
Zápis č. 1/2022
ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov

Termín: pátek 7.1.2022
Místo:   házenkářské hřiště

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

omluveni: ---
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.

- 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. Zatím žádný posun-urgence u starosty – prověří
a dá vědět

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

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

-

2) Akce, zasedání
- Valná Hromada severomoravské oblasti – termín: neděle 9.1.2022, účast za oddíl

zajistí Zbyněk Planka
- Valná Hromada komise NH při OS ČOS – termín: pátek 14.1.2022, účast za oddíl

zajistí Michal Lach
- Zimní turnaje, které se uskuteční ve svinovské sportovní hale:

1) ZHP dorostenky, termín 15.1.2022 – ředitel turnaje Jakub Wnetrzak
2) Český pohár muži, termín 29.1.2022 – ředitel turnaje Aleš Matoušek
3) ZHP starší žáci, termín 30.1.2022 – ředitel turnaje Zbyněk Planka
4) ZHP mladší žačky, termín 20.2.2022 – ředitel turnaje Milan Beneš

Organizace všech turnajů (časomíra, bufet, popis šaten, tabulky atd.) zodp.:
Radim Kratochvíl a Tomáš Benda



3) Sportovní soutěže
- Zimní halové přebory severomoravské oblasti – propozice rozeslány na trenéry

družstev – účast družstev: mladší žačky, mladší žáci, starší žačky A + B, starší
žáci, dorostenci. Oddíl hradí cestovné + startovné.

- Český pohár – propozice rozeslány trenérům družstev – družstvo mužů – účast,
družstvo žen – neúčast. Oddíl hradí cestovné + startovné.

-

5) Areál hřiště
- Tribuna pro fanoušky – výbor rozhodl o objednání dalších dvou modulů tribuny.

Smluvní cena 192 390,- Kč včetně DPH. Objednávka odeslána a potvrzena.
Zálohová faktura ve výši 50 % ceny díla uhrazena dodavateli. Přípravné práce
proběhnou v měsíci březnu – v dostatečném předstihu bude vyhlášena brigáda
zodp. Michal Matoušek

6) 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 listopad – leden byly podány žádosti o dotaci:

- Město Ostrava – investiční akce
- Moravskoslezský kraj – činnost mládežnických družstev
- NSA – můj klub 2022

-   V současné době jsou vypsány dotační programy:
- ČOS – VOD a VOM – 14.1.2022, granty odboru sportu a župní grant
OS- 28.2.2021
- Město Ostrava, městský obvod Svinov – 11.2.2022

- 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 2022 – zůstávají ve stejné výši:
- 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 – Milan Beneš, Klára Benešová, Daniela Domesová
Starší žačky B – Klára Benešová, Daniela Domesová
Starší žáci – Miroslav Ristič
Dorostenky – Milan Beneš
Dorostenci – Zdeněk Kadlčík, Michal Lach
Ženy – Milan Beneš
Muži – Zbyněk Planka

- Pořádání vrcholných akcí mládeže – požádáno o Pohár ČR v kategorii mladší
žaček. Pořadatelství nám bylo ze strany SNH potvrzeno. Termín: 17.-19. června
2022

- Hospodaření oddíl za rok 2021 – odevzdat hospodáři TJ do 15.1.2022  zodp.
Vendy Tišlerová

- Na Valné Hromadě TJ Sokol Svinov budou provedeny volby nového výboru a
kontrolní komise. Zájemci o kandidaturu – přihlášky k rukám Zbyňka Planky.
Termín VH – středa 9.3.2022 v 18.30 hod.

- Výbor rozhodl o výši odměn pro trenéry družstev v roce 2022 následovně.
1) Mládežnické družstva (minižactvo – dorost) 1.200,- Kč/měsíc
2) Ligové družstva (muži + ženy) 1.500 Kč/měsíc
S trenéry družstev budou sepsány dohody o provedení práce – zodp. Zbyněk
Planka Termín: 28.2.2022

- Školení pro trenéry na téma „Motivace hráčů a hráček“ zodp. Milan Beneš
Termín: březen 2022

7) Oslavy 100 let NH ve Svinově
- Hlavní akce proběhne v sobotu 7.5.2022 (v rámci mezizemského utkání Morava –

Čechy, které pořádá oddíl Studénky). Na hřišti v sobotu odpoledne proběhnou
přípravné utkání družstev Čech a od 18 hod. bude následovat večerní turnaj
starých gard

- Zpracovat článek do Svinovského hlasatele – zodp. Zbyněk Planka a Aleš
Matoušek Termín: 28.2.2022

- Vytvořit seznam bývalých členů oddílu, které chceme na oslavy pozvat – zodp.
Zbyněk Planka, Aleš Matoušek  Termín: 4.2.2022

- Propagace akce – řešit společně s oddílem Studénky, zodp. za projednání Zbyněk
Planka



- Oddílová kronika – bude vytvořena kniha „Historie NH ve Svinově“. Kniha bude
vytisknuta, cena se bude pohybovat kolem cca 250,-/ks. Zodp. Vojtěch Beneš
Termín: 31.3.2022

- Výstava fotografií v areálu házenkářského hřiště – zodp. Vojtěch Beneš
- Oddílová trička k výročí – návrh zajistí Jakub Wnetrzak, Termín: 4.2.2022
- Ručník k výročí – návrh zajistí Jakub Wnetrzak, Termín: 4.2.2022
- Oslovit média – Česká televize, studio Ostrava – zodp. Milan Beneš, Vendy

Tišlerová, Moravskoslezský deník – zodp. Zbyněk Planka, rádio Čas – zodp.
Zbyněk Planka

- Zapůjčení party stanů + lavičky, stoly – oslovit svinovské hasiče, zodp. Michal
Matoušek

Termín další schůze výboru – pátek 4.2.2022 ve sportovní hale v 17 hod.
V Ostravě – Svinově, 7.1.2022
Zapsal: Zbyněk Planka


