Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek, z.s.
9. června 2020
Přítomni: František Nerad, Marek Škvor, Milan Škvor, Kamil Krejcárek
Omluveni: Miroslav Lejček, Petr Florián, Lucie Styblíková
1) Informace pro členy výboru:
 MŠMT schválilo naší žádost o dotaci v rámci programu „Můj klub 2020“, částka 81.000Kč byla
připsána na účet TJ dne 19.května.
 OSST rozhodl dne 25.května o ukončení soutěží stolního tenisu, tabulky zůstaly v podobě
k okamžiku přerušení soutěží v březnu
 Správce pohnojil hřiště a dosel trávu před brankami
2) Ekonomika
 Během července / srpna bude potřebné provést kontrolu dokladů za 1.-6./2020 revizní komisí a
následně předat účetní firmě.
3) Projekt „Přístavba kabin“
 Zastupitelstvo obce schválilo nabídku na realizaci přístavby ze systému EUROPANEL
 Společnost EUROVIA sponzorsky vybetonovala základovou desku
 Zhotovitel nastoupil ve středu 27. května s plánem dokončit práce nejpozději 10. června.
 Dnes se před tréninkem přenesly věci (lednice, výčep, skříňky, chlazení) do nové koliby
 Další brigáda je plánována na pátek 12. června – úklid kolem budovy a staré koliby
 Bude nutné dořešit pokládku dlažby v nové šatně hostů, zajistit následně usazení dveří do šatny
a také zajistit instalaci hromosvodu.
 Obec na celou akci poskytla 700.000Kč, zbytek platí TJ ze svých prostředků (odhad ca.
100.000Kč)
4) Fotbal
 Vzhledem k uvolňování restrikcí z důvodu pandemie koronaviru začali fotbalisté trénovat
 Jako náhrada za zrušenou jarní sezónu bylo domluveno několik přátelských zápasů
 FK Trhový Štěpánov (23.5. – 4:1), FK Soběhrdy (31.5. – 3:4), Sokol Maršovice B (6.6. – 7:2),
SK Mirošovice (13.6.) a TJ Radošovice (20.6.)
 Na víkend 8./9. srpna je domluven přátelský zápas se Sokolem Ondřejov, ještě hledáme soupeře
na víkend 1./2. srpna. O víkendu 15./16.8. se bude hrát pohár a další týden by měla začít soutěž.
 Novou posilou bude Z.N. z FK Kavalier Sázava, zatím „na zkoušku“ na podzimní sezónu za
5.000Kč.
 Jako volný hráč přestoupí zpět do Ostředku z Jiskry Struhařov O.V., hrát ale bude patrně až od
jara 2021. Ještě je v řešení i návrat O.H..
 Do nové sezóny přihlásíme kromě dospělých společný tým dorostu (dohoda s FK Kavalier
Sázava je už podepsána), řešíme společné starší žáky s JAWA Divišov a uvažuje se o přípravce
s FK Soběhrdy. Termín podání přihlášky je 30.června.
Hlasování o podání přihlášky do soutěží OFS Benešov pro sezónu 2020/21PRO: 4 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
5) Stolní tenis
 Stolní tenisté začali koncem května opětovně trénovat
 Do sezóny 2020/21 plánují přihlásit tři týmy dospělých (OP1, OP2, OP4) a jeden tým mládeže
do regionálního přeboru
Hlasování o podání přihlášky do soutěží OSST Benešov pro sezónu 2020/21PRO: 4 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0

6) Ostatní
 Nová okna a dveře na kabinách - firma S.O.S. okna s.r.o. vyměnila ve dnech 2.-4. června okna a
dveře ve staré budově kabin a nainstalovala žaluzie. Obec na akci získala dotaci 154.000Kč ze
Středočeského fondu. Úklid kabin byl proveden brigádně v pátek 5.6. – E.Š., Z.M., M.Š., L.U.,
M.Š.
 Sokolský den – 20.6. – uskuteční se v omezené verzi – od 14h utkání přípravky proti FK
Soběhrdy a od 16h se utká áčko s TJ Radošovice
 Valná hromada – uskuteční se v sobotu 13. června od 18h v prostorách u fotbalové koliby.
Svolána byla předsedou TJ řádně dle stanov, tj. minimálně 30 dní předem.
 Nohejbalový turnaj – v sobotu 11. července uspořádáme 10. ročník turnaje trojic. Zájem je
velký, očekáváme 10-12 týmů.
 Cvičení žen – v jednání je cvičitelka pro ženy ze Sokola Divišov

Zapsal dne 9. června 2020
Ing. Marek Škvor

