Zápis č. 5/2019
ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov
Termín: 4.6.2019
Místo: házenkářské hřiště
Přítomni: Zbyněk Planka, Vít Horáček, Milan Beneš, Michal Matoušek, Jakub Wnetrzak,
Kateřina Strnišťová,
omluveni: Libor Kahaj
členové oddílu: Petr Rucký, Miroslav Rucký, Silvie Bendová, Zdeněk Kadlčík, Jiří Kotara,
Adriana Dilová, Verča Mikulová, Klára Benešová
1) Kontrola úkolů
-

-

-

Návrh na zakoupení oddílových triček – cena trička s potiskem cca 275,- Kč. Potisk
trička byl schválen. Trička jsou objednány. Trička - termín dodání kolem
11.6.2019. Spoluúčast členů oddílu ve výši 100,- Kč. Pokud byly objednávky i pro
nečleny oddílu, tak cena pro nečleny oddílu je v plné výši.
zodp. Jakub
Wnetrzak
Studie na novou zastřešenou tribunu – zpracovává Ondra Černík – první návrhy
studie dodá do 26.4.2019. Z časových důvodů návrhy nedodal. Pokud Ondra
nesežene náhradu, tak budeme řešit dodavatelsky. Na starost má Michal
Matoušek
Nákup 4 laviček do bufetu, cena cca 10 tis.Kč zodp. Michal Matoušek - splněno
Dodělat dlaždice u schodiště – zodp. Radim Kratochvíl a Michal Matoušek splněno
Pokračovat v rozšiřování dětského hřiště – nákup houpačky – za výběr zodp.
Jakub Wnetrzak, cena do 8.000,- Kč, při výběru dávat pozor na nosnost
houpaček
Poplatek za superpohár mládeže – výbor odsouhlasil úhradu poplatku za 14
hráčů – tj. 3.500,- Kč. V příští roce rozpoutat diskusi na VH oblasti ohledně
financování této akce
Doplnit žlutou sadu dorosteneckých dresů o 2 dresy + trenky – zodp. Milan Beneš
- splněno
Nákup sady dresů pro družstvo mladších žaček – zodp. Milan Beneš - splněno
Míče pro kuřátka 10 ks – zodp. Milan Beneš – splněno
Dětský den v hasičárně se uskutečnil v sobotu 1.6.2019 – splněno, poděkování
členům, kteří se organizace stanoviště za oddíl NH zúčastnili
Gril – nový rošt – splněno, zajistil Petr Rucký

2) Akce, zasedání
-

Oddílové soustředění mládeže proběhne v Rokytnici – termín 4.8.-9.8.2019.
Vedoucí soustředění - Klára Benešová. Cena pobytu 1.900 Kč pro děti do 12 let a

-

2.100 Kč pro děti nad 12 let K dnešnímu dni je přihlášeno 24 dětí. Nájemní
smlouvy s TJ Sokol Rokytnice – zodp. Zbyněk Planka, cena 500,- Kč/účastníka
Celostátní soustředění žactva – přihlášeno 10 členů oddílu. Kontrola úhrady
poplatků – zodp. Zbyněk Planka a Klára Benešová
Výcvikový tábor juniorů – přihlášeni 5 členů oddílu (úhrada jen za 4 účastníky –
Tomáš Benda je zraněn). Kontrola úhrady poplatků – zodp. Zbyněk Planka
Seminář ligových trenérů proběhne v Nymburku 24.8.2019 – účast zajistí trenéři
ligových družstev. Oddíl hradí poplatek a cestovné
Hráčská schůze – pátek 28.6.2019 od 18 hod. na hřišti – oddíl hradí 1 sud piva
(zajistí Petr Rucký) + kejtu (zajistí Zbyněk Planka a Tomáš Strniště) + nealko
(malinovka)
Trenéři si připraví hodnotící zprávy o činnosti družstev – zprávy zaslat
v elektronické podobě Milanu Benešovi zodp. trenéři družstev

3) Sportovní soutěže
- Rozlosování jarní části soutěží bylo zasláno všem trenérům družstev. Žádosti o
přeložení zápasů, případně domluvené změny v rozlosování hlaste na Víťu
Horáčka, který změny nahlásí na oblast. Změny musí být odsouhlaseny i
s trenéry příslušného družstva našeho oddílu, kterého se tato změna nějakým
způsobem dotkne. Dohodnuté změny týkající se následujícího víkendu hlaste Vítu
Horáčkovi s předstihem - nejpozději v úterý před příslušným víkendem, kterého
se změna týká!!! Zodp. trenéři jednotlivých družstev
- Před víkendem bude e-mailem rozesílán zpravodaj s informacemi k víkendovým
zápasům. Zodp. Vít Horáček
- Turnaj mladšího žactva o Pohár svinovské pandy se uskuteční v sobotu 15.6.2019
– zodp. za organizaci Silvie Bendová
- Propozice ligových soutěží – termín přihlášek stanoven na 7.6.2019 – do ligových
soutěží budou přihlášena družstva mužů a žen. Zodp. Vít Horáček
4) Areál hřiště
- Zděné sklady – objednávka nových oken a dveří – zodp. Michal Matoušek, okna
zakoupeny a zabudovány.
- Zděné sklady – nákup dveří a zárubní – zodp. Michal Matoušek a Zbyněk Planka
- Oprava střechy – nákup asfaltových pásů – zodp. Michal Matoušek
- Návrhy na další vylepšení areálu, které by stály za úvahu řešit: nový plot mezi
farou, novými buňkami a novým parkovištěm, oprava schodiště a plochy před
novými buňkami, LED osvětlení hřiště
5) Různé
- Správcem oddílového webu a facebooku je Jakub Wnetrzak. Všechny požadavky
na zveřejnění článků jak na webu, tak na facebooku zasílat na email:
wetro@email.cz
- Rozpis tréninků na házenkářském hřišti v měsíci duben – červen 2019:
Kuřátka:
Pondělí 16.15 – 17.15
Minižactvo: Pondělí 17.15 – 18.15, Čtvrtek 17.00 – 18.00

Mladší žačky: Pondělí 16.30 – 18 hod. Středa 17.00 – 18.30
Starší žačky: Pondělí 17.00 – 18.30, Středa 17.00 – 18.30
Ženy:
Úterý 18.30 – 20.00, Čtvrtek 18.30 – 20.00
Mladší žáci + starší žáci: Úterý 16.00 – 17.30, Čtvrtek 16.00 – 17.30
Pátek16.00 – 17.30,
Muži +dorost: Úterý 17.00 – 19.30, Pátek 18.00 – 19.30, při dvojkole čtvrtek 18.00 19.30 hod.)
-

-

-

-

Dotace – období květen, červen 2019:
Beze změn
Členské a oddílové příspěvky v roce 2019 – seznam je pravidelně zasílán na
trenéry družstev
Žádost o zapůjčení areálu – 20.7.2019 pro Víťu Horáčka – schváleno
Žádost o zapůjčení areálu – 20.6.2019 od 17 – 20 hod. pro ženy – cvičitelky –
schváleno, otevření a zavření areálu zajistí Víťa Horáček
Termín žádostí o vrcholné akce mládeže – sezóna 2019/2020 – 15.9.2019
Závěrečné akce na hřišti:
Pondělí 24.6.2019 – přípravka + kuřátka 16 – 20 hod.
Úterý 25.6.2019 – mladší a starší žáci 15 – 19 hod.
Středa 26.6.2019 – mladší a starší žačky 16 – 21.30 hod.
Podsedáky na nové lavičky – zodp. Katka Strnišťová
Náborový turnaj pro mladší žactvo – předpokládaný termín pátek 6.9.2019 –
napsat žádost ředitelce ZŠ Svinov – zodp. Zbyněk Planka
Příprava na novou sezónu 2019/2020 – v příloze zápisu je tabulka s počty členů,
kteří jsou v jednotlivých družstev + počty členů, kteří zůstávají ve stávající
kategorii, a kteří přecházejí do kategorie vyšší. Dále je v tabulce uvedeno
předpokládané trenérské obsazení družstev
Vrcholné soutěže mládeže:
Mladší žačky – Pohár ČR Miroslav
21.6.-23.6.2019 (jistý postup)
Dorostenci – Pohár ČR
Dobruška
21.6.-23.6.2019 (jistý postup)
- Organizaci akce (dopravu, ubytování a stravování, atd.) si zajišťují trenéři
jednotlivých družstev. Nutno dodržovat propozice vrcholných akcí mládeže
(propozice byly rozeslány na trenéry a jsou zveřejněny na internetových
stránkách SNH). Hospodář oddílu připraví provozní zálohu pro družstva
- Výbor rozhodl o příspěvku (na ubytování a stravování) následovně: 200,- Kč od
každého hráče a hráčky.
Hodnocení ligových soutěží. Poslat Víťovi Horáčkovi do 25.6.2019 zodp. trenéři
ligových družstev
Udělení titulu „Zasloužilý trenér“ pro Milana Beneše
Udělení titulu „Mistr národní házené“ pro Vojtu Beneše a Márii Zelezníkovou
Držáky (věšáky) na dresy – instalace v šatně č.2 – návrhy předloží družstvo mužů

Termín další schůze výboru – pátek 28.6.2019 v 17.30 hod. na házenkářském hřišti.
V Ostravě – Svinově, 4.6.2019
Zapsal: Zbyněk Planka

