
Zápis č. 3/2021
ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov

Termín: 4.6.2021
Místo:   házenkářské hřiště

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

omluveni: Vojtěch Beneš, Vendula Tišlerová

členové oddílu: Klára Benešová, Adriana Diľová, Vladimír Ristič, Nikola Rousová, Markéta
Šulcová, Jan Schwarzer, Miroslav Ristič, Silvie Bendová, Zdeněk Kadlčík

1) Kontrola úkolů

- Vojta Beneš připravuje oddílovou kroniku – zasílejte prosím fotky a další materiály,
které se dají naskenovat a budou uloženy do elektronické kroniky. Vojta informoval o
pokračující práci na elektronické kronice a její zveřejnění směřuje k oslavám 100 let
národní házené ve Svinově. Vyzval členy k poskytnutí fotografií a další materiálů.

- Vojta upozornil na blížící se výročí 100 let Svinovské národní házené (2022).
Přemýšlet, jak to oslavíme – úkol trvá. Kontaktovat oddíl Studénky ohledně
spolupráce při akci „Čechy – Morava“ v roce 2022 (Studénka je údajně
pořadatelem této akce). Nabídnout odehrání přípravných zápasů a zápasu
legend. Zodp. Zbyněk Planka   Termín: 30.6.2021

- Nový oddílový banner – Velikost banneru cca 2x1 m (dořešit přesnou velikost
banneru). K realizaci vybrána firma Rychlík Hynek, Bílovec – cena 700 Kč
včetně. Zaslat objednávku Zodp. Jakub Wnetrzak termín: do 11.6.2021

- Pronájem vývěsní skřínky před svinovským kostelem (u autobusové zastávky) –
příslib ÚMOb Svinov se zajištěním. Urgovat budeme po obnovení sportovní činnosti.
Zodp. Zbyněk Planka

- Nové oddílová trička pro členy – odsouhlaseny dva návrhy triček (1x pro mládež, 1x
pro ostatní). Materiál 100% bavlna, barva trička černá. K realizace vybrána firma
Rychlík Hynek, Bílovec. Cena triček pro dospělé 140,- Kč pro děti 135,- Kč (cena
včetně potisku). Domluvit realizaci, zaslat objednávku, zajistit trička (vzorky)
pro vyzkoušení velikostí.  zodp. Jakub Wnetrzak Termín: 11.6.2021

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

- Výbor oddílu schválil zakoupení motivačních balíčků pro trenéry, kteří budou
pokračovat v trénování družstev v soutěžním ročníku 2021/2022 – obsah balíčku –
nepromokavá bunda, mikina s kapucí, píšťalka, batoh nebo sportovní taška (hodnota
balíčku 3 127,- Kč) – zboží bylo objednáno u dodavatele – dodací lhůta cca do
30.6.2021. Nepromokavé bundy budou potištěny logem oddílu.  zodp. Milan
Beneš

- Sportovní tašky pro hráče a hráčky ligových družstev – objednáno
- Oddílové webové stránky – konec podpory pravděpodobně na konci roku 2021,

probíhá přepis webových stránek   zodp. Vojtěch Beneš   vypadá to, že úkol bude
splněn cca do 30.6.2021

- Nákup 4 ks regálů do středního skladu (zděný objekt) - splněno



- Současné plechové skříně ze středního skladu budou nabídnuty členům za odvoz –
splněno, zatím odebrány 2 skříně, další dvě skříně jsou volné

- Pouliční turnaj – zvážit, zda letos neuspořádat turnaj v průběhu června   zodp. Ellen
Kocichová

- Výzva SNH ohledně prodeje míčů – v současné době máme k dispozici 40 nových
míčů. Výbor rozhodl o nákupu 20 míčů – objednat na SNH, zodp. Vít Horáček
Termín: ihned

- Trenérské obsazení družstev na další soutěžní ročník 2021/2022 – trenéři zaslali
požadované informace. Vše zpracováno v přiložené tabulce. Hledáme trenéry pro
družstvo starších žáků a dorostenců. Dát výzvu na oddílový facebook – zodp.
Vojta Beneš

-

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 – v současné době přihlášeno 30 dětí + 2 náhradníci.
Kapacita soustředění je stanovena na 30 dětí. Hlavní vedoucí soustředění – Klára
Benešová, trenérské a organizační zajištění: 6 dospělých + 3 instruktoři
Promyslet, zda nevzít větší počet dětí a akci nahlásit příslušným úřadům  (např.
hygienická stanice). Zodp. hlavní vedoucí soustředění – Klára Benešová T:
25.6.2021

- 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 – v současné době přihlášeny 3 děti

- Soustředění VTJ + J – výbor rozhodl o motivačním příspěvku ve výši 1 000,- Kč.
Zatím přihlášen jediný člen oddílu!

- Závěrečná hráčská schůze – termín: pátek 25.6. v 18 hod.
- Trenéři družstev si připraví stručné zprávy o činnosti družstev
- Účast: muži, ženy, dorostenci, dorostenky, přispívající
- Občerstvení – pivo, nealko, víno – zodp. Petr Rucký, jídlo kýta + něco na

večer – zodp. Jakub Wnetrzak
-

3) Sportovní soutěže
- VV SNH rozhodl o přeložení vrcholných akcí mládeže soutěžního ročníku

2020/2021 na konec srpna a začátek září
- Vedení SM OSK zatím nerozhodlo o způsobu dohrání soutěžního ročníků

2020/2021 a čeká na další vývoj rozvolňování opatření vlády ČR.
- Výzva SNH k úhradě pokut za chybějící rozhodčí. Podali jsme žádost o slevu na VV

SNH z důvodu zrušení ligových soutěží ročníku 2020/2021. Zatím nebudeme platit,
jelikož nepřišla oficiální odpověď SNH

-
4) Areál hřiště

- Tribuna pro fanoušky – výbor rozhodl o provedení 2 segmentů tribuny včetně
zastřešení. Byly objednány 4 segmenty tribuny. Financování 2 segmenty – oddíl
NH + příslib financování 2 segmentů od Městského obvodu Svinov. Cena celkem
ve výši 311 212,- Kč. Zaplacena záloha ve výši 50 % z ceny dodávky.  Termín
dodání do 31.7.2021. Organizace přípravných prací   zodp. Michal Matoušek



- Střešní krytina na buňky u hřiště – střešní krytina zakoupena a uložena v areálu
hřiště. Realizace na brigádách.

- Dokončit nátěr ochozu – zodp. družstvo mužů   nesplněno, nový termín:
25.6.2021

- Organizace brigád v areálu hřiště v období květen–červen 2021.  Dvě brigády
proběhly v květnu a předpokládají se další brigády v průběhu června.  zodp.
Michal Matoušek

- Nátěr venkovního obložení buněk u hřiště zajistí Aleš Matoušek – barvu a
nářadí proplatí oddíl.

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 květen 2021 nebyly podány žádné  žádosti o dotace
-

-   V současné době jsou vypsány dotační programy:
- Penny Market – grant pro sokolské jednoty „Hýbeme se hezky česky“ –
možno hlasovat do 30.6.2021 – více na oddílovém Facebooku.

- Výsledky žádostí o dotace:
- Město Ostrava, městský obvod Svinov

– 90 000,- Kč (činnost mládežnických družstev)
            - 20 000,- Kč (mistrovství ČR v kategorii mladších žaček)

- 5 000,- Kč (turnaj starých gard)
- 5 000,- Kč (turnaje v kategorii minižactva)

            - 5 000,- Kč (turnaj v kategorii mladšího žactva – Panda)

- Hyundai – 15 000,- Kč na činnost mládežnických družstev a turnaj
minižactva

- Rozpis tréninků – tréninková činnost byla postupně obnovena. V současné době
již trénují všechny družstva 2x týdně (tréninková jednotka 60 minut) mimo
kuřátek (1x týdně). Po dalších rozvolněních mohou být tréninkové hodiny
upraveny. Výbor oddílu bude trenéry informovat

- Klára Benešová požádala o možnost dalšího pravidelného tréninku pro družstvo
mladších žaček, který by probíhal v průběhu května a června v sobotu 9.30-11
hod. - schváleno

- 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



- Trenéři informovali o činnosti jednotlivých družstev a plánech na příští soutěžní
sezónu

- Trenéři družstva přípravky chtějí uspořádat sportovní den (nábor) pro děti 1-3
tříd ZŠ. Navrhnout termín – zodp. trenéři družstva, domluvit s vedením ZŠ –
zodp. Zbyněk Planka

Termín další schůze výboru bude stanoven dle potřeby
V Ostravě – Svinově, 4.6.2021
Zapsal: Zbyněk Planka


