Zápis č. 8/2019
ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov
Termín: 18.10.2019
Místo: házenkářské hřiště
Přítomni: Zbyněk Planka, Vít Horáček, Milan Beneš, Michal Matoušek, Jakub Wnetrzak,
omluveni: Kateřina Strnišťová, Libor Kahaj
členové oddílu: Petr Rucký, Miroslav Rucký, Klára Benešová, Miroslav Ristič, Jana
Kohlerová, Vladimír Ristič, Jan Schwarzer, Samuel Pravda
1) Kontrola úkolů
-

Oddílové trička – splněno + objednávka na další trička zaslána. Na skladu zůstalo
10 triček – vést v patrnosti při dalších objednávkách zodp. Jakub Wnetrzak
Studie na novou zastřešenou tribunu - projednat s vedením Mob Svinov – splněno.
Studie byla zaslána starostovi Mob Svinov + ústně podána informace – ze strany
vedení Mob Svinov zatím není žádná reakce
Vrcholné akce mládeže v sezóně 2019/2020 – z důvodu nezájmu trenérů
mládežnických družstev nebudeme podávat žádost o pořadatelství
Členské a oddílové příspěvky v roce 2019 – seznam je pravidelně zasílán na trenéry
družstev. Vybrat členské příspěvky od členů, kteří mají zaplaceno za ½ roku +
vybírat členské příspěvky od nových členů zodp.: trenéři družstev
Aktualizace vývěsní skříňky – úkol trvalý, zodp. Libor Kahaj
Michal Matoušek provede pevné uchycení trafa od časomíry v modrém skladu –
splněno
Skladiště branek – bylo rozhodnuto o likvidaci některých branek – zodp. za
likvidaci družstvo mužů Termín: 31.12.2019
Nákup 2 ks přenosných branek pro družstvo minižactva – zodp. Milan Beneš
Termín: 31.1.2020 (z důvodu čerpání dotací v roce 2020)
Je nutno hledat nového trenéra, který zajistí tréninkové činnost družstva kuřátek
po dobu nepřítomnosti Jany Kahajové zodp. všichni členové výboru
Návrh na společné tréninky brankářů cca 1x měsíčně – promyslet a rozpracovat
tento záměr – zodp. trenéři družstev + brankáři mužů a žen termín: 8.11.2019

2) Akce, zasedání
-

Výcvikový tábor juniorů – druhé soustředění se koná v termínu 25.10. - 28.10.2019
na Plzeňsku – účast 4 členů oddílu
Večerní turnaj starých gard – zamyslet se již nyní nad termínem turnaje v roce 2020.
Dle rozlosování ligových soutěží se jeví jako vhodné termíny 1.5.2020 nebo 23.5.2020
Sokolský turnaj Plzeň-Bolevec – termín 2.11. – 3.11.2019 – účast 14 dětí, trenérům
bude poskytnuta záloha ve výši 14.000,- Kč na dopravu vlakem, ubytování a
stravování. Spoluúčast dětí byla stanovena ve výši 300,- Kč/osobu. Pořadatel

nemá zatím ujasněny všechny organizační záležitosti (cena ubytování, stravování,
noclehy atd.) – průběžně se řeší. Pomoc přislíbila Klárka Benešová a Michal
Lach. Zodp. za organizaci - Adriana Diľová a Vladimír Ristič.
- Seminář trenérů mládeže se uskuteční v Plzni v termínu 23.11. – 24.11.2019.
Termín nahlášení Vítu Horáčkovi do 8.11.2019. Oddíl hradí zájemcům vklad,
dopravu a ubytování. Jídlo si platí každý sám.
- Badmintonový turnaj oddílu NH – termín sobota 14.12.2019, místo – restaurace U
Slunce, zodp. za organizaci Zbyněk Planka, pozvánka byla rozeslána na členy oddílu
- Hráčská schůze proběhne v pátek 8.11.2019 od 18 hod. v restauraci U Slunce občerstvení – vepřový plátek + opékaný brambor (cena jídla 110,- Kč), pitný
režim – bečka piva, nealko a víno (10 lahví). Zjistit počet účastníků – zodp. Vít
Horáček (do 5.11.2019)
- Zprávy
- činnost oddílu - Zbyněk Planka
- hospodaření oddílu – Katka Strnišťová
- činnost družstev – trenéři družstev (zprávy o činnosti družstev
zašlete Milanu Benešovi e-mailem ve formátu word)
- Předsedající schůze – Vít Horáček
- volební komise – Vít Horáček, mandátová komise – Jakub Wnetrzak, návrhová
komise – Milan Beneš, zapisovatel – Zbyněk Planka
-oddílový newsletter připraví Vojta Beneš a Ellen Kocichová
3) Sportovní soutěže
- Turnaj mladších žáků v Troubkách – 10.11.2019 – oddíl hradí vklad a dopravu
- Turnaj mladších žákyň ve Vracově – 16.11.2019 – oddíl hradí vklad a dopravu
- Pořadatelství zimních halových turnajů – je potřeba zajistit organizační štáb lidí,
kteří se o pořádání turnaje postarají (cca 3 osoby). Dále je potřeba řešit
občerstvení na turnaji.
- 12.1.2019 - osmifinále Poháru ČR mužů
- 18.1.2019 - ZHP v kategorii starších žaček
- 29.2.2019 – ZHP v kategorii mladších žáků
4) Areál hřiště
- 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 a Vojtěch Beneš.
Všechny požadavky na zveřejnění článků jak na webu, tak na facebooku zasílat
na email: wetro@email.cz a benesvojtech@seznam.cz
- Marketingová komise oddílu bude působit v následujícím složení: Jakub
Wnetrzak, Libor Kahaj, Vojtěch Beneš, Elen Kocichová – veškeré dokumenty,
které chceme zveřejňovat - posílat ke grafickým úpravám na všechny členy
komise zodp. všichni členové oddílu
- Rozpis tréninků v listopadu 2019 až do otevření nové sportovní haly – tréninky
budou probíhat v tělocvičnách ZŠ Svinov:
Kuřátka – pondělí 16 – 17 hod. v tělocvičně na Bílovecké 1
Přípravka – pondělí a čtvrtek 17 – 18 hod. v tělocvičně na Bílovecké 1

Mladší žačky – čtvrtek 17 – 18 hod. v tělocvičně na Bílovecké 10
Mladší žáci – středa 16 -17 hod. v tělocvičně na Bílovecké 10
Starší žačky – středa 17 – 18 hod. v tělocvičně na Bílovecké 10
Starší žáci a dorostenci – pátek 18 – 19 hod. v tělocvičně na Bílovecké 10
Dorostenky a ženy – pátek 19 – 20 hod. v tělocvičně na Bílovecké 10
-

Rozpis tréninků na házenkářském hřišti po otevření nové sportovní haly bude
upřesněn až po schválení našich požadavků provozovatelem sportovní haly.

-

Dotace – období září, říjen 2019:
- Město Ostrava vypsala dotace pro rok 2020 – splněno, žádost byla odeslána
- Moravskoslezký kraj vypsal dotace pro rok 2020 – splněno, žádost byla
odeslána
- Můj klub 2019 – dotace nebyla oddílu poskytnuta z důvodu nesplnění
rozpočtové kázně (vyúčtování dotace 2018 bylo odesláno na MŠMT 3 dny po
termínu)
- Můj klub 2020 – termín odevzdání dotace 18.11.2019 – zodp. Jakub Wnetrzak
Trenéři podali informaci o činnosti jednotlivých družstev
Převoz 10 míčů do tělocvičny na Bílovecké 10, zajistí Milan Beneš Termín:
31.10.2019
Výbor rozhodl o příspěvku 1.500,- Kč pro družstvo mužů na pořádání
teambuildingové akce (pronájem chaty)
PS Ještěr uspořádá v sobotu 2.11.2019 v areálu hřiště Halloween. Podmínkou je
úklid areálu po skončení akce včetně odvozu odpadu. Zodp. Vít Horáček
Hodnocení ligových soutěží – zpracovat a poslat na Víťu Horáčka zodp. trenéři
družstev mužů a žen Termín: 1.11.2019. Víťa Horáček poté odešle na SNH
Dokoupení souprav pro mladší žačky – spoluúčast dětí ve výši 300,- Kč, zodp.
Klára Benešová

-

Termín další schůze výboru – pátek 8.11.2019 v 17 hod. v restauraci U Slunce
V Ostravě – Svinově, 18.10.2019
Zapsal: Zbyněk Planka

