Zápis č. 1/2019
ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov
Termín: 11. ledna 2019
Místo: restaurace u Slunce
Přítomni: Zbyněk Planka, Vít Horáček, Milan Beneš, Michal Matoušek, Jakub Wnetrzak,
Kateřina Strnišťová, Libor Kahaj
omluveni:
členové oddílu: Tomáš Strniště, Klára Benešová, Silvie Bendová, Michal Lach, Honza
Schwarzer, Zdeněk Kadlčík
1) Kontrola úkolů
-

Návrh na zakoupení oddílových triček – Odsouhlasen materiál a cena - bavlna, cena
s potiskem do 350,- Kč. Návrh bude připraven a rozeslán na členy výboru do
31.1.2019 zodp. Jakub Wnetrzak
Zřídit nové oddílové úložiště fotografií – uložiště funguje na webových stránkách.
Fotky zasílat Jakubovi Wnetrzakovi, který umístí do uložiště. Množství fotek
posílat v rozumné míře.
Objednávka nových brankových tyčí (lepené dřevo), cena cca do 5.000,- Kč (dvě
branky) zodp. Michal Matoušek Termín: leden 2019
Návrh termínu večerního turnaje starých gard – sobota 11.5.2019.– souhlas
oddílu SSK Vítkovice. Ostatní se zatím nevyjádřili. Prověřit u ostatních zodp.
Víťa Horáček a Zbyněk Planka
Nákup trenýrek č.5 do sad dresů pro muže (modré a černé) – trenýrky jsou
zničeny od lepidla zodp. Milan Beneš
Studie na novou zastřešenou tribunu – oslovit projektanty. Zatím jsme nenalezli
vhodného projektanta. Oslovit Jirku Tománka zodp. Michal Matoušek Termín:
leden 2019

2) Akce, zasedání
-

Valná hromada SM OSK – proběhla 6.1.2019, účast za oddíl zajistil Aleš
Matoušek. Zápis z VH byl rozeslán na členy výboru a oddílu.
Valná hromada komise národní házené při OS ČOS proběhne 2.2.2019 v Praze.
Účast zajistí Michal Lach

3) Sportovní soutěže
- Zimní poháry oblasti – přihlášeny všechny mládežnické družstva oddílu –
termíny uvedeny ve zprávě SM oblasti – vklady na turnaje uhrazeny. Oddíl hradí
dopravu na turnaje
- Zimní liga mládeže – přihlášeno družstvo dorostenců – termíny uvedeny ve
zprávě SM oblasti – vklad na základní kolo uhrazen. Oddíl hradí dopravu a

-

vklady na turnaj. Postup družstva dorostenců do čtvrtfinále. Přihláška do ZLM –
zodp. Vít Horáček
Český pohár – přihlášeno družstvo mužů a žen – termíny uvedeny ve zpravodaji
Českého poháru - oddíl hradí dopravu a vklady na turnaje. Postup družstva
mužů do čtvrtfinále ČP
V případě pozvání ze strany pořadatele se družstvo žen zúčastní turnaje
v Náchodě. Oddíl hradí dopravu a vklad na turnaj
Družstvo mladších žaček má zájem v případě pozvání startovat na turnajích
v Praze (Modřany a Spoje Praha). Oddíl hradí dopravu a vklad na turnaj

4) Areál hřiště
- Diskuse ohledně nátěru sloupů osvětlení – požádat vedení MO Svinov. Probráno se
starostou městského obvodu. Zaslat oficiální žádost Termín: 31.1.2019 Zodp.
Zbyněk Planka
- Návrh na nátěr zábran – práce započaty, pokračování na jaře 2019 – zodp. za
organizaci (barva, štětce, atd. + lešení): Michal Matoušek, zodp. za provedení
družstvo mužů a dorostenců
- Úklid listí – slib od TD, že zajistí úklid, naložení a odvoz listí popř. přistavit
alespoň kontejner. Zatím nesplněno - prověřit Zodp. Zbyněk Planka Termín:
ihned
5) Různé
- Správcem oddílového webu a facebooku bude od 1.9.2018 Jakub Wnetrzak.
Všechny požadavky na zveřejnění článků jak na webu, tak na facebooku zasílat
na email: wetro@email.cz
- Konečné rozdělení tréninkových hodin v zimním období (2.11.2018 – 29.3.2019)
Tělocvična ZŠ Svinov - Bílovecká 10 (velká tělocvična):
pondělí: 16.30 - 17.35 hod. - mladší žačky
17.35 - 18.45 hod. - starší žačky
úterý: 16.00 - 17.10 hod. - mladší žáci + starší žáci
17.10 - 18.20 hod. - dorostenci
18.20 - 19.35 hod. - muži
19.35 - 20.50 hod. – dorostenky + ženy
pátek: 16.00 - 17.10 hod. - mladší žáci + starší žáci
17.10 - 18.20 hod. - mladší žačky
18.20 - 19.30 hod. - starší žačky
19.30 - 20.50 hod. - ženy
Gymnastický sál - Bílovecká 10 je k dispozici:
úterý 16.00 - 18.00 hod.
pátek 16.00 - 20.50 hod.
Pár organizačních záležitostí:
- opuštění budovy ZŠ je nejpozději ve 21 hod.
- každý trenér dostane klíč od venkovních dveří u tělocvičny. V případě, že budete
odcházet z tréninku domů a nikdo v areálu tělocvičen nebude, tak jste povinni

zamknout venkovní dveře (toto opatření je zavedeno z důvodu, že v minulých letech
docházelo k situacím, kdy některé tréninkové jednotky byly zrušeny (např. kvůli
malému počtu hráčů či hráček), a v určitou chvíli byl volný přístup do tělocvičen a
mohl tam kdokoliv vstoupit)
- udržování pořádku v nářaďovnách - v každé nářaďovně by mělo být vyvěšeno
uspořádání cvičebních pomůcek. Použité pomůcky vracejte na místa k tomu určená
Tělocvična ZŠ Svinov - Bílovecká 1 (U kostela):
pondělí: 17.00 - 18.00 hod. - minižactvo
čtvrtek: 17.00 - 18.00 hod. - minižactvo
-

Tělocvična ZŠ Štúra, Ostrava - Poruba:
pátek: 18.30 - 20.00 hod. – dorostenci + muži

-

Dotace – období prosinec 2018 - leden 2019:
- Dotace na ČOS – VOM, VOD – splněno, žádosti odevzdány
- Městský obvod Svinov – termín odevzdání žádostí do 22.2.2019 zodp. Jakub
Wnetrzak

-

Členské a oddílové příspěvky v roce 2019
- žactvo 800,- Kč
- dorost 1.000,- Kč
- dospělí (aktivní hráči) 1.200,- Kč
- dospělí (přispívající členové, aktivní trenéři) 500,- Kč.
Příspěvky je možno hradit jen na běžný účet TJ Sokol Svinov, č.ú.
2700256145/2010, variabilní symbol – rodné číslo člena, do zprávy pro příjemce
uvést jméno a příjmení člena
Termín zaplacení členských příspěvků na běžný účet do 30.4.2018, zodp. trenéři
jednotlivých družstev
Diskuse o novém webu – Kuba Wnetrzak připravuje nové webové stránky. Dotaz, zda
má pokračovat, anebo budeme používat stávající (vylepšené) webové stránky.
Dohoda, že budeme využívat stávající webové stránky a po podzimní části sezóny se
rozhodneme, jak dále.
Vyúčtování dotací - vyúčtovány všechny dotace kromě dotace z MŠMT – termín
15.2.2019 – závislé na účetní závěrce zodp. Zbyněk Planka
Výbor rozhodl o navýšení odměn za rozhodování zápasů mládeže na 200,- Kč/zápas
Výbor rozhodl o zvýšení odměn za trénování družstev v roce 2019 následovně:
Trénování družstev mládeže – 800 Kč/ měsíc – 11 měsíců v roce
Trénování ligových družstev – 1.000 Kč/měsíc – 11 měsíců v roce
Trénování házenkářských kuřátek – 400 Kč/ měsíc
Seznam členů oddílů k 1.1.2019 – termín: 31.1.2019 zodp. Vít Horáček
Články do jarního čísla Svinovského hlasatele – zaslat Zbyňku Plankovi do
28.2.2019
SM OSK nás požádala o pořádání Superpoháru v kategorii dorostenců v rámci
mezizemského utkání Čechy – Morava. Termín – sobota 4.5.2019. Výbor souhlasí
s uspořádáním turnaje na našem hřišti. Ohledně ubytování a stravování byla
oslovena místní ZŠ, která nám pronajme část školy k ubytování a zajistí
stravování účastníků v sobotu, popř. v neděli pokud bude ze strany družstev
zájem. Další organizační záležitosti budeme řešit na příští výborové schůzi

-

-

-

-

-

-

Informace o jarním soustředění mladších a starších žaček, které proběhne
v termínu 1.-4.5.2019 na Morávce – zodp. Silvie Bendová a Kateřina Strnišťová
Oddílové logo – bylo domluveno používání loga – viz. příloha zápisu. Víťa
Horáček projedná s tvůrcem loga zpracování loga v různých počítačových
formátech. Logo změnit na webových stránkách a facebooku – zodp. Jakub
Wnetrzak. Používat jen schválené logo – zodp. Všichni členové oddílu
Schůzka starosty Mob Svinov se zástupci svinovských spolků – úterý 15.1.2019
v 16 hod. – účast zajistí Zbyněk Planka
Sokolské přebory 2018 – zaplacen pronájem haly v Pustějově ve výši 3.700,- Kč.
Od odboru sportu při ČOS jsme obdrželi dotaci na turnaj ve výši 3.700,- Kč.
S trenéry oddílu Kokor domluvit, zda by měli zájem o přátelské utkání v hale.
Zodp. Trenéři mladších a starších žaček, mladších a starších žáků. Termín:
31.1.2019
Nákup karimatek – 10 ks zodp. Milan Beneš Termín: 31.1.2019
Oddílové soustředění mládeže proběhne v Rokytnici – předběžný termín 4.8.9.8.2019. Vedoucí soustředění - Klára Benešová.
Návrh na rozšíření dobrovolného dárcovství krve v oddíle – osvěta mezi členy
oddílu, kteří mají více jak 18 let
Návrh na podporu určitého zařízení pro děti a mládež (např. dětské domovy)
formou finančního příspěvku – např. „každý gól pomáhá“

Termín další schůze výboru – pátek 22.2.2019 od 20.30 hod. v restauraci U Slunce
V Ostravě – Svinově, 11.1.2019
Zapsal: Zbyněk Planka

