Zápis č. 2/2020
ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov
Termín: 28.2.2020
Místo: restaurace U Slunce
Přítomni: Zbyněk Planka, Vít Horáček, Milan Beneš, Michal Matoušek, Vojtěch Beneš,
Vendula Tišlerová
omluveni: Jakub Wnetrzak
členové oddílu: Klára Benešová, Vladimír Ristič, Jan Schwarzer, Michal Lach, Radim
Kratochvíl, Tomáš Lakatos, Kateřina Kojdecká

1) Kontrola úkolů
-

Studie na novou zastřešenou tribunu - obnovit jednání s vedením Mob Svinov,
splněno – studie byla zaslána starostovi Mob Svinov
- 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 – splněno
- Dokoupení souprav pro mladší žačky – splněno
- Háky na pověšení florbalových branek – splněno
- Sdílený kalendář akcí oddílu – splněno
- Diskuse na téma přístupu do areálu házenkářského hřiště při ligových utkání –
bude dořešeno na příští výborové schůzi

2) Akce, zasedání
-

-

Večerní turnaj starých gard – termín byl stanoven na sobotu 23.5.2020, pozvánka
byla rozeslána na oddíly Vítkovic, Studénky, Albrechtiček a Staré Vsi.
Turnaj mladšího žactva o Pohár pandy – termín byl stanoven na sobotu 13.6.2020
Sokolský turnaj kategorie minižactva ve Svinově – termín 21.11. – 22.11.2020 –
sportovní hala rezervována. Domluvit ubytování a stravování družstev v ZŠ
Svinov – zodp. Zbyněk Planka.
Letní oddílové soustředění žactva proběhne opět v Rokytnici u Přerova. Termín –
2.8.-7.8.2020 – hlavní vedoucí soustředění – Klára Benešová
Soustředění žactva pořádané SNH proběhne v Krčíně v termínu: 1.-8.7.2020
VTJ – 1. běh v Chropyni v termínu 24.-28.6.2020
2. běh na Plzeňsku v termínu 6.-8.11.2020

3) Sportovní soutěže
- 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 – oddíl hradí dopravu. Semifinále se zúčastní družstvo
dorostenců (jako náhradník)
- Český pohár – postup družstva mužů do semifinále - oddíl hradí dopravu a
vklady na turnaje.
- Turnaj mladších žákyň ve Svinovské sportovní hale – rezervován termín sobota 14.3.2020. Zodp. Klára Benešová
- Další turnaj přípravek ve Svinovské sportovní hale – předpokládaný termín sobota 28.3.2020. zodp. za organizaci – trenéři přípravky. Rezervace haly – zodp.
Zbyněk Planka

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 – pokusíme se zajistit firmu, která by připravila
návrh možného osvětlení + předpokládaný rozpočet
- Jarní brigáda proběhne v neděli 29.3.2020 od 9 hod. – účast – družstva mužů,
žen, dorostenci a dorostenky. zodp. za organizaci – Michal Matoušek. Informace
na oddílový facebook – zodp. Vít Horáček
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
- 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:
- V měsíci lednu byly odevzdány následující žádosti o dotace:
- ČOS – VOD, VOM, ČOS
– ĆOS OS (4 žádosti)
- Městský obvod Svinov (6 žádostí)
- V současné době jsou vypsány následující dotační programy:
- Moravskoslezská župa sokolská – Termín: 15.4.2020
- Výsledky žádostí o dotace:
- Moravskoslezský kraj – 118 400 Kč
- MŠMT – 260 700 Kč
- Vyúčtování dotací – z roku 2019 schází vyúčtovat dotace z Města Ostravy –
loterie. Zodp. Zbyněk Planka a Vendy Tišlerová Termín: 15.4.2020

- 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
Valná hromada SNH proběhne 28.3.2020 – účast zajistí Jakub Wnetrzak
Motivace členů oddílu k účasti na celostátním soustředění žactva a VT juniorů a
juniorek. Bylo domluveno, že trenéři žákovských a dorosteneckých družstev
navrhnou za každé družstvo 1 hráče či hráčku, který si za svůj přístup zaslouží
účastnit se těchto soustředění a oddíl těmto vybraným hráčům či hráčkám
soustředění uhradí. Na základě návrhů trenérů bude na příští výborové schůzi
schválen seznam osob, kterým bude poplatek za soustředění uhrazen oddílem.
Trenéři nahlásí vybrané hráčky či hráče do 27.3.2020 Zbyňku Plankovi
Zakoupeno 15 ks míčů – cena 1 170 Kč/míč
Minikempy žactva – pozvánka byla rozeslána na trenéry žákovských družstev –
distribuce rodičům a dětem – zodp. trenéři žákovských družstev. Účastníky
nahlásit Víťovi Horáčkovi do 5.3.2020 + vybrat od účastníků poplatek v hotovosti
ve výš 125,- Kč (penízky předat Vendy Tišlerová) – zodp. trenéři družstev
Minikempy mladších a starších žaček budou probíhat ve Svinově - termíny: 4.4. a
5.4. – připravit hřiště + buňky – viz. jarní brigáda 29.3.2020
Tréninky v období duben–červen na venkovním hřišti – požadavky na tréninkové
dny a hodiny zaslat Zbyňku Plankovi do 15.3.2020 - zodp.: trenéři družstev
Informace z komise NH OS ČOS – podal Michal Lach – mj. informoval o akci
„Sokolské hry 2021“ – budeme řešit na podzim
Metodické doporučení k dosažení technických norem tréninku podle věkových
kategorií – zpracoval Aleš Matoušek, Milan Beneš a Klára Benešová – proběhne
schůzka s trenéry, kde bude tento materiál prezentován. Termín schůzky bude
domluven – předpoklad před jarní částí soutěže
Trénink brankářů – zodp. Vláďa Ristič
Herní systém ligových soutěží žen – výbor oddílu bude respektovat stanovisko
trenérů družstva žen Termín: 27.3.2020 zodp. trenéři družstva žen

Termín další schůze výboru – pátek 27.3.2020 ve 20.30 hod. v restauraci U Slunce
V Ostravě – Svinově, 28.2.2020
Zapsal: Zbyněk Planka

