
Zápis č. 5/2021
ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov

Termín: 8.10.2021
Místo:   házenkářské hřiště

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

omluveni: Vendula Tišlerová
členové oddílu: Michal Lach, Klára Benešová, Markéta Šulcová, Nikola Rousová, Vladimír
Ristič, Silvie Bendová, Jan Schwarzer, Miroslav Ristič

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.

- Oslavy k výročí 100 let Svinovské národní házené (2022) – výbor oddílu
odsouhlasil spolupráci s oddílem Studénky v rámci utkání Čechy-Morava, které
se uskuteční ve Studénce v termínu termín 6.-8.května 2022. Na našem hřišti
proběhnou v sobotu 7.5.2022 přípravné utkání družstev Čech. Dále uspořádáme
tradiční večerní turnaj starých gard. Účast maximálně 8 družstev (podmíněno
začátkem turnaje v 17 hod.). Oslovit okolní týmy + naše hráče – zodp. Vít
Horáček Termín: ihned

- 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 rozdána, na základě zájmu členů proběhne
doobjednání triček zodp. Jakub Wnetrzak Termín: do 15.10.2021, cena trička
pro nečleny a pro členy, které již jednou tričko mají – 150 Kč

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

- 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 –
zatím nebylo vyřešeno

-

2) Akce, zasedání
- Oddílový badmintonový turnaj – termín byl posunut na sobotu 18.12.2021 ve

sportovní hale. Hala rezervována, pozvánka + událost na oddílovém facebooku
zodp. Vojta Beneš, pozvánku rozeslat e-mailem členům – zodp. Víťa Horáček,
organizace turnaje – zodp. Zbyněk Planka



- Hráčská a členská schůze se uskuteční v úterý 16.11.2021 od 18 hod. v restauraci
U Slunce. Pozvání platí pro ženy, muže, dorostenky, dorostence a přispívající.
Pozvánka + událost na facebooku – zodp. Vojta Beneš Termín: ihned. Trenéři
družstev si připraví stručné zprávy o činnosti družstva

- Sokolský turnaj přípravek se uskuteční 20.-21.11.2021 ve sportovní hale Svinov.
Pořadatelem akce je komise NH při ČOS. Hlavní organizátorem akce za oddíl
NH je Michal Lach. Sportovní hala rezervována. Ubytování družstev
v tělocvičnách ZŠ Svinov, Bílovecká 10 je domluveno. Případné stravování
družstev je domluveno v restauraci U Slunce. Michal Lach zašle v dohledné době
seznam úkolů, které bude potřebovat zajistit od výboru oddílu.

- Zasedání komise NH při ČOS se uskuteční v sobotu 20.11.2021 ve 20 hod. ve
sportovní hale Svinov. Pozvánka z ČOS přišla. Michal Lach se zúčastní jako člen
komise, za oddíl se zasedání zúčastní? - nutná domluva výboru.

- Dorostenecké sokolské přebory se v roce 2021 nebudou pořádat – termíny konání
přeborů v roce 2022 určí komise na nejbližší schůzi – nutno odhlásit rezervaci
haly – zodp. Michal Lach, termín: ihned

3) Sportovní soutěže
- 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

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 září-říjen byla podána žádost o dotaci:

- Město Ostrava – činnost mládežnických družstev
- NSA – regionální sportovní infrastruktura

- Penny Market – grant pro sokolské jednoty „Hýbeme se hezky česky“ – II. kolo
proběhlo – obsadili jsme 3.místo a získali dotaci ve výši 5 000,- Kč. Poděkování
všem, kteří náš projekt podpořili.

-   V současné době jsou vypsány dotační programy:
- Město Ostrava – investiční akce
- Moravskoslezský kraj – činnost mládežnických družstev
- NSA – můj klub 2022

- Výsledky žádostí o dotace:



-  nejsou
- Vyúčtování dotací – zodp. Vendy Tišlerová  Termíny: listopad 2021 – leden 2022

- Rozpis tréninků v období listopad 2021 – březen 2022 (1.11. – 31.3.2022):
Ssportovní hala
Mladší žačky – pondělí a čtvrtek 16.00 – 17.30 hod.
Starší žačky A a B –  pondělí a čtvrtek 16.30 – 18.00 hod.
Mladší žáci – úterý a pátek 18.00 – 19.15 hod.
Starší žáci a dorostenci – úterý a pátek 18.00 – 19.15 hod
Ženy a dorostenky – úterý a pátek 19.15 – 20.30 hod.
Muži – úterý a pátek 19.15 – 20.30 hod.
Tělocvična ZŠ Svinov, Bílovecká 1:
Kuřátka – pondělí 16–17 hod.
Přípravka chlapci – úterý a pátek 16-17 hod.
Tělocvična ZŠ Svinov, Bílovecká 10:
přípravka dívky – pondělí a pátek 16-17 hod

- 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

- Trenérské obsazení družstev v soutěžní sezóny 2021/2022
Přípravka dívky – Adriana Diľová, Nikola Rousová, Markéta Šulcová
Přípravka chlapci – Vladimír Ristič
Mladší žačky – Klára Benešová, Daniela Domesová
Mladší žáci – Jan Schwarzer
Starší žačky A – Silvie Bendová, Tomáš Benda
Starší žačky B – Klára Benešová, Daniela Domesová
Starší žáci – Miroslav Ristič
Dorostenky – Milan Beneš
Dorostenci – Zdeněk Kadlčík, Michal Lach
Muži – Zbyněk Planka

- Turnaje mladšího žactva proběhnou ve svinovské sportovní hale v termínech
sobota 27.11. (mladší žačky) a neděle 28.11. (mladší žáci). Organizace turnajů –
zodp. trenéři družstev (ve spolupráci se členy výboru a oddílu).  Hala je
zarezervovaná.

- Pořádání vrcholných akcí mládeže – v případě zájmu nahlásí info trenéři
družstev na výbor oddílu. Výbor poté rozhodne, zda podáme přihlášku.
Termín: 31.10.2021

- Výbor schválil zakoupení míčů pro přípravku (15 + 15 ks) – zodp. Milan Beneš,
termín: 31.10.2021

- Žádost PS Ještěr – výbor oddílu souhlasí s uspořádáním akce Halloween na
házenkářském hřišti – termín: pátek 5.11.2021



- Náborové turnaj mladšího žactva (4. a 5. třídy) proběhnou v termínech 22.10. a
19.11. v dopoledních hodinách. Výzva pro všechny členy v pomoci při organizaci.
Zodp. Klára Benešová

- Dodržovat metodické doporučení k dosažení technických norem tréninku podle
věkových kategorií (příloha zápisu) – zodp. trenéři všech družstev

- Výbor odsouhlasil příspěvek na teambuildingové akce družstev ve výši 200
Kč/zúčastněného člena.

- Opětovné upozornění na nepořádek v modrém skladu – po každém tréninku je
nutno zkontrolovat, zda všechny věci byly uloženy na správné místo + uklízet
míče ze hřiště a nechávat v sítích – zodp. trenéři družstev

- Výbor odsouhlasil proplácení lepidla pro družstva žen a mužů. Je nutné donést
daňový doklad.

- Návrh na vylepšení dětského hřiště – lavičky + houpačka – zamyslet se a vyřešit
na jaře roku 2022

- Vyúčtování dopravy na zápasy předat Vendy Tišlerové – zodp. trenéři družstev
Termín: 31.10.2021

Termín další schůze výboru bude stanoven dle potřeby
V Ostravě – Svinově, 8.10.2021
Zapsal: Zbyněk Planka


