Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek, z.s.
4. dubna 2018
Přítomni: F.Nerad, K. Krejcárek, P. Florián, Milan Škvor, L. Styblíková, Marek Škvor
Omluveni: M. Lejček
1) Informace pro členy výboru:
Nakoupeny 2 branky Kickster Elite do sokolovny pro míčové sporty za 3.900Kč (28.2.)
Ve čtvrtek 1. března TJ převzala od obce na základě smlouvy o výpůjčce sokolovnu a zázemí
Uhrazen nájem ledové plochy na ZS Vlašim za 2. sokolské bruslení (8.3.)
Zaplacen poplatek sdružení OSA ve výši 772Kč za sokolský ples (12.3.)
Nakoupeno vybavení pro sokolovnu v částce 3.652Kč – lékárnička, rohožka, nástěnka, mýdlo,
toaletní papír (21.3.)
Zaplacena odměna trenérovi dětského oddílu M. J. – DPP 5.000Kč / půl rok (23.3.)
Dořešen přestup T.S. z Teplýšovic (29.3.)
Uzavřena dohoda o přestupu A. P. do Těplýšovic (29.3.)
O. V. na jaře pokračuje ve Struhařově za 3.000Kč s doplatkem dle počtu utkání (30.3.)
Brigáda v areálu fotbalového hřiště – účast 17 lidí (30.3.)
Objednán věnec za zesnulého člena TJ pana F.K. (30.3.)
2) Ekonomika
Rok 2017 skončil ziskem 46 tisíc Kč, při výnosech 668 tis. Kč a nákladech 622 tis. Kč
Hlavní sportovní činnost byla ve ztrátě 51 tisíc Kč, která byla vykompenzována vedlejší
hospodářskou činností.
Poděkování účetní firmě Bedan-účto s.r.o. za zpracování účetnictví za rok 2017
Výbor TJ schvaluje výsledky hospodaření TJ za rok 2017
Hlasování - PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
3) Členská základna
Pokračuje výběr členských příspěvků, který ukončíme během dubna
Nový člen: V.D. – fotbal, ročník 2011
Hlasování - PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
4) Sokolský ples 3.3.
Velmi slabá účast, jen něco málo přes 40 lidí
Akce skončila nepatrným ziskem (2,5 tis. Kč) plus byla kapela placena z obecní dotace
Do budoucna se uvažuje o střídání sokolských a hasičských plesů
V roce 2019 bude ples v sobotu 16. března s kapelou CODA
5) Sokolovna
Prozatím v provizorním režimu provozu – jen oficiální tréninky a zápasy oddílů stolního tenisu
a fotbalu
Byl projeven zájem o aerobik, florbal a badminton
Fanda pracuje na rezervační on-line systému
Marek připravil návrh provozního řádu
Schůzka s vedením SDH ohledně společného využívání šaten a sociálního zařízení proběhla
19.3. – dohodnuto, že hasiči budou využívat jen zřídka, nejvíce asi při schůzkách dětského
oddílu. Bude zajištěno dodržování provozního řádu těchto prostor. Zatím bude hradit náklady na
úklid a vybavení (mýdlo, toaleťák) naše TJ, při častějším využívání přispějí i hasiči.
Hlasování – schválení návrhu provozního řádu - PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
Řád bude předložen ke schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva obce Ostředek

6) Fotbal
Soustředění fotbalistů v Jičíně (14.-18.3.) – účast 15 hráčů, klub uhradil náklady na pronájem
UMT, výřivky a pobyt trenéra (celkem
Na letošní rok nebudeme mít dotaci na správce – žádost nebyla podána, protože není vhodný
kandidát.
Část prací vyřešíme sami (zdvojení služby před domácími zápasy) a zkusíme někoho sehnat na
DPP s úkolovými odměnami
Dohodnuty společný trénink áčka a dorostu – úterky
Dorost bude pak mít ve čtvrtek společný trénink se žáky, žáci budou ještě trénovat v pondělí
Přípravka bude mít trénink v pátek odpoledne
První mistrák v Křečovicích (7.4.) odpadl, soupeř se odhlásil ze soutěže
Objednán autobus na zápasy áčka do Drachkova (21.4.) a Maršovic a také pro dorost do
Vraného n/V.
7) Stolní tenis
Sezóna 2017/18 byla patrně nejlepší v historii – áčko 5. v OP1, béčko 4. v OP3 a céčko 2. v OP
5 a hraje baráž o postup do OP4
Přesunem do sokolovny se výrazně zlepšilo zázemí oddílu pro tréninky i zápasy
Na tréninky dětského pravidelně dojíždí M. J.
Do nové sezóny 2018/19 se počítá s vytvořením ryze dětského týmu - déčka
V září oddíl uspořádá tradiční Ostředecký Votvírák, prvně v sokolovně a předpokládá se prodej
občerstvení ve vlastní režii
8) Pojďme si zabruslit se Sokolem II. - 18.3.2018
I o pokračování této nové akce byl slušný zájem, dorazilo ca. 40 malých i velkých bruslařů
Partnerem druhého bruslení je SPZV Ostředek, a.s., které přispělo částkou 2.000Kč
V příští sezóně se bude akce pravděpodobně opakovat
9) Ostatní
Výměna dveří u koliby – R. K. věnoval „nové“, před tréninkem v úterý je vyměníme
Nákup vybavení do sprch – Milan / Z.K.
Převoz nábytku z KB – 17.4. odpoledne - doprava Martin, organizace Jirka
Nevyhovující sedačky v kabině hostů – Jirka zkusí sehnat židle z KB
T.S. slíbil sponzorsky zajistit do kabin dávkovač mýdla, šampónu a toaletního papíru plus
mýdlo, toaletní papír a papírové ručníky (bude používáno i v sokolovně)
Zapsal dne 4. dubna 2018
Ing. Marek Škvor

