Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek, z.s.
14. března 2020
Přítomni: František Nerad, Petr Florián, Marek Škvor, Milan Škvor, Jiří Škvor
Omluveni: Miroslav Lejček, Lucie Styblíková, Kamil Krejcárek,
1) Informace pro členy výboru:
• Sponzorské dary: EUDI REAL s.r.o. – 20.000Kč (na účet – 12.2.), Petr Sadílek – 2.000Kč
(hotově), František Nerad st. – 1.000Kč (hotově), Josef Měchura ml. – 1.000Kč (hotově),
Ladislav Fiala – 500 Kč (hotově), Krosnářovi - 500 Kč (hotově)
• Nákup medailí a pohárů pro halový turnaj a cen FR 2019 – 2.416Kč (28.1)
• Prodlouženo vlastnictví domény sokolostredek.cz o 2 roky – 580,80Kč (3.2.)
• Zaplacen pronájem ZS Vlašim pro únorové sokolské bruslení – 3.450Kč (10.2.)
• Podepsána dohoda o zpětném přestupu hráče R.Š. s SK Chocerady (17.2.)
• Do pokladny vloženy vybrané hráčské příspěvky za přípravku – 2.400Kč (18.2.)
• Zakoupeno hnojivo pro trávník (NPK, LAD) – 2.045Kč (26.2.)
• Uzavřeny DPP na rok 2020 (praní dresů, úklid sokolovny, údržba areálu)
• Za pronájem UMT ve Vlašimi (zápas s Libží) zaplaceno 1.500Kč (1.3.)
• Broušený pohár pro FR 2019 od Ateliéru Sona Glass – 1.500Kč (3.3.)
• OFS Benešov odložil na neurčito zahájení jarní sezóny soutěží (12.3)
• OSST Benešov přerušil do odvolání soutěže ve stolním tenise (13.3)
• Do odvolání byla na základě nařízení vlády ČR uzavřena sokolovna (13.3)
2) Ekonomika
• Revizní komise provedla kontrolu dokladů 9-12/2019. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Doklady byly předány účetní firmě za účelem zpracování hospodářského výsledku a podání
daňového přiznání
3) Projekt „Přístavba kabin“
• MěÚ Sázava už má všechny podklady, čekáme na vydání stavebního povolení
• Příští sobotu bychom svolali první brigádu - přesuneme buňku-sklad mezi kolibu a kurt, takže
bude potřeba pár lidí na vynošení věcí a pak zase vrácení věcí do buňky. Zkusíme domluvit u
Mazvy auto s rukou, prý se s ní tam ty buňky stěhovaly.
• Využijeme odložení začátku sezóny a uděláme minimálně desku, pokud by se pauza protáhla,
tak bychom začali rovnou stavět.
• Nutné sehnat někoho, kdo vyměří základy
• J.Ž. slíbil sponzorsky vyhrabat základy
• Stanovíme pokuty za neúčast na brigádách
• Bude záležet na vývoji situace a případnými dalšími nařízeními vlády v souvislosti se šířením
koronaviru
Hlasování o dalším postupu - PRO: 4 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
4) Členská základna
• Stolní tenis – P.D. (r. 2007), E.D. (r.2010)
• Fotbal – M.M.(r. 2015), K.B. (r. 2016), P.Š. (r. 2016)
• Probíhá dovýběr členských příspěvků za rok 2019
Hlasování o přijetí nových členů: PRO: 4 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
5) Sokolský ples – zrušení
• Zrušení / odložení plesu odhlasoval výbor v poměru 4:1 na výborovém chatu v úterý, jak se
ukázalo, v pátek bychom ho museli zrušit i tak
• Tombola byla asi nejhodnotnější za pořádání plesu naším výborem
• Děkujeme všem za účast na třídění, které proběhlo v sobotu 6.3. v sokolovně.

•
•
•
•
•

Drobné ceny - část nám vydrží i do příštího plesu. Piva se dali jako ceny ankety FR, fotbalisté
si při tréninku rozebrali čokolády od svatebního salónu TYANO a kalendáře.
Některé ceny můžeme prodat v kolibě, jiné zkusíme prodat jinak
Od sponzorů jsme získali 5.000Kč, všichni byli po zrušení plesu osloveni předsedou nebo
místopředsedou a všichni nám dary nechali na činnost. Sokol dal ze svého 1.441Kč na
tombolu, takže zbylo 3.559Kč.
Sponzor, co nám věnoval zájezd na Bayern nám asi dá peníze, pokud je dostane zpět od
cestovky
Podle vývoje situace uspořádáme "sokolskou tancovačku s tombolou" pokud bude možná již v
dubnu nebo "pouťovou zábavu s tombolou", když by omezení platila déle. Případně to spojíme
s nějakým zápasem a třeba bychom mohli udělat i venkovní tancovačku po něm.

Hlasování - PRO: 4 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
6) Stolní tenis
• Všechny týmy splnily své předsezónní cíle, i když ještě není sezóna dohrána, chybí 1-2 zápasy.
• Áčko udrželo bez problémů nejvyšší třídu OP1, aktuálně drží 5.místo. Oba mladíky M. V. a P.
V. asi již pro další sezónu neudržíme. V zimě přestoupil do Českého Brodu F.M.
• Béčko, nováček OP2, ještě stačilo před přerušením soutěží v úterý 10.3. porazit Mrač a zajistit
si záchranu.
• Céčko mělo jistou záchranu v OP4 již v lednu a déčko hrající nejnižší OP5 sestoupit nemohlo a
dávalo, tak příležitost mladým hráčů pravidelně hrát.
• Žákovský tým obsadil v základní skupině regionálního přeboru 8.místo a zajistil si účast ve
skupině o konečné 5.místo. Tento turnaj se mě uskutečnit 28.března v naší sokolovně
• Bude se očekávat rozhodnutí ČÁST ohledně dohrání či ukončení sezóny
7) Ostatní
• Soustředění fotbalistů – Jičín – 19.-23.2. – účast 14 hráčů. Sehrán přípravný zápas na UMT
s účastníkem krajské I.B třídy Unionem Cerhovice (0:5). Pobyt si hradili hráči sami, klub
zaplatil sportoviště a pobyt trenéra – 4.771Kč.
• Ostředecký halový pohár – sobota 29.února 2020 – hala ZŠ Sázava – tradiční turnaj pro mladší
přípravku. Zúčastnilo se ho 7 týmů – Ostředek, Ratměřice, Zaječice, Úročnice, Maršovice,
Soběhrdy a Sázava. Vítězem se staly Maršovice, naši jako suverénně nejmladší tým skončil
poslední. Čistý výtěžek akce je ca. 5.000Kč. Pro naše špunty jsme koupili medaile za účast
(353Kč), aby jim nebylo líto, že nic nevyhráli a fotbal je nadále bavil.
• Sokolské bruslení – druhé proběhlo v neděli 16.února za účasti 40 bruslařů. Hrál se opět i hokej.
Děkujeme SPZV za finanční příspěvek na pokrytí nákladů.
• Ostředecký fotbalista roku 2019 – vyhlášeno před tréninkem v sobotu 14.března v prostoru před
kolibou. Pivovar Bernard věnuje pro vítěze sud piva, až začne provoz koliby.
• Valná hromada – naplánována na sobotu 18.dubna u koliby po zápase s Drachkovem, ale
uvidíme, zda bude možné ji uspořádat.

Zapsal dne 14. března 2020
Ing. Marek Škvor

