
Zápis č. 4/2021
ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov

Termín: 20.8.2021
Místo:   házenkářské hřiště

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

omluveni: Milan Beneš
členové oddílu:

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 - nabídnout odehrání přípravných
zápasů a zápasu legend – projednáno. Studénka má představu, že v rámci této akce
proběhnou turnaje starých gard. Svinov by mohl pořádat kategorii mužů nad 35
let. V úterý 31.8.2021 od 20.30 hod. proběhne ve Svinově na hřišti na toto téma
schůzka se zástupci Studénky

- Nový oddílový banner – splněno
- Pronájem vývěsní skřínky před svinovským kostelem (u autobusové zastávky) –

příslib ÚMOb Svinov se zajištěním. Proběhla urgence u starosty, údajně bude
v blízké době vývěsní skříňka instalována

- Nové oddílová trička pro členy – trička dodána, distribuce členům oddílu a
trenérům družstev zodp. Jakub Wnetrzak Termín: do 24.8. pro družstva mladší
a starších žaček a mladších žáků, ostatní do 31.8.2021

- 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 – splněno,
motivační balíčky jsou postupně předávány trenérům družstev

- Sportovní tašky pro hráče a hráčky ligových družstev – splněno, sportovní tašky
zakoupeny a potisknuty

- Přepis oddílových webových stránek – splněno
- Nákup 4 ks regálů do středního skladu (zděný objekt) – splněno, regály budou

smontovány a ustaveny po vyklizení plechových skříní – zodp. Zbyněk Planka a
Michal Matoušek. Poté trenéři družstev přesunou tašky s dresy do prostředního
zděného skladu do nových regálů a bude proveden úklid modrého plechového
skladu  zodp. Michal Matoušek

- Současné plechové skříně ze středního skladu budou nabídnuty členům za odvoz –
splněno, zatím odebrány 2 skříně, další dvě skříně jsou volné – skříně budou
odvezeny do šrotu – zodp. Zbyněk Planka Termín: do 31.8.2021

- Výzva SNH ohledně prodeje míčů – splněno, míče dodány



- Trenérské obsazení družstev na další soutěžní ročník 2021/2022 Hledáme trenéry pro
družstvo starších žáků – zatím nevyřešeno

- Úklid sociálního zařízení a buněk nadále zajišťují hráčky družstva žen a
dorostenek. Při úklidu je potřeba provést dezinfekci prostor – minimálně 1x
týdně.

- Trenéři družstva přípravky chtějí uspořádat sportovní den (nábor) pro děti 1-3 tříd ZŠ
– ředitelka ZŠ informovala, že dle opatření ministerstva zdravotnictví ohledně
pandemie nemoci COVID nelze tuto akci uskutečnit. Sportovní den bude dle
domluvy s vedením ZŠ probíhat v pátek 3.9.2021 na hřištích na ul.
Stanislavského a Rošického po jednotlivých třídách. V případě nepříznivého
počasí bude akce přesunuta do tělocvičny ZŠ Svinov dne 3.9. a do sportovní haly
dne 7.9. Zodp. trenéři družstva přípravky

-

2) Akce, zasedání
- Oddílové soustředění žactva proběhne v termínu 15.-20.8.2021 ve Staré Vsi –

soustředění proběhlo bez zranění a problémů – vyúčtování předloží Klára
Benešová Termín: 15.9.2021.

- Ligové soutěže – schválené rozlosování bylo zveřejněno
- Oblastní soutěže – rozlosování bylo rozesláno na oddíly, potažmo na trenéry

družstev – pro změny termínů a času utkání platí stejná pravidla jako
v minulých letech

3) Sportovní soutěže
- Mistrovství a Poháry ČR – organizaci řeší trenéři jednotlivých družstev. Trenéři

dostanou zálohu na cestovné + paušál 500,- Kč na pitný režim (vše je potřeba
vyúčtovat) zodp. Vendula Tišlerová. Stravování a ubytování se na místě neplatí.
Členové oddílu neplatí žádnou spoluúčast.
Účast si vybojovaly družstva:
 Mladší žačky – mistrovství ČR v Tymákově
 Starší žačky – pohár ČR v Chropyni
 Mladší žáci – pohár ČR v Ejpovicích

- 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

- Organizace víkendových programů na našem hřišti bude probíhat jako
v minulých letech – zodp. Vít Horáček

-
4) Areál hřiště

- Tribuna pro fanoušky – splněno, tribuna byla předána a převzata bez vad a
nedodělků. Práce byly dodavateli uhrazeny. Na financování 2 segmentů tribuny
se podílel městský obvod Svinov formou darovací smlouvy. Dotace se musí
vyúčtovat Termín: 30.11.2021  zodp. Vendula Tišlerová

- Střešní krytina na buňky u hřiště – splněno, střešní krytina byla položena.
Poděkování Michalovi Matouškovi za realizaci.

- Dokončit nátěr ochozu – splněno
- Nátěr venkovního obložení buněk u hřiště – splněno, poděkování Aleši

Matouškovi za realizaci
- Výměna písku na pískovišti – zodp. Jakub Wnetrzak



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 červen-srpen 2021 nebyly podány žádné žádosti o dotace
- Penny Market – grant pro sokolské jednoty „Hýbeme se hezky česky“ – II. kolo

bude probíhat na vybraných prodejnách Penny Market v termínu 2.9.-
30.9.2021 – propagace akce na sociálních sítích a oddílovém webu zodp.
marketingová komise

-   V současné době jsou vypsány dotační programy:
- Město Ostrava – činnost mládežnických družstev
- NSA – regionální sportovní infrastruktura

- Výsledky žádostí o dotace:
-

- Rozpis tréninků na období srpen – říjen 2021:
1. Kuřátka: pondělí 16.00 – 17.00
2. Minižactvo: úterý 16.00 – 17.00, pátek 16.00 – 17.00
3. Mladší žačky: pondělí 16.30 – 18.00 hod., čtvrtek 16.30 – 18.00
4. Starší žačky:   pondělí  17.00 – 18.30, čtvrtek 17.00 – 18.30
5. Dorostenky + ženy: úterý 18.00 – 20.00, pátek 18.00 – 20.00 při dvojkole

čtvrtek 18.00 – 20.00 hod.
6. Mladší žáci:  úterý 16.00 – 17.30, pátek 16.00 – 17.30
7. Starší žáci:      úterý  17.00 – 18.30, pátek 17.00 – 18.30
8. Dorostenci:     úterý 17.30 – 19.00, pátek 17.30 – 19.00
9. Muži: úterý 19.00 – 20.30,  pátek 19.00 – 20.30 při dvojkole čtvrtek

19.00 – 20.30
-

- 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

- S trenéry družstev budou sepsány a podepsány dohody o provedení práce
Termín: 30.9.2021 zodp. Zbyněk Planka

- Info z komise NH při ČOS – náš oddíl byl pověřen pořadatelstvím halového
přeboru přípravek ČOS v termínu 20.-21.11.2021 a sletové soutěže dorostenek
(předpokládaný termín 4.-5.12.2021, ale je možno že se bude hrát až v roce 2022).
Hlavním organizátorem těchto akcí bude Michal Lach. Výbor oddílu bude
nápomocen s přípravou těchto akcí. Ubytování a stravování v ZŠ Svinov je dle
sdělení Michala Lacha zajištěno a hala je v obou termínech rezervovaná.



Dorostenci by měli odehrát sletovou soutěž v Plzni-Bolevci. Termín zatím nebyl
určen.

- Informace a opatření ohledně pandemie nemoci COVID při soutěžích
pořádaných SNH byly rozeslány na trenéry družstev a členy oddílu. Za plnění
těchto opatření jsou na soutěžních zápasech a turnajích zodpovědní příslušní
vedoucí družstev. V rámci areálu házenkářského hřiště budou ve vývěsní skříňce
či na plotu zveřejněny informace pro návštěvníky areálu.

- Vchod od sportovní haly bude při ligových utkáních pro návštěvníky uzavřen –
zodp. Michal Matoušek

- Oddílový badmintonový turnaj – termín byl dohodnut na sobotu 11.12.2021 ve
sportovní hale. Rezervace haly – zodp. Zbyněk Planka

- Rozvinula se diskuse ohledně uspořádání akce ke 100-letému výročí svinovské
národní házené – nemusí se jednat úplně o házenkářskou akci, ale zda se třeba
neinspirovat svinovskými hasiči, kteří v roce 2019 také slavili výročí založení
SDH. Promyslet a na příští schůzi přijít s náměty. Zodp. všichni členové výboru a
oddílu

Termín další schůze výboru bude stanoven dle potřeby
V Ostravě – Svinově, 20.8.2021
Zapsal: Zbyněk Planka


