Zápis z výborové schůze TJ Sokol Ostředek, z.s.
30. září 2020
Přítomni: Miroslav Lejček, Marek Škvor, Kamil Krejcárek, Petr Florián
Omluveni: Milan Škvor, František Nerad, Lucie Styblíková
Hosté: Tomáš Dytrich
1) Informace pro členy výboru:
 FAČR zaslala klubu na účet 8.000Kč - přestup O.G. – Zdislavice (1.9.)
 Nakoupeny poháry na Ostředecký Votvírák – 1.101Kč (7.9.)
 Nákup 6 míčů Select velikosti č.3 pro mladší přípravku – 2.954Kč (15.9.)
 Pořízeno 200ks tréninkových míčků pro stolní tenis – 1.715Kč (15.9.)
 Pro turnaj MP pořádaný v Ostředku koupeny medaile za 1.861,50Kč (17.9.)
 Klub obdržel mimořádnou finanční podporu od FAČR na mládež ve výši 3.675Kč (18.9.)
 Zakoupeny nová zápasová trička pro stolně-tenisové žáky – 1.337 Kč (18.9.)
 Správce aplikoval na hřiště NPK – hnojivo stálo 1.234Kč (23.9.)
 Na vstupném za srpnové a zářijové fotbalové zápasy vybráno 3.758Kč
2) Ekonomika
 Účetní doklady za 1-7/2020 zkontrolovány revizní komisí. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Doklady budou předány účetní firmě ke zpracování.
3) Stará koliba
 Možné využití materiálu pro nový přístřešek konzultováno s P.S.
 Podle jeho vyjádření se lépe bude stavět z nového materiálu, můžeme tedy přenechat komplet
 P.S. nabídl, že by se do stavby brigádně pustil, k ruce by mu mělo ale být vždy pár dalších lidí
 Nejprve je ale nutné vymyslet termín brigády na rozebrání střechy.
Hlasování o věnování kompletní staré koliby spolku Střemcha 2018 z.s.:
PRO: 4 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
4) Členská základna / výběr členských příspěvků
 Stolní tenis – M.M. (r. 2012), S.K. (r. 2010)
 Fotbal – P.M. (r. 2017), J.Š. (r.2016)
 Předseda připraví do konce října podklady pro výběr členských příspěvků za rok 2020
Hlasování o přijetí nových členů:
PRO: 4 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
5) Dotace – Můj klub 2021
 Národní sportovní agentura (NSA) zveřejnila znění výzvy dotačního titulu „Můj klub 2021“
 Žádosti lze podávat od 15. října.
 Nově v něm nelze uplatnit náklady na provoz a údržbu, na které bude vypsán samostatný
dotační titul
 Za účelem podání žádosti provedl předseda aktualizaci seznamu aktivních sportovců v rejstříku
sportů, kterou NSA vede.
 Výše dotace se odvozuje od počtu aktivně sportujících členů z řad mládeže od 3 do 23 let, proto
je potěšitelné, že nám přibývá mladých členů, jak ve fotbalovém, tak stolně tenisovém oddíle.
 Podle kalkulátoru, který je součástí výzvy, budeme moci žádat o více jak 120.000Kč
 Dotaci lze použít pouze na činnost mládeže
Hlasování o podání žádosti v rámci programu Můj klub 2021:
PRO: 4 , PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0

6) Fotbal
 Do soutěží zasáhly již všechny naše čtyři týmy
 Dnes schválené omezení - zápasy bez diváků znamenají pro klub ztrátu výdělku z koliby
 Áčku se zatím nedaří na venkovních hřištích. Díky širokému kádru zatím nenastal výraznější
problém složit jedenáctku a mít i náhradníky. Měli bychom hrát lepší střed tabulky.
 Dorost vede tabulku okresního přeboru, ale převážná většina hráčů je sázavských
 Za žáky v Divišově nastupují jen P.S. a M.K.
 Mladší přípravka
 Přihlášení do soutěže se ukázalo jako správný krok
 V této kategorii není důležitý výsledek, ale z výher mají děti radost
 Počet dětí se zvyšuje (na tréninku v úterý 29.9. jich bylo 14)
 Tým vedou E.Š. a J.K. a vypomáhá i Z.M.
 V sobotu 19.9. jsme uspořádali turnaj naší skupiny okresního přeboru (Ostředek,
Teplýšovice, Vlašim a Chocerady). Naši skončili třetí, tedy stejně jako o týden předtím
v Teplýšovicích
 Poděkování rodičům za pomoc s páteční přípravou areálu (Klusovi, Špalkovi, Měchurovi,
Bartošovi)
 SPZV Ostředek a.s. poskytla na odměny (medaile, sladkosti, šampáňa) příspěvek 3.000Kč
 S organizací turnaje pomohli J.J., P.K., Z.M. a M.N., který odřídil zápasy přípravky 4+1
 Souběžně se ještě na třech hřištích hrálo v systému 3+0 (nejmenší děti)
 Velká návštěva (převážně rodiče dětí) na turnaji měla i pozitivní vliv na tržbu v kolibě
7) Stolní tenis
 V neděli 27. září jsme uspořádali v sokolovně turnaj Ostředecký Votvírák
 Účast byla velká – 29 hráčů ze 6 klubů (11 z krajských soutěží)
 OSST Benešov zadotoval turnaj částkou 4.000Kč (využito na poháry a dárkové koše)
 V pátek 2.10. bude zahájena sezóna 2020/21 - tři týmy dospělých (OP1, OP2, OP4)
 Žáci zahájí svůj přebor až v sobotu 10.října.
 Budeme pořádat tři turnaje přeboru (10.10., 19.12. a 20.2.)
 Vedoucím přeboru mládeže v rámci OSST Benešov se stal náš zástupce – Marek Škvor
 Děti trénují 2 x týdně pod vedení M.Janaty, se kterým je uzavřena DPP
 Zájem dětí o stolní tenis stoupá a hlásí se i děti z okolí (Sázava, Stříbrná Skalice)
8) Ostatní
 Pivo v kolibě – na základě požadavku hráčů i některých diváků zkusíme při nejbližší příležitosti
přejít z desítky na jedenáctku.

Zapsal dne 30. září 2020
Ing. Marek Škvor

