Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek, z.s.
11. srpna 2020
Přítomni: František Nerad, Marek Škvor, Milan Škvor, Kamil Krejcárek, Petr Florián, Lucie
Styblíková
Omluveni: Miroslav Lejček,
1) Informace pro členy výboru:
• Sponzorské dary: Petr Sadílek – regál s deskou do nové koliby
• Nákup ohřívače vody do koliby – fa. K.Lejčko – 2.774Kč (12.6.)
• Pokladník áčka převedl na účet vybrané příspěvky za jaro 2020 ve výši 2.900Kč (14.6.)
• Sokol Pyšely uhradil na účet 3.000Kč za výměnu soutěže stolního tenisu (19.6.)
• TJ Úročnice uhradila na účet 2.000Kč za výměnu soutěže stolního tenisu (29.6.)
• Za přestup Z.N. zaplacena FK Kavalier Sázava první splátka 5.000Kč (7.7.)
• Uhrazeno startovné za 3 týmy stolního tenisu – 600 Kč (7.7.)
• Výdaje za praní dresů a úklid sokolovny za 1.polovinu roku činily 3.360Kč
• Zaplaceny evidenční poplatky ČAST na sezónu 2020/21 ve výši 5.700Kč (30.7.)
• Dukla Praha ženy uhradila smluvně sjednanou částku za přestup P. R. (10.8.)
2) Ekonomika
• Účetní doklady za 1-7/2020 předány hospodářce ke zpracování pro kontrolu revizní komisí
3) Projekt „Přístavba kabin“
• Budova již má i hromosvody, ale ke kolaudaci je nutné odstranit starou kolibu
• Samechovští hasiči si kolibu nevezmou, nemají ji kam dát
• Vnitřky a dlažbu udělá správce v rámci své DPP
• O kolibu má zájem spolek Střemcha 2018 z Třemošnice. Přislíbena pomoc při demontáži.
• Nutné domluvit termín brigády
• Pořízení přímotopů do domácí kabiny, hostům i sudímu – odhad 10.000Kč
• Police s věšáky do šatny hostů – nabídka firmy Jelínek za 6.097Kč (po slevě 50% - sponzorský
dar) bez montáže
Hlasování o věnování koliby (bez krovů) spolku Střemcha 2018 z.s.PRO: 5 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 1
Hlasování o pořízení přímotopů a polic s věšáky PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
4) Členská základna / výběr členských příspěvků
• Stolní tenis – M.C. (r. 2008)
• Fotbal – E.F. (r. 1999), Z.N. (r. 1999), T.M. (r. 1994), J.K. (r.1983), B.B. (r.2012) a J.P.
(r.2014)
• Dokončen dovýběr členských příspěvků za rok 2019. Podařilo se vybrat od všech kromě J.P.
• Členství v TJ zrušili: M.H., P.S., O.C., M.Š. a R.Š.
• Prominutí úhrad členských příspěvků – Z.K., M.H.
Hlasování o přijetí nových členů:
PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
Hlasování o prominutí platby členských příspěvků Z.K. a M.H.
PRO: 6 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
5) Fotbal
• Vzhledem k dobrovolnému přesunu Struhařova B a Nesperské Lhoty do IV.třídy a
dodatečnému postupu Zaječic a Václavic budeme hrát ve vlašimské skupině III.třídy

•
•
•
•

Sehrány přátelské zápasy s Bílkovicemi (2:5) a Ondřejovem (5:4)
V prvním kole Poháru OFS hrajeme v sobotu 15.8. ve Václavicích.
První mistrák sehrajeme v sobotu 22.8. doma proti béčku Miřetic
Dorost bude hrát ve 12-ti členném okresním přeboru. Povedou ho T.D. a Z.K.. Soutěž začne
v neděli 23.8. doma proti Postupicím. Domácí zápasy se rovnoměrně rozloží mezi Ostředek a
Sázavu.
• Sdružený tým starších žáků Divišov / Ostředek bude hrát výhradně v Divišově. Za Ostředek
bude v realizačním týmu O.S.
• Mladší přípravka ještě čeká na své soupeře, OFS zatím rozdělení do skupin nezveřejnil
6) Stolní tenis
• V neděli 27. září uspořádáme další ročník turnaje Ostředecký Votvírák
• Hasiči zapůjčí svou klubovnu, aby bylo možné zřídit „stánek“ s občerstvením
• Do sezóny 2020/21 přihlášeny tři týmy dospělých (OP1, OP2, OP4) a jeden tým mládeže do
regionálního přeboru
• Losovací aktiv je plánován na konec srpna. Soutěže pravděpodobně začnou první týden v říjnu
7) Ostatní
• Nohejbalový turnaj (10.ročník) – kvůli počasí byl posunut na neděli 12.7., i tak bylo 9 týmů.
Byla to vydařená akce. Drobné ceny věnoval pan J.M..
• Plošný postřik hřiště proti plevelu – provedení schváleno přes chat v poměru 4:1, ale neobdrželi
jsme nabídku, takže se provedení odkládá na příští rok.
• Brigáda na hřišti – pátek 7.8. – účast 11 hráčů + 2 funkcionáři
• Cvičení žen – v září se bude řešit termín cvičení že s paní R. P. ze Sokola Divišov

Zapsal dne 11. srpna 2020
Ing. Marek Škvor

