Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek, z.s.
30. dubna 2019
Přítomni: Kamil Krejcárek, Milan Škvor, Petr Florián, Lucie Styblíková, František Nerad, Marek
Škvor
Omluveni: Miroslav Lejček
1) Informace pro členy výboru:
• Sponzorské dary – SPZV Ostředek – 3.000Kč (na účet 28.1.)
• Úhrada ročních členských příspěvků České unii sportu ve výši 1.350Kč (16.1.)
• Zaplaceno startovné na Zimní ligu Unionu Strašnice dorostu v částce 5.600Kč (16.1.)
• Uzavřeny DPP na rok 2019 – praní dresů, údržba
• Pronájem plochy Zimního stadiónu Vlašim pro sokolské bruslení dne 17.2 - 3.300Kč (11.2.)
• Prodloužení registrace domény sokolostredek.cz – 581Kč (11.2.)
• Náklady na soustředění fotbalistů Jičín – trenér + pronájem sportovišť – 4.495Kč
• Tomáš Starosta poskytl sponzorsky hygienické potřeby pro sokolovnu (14.3.)
• Pronájem plochy Zimního stadiónu Vlašim pro sokolské bruslení dne 24.3. - 3.300Kč (18.3.)
• Platba za dva nové stoly Butterfly Octet modré firmě Sportspin – 20.000Kč (18.3.)
• Byla provedena výměna zámků v kabinách za účelem snížení počtu klíčů v oběhu – klíč má jen
předseda, správce, trenér áčka a dorostu.
• Podáno daňové přiznání k dani z příjmů PO – datovkou (25.3.)
• Dva nejstarší stoly na stolní tenis Sponeta prodány za 5.000Kč do Poříčí n.S.
• FAČR nebude ani v roce 2019 posílat dotace, ale bude hradit náklady na sudí a delegáty
• Pivovar Bernard poskytl zdarma 3 sudy KEG 30l desítky a slunečník (28.3.)
• Finanční výkazy za rok 2018 odeslány na rejstříkový soud a vloženy do systémů ČUS a MŠMT
• Úhrada firmě Vladimír Nerad Elektroslužby za rozšíření osvětlení hřiště – 61.129Kč (9.-10.4.)
• Převoz a zprovoznění čerpadla na zalévání hřiště – poděkování panu J. Měchurovi za umožnění;
SPZV Ostředek, a.s. za skladování a poskytnutí techniky a Zdeňkovi Kobiánovi za zapojení
• Milan Škvor zajistil sponzorsky hnojivo pro hřiště
• MŠMT schválili vyúčtování dotace Můj klub 2018 bez námitek (25.4.)
2) Ekonomika
• Připravit ke kontrole doklady za 1-4/2019.
3) Členská základna
• Přijetí nových členů: O.M. (r. 1986, FO)
• Probíhá výběr členských příspěvků - Mirek
Hlasování o přijetí nových členů: PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
4) Halové turnaje pro fotbalovou mládež v Sázavě
• V sobotu 16.2. jsme uspořádali turnaj pro mladší přípravku a o týden později pro starší žáky
• Obou turnajů se účastnilo jen 5 týmů – klesá o ně zájem
• Mladší přípravky – vítězem SK Kostelec n.Č.l. – úspěšná premiéra naší nové přípravky
• Starší žáci – vítězem FK Trhový Štěpánov – náš oslabený tým až poslední
• Poděkování M.K. a I.Ř. za prodej občerstvení
• Poděkování E. a H.M., N.H. a V.K. za obsluhu časomíry a ujmutí se role zapisovatelů
• Na rok 2020 zarezervovány termíny 22. a 29. února

5) Sokolský ples – 16. března 2019
• Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu
• Účast uspokojivá, byl překročen počet pro další pokračování plesu
• Příjmy: 26.050Kč (vstupné a tombola) + 3.500Kč sponzoři (F.Nerad, Z.Krosnářová, P.
Sadílek, L.Fiala, J.Měchura ml. - děkujeme)
• Náklady: kapela 8.000Kč, OSA 1.543Kč, tombola 6.787Kč, večeře výdejci 186Kč
• Termín příštího plesu je 14. března 2020 – kapela CODA
6) Sokolské bruslení 2019
• Po loňském úspěchu byla letos akce opět zopakována
• Termíny: neděle 17. února a 24. března
• Finančně na akci přispěla SPZV Ostředek a.s. – finanční dar 3.000Kč - děkujeme
• Pronájem ledové plochy na jedno bruslení stál 3.300Kč
• Celkem se obou bruslení účastnilo 80 malých i velkých bruslařů
7) Pořízení 2 nových stolů pro stolní tenis
• Oddíl stolního tenisu požádal o schválení nákupu dvou nových stolů Butterfly Octet v modré
barvě, aby mohl v příští sezóně hrát souběžně dvě utkání
• Stoly byly u firmy Sportspin v akci – 10.000Kč /kus (standardní cena je ca. 18.-19. tis.Kč)
• Stoly dovezl sponzorsky Martin Novák.
• Schváleno výborem mailově dne 12. března (Kamil, Lucka, Fanda, Milan, Marek)
• Dva nejstarší staré stoly se prodaly do Poříčí n/S, kde chtějí začít hrát stolní tenis
Hlasování o nákupu dvou stolů Butterfly Octet: PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
8) Stolní tenis – sezóna 2017/18
• Sezóna byla jednoznačně úspěšná – áčko udrželo OP1, béčko vyhrálo bez ztráty bodu OP3 a
postupuje do OP2; céčko skončilo na 4. místě v OP4
• Pozitivem je i velká účast na trénincích
• Oddíl si za pět let obnovené existence vybudoval velmi dobré renomé v rámci okresu
• Osvědčila se spolupráce s SKST Vlašim – střídavé starty mladých nadějných hráčů
• Do nové sezóny se uvažuje o přihlášení 4 družstev, aby dostala šanci pravidelně hrát mládež
• Na září se plánuje turnaj Ostředecký Votvírák
• Letos slaví oddíl 55 let své existence – v jednání exhibice za účasti Milana Orlowského
9) Fotbal
• Fotbalisté absolvovali od 6. do 10. března vydařené soustředění v Jičíně v počtu 15 hráčů
• DK kontumovala v náš prospěch domácí zápas s SK Votice a získali jsme tak dodatečné 3 body
• Úvod sezóny se áčku vydařil – v prvních šesti kolech bilance 3-1-2, záchrana je blízko
• Podařilo se do týmu zapracovat tři nadějné dorostence – Jardu Rezka, Kubu Jiříka a Kubu
Mistolera, po zranění se vrátili Eda Špalek a Patrik Krajc.
• Dorost absoloval zimní ligu v Praze – je na zvážení, zda ji přihlásit i příští rok – velké náklady a
tým se sotva přes zimu skládal
• Pro příští sezónu by měl pokračovat společný tým dorostu s FK Kavalier Sázava
• Pokračovat chceme i ve spolupráci s TJ JAWA Divišov
• Řeší se přihlášení přípravky do soutěže
• Obecně máme problém, že hodně dětí končí s fotbalem v žácích, ti lepší nám odchází a ro
některé nemám uplatnění, protože je rodiče nechtějí nikam vozit

10) Osvětlení hřiště
• Na předchozí schůzi výbor rozhodl, že nebude budovat další sloup pro osvětlení hřiště, ale
rozšíří stávající – přidá se po světlu na každý sloup, která se natočí na spodní stranu hřiště
• Firma Vladimír Nerad elektroslužby předložila nabídku, která byla následně snížena na
61.129Kč. Převážnou část tvoří materiál. Firma provede práce za sponzorské sazby.
• Objednání rozšíření osvětlení bylo schváleno emailově dne 22. února (Milan, Kamil, Fanda,
Petr, Marek)
• Realizace – dnes první stožár, druhý v brzké době
Hlasování o objednání rozšíření osvětlení hřiště: PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
11) Sokolovna
• Ačkoliv je od 1. února přístupná veřejnosti, nikdo mimo našich oddílů, nohejbalistů a mladých
hasičů neprojevil zájem o využití
• Podařilo se vyřešit vadné osvětlení – firma VYRTYCH a.s. kompletně vyměnila všechna světla
• Zastupitelstvo kraje doporučilo žádost TJ o dotaci na nákup cvičebného nářadí k podpoření.
Čekáme na oficiální schválení.
12) Sokolský den – sobota 22. června
• Uspořádáme dva turnaje o pěti týmech - pro mladší přípravku a starší žáky
• Opět oslovíme JOMA a SPZV Ostředek a.s.
• Poháry a medaile uhradíme z obecní dotace
• Nutné zajistit půjčení druhé sady branek
• Večer před turnaji bude letní kino (Po čem muži touží)
13) Ostatní
• Valná hromada – sobota 4. května – od 19h u koliby (nebo v kabinách) – vyvěšeno na našem
webu a na vývěsce u hřiště 28. března - objednány klobásy, víno pro oslavence z řad členů
věnoval Hotel Akademie Naháč.
• Pouť - na neděli 19. května odpoledne předběžně domluven harmonikář p. Koukal. V sobotu
dopoledne bude hrát dorost, odpoledne áčko. V neděli ráno pak mladší žáci Divišov/Ostředek.
• Cvičení žen – 10 zájemkyň – hledá se cvičitelka, původně domluvená odmítla ze zdravotních
důvodů.
• Cvičení dětí – malý zájem, nebudeme realizovat
• Nové dresy pro áčko – akce Dress4free – MAXITIP – potřebujeme 21 registrací
• Soupravy pro fotbalisty – JOMA – TJ objedná komplet, ale hradí jen náklady na potisk
Hlasování o úhradě potisku na nových soupravách: PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0

Zapsal dne 30. dubna 2019
Ing. Marek Škvor

