
Zápis č. 2/2023
ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov

Termín: pátek 24.2.2023
Místo:   házenkářské hřiště

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

omluveni: Vojtěch Beneš
členové oddílu: Klára Benešová

1) Kontrola úkolů

- 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

- 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.
- vybrán druh a barva souprav
- nákupní cena souprav - 1.500,- Kč - dospělé velikosti, 1.300,- Kč - dětské

velikosti
- objednat vzorky souprav – zodp. Milan Beneš
- zkouška velikostí a objednávka pro jednotlivé družstva zodp. trenéři

družstev, organizaci zkoušení řídí Milan Beneš
- přispívající členové dostanou e-mail ohledně možnosti objednání a

vyzkoušení soupravy – zodp. Vít Horáček
- spoluúčast členů – hráči, trenéři, funkcionáři – 500,- Kč, přispívající

členové – 750,- Kč
- Nákup tiskárny – tiskárna zakoupena, cena tiskárny 10.000,- Kč, instalace

proběhne před začátkem jarní soutěže zodp. Lumír Pščolka
- Nákup tabletu pro spouštění hudby – návrhy zašle Vojtěch Beneš do 28.2.2023

2) Akce, zasedání
      -   oddílové soustředění mládeže – termín 6.8.-11.8.2023, místo Stará Ves, přihlášky

přes webový odkaz. Uzavření nájemní smlouvy – zodp. Klára Benešová a Zbyněk
Planka

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

oblasti. Startovné dle propozic – uhrazeno. Oddíl hradí dopravu na turnaje.
- Zimní halové mistrovství ČR – postup družstva mladších žaček – místo Litvínov,

termín: 26.3.2023
Oddíl hradí – dopravu na turnaj (4 auta), paušál na stravování 300,- Kč/osobu +
paušál na ubytování 200,- Kč/osobu

- Pohár ČR – postup družstva mužů do semifinále – oddíl hradí dopravu a vklad
na turnaj



4) Areál hřiště
- Brigáda v areálu házenkářského hřiště – termín: neděle 26.3.2023 v 9 hod.

- organizace brigády – Michal Matoušek
- účast - dospělí členové, dorostenecká kategorie a starší žactvo.
- Událost na oddílovém facebooku – zodp. Vojtěch Beneš
- Rozeslat pozvánku e-mailem – zodp. Vít Horáček
- objednat přistavení kontejneru na listí – zodp. Zbyněk Planka
- nákup čisticích a mycích prostředků – 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 měsíci únor  byly podány následující žádosti o dotaci:
            - Město Ostrava, městský obvod Svinov – 4 žádosti
            - ČOS OS – 3 žádost

-   V současné době jsou vypsány dotační programy:
- ČOS – župní grant

            -   Výsledky žádostí o dotace:
- MSK prostřednictví ČUS – 91.300,- Kč
- Město Ostrava – z formálních důvodů dotace neposkytnuta

-vyúčtování dotací – splněno, všechny dotace roku 2022 vyúčtována

- 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

- Valná hromada severomoravské oblasti – informace z průběhu VH podala Klára
Benešová

- Připravit rozpis tréninků v období duben-červen – zodp. Zbyněk Planka
- Vykazování cestovného na zápasy a turnaje – používat jednotný formulář, který

byl trenérům rozeslán elektronickou cestou. Vytištěné formuláře jsou v případě
potřeby uložené v buňkách na hřišti

- Nabídka odkupu vývěsní skříňky od Mob Svinov – cena 1.500,- Kč, prohlídka
skříňky – zodp. Michal Matoušek

- Rozšíření signálu wifi ze sportovní haly do areálu házenkářského hřiště –
zakoupení 2 antén v hodnotě cca 10.000,- Kč – zodp. Lumír Pščolka Termín: do
1.3.2023

- Zapomenuté věci na hřišti, které jsou uloženy v buňce – pořídit foto věcí v buňce
+ fota zveřejnit na veřejném oddílovém facebooku a vyzvat členy, aby si věci
vyzvedli – zodp. Jakub Wnetrzak, Termín: do 31.3.2023

- Žádost Tomáše Mikyska ohledně pronajmutí areálu venkovního hřiště v termínu
sobota 17.6.2022 – předběžně schváleno – poplatek 500,- Kč, dodržet noční klid a
úklid po akci včetně odvozu odpadu.

- Rezervace sportovní haly na zimní období 2023-2024 (tréninková činnost) – bude
řešeno v červnu 2023 na základě požadavků trenérů družstev

- Valná hromada TJ Sokol Svinov proběhne v termínu středa 15.3.2023 od 18.30
hod. v restauraci U Slunce, žádáme dospělé členy oddílu o zajištění účasti –
událost zveřejněna na oddílovém faceboku

Termín další schůze výboru – bude určen dle potřeby
V Ostravě – Svinově, 24.2.2023
Zapsal: Zbyněk Planka


		2023-03-01T08:39:02+0100
	Ing. Zbyněk Planka




