
 
  Zápis č. 4/2019 

ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov 
 
 
Termín: 26.4.2019 
Místo:  házenkářské hřiště 
 
Přítomni:   Zbyněk Planka, Vít Horáček, Milan Beneš, Michal Matoušek, Jakub Wnetrzak, 
Kateřina Strnišťová,  
 
omluveni:  Libor Kahaj 
   
členové oddílu:   Tomáš Strniště, Michal Lach, Petr Rucký, Miroslav Rucký 
 
1) Kontrola úkolů 

 
  

- Návrh na zakoupení oddílových triček – Odsouhlasen materiál a cena s potiskem do 
350,- Kč. Potisk trička byl schválen. Trička jsou objednány. Termín dodání ?       
zodp. Jakub Wnetrzak 

- Studie na novou zastřešenou tribunu – zpracovává Ondra Černík – první návrhy 
studie dodá do 26.4.2019. Na starost má Michal Matoušek  

- Nátěr zábran – splněno 
-  

 
2) Akce, zasedání 

 
- Oddílové soustředění mládeže proběhne v Rokytnici – termín 4.8.-9.8.2019. 

Vedoucí soustředění - Klára Benešová. Cena pobytu 1.900 Kč pro děti do 12 let a 
2.100 Kč pro děti nad 12 let K dnešnímu dni je přihlášeno 18 dětí  

- Celostátní soustředění žactva – přihlášeno 9 členů oddílu. Kontrola úhrady 
poplatků – zodp. Zbyněk Planka 

- Výcvikový tábor juniorů – přihlášeno 5 členů oddílu. Kontrola úhrady poplatků 
– zodp. Zbyněk Planka 
 

 
3) Sportovní soutěže 

- Rozlosování jarní části soutěží bylo zasláno všem trenérům družstev. Žádosti o 
přeložení zápasů, případně domluvené změny v rozlosování hlaste na Víťu 
Horáčka, který změny nahlásí na oblast. Změny musí být odsouhlaseny i 
s trenéry příslušného družstva našeho oddílu, kterého se tato změna nějakým 
způsobem dotkne. Dohodnuté změny týkající se následujícího víkendu hlaste Vítu 
Horáčkovi s předstihem - nejpozději v úterý před příslušným víkendem, kterého 
se změna týká!!!  Zodp. trenéři jednotlivých družstev 

- Před víkendem bude e-mailem rozesílán zpravodaj s informacemi k víkendovým 
zápasům. Zodp. Vít Horáček 

- Turnaj mladšího žactva o Pohár svinovské pandy se uskuteční v sobotu 15.6.2019 
– zodp. za organizaci Silvie Bendová  

-  



4) Areál hřiště 
- Zděné sklady – objednávka nových oken a dveří – zodp. Michal Matoušek 
- Oprava střechy  
- Nákup 4 laviček do bufetu, cena cca 10 tis.Kč  zodp. Michal Matoušek 
- Dodělat dlaždice u schodiště – zodp. Radim Kratochvíl a Michal Matoušek 
- Pokračovat v rozšiřování dětského hřiště – zodp. Jakub Wnetrzak a Michal 

Matoušek 
 
 
 
5) Superpohár mládeže – termín 4.5.2019 
      Akce proběhla bez problémů. Poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci 
      Zbývá provést vyúčtování akce na SNH – zodp. Katka Strnišťová a Zbyněk Planka 
 
6) Různé 

- Správcem oddílového webu a facebooku je Jakub Wnetrzak. Všechny požadavky 
na zveřejnění článků jak na webu, tak na facebooku zasílat na email: 
wetro@email.cz 

- Rozpis tréninků na házenkářském hřišti v měsíci duben – červen 2019: 
Kuřátka: Pondělí  16.15 – 17.15 
Minižactvo: Pondělí  17.15 – 18.15, Čtvrtek  17.00 – 18.00 
Mladší žačky: Pondělí 16.30 – 18 hod. Středa 17.00 – 18.30     
Starší žačky:   Pondělí  17.00 – 18.30, Středa 17.00 – 18.30 
Ženy:   Úterý  18.30 – 20.00, Čtvrtek 18.30 – 20.00  

 Mladší žáci + starší žáci: Úterý  16.00 – 17.30,  Čtvrtek 16.00 – 17.30 
     Pátek16.00 – 17.30,  

            Muži +dorost: Úterý  17.00 – 19.30, Pátek 18.00 – 19.30, při dvojkole čtvrtek 18.00 -  
                        19.30 hod.) 
 

- Dotace  – období  duben 2019:  
- podepsána smlouva s Arcelor Mittal 10.000,- Kč  
- odevzdány  žádosti o dotace: 
- Město Ostrava – dotace z výnosů hazardních her (2 žádosti) 

- Členské a oddílové příspěvky v roce 2019 – seznam je pravidelně zasílán na 
trenéry družstev 

- Návrhy trenérů na hráče (hráčky), kteří budou mít za odměnu hrazen poplatek 
soustředění žactva a VT juniorů  oddílem - schváleno 
Minižactvo – Jakub Březina 
Mladší žačky – Eliška Zavřelová 
Mladší žáci – Vít Kuzník 
Starší žačky – Sýkorová Kristýna 
Starší žáci –  
Dorostenky – Romana Gebauerová 

- Dorostenci – Vláďa Ristič 
- Podána informace o výstavbě sportovní haly – výzva vedení městského obvodu k 

řešení lajnování, ozvučení, internet atd. Dále řešíme výměnu oken a dveří a 
opravu střechy na objektu zděného skladu, který bude v rámci výstavby 
sportovní haly omítnut 

- Žádost o zapůjčení areálu – 20.7.2019 pro Víťu Horáčka – schváleno 



- Žádost o zapůjčení areálu – 24.5.2019 od 20 hod. pro Samuela Pravdu – 
schváleno 

- Žádost o zapůjčení areálu – 31.5.2019 od 19 hod. pro Reného Krále - schváleno 
- Dopis na oblastní komisi – nesouhlas s úhradou poplatků za Superpohár – zodp. 

Zbyněk Planka – splněno, dopis odeslán 
- Doplnit žlutou sadu dorosteneckých dresů o 2 dresy + trenky – zodp. Milan Beneš 
- Nákup sady dresů pro družstvo mladších žaček – zodp. Milan Beneš 
- Na nové dresy budeme na dávat potisku názvu oddílu  SVINOV !!!  - zodp. Milan 

Beneš 
- Silvie Bendová oznámila, že již nechce v další sezóně trénovat družstvo mladších 

žaček – hledat nové trenéry pro družstvo. Informace členům oddílu – zodp. Vít 
Horáček 

- Dětský den na hasičárně proběhne v sobotu 1.6.2019 – stanoviště oddílu NH bude 
zajišťovat družstvo žen. Začátek akce ve 14 hod. 

- Facebook – skupina „Házená Svinov“ – přístup do skupiny mají jen členové 
oddílu NH při TJ Sokol Svinv, věkové omezení nad 15 let 

- Propozice ligových soutěží – termín přihlášek stanoven na 7.6.2019 
- Termín žádostí o vrcholné akce mládeže – sezóna 2019/2020 – 15.9.2019 

 
 

 
Termín další schůze výboru– pátek 7.6.2019 ve 20 hod. na házenkářském hřišti. Schůze 
bude rozšířena o trenéry družstev 
 
V Ostravě – Svinově, 26.4.2019 
Zapsal: Zbyněk Planka 


