Zápis č. 1/2020
ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov
Termín: 10.1.2020
Místo: restaurace U Slunce
Přítomni: Zbyněk Planka, Vít Horáček, Milan Beneš, Michal Matoušek, Jakub Wnetrzak,
omluveni: Vojtěch Beneš, Vendula Tišlerová
členové oddílu: Klára Benešová, Vladimír Ristič, Jan Schwarzer, Ellen Kocichová, Tomáš
Strniště, Michal Lach, Zdeněk Kadlčík

1) Kontrola úkolů
-

-

Oddílové trička – zpracovat seznam druhů a velikostí triček, které nám zbyly +
rozeslat na členy výboru a trenéry. Zodp. Jakub Wnetrzak T: 19.1.2020
Studie na novou zastřešenou tribunu - obnovit jednání s vedením Mob Svinov –
zodp. Zbyněk Planka T: 14.1.2020
Aktualizace vývěsní skříňky – úkol trvalý, zodp. Ellen Kocichová
Skladiště branek – bylo rozhodnuto o likvidaci některých branek – zodp. za likvidaci
družstvo mužů Termín: 31.3.2020
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 - splněno, trenérkou kuřátek bude p. Kristýna
Farkasová
Hodnocení ligových soutěží – splněno
Dokoupení souprav pro mladší žačky – spoluúčast dětí ve výši 300,- Kč, zodp.
Klára Benešová

2) Akce, zasedání
- Valná hromada SM OSK – proběhla 4.1.2020, účast za oddíl zajistil Jakub
Wnetrzak, který podal informace z průběhu VH. Zápis a usnesení z VH byl
rozeslán na členy výboru a oddílu
- Večerní turnaj starých gard – termín byl stanoven na sobotu 23.5.2020,
zpracování pozvánky zodp. Ellen Kocichová, rozeslání na oddíly zodp. Vít
Horáček Termín: 31.1.2020
- Turnaj mladšího žactva o Pohár pandy – termín byl stanoven na sobotu 13.6.2020
- Sokolský turnaj kategorie minižactva ve Svinově – oddíl navrhuje termín 21.11. –
22.11.2020 – informovat o termínu turnaje zástupce komise NH OS ČOS Pavla
Součka – zodp. Michal Lach T: 20.1.2020, rezervovat sportovní halu zodp.
Zbyněk Planka T: ihned po potvrzení komise NH OS při
- Letní oddílové soustředění žactva proběhne opět v Rokytnici u Přerova. Termín –
první týden v srpnu – přesný termín bude určen posléze
- Soustředění žactva pořádané SNH proběhne v Krčíně v termínu: 1.-8.7.2020

3) Sportovní soutěže
- 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
- Zimní poháry oblasti – přihlášeny všechny mládežnická družstva oddílu –
termíny uvedeny ve zprávě SM oblasti – vklady na turnaje uhrazeny. Oddíl hradí
dopravu na turnaje
- Zimní liga mládeže – přihlášeny družstva dorostenek a dorostenců – termíny
uvedeny ve zprávě SM oblasti – vklad na základní kolo uhrazen. Oddíl hradí
dopravu a vklady na turnaj. Postup družstev dorostenek a 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.
- Turnaj mladších žákyň ve Svinovské sportovní hale – rezervován termín sobota 14.3.2020. Zodp. Klára Benešová
- Turnaj přípravek ve Svinovské sportovní hale – předpokládaný termín - víkend
22.2.-23.2.2020. Trenéři družstva přípravky co nejdříve upřesní termín turnaje.
Poté bude zarezervována sportovní hala. Rezervaci zajistí Zbyněk Planka
Termín: ihned po upřesnění termínu turnaje
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
- Háky na pověšení florbalových branek – zodp. Michal Matoušek Termín:
31.3.2020
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, Vojtěch Beneš, Elen Kocichová – veškeré dokumenty, které chceme
zveřejňovat - posílat ke grafickým úpravám na všechny členy komise zodp.
všichni členové oddílu
- Rozpis tréninků v období leden – březen 2020 (6.1. – 27.3.2020):
nová sportovní hala
Přípravka – pondělí a čtvrtek 16 – 17 hod.
Mladší žačky – pondělí a čtvrtek 16.30 – 18 hod.
Mladší žáci – pondělí a čtvrtek 16.30 – 18 hod.
Starší žačky a dorostenky – úterý a pátek 17.30 – 18.45 hod.
Starší žáci a dorostenci – úterý a pátek 17.30 – 18.45 hod
Ženy – úterý a pátek 18.45 – 20 hod.
Muži – úterý a pátek 18.45 – 20 hod.
tělocvična ZŠ Svinov, Bílovecká 1:
Kuřátka – pondělí 16 – 17 hod.

-

Dotace:
- Na rok 2020 byly zpracovány a odeslány žádosti o dotace na následující
veřejné instituce: Město Ostrava, Moravskoslezský kraj, MŠMT, ČOS – VOD,
VOM
- V současné době jsou vypsány následující dotační programy:
- Město Ostrava, městský obvod Svinov – Termín: 19.2.2020
- ČOS odbor sportu – Termín: 29.2.2020
- Moravskoslezská župa sokolská – Termín: 15.4.2020
- Výsledky žádostí o dotace – Město Ostrava poskytne dotaci ve výši 176 000,Kč
- Vyúčtování dotací - vyúčtovány všechny dotace kromě dotace z ArcellorMittal
– termín 31.1.2020 zodp. Zbyněk Planka

- Trenéři podali informaci o činnosti jednotlivých družstev
- Členské a oddílové příspěvky v roce 2020
- žactvo – 1 000,- Kč
- dorost – 1 200,- Kč
- dospělí (aktivní hráči) – 1 500,- Kč
- dospělí (přispívající členové, aktivní trenéři) - 700,- 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 31.3.2020, zodp. trenéři
jednotlivých družstev
- Výbor rozhodl o odměnách v roce 2020 následovně:
- rozhodování zápasů mládeže na 200,- Kč/zápas
- trénování družstev mládeže – 800 Kč/ měsíc a družstvo – 11 měsíců v roce
- trénování ligových družstev– 1.000 Kč/měsíc a družstvo – 11 měsíců v roce
- Trénování házenkářských kuřátek – 400 Kč/ měsíc
- Organizační tým zimních turnajů ve svinovské hale – 500 Kč/ akci
- Vrátit klíče od tělocvičny ZŠ, Bílovecká 10 + klíče od skříně – klíče prosím dejte
do rozhlasové buňky na stůl. Zodp. Trenéři družstev Termín: 23.1.2020
- V pátek 10.1.2020 proběhlo předání funkce oddílového hospodáře mezi
Kateřinou Strnišťovou, která ve funkci končí a novou hospodářkou oddílu Vendy
Tišlerovou
- Nachystat cestovné na zimní turnaje a předat trenérům družstev. Zodp. Vendy
Tišlerová Termín: 17.1.2020
- Diskuse na téma přístupu do areálu házenkářského hřiště při ligových utkání –
bude dořešeno na příští výborové schůzi
- Sdílený kalendář akcí oddílu – bude zveřejněn na oddílovém facebooku. Zodp. za
zpracování a aktualizaci kalendáře – marketingová komise. Hlášení akcí
marketingové komisi – zodp. trenéři družstev, popř. zodpovědná osoba za akci

Termín další schůze výboru – pátek 28.2.2020 ve 20.30 hod. v restauraci U Slunce
V Ostravě – Svinově, 10.1.2020
Zapsal: Zbyněk Planka

