Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek, z.s.
15. ledna 2019
Přítomni: K. Krejcárek, P. Florián, Mil.Škvor, Mar.Škvor, F. Nerad, M. Lejček
Omluveni: L. Styblíková
Host: E. Špalek ml.
1) Informace pro členy výboru:
 Sponzorské dary: E.H.P. s.r.o. – 5.000Kč (účet -28.12.), VELTEKO CZ s.r.o – 3.000Kč (hotově
– 7.1.), Ing. Jaromír Pecha – 2.000Kč (hotově – 12.1.)
 Náklady DPP – praní dresů a úklid kabin za podzim 2018 činily 9.700Kč (4.12.)
 VV OFS uznal odvolání proti rozhodnutí STK ve věci neoprávněného startu hráče D.Č. utkání s
SK Votice. Byl nám vrácen poplatek za odvolání ve výši 1.000Kč. STK navrhlo DK zápas
kontumovat v náš prospěch. DK zasedne až na jaře.
 Zbylé členské příspěvky – oddíl stolního tenisu odvedeny do pokladny – 1.800Kč (8. + 17.12.)
 Uhrazena faktura za autobus do Pravonína (dorost) – Eichler Bus – 5.324Kč (28.12.)
 Podáno vyúčtování dotace od MŠMT – program Můj klub 2018 (30.12.)
 Obdržena dotace od OFS Benešov na mládež ve výši 2.000Kč (31.12.)
 Vybrané příspěvky – mladí stolní tenisté ve výši 1.400Kč odvedeny do pokladny (5.1.)
 Vybrané příspěvky – starší žáci ve výši 2.400Kč odvedeny do pokladny (5.1.)
 Zaplaceny členské příspěvky FAČR na rok 2019 v částce 12.100Kč (4.1.)
 Na účet přišla dotace ve výši 40.000Kč od obce Ostředek (10.1.)
 Podána žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na cvičební nářadí do sokolovny (14.1.)
2) Ekonomika
 Byla provedena kontrola dokladů revizní komisí za 7-10/2018 – bez připomínek. Doklady byly
předány účetní firmě
 Ke kontrole připraveny doklady za 11-12/2018. Nutné zkontrolovat RK co nejdříve!
3) Členská základna
 Přijetí nových členů: D.M. (r. 1974, OST), M.D. (r. 1997, FO)
Hlasování o přijetí nových členů: PRO: 6 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
4) Dohody o provedení práce na rok 2019
 Dohody o provedení práce budou uzavřeny za stejných podmínek jako v roce 2018
 Úklid kabin nově přebírá správce areálu E.Š. ml.
Hlasování – uzavření DPP na rok 2019 – PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
5) Sokolský ples – 16. března 2019
 Domluvena kapela CODA
 Během večera budou vyhlášeny výsledky ankety Ostředecký fotbalista roku 2018
 Každý se pokusí sehnat něco do tomboly!
 Hlavní cenou bude opět poukázka do Sportisima
 Třídění tomboly bude v neděli 10.3., patrně dopoledne
 Převoz tomboly a příprava sálu bude v sobotu 16. března dopoledne před fotbalem
 Pokud nepřijde alespoň 60 lidí, v roce 2020 ples pořádat nebudeme
Hlasování – příprava plesu – PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
6) Ostředecké halové poháry 2019 – hala ZŠ Sázava
 Mladší přípravka v sobotu 16.2., starší žáci v sobotu 23.2.
 Na turnaj MP přihlášeny týmy – Sázava, Chocerady, Úročnice, Maršovice, Kostelec n.Č.L.
 Na turnaj SŽ přihlášeny týmy – Sázava, Ondřejov, Struhařov, Trh. Štěpánov, Soběhrdy,
Maršovice
 Ceny – poháry, medaile pro týmy na 1. až 3. místě, poháry pro nejlepší hráče, střelce a brankáře

 U turnaje MP pro každý tým taška sladkostí
 Příslib knižních odměn od časopisu PRO FOOTBALL
 Organizační zajištění: MP – příslib J. M. + E., SŽ Fanda (dorostenci?)

7) Cvičební nářadí pro sokolovnu
 V pondělí 14. ledna byla znovu podána žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na
projekt „Cvičební nářadí do zrekonstruované sokolovny v Ostředku“. V roce 2018 jsme
neuspěli.
 Rozpočet činí 62.400Kč, žádáme o dotaci ve výši 49.500Kč
 Pokud uspějeme, pořídíme 5 švédských lavic, 5 žíněnek, odrazový můstek, švédskou bednu a
gymnastickou kozu
 Nabídku máme od firmy Schoolsport.
8) Sokolovna
 Zprovoznění on-line rezervačního systému – Marek s Fandou jsou domluveni na neděli 27.1.
 Záměr, aby v oběhu nebylo hodně klíčů, aby vše bylo pod kontrolou a sokolovna dlouho
vydržela v dobrém stavu.
 Klíče se budou vydávat jen v určité dny a časy. Svazek bude obsahovat klíče od vstupu, od sálu
a od nářaďovny blíže k silnici.
 Nářaďovna blíže k silnici – zatím slouží jako sklad pro míče přes zimu. Pro příští zimu se
vymyslí jiné místo na uskladnění, např. skříň ve výklenku vestibulu před sálem. Tato nářaďovna
bude vybavena na náklady TJ základními cvičebními pomůckami, stolem na pinčes, míči na
futsal, brankami (to co tam ještě není, pořídíme průběžně dle výsledku žádosti o dotaci a stavu
financí)
 E.Š. ml. obdrží na základě své žádosti vlastní svazek klíčů, aby měl do sokolovny jako správce
fotbalového areálu také přístup, klíče ale nebudou sloužit k půjčování veřejnosti! A i na něj se
bude vztahovat povinnost rezervace v systému.
 V rámci provizorního režimu provozu bylo umožněno užívání sokolovny oddílu mladých hasičů
SDH Ostředek (neděle 16-18h).
 Staří páni – nohejbalisté zatím neprojevili zájem o využívání sokolovny v pro ně rezervované
nedělní dopoledne (jezdí do Benecentra) a ani v nově požadované sobotní odpoledne.
Hlasování – provoz sokolovny – PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
9) Cvičení žen a maminek s dětmi
 Zatím se nedaří sehnat cvičitelky.
 Oslovena byla okresní pobočka ČASPV, ale nikdo z cvičitelek nechce do Ostředku jezdit
 Kontaktována byla i předsedkyně TJ Kavalier Sázava, patrně taky nebude zájem
 Ve zpravodaji obce Ostředek č. 4/2018 byla zveřejněna výzva / nabídka, zda by některá
z místních žen nechtěla předcvičovat, TJ by na své náklady zajistila kurzy
 Tipy na několik cvičitelek poskytla J.H.
10) Osvětlení hřiště – dokončení
 Stav financí by umožňoval realizovat stavbu třetí sloupu pro osvětlení spodní části hřiště.
 Vzhledem k očekávanému snižování počtu týmu fotbalového oddílu (v příští sezóně asi jen
společný dorost a možná mladší přípravka, ubývají děti) není asi budování 3. sloupu nezbytné
 Zkusíme využít stávající dva sloupy, vyladíme světla a mohli bychom dát na každý ještě jedno,
které otočíme směrem ke spodní polovině hřiště
 Milan probere tuto variantu s panem V.N. a získá nabídku
Hlasování – osvětlení hřiště – PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
11) Trenér pro dorostenecký tým pro novou sezónu
 M.N. musel ze závažných zdravotních důvodů působení u týmu ukončit
 V.B. avizuje odchod po sezóně již delší dobu (změna bydliště)
 Sázava předběžně potvrdila zájem o pokračování společného týmu i pro sezónu 2019/20, ve
spolupráci s ní musíme během jara vyřešit obsazení trenérského postu
 Pokusme se každý zamyslet, koho oslovit

12) Ostatní
 Fotbal – stav kádru týmu dospělých – je nezbytné sehnat 2-3 hráče – Akademik? R.K.? Borina
někoho ze Sázavy?
 Silvestrovský pinčes 28.12. – slabší účast příchozích než minulých letech (12 registrovaných,
11 příchozích, 7 dětí)
 55 let od založení oddílu stolního tenisu – uvažuje se o exhibici Orlowski – Panský
 Divadelní představení – 2.listopadu 2019 – DS Chodidlo Bystřice
 Výměna zámků v kabinách – šatna domácích + kancelář – zajistí správce
Zapsal dne 15.ledna 2019
Ing. Marek Škvor
Ověřeno:
Ing. Milan Škvor
Ing. Kamil Krejcárek
František Nerad

