
Zápis č. 1/2021
ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov

Termín: 26.3.2021
Místo:   házenkářské hřiště

Přítomni: Zbyněk Planka, Vít Horáček, Milan Beneš, Michal Matoušek, Jakub Wnetrzak,
Vojtěch Beneš

omluveni: Vendy Tišlerová

členové oddílu: Klára Benešová

1) Kontrola úkolů

- Muší křídla – zakoupeny 2 ks, finální cena 7.623,- Kč
- Vojta Beneš připravuje oddílovou kroniku – zasílejte prosím fotky a další

materiály, které se dají naskenovat a budou uloženy do elektronické kroniky.
- Vojta upozornil na blížící se výročí 100 let Svinovské národní házené (2022).

Přemýšlet, jak to oslavíme – úkol trvá
- Nový oddílový banner – zpracovat návrh   Zodp. Jakub Wnetrzak termín:

30.4.2021
- Pronájem vývěsní skřínky před svinovským kostelem (u autobusové zastávky) –

příslib ÚMOb Svinov se zajištěním. Urgovat budeme po obnovení sportovní
činnosti .  Zodp. Zbyněk Planka

- Oddílové placky – zakoupeno 100 ks, cena 653,- Kč
- Nové oddílová trička pro členy – dopracovat návrh nových oddílových triček

termín: 15.4.2021, výběr dodavatele triček a potisku Termín: 30.4.2021 zodp.
Jakub Wnetrzak

- Fotografování zápasů a turnajů – materiál k tomuto tématu zpracuje Vojta
Beneš – zatím neřešeno

2) Akce, zasedání
- Oddílové soustředění žactva proběhne v termínu 15.-21.8.2021 ve Staré Vsi.

Cena 2.100,- Kč. Informace a přihlášky on-line přes webové stránky:
https://kemp.hazenasvinov.cz – rozeslat odkaz na rodiče dětí zodp: trenéři
mládežnických družstev  Termín: ihned

- Celostátní soustředění žactva SNH proběhne v termínu 3.-10.7.2021 v Novém
Městě n. Metují a Dobrušce. Cena 2.700,- Kč. Informace a přihlášky – stejný
odkaz jako oddílové soustředění žactva

3) Sportovní soutěže
- VV SNH zaslal dotazník k dohrání ligových soutěží – na základě současné situace

ohledně pandemie nemoci COVID a vyjádření trenérů ligových družstev rozhodl
výbor o zaslání následující odpovědi: ligové soutěže 2020/2021 nedohrát

- Vedení SM OSK zaslalo dotazník k dohrání oblastních soutěží a k systému
vrcholných mládežnických akcí – na základě současné situace pandemie nemoci
COVID a vyjádření trenérů mládežnických družstev rozhodl výbor o zaslání



následující odpovědi: oblastní soutěže nedohrát a vrcholné akce uspořádat
v měsících listopadu a prosinci jako otevřené turnaje, do kterých se mohou zapojit
libovolná družstva

4) Areál hřiště
- Rekonstrukce vnitřních prostor buněk na hřišti – splněno, finální cena ve výši

cca 67 tis. Kč
- V horním patře ve sprchách teče voda velmi pomalu – nízký tlak – hledáme

zhotovitele
- Tribuna pro fanoušky – výbor rozhodl o provedení 2 segmentů tribuny včetně

zastřešení. Kontaktovat zpracovatele cenové nabídky a domluvit termín dodávky
+ organizace přípravných prací  zodp. Michal Matoušek  Termín: 30.4.2021

- Střešní krytina na buňky u hřiště – zodp. Michal Matoušek  Termín: 30.4.2021
- Dokončit nátěr ochozu – zodp. družstvo mužů  Termín: 30.4.2021

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

- Dotace:
- V měsících leden - březen 2021 byly odevzdány následující žádosti o dotace:

- 6x žádost na Město Ostrava, městský obvod Svinov
- 3x žádost na OS ČOS
- 1x žádost na OS MŽS
- 1x žádost na Moravskoslezský kraj
- 1x žádost na NSA – investiční program – Rekonstrukce umělého povrchu
   a výstavba tribuny

-   V současné době jsou vypsány žádné dotační programy:
- Hyundai – termín odevzdání 31.3.2021

- Výsledky žádostí o dotace:
- NSA – můj klub – 355 tis. Kč
- Město Ostrava – 176 tis. Kč

- Rozpis tréninků – čekáme na obnovení tréninkové činnosti
- Členské a oddílové příspěvky v roce 2021

- žactvo – 1 000,- Kč
- dorost – 1 200,- Kč
- dospělí (aktivní hráči) – 1 500,- Kč
- dospělí (přispívající členové, aktivní trenéři, hráči na hostování) - 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 30.4.2021

- Vrcholné akce mládeže – oddílu bylo přiděleno pořádání Mistrovství ČR
v kategorii mladších žaček



- Motivační balíčky pro trenéry – obsah balíčku – nepromokavá bunda, batoh
nebo sportovní taška, píšťalka – hodnota do 2.500,- Kč - připravit návrhy  zodp.
Milan Beneš   Termín: 30.4.2021

- Sportovní tašky pro hráče a hráčky ligových družstev – připravit návrhy   zodp.
Milan Beneš   Termín: 30.4.2021

- Valná hromada TJ Sokol Svinov proběhne korespondenčním systémem,
pozvánka rozeslána 17.3.2021 na e-maily zletilých členů oddílu

- Nabídka stávajících oddílových triček, které jsou ještě skladem. Zájemci, nechť
se hlásí u Jakuba Wnetrzaka. Cena 100,- Kč/ks.  – k dispozici jsou následující
velikosti:
Pánské: S - 2ks, M - 1ks, XXL - 2ks
Dámské: S - 2ks, L - 2ks, XL - 1ks, XXL - 1ks

- Oddílové webové stránky – konec podpory pravděpodobně na konci roku 2021,
probíhá přepis webových stránek   zodp. Vojtěch Beneš  Termín: 30.11.2021

Termín další schůze výboru bude stanoven dle potřeby a bude rozšířen o trenéry
družstev

V Ostravě – Svinově, 26.3.2021
Zapsal: Zbyněk Planka


