Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek, z.s.
1. června 2019
Přítomni: Kamil Krejcárek, Petr Florián, Miroslav Lejček, František Nerad, Marek Škvor, Martin
Novák
Omluveni: Milan Škvor, Lucie Styblíková
Host: Eduard Špalek ml.
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorské dary – K.H. spol. s r.o. – 15.000Kč (hotově), SPZV Ostředek – 3.000Kč (na účet
10.5.)
 Firma Vladimír Nerad Elektroslužby realizovala rozšíření osvětlení hřiště
 Uhrazen poplatek sdružení OSA za sokolský ples ve výši 1.543Kč (9.5.)
 Usnesení z valné hromady konané v sobotu 4. května bylo datovou schránkou odesláno na
rejstříkový soud v Praze (20.5.)
 V neděli 19.5. jsme uspořádali Pouťové posezení s harmonikou – p. Koukal
 Náš projekt na dotaci z programu „Můj klub 2019“ od MŠMT úspěšně prošel formální
kontrolou a čeká na odborné věcné hodnocení, které rozhodne o poskytnutí dotace (24.5.)
 Zaplacena faktura firmě Komárek Eurotrans za autobus na zápas do Krhanic – 4.235Kč (24.5.)
 Nakoupeny poháry a medaile na turnaje Sokolského dne – 3.396Kč (29.5.)
2) Ekonomika
 Doklady za 1-4/2019 jsou připravené pro revizní komisi ke kontrole.
3) Členská základna
 Přijetí nových členů: P.V. (r. 1968, OST)
 Probíhá výběr členských příspěvků - Mirek
Hlasování o přijetí nových členů: PRO: 5 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
4) Fotbal – přihláška do soutěží OFS Benešov pro sezónu 2019/20
 OFS Benešov stanovil pro podání přihlášky pro novou sezónu termín 24. června
 Tým dospělých si zachová sobotní hrací termín
 Pohár OFS je povinný pro účastníky OP a III.tříd (17./18.5.)
 Soutěž začne o víkendu 24./25.8.
 Na sobotu 10. srpna domluven přátelský zápas v Choceradech
 Dorostenci budou opět hrát pod hlavičkou sdruženého týmu Ostředek / Sázava. Hrací dnem
doma bude neděle od 10.15h. Tým povede Martin Novák patrně s Liborem Procházkou.
 S TJ JAWA Divišov vytvoříme sdružené týmy mladších i starších žáků. Hrát budou v Divišově.
1 x na podzim a 1 x na jaře v Ostředku. Za nás v týmech působí Ondra Smrkovský.
 Nedořešen je tým přípravky. Bylo by možné přihlásit starší přípravku, což preferuje většina
rodičů. Pro společný tým s Chocerady je méně rodičů. Rozhodne se do týdne, dle rozhodnutí
hráčů Š.K. a R.Š., zda chtějí přestoupit do Chocerad. I v případě, že by přípravka soutěž
nehrála, budou pokračovat tréninky. Pomoc slíbil Martin Novák.
Hlasování o podání přihlášky do soutěží OFS Benešov 2019/20: PRO: 5 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
5) Stolní tenis - přihláška do soutěží OSST Benešov pro sezónu 2019/20
 Oddíl stolního tenisu plánuje přihlásit do nové sezóny prvně čtyři týmy – áčko do OP1, béčko
do OP2, céčko do OP4 a nový tým – déčko do OP5
 Déčko povede Jindra Nenáhlo a dostanou v něm příležitost mladí hráči – D.C., Š.S., V.K., O.
H. a T.Š.






Domácím hrací dnem bude pátek – díky novým stolům bude možno hrát souběžně dvě utkání
Oddíl v nové sezóně již nebude pokračovat ve spolupráci s SKST Vlašim. M.V. bude hrát kraj
ve Zruči a V.P. druhou ligu žen za Vlašim.
V září uspořádá oddíl turnaj Ostředecký Votvírák 2019
Novými tvářemi oddílu jsou P.V. (přestup z Nesvačil) a J.B. (přestup z Čerčan se řeší).

Hlasování o podání přihlášky do soutěží OSST Benešov 2019/20: PRO: 5 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
6) Nákup cvičebního nářadí do sokolovny
 TJ uspěla se svou žádostí o dotaci na cvičebné nářadí do sokolovny.
 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu kraje – Fond sportu,
volného času a primární prevence ve výši 49.500Kč pro náš projekt „Cvičební nářadí do
zrekonstruované sokolovny v Ostředku“.
 Rozpočet projektu je 62.400Kč, spoluúčast TJ bude 12.900Kč
 Nakoupíme: 5 laviček, 5 žíněnek, gymnastickou kozu, švédskou bednu a odrazový můstek
Hlasování o objednání cvičebného nářadí: PRO: 5 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
7) Sokolský den – sobota 22. června
 Turnaj O pohár starosty – JOMA CUP 2019 pro mladší přípravky: Ostředek, Sázava, Úročnice,
Zaječice, Maršovice a Chocerady
 Turnaj O pohár SPZV Ostředek 2019 pro starší žáky: Ostředek / Sázava, Maršovice, Struhařov
a Trhový Štěpánov
 SPZV přispělo na turnaj částkou 3.000Kč
 JOMA věnuje nové míče
 Druhou sadu branek nám půjčí Divišov. Dopravu bezplatně zajistí SPZV Ostředek
 Brigáda – pátek 21.6. – lajnování, úklid, příprava kabin – čas bude upřesněn
 Posekání areálu provede údržbář v týdnu před turnajem
 Večer před turnaji bude letní kino (Po čem muži touží)
 Pomoc slíbili: Kamil, Fanda, Petr, Martin + oslovil dorostence
8) Ostatní
 Nové dresy pro áčko – akce Dress4free – MAXITIP – získali jsme potřebných 21 registrací.
Řeší se barva (červeno-bílá kombinace) a velikosti. Budou pro novou sezónu. Oranžové dresy
dostane dorost.
 Soupravy pro fotbalisty – JOMA – domluveno vyzkoušení. Mikina se potiskne nápisem, triko a
mikina znak, trenky a tepláky číslo.
 Objednávka nových bílých štulpen – 17 x velikost L – JOMA
 Pořízení křovinořezu – v ceně do ca. 15.000Kč
Hlasování o nákupu krovinořezu: PRO: 5 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0

Zapsal dne 1. června 2019
Ing. Marek Škvor

