
Zápis č. 1/2023
ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov

Termín: pátek 13.1.2023
Místo:   házenkářské hřiště

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

omluveni: Vendula Tišlerová
členové oddílu:

1) Kontrola úkolů

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

- Školení pro trenéry na téma „Motivace hráčů a hráček“ – zakoupeno 5 přístupů
(rozesláno trenérům). Přístupy jsou platné 12 měsíců.  Zpětná vazba od trenérů –
zaslat na e-mail: milan.beny@seznam.cz do 28.2.2023. zodp. trenéři družstev

- Vývěsní skříňka u autobusová zastávky „Svinov, náměstí“ – podepsána nájemní
smlouva (cena 775,- Kč/rok). Vývěsní skříňky bude průběžně aktualizovat
Markéta Horáčková.

- Nákup koše na míče (inspirace z Chropyně) – zodp. Milan Beneš, úkol trvá
- Soupravy pro členy oddílu – výbor rozhodl o nákupu sportovních souprav pro

členy oddílu od kategorie mladších žáků výše. Zjistit možnosti souprav u firmy
Hummel, případný nákup v roce 2023. zodp. Milan Beneš   Termín: 31.1.2023

-

2) Akce, zasedání
- Turnaj přípravek se uskuteční 12.2.2023 ve sportovní hale ve Svinově – pronájem

haly zajištěn. Organizace turnaje   zodp. trenéři družstva přípravky, bufet –
zodp. Radim Kratochvíl

- Termíny zimních turnajů ve svinovské sportovní hale
28.1.2023 – mladší žačky (ředitel Jakub Wnetrzak)
26.2.2023 – starší žačky (ředitel Michal Matoušek)
Organizace turnajů (bufet, časomíra, popisky šaten, atd.) – zodp. Radim
Kratochvíl

3) Sportovní soutěže
- Zimní halové přebory (ZHP + ZLM) – termíny turnajů zveřejněny ve zprávě

oblasti. Startovné dle propozic – uhrazeno. Oddíl hradí dopravu na turnaje.

4) Areál hřiště
- Tribuna pro fanoušky – přípravné práce + montáž tribuny proběhla. Předáno

bez vad a nedodělků. Faktura uhrazena, vyúčtování dotace zasláno na dárce
(Město Ostrava, městský obvod Svinov)



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 měsíci listopad - leden byly podány následující žádosti o dotaci:
            - NSA – můj klub 2023
            - Moravskoslezský kraj – činnost mládežnických družstev
            - ČOS – vybraný oddíl dospělých

-   V současné době jsou vypsány dotační programy:
- ČOS – granty odboru sportu a župní grant
- Mob Svinov – dotace na činnost oddílu

            -   Výsledky žádostí o dotace:
-

-vyúčtování dotací – zodp. Vendy Tišlerová, v termínech uvedených v darovacích
smlouvách

- Rozpisu tréninků v období listopad 2022–březen 2023 (31.10.2022 – 31.3.2023):
Sportovní hala
Mladší žačky – pondělí a čtvrtek 16.30 – 18.00 hod. (17.30-18.00 celá hala)
Starší žačky + dorostenky – úterý 18.30 – 19.30 hod., pátek 19.00 – 20.00 hod.
Mladší žáci – úterý 17.30 – 18.30 hod., pátek 18.00 – 19.00 hod.
Starší žáci – úterý 18.30 – 19.30 hod., pátek 19.00 – 20.00 hod
Muži – úterý 19.30 – 20.45 hod., pátek 20.00 – 21.00 hod.
Tělocvična ZŠ Svinov, Bílovecká 1:
Kuřátka – pondělí 16–17 hod.
Přípravka – úterý 16-18 hod.
Tělocvična ZŠ Svinov, Bílovecká 10:
Přípravka – pátek 16-18 hod

- Členské a oddílové příspěvky v roce 2023 – termín úhrady do 31.3.2023!
- žactvo – 1 200,- Kč
- dorost – 1 400,- Kč
- dospělí (aktivní hráči) – 1 700,- Kč
- dospělí (přispívající členové, aktivní trenéři, hráči na hostování) - 800,- Kč.
Příspěvky se hradí 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

- Přihláška na Zimní halové mistrovství ČR v kategorii mladších žaček –
pořadatelství turnaje nám nebylo přiděleno

- Nákup tiskárny – zodp. Vít Horáček a Lumír Pščolka   Termín: 28.2.2023
- Nákup tabletu pro spouštění hudby – návrhy zašle Vojtěch Beneš do 28.2.2023



- Nedělní vložené tréninky – zodp. Aleš Matoušek, termíny a organizace popsány
v samostatném e-mailu, který obdrželi trenéři družstev. Sportovní hala
předběžně zarezervována.

- Valná hromada severomoravské oblasti – termín: neděle 29.1.2023 v 10 hod. v
Chropyni, účast za oddíl zajistí Zbyněk Planka

- Žádost SNH ohledně materiálů na nové webové stránky oddílu – materiály
připraví Jakub Wnetrzak a pošle ke schválení na členy výboru Termín: 25.1.2023

-

Termín další schůze výboru – bude určen dle potřeby
V Ostravě – Svinově, 13.1.2023
Zapsal: Zbyněk Planka
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