daněk, P.
Eichler, R. Kanchyi, J.Koudelka, J.Kučera, M. Nerad, O. Šimáček, P.Valenta, J.Vršecký
 Dva roky po sobě nezaplatili členský příspěvek: M. Bára, L. Daněk, J. Koudelka, J.Kučera, O.
Šimáček, P. Valenta.
 Všichni byli osloveni – M. Bára slíbil zaplatit. L. Daněk a P. Valenta požádali o zrušení členství
a bylo jim vyhověno. Ostatní bez reakce.
Hlasování o přijetí nových členů – PRO: 4, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0.
Návrh na vyloučení z řad členů - Koudelka, Kučera a O.Šimáček – PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE:0
Výběr členských příspěvků za rok 2016 bude zahájen v září. Aktivní hráči opět budou platit v rámci
svých příspěvků.
4) Fotbal – nová sezóna 2016/17




Trenérem áčka byl jmenován Libor Procházka, vedoucím mužstva bude Mirek Lejček
Trenérem dorostu byl jmenován Bohuslav Slabý, pomáhat mu bude Vladimír Nerad a dle možností
Martin Novák.
Martin Vosádka slíbil jezdit mávat i zápasy dorostu.










Realizační tým starších žáků: L. Tinák, M. Lejček, M. Hajný, P. Šebesta
Realizační tým starší přípravky: O. Smrkovský, R. Kotil
Vyřešené přestupy: L. Procházka ze Sázavy, P. Mikšátko z Tábora, O. Grešla ze Sázavy
C. Sanchezovi se musí změnit dočasná registrace platná do 27.8. na trvalou
FK Soběhrdy nám pouští F.Háka do žáků + O. Fadlera, M. Bártíka a L. Dumského do dorostu
JAWA Divišov nám pouští do žáků M. Fořta a V.Kuklu
Divišovští dorostenci budou hrát za dorost na registrace Divišova
Všechny týmy vstoupí do soutěží až druhým kolem o víkendu 3./4. září doma.

Áčko bude trénovat úterky od 18h. Případný druhý trénink v týdnu, jen během prázdnin, se domluví
na prvním tréninku, který bude v úterý 9. srpna.
Dorost zahájí přípravu tréninkem v úterý 9. srpna od 16.30. Druhý tréninkový den se upřesní, patrně
to bude čtvrtek.
Domluvena spolupráce ohledně hraní hráčů dorostu za áčko. Předpokládá se obdobná dohoda ohledně
hraní žáků za dorost.
Středy a pátky budou během sezóny vyhrazeny pro přípravku a žáky. Trénovat začnou v posledním
týdnu v srpnu, 2 týdny před soutěží.
B.Slabý nabízí pomoc s přípravou tréninků pro trenéry žáků a přípravky.
Na termín 1.kola zkusí Marek dojednat přátelák s Drachkovem, který má volný los ve skupině B
L.Procházka i B. Slabý dostanou klíče od kabiny domácích, kanceláře a kumbálu na dresy.
Dorost bude používat dresy Gambrinus – modré a rudé a míče žáků.
Dresy přípravky: nové modré „Wedos“, červené „Truhlářství Jelínek“ a zelené „Vladimír Nerad“
Žáci – dresy: bílé „Vladimír Nerad“ a modré „Kik“
Na zápas do Heřmaniček (sobota 10.9.) poptáme autobus.
5) Sokolský den – 25.6.2016
 Vydařená akce - počasí přálo, pršet začalo až po konci turnaje
 Letos byl dostačující počet lidí na organizaci akce. Poděkování patří všem, kteří se zapojili.
 Akce měla i letos pro TJ slušný ekonomický efekt
 Starší žáci skončili na třetím místě v turnaji O pohár SPZV Ostředek – 1. Zásmuky, 2.
Křivsoudov, 3. Ostředek, 4. Teplýšovice
 Mladší žáci skončili 4. v turnaji O pohár starosty obce – JOMA CUP 2016 – 1. Zásmuky, 2.
Maršovice, 3. Trhový Štěpánov, 4. Ostředek, 5. Struhařov – PV, 6. Struhařov BN
 Poděkování patří všem podporovatelům – obci Ostředek (poháry a medaile), SPZV Ostředek
a.s. (finanční příspěvek), JOMA Sport (míče jako odměny), vydavatelství EGMONT (časopisy
PRO-FOOTBALL)
 Příští rok bude Sokolský den v sobotu 24. června a v rámci oslav 50 let fotbalu
v Ostředku sehraje odpoledne áčko zápas s XI. bývalých reprezentantů ČR.
6) Ostatní
 Z důvodu pracovní neschopnosti Josefa Müllera byla odložena 3. etapa oplocení hřiště a
rekonstrukce hlavního schodiště na hřiště. Budou vybudovány jen nové shody mezi sedačkami
na tribuně – beton poskytne sponzorsky Betonárka Ostředek – p. Škvor M.
 Po dobu pracovní neschopnosti J.M. zajištěno sekání a zalévání hřiště na DPP s Nikolou
Holubkovou a Ondrou Grešlou.
 Nebude se realizovat ani postřik a dosetí trávníku
 Turnaj Ostředecký Votvírák 2016 pro hráče OP Benešovska se uskuteční v sobotu 24. září.
OSST poskytne dotaci 5.000Kč.
V Ostředku, 1. srpna 2016
Zapsal: Marek Škvor

