
Zápis č. 3/2020
ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov

Termín: 3.4.2020
Místo:   videokonference

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

omluveni:

členové oddílu: Klára Benešová, Ellen Kocichová

1) Kontrola úkolů

- Skladiště branek – bylo rozhodnuto o likvidaci některých branek – zodp. za likvidaci
družstvo mužů Termín: 31.3.2020  - termín prodloužen do jarní brigády

- Diskuse na téma přístupu do areálu házenkářského hřiště při ligových utkání – bude
dořešeno na příští výborové schůzi

2) Akce, zasedání

- Večerní turnaj starých gard – termín byl stanoven na sobotu 23.5.2020, pozvánka byla
rozeslána na oddíly Vítkovic, Studénky, Albrechtiček a Staré Vsi – nejpozději
30.4.2020 bude rozhodnuto, zda se turnaj odehraje v původním termínu, nebo
přesuneme turnaj na podzim 2020, popř. turnaj zrušíme bez náhrady (na základě
vývoje situace ohledně koronaviru)

- Turnaj mladšího žactva o Pohár pandy – termín byl stanoven na sobotu 13.6.2020 –
termín turnaje zatím držíme, uvidíme, jaký bude vývoj situace ohledně
koronaviru a zda se bude hrát jarní část soutěže.

- Sokolský turnaj kategorie minižactva ve Svinově – termín 21.11. – 22.11.2020 –
sportovní hala rezervována. Domluvit ubytování a stravování družstev v ZŠ –
splněno,

- Letní oddílové soustředění žactva proběhne opět v Rokytnici u Přerova. Termín – 2.8.-
7.8.2020 – hlavní vedoucí soustředění – Klára Benešová. Příprava soustředění bude
probíhat dále bez ohledu na nynější situaci ohledně koronaviru.

- Soustředění žactva pořádané SNH proběhne v Krčíně v termínu: 1.-8.7.2020 – SNH
zatím akci nezrušilo – zájemci mají stále možnost se přihlásit na akci

- VTJ – 1. běh v Chropyni v termínu 24.-28.6.2020
2. běh na Plzeňsku v termínu 6.-8.11.2020

SNH zatím akci nezrušilo – zájemce mají možnost se přihlásit na akci.

3) Sportovní soutěže
- Český pohár – postup družstva mužů do finále – finále odloženo na neurčito
- Turnaj mladších žákyň ve Svinovské sportovní hale – zrušeno
- Další turnaj přípravek ve Svinovské sportovní hale – předpokládaný termín -   sobota

28.3.2020 - zrušeno



4) Areál hřiště
- Návrhy na další vylepšení areálu, které by stály za úvahu řešit: nový plot mezi farou,

novými buňkami a novým parkovištěm, oprava schodiště a plochy před novými
buňkami, LED osvětlení hřiště – pokusíme se zajistit firmu, která by připravila návrh
možného osvětlení + předpokládaný rozpočet. Milan Beneš zajistil firmu, která
zpracuje návrh nového osvětlení + orientační rozpočet. Jednání proběhne
v pondělí 6.4.2020

- Jarní brigáda proběhne v termínu - neděle 29.3.2020 byla zrušena.
- Jarní brigáda proběhne následovně:

- muži + dorostenci (každé družstvo zvlášť) provedou úklid areálu hřiště +
rozebrání branek (předběžný termín – víkend 18.-19. dubna)

- ženy + dorostenky provedou úklid sociálního zařízení + úklid 2 buněk u
hřiště (termín do 20.4.2020)

Všichni účastníci brigády budou mít roušku a budou rozděleni do menších
pracovních skupin

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 březnu byly odevzdány následující žádosti o dotace:

- Firma Mendeléz – žádost o grant na soustředění mládeže
-   V současné době jsou vypsány následující dotační programy:

- Moravskoslezská župa sokolská – Termín: 15.4.2020
- Hyundai – Termín: 15.4.2020
- Město Ostrava – loterie – termín: 20.4.2020

- Výsledky žádostí o dotace:
- Město Ostrava, městský obvod Svinov – 108 000 Kč

- Vyúčtování dotací – z roku 2019 schází vyúčtovat dotace z Města Ostravy –
loterie.    Zodp. Zbyněk Planka a Vendy Tišlerová    Termín: 15.4.2020

- Členské a oddílové příspěvky v roce 2020
- žactvo – 1 000,- Kč
- dorost – 1 200,- Kč
- dospělí (aktivní hráči) – 1 500,- Kč
- dospělí (přispívající členové, aktivní trenéři) - 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
Termín zaplacení členských příspěvků na běžný účet do 31.3.2020 – ve výběru
členských příspěvků je potřeba pokračovat. Termín se na základě aktuální
situace prodlužuje do 30.4.2020    zodp. trenéři jednotlivých družstev
Seznam členů, kteří mají členské příspěvky zaplaceny, je aktualizován a zasílán
2x měsíčně. Zodp. Zbyněk Planka

- Valná hromada SNH byla odložena na neurčito



- Motivace členů oddílu k účasti na celostátním soustředění žactva a VT juniorů a
juniorek. Bylo domluveno, že trenéři žákovských a dorosteneckých družstev navrhnou
za každé družstvo 1 hráče či hráčku, který si za svůj přístup zaslouží účastnit se těchto
soustředění a oddíl těmto vybraným hráčům či hráčkám soustředění uhradí. Na
základě návrhů trenérů bude na příští výborové schůzi schválen seznam osob, kterým
bude poplatek za soustředění uhrazen oddílem. Trenéři nahlásí vybrané hráčky či
hráče do 27.3.2020 - Zbyňku Plankovi – termín prodloužen do 19.4.2020

- Minikempy žactva – akce byly zrušeny bez náhrady – vybrané poplatky vrátit
rodičům.  Zodp. trenéři družstev

- Tréninky v období duben–červen na venkovním hřišti – požadavky na tréninkové dny
a hodiny zaslat Zbyňku Plankovi do 15.3.2020 – termín prodloužen do 19.4.2020
zodp.: trenéři družstev

- Metodické doporučení k dosažení technických norem tréninku podle věkových
kategorií – zpracoval Aleš Matoušek, Milan Beneš a Klára Benešová – proběhne
schůzka s trenéry, kde bude tento materiál prezentován. Termín schůzky bude
domluven – předpoklad před jarní částí soutěže – bylo odloženo na neurčito

- Trénink brankářů – bylo odloženo na neurčito   zodp. Vláďa Ristič
- Herní systém ligových soutěží žen – výbor oddílu bude respektovat stanovisko trenérů

družstva žen   Termín: 27.3.2020 – termín prodloužen do 19.4.2020   zodp. trenéři
družstva žen

- Přesun míčů a tréninkových pomůcek z haly do skladu na hřišti – Termín:
9.4.2020   zodp. Milan Beneš

- S trenéry družstev budou uzavřeny dohody o provedení práce – návrh dohody
zašle trenérům Zbyněk Planka   Termín: 19.4.2020

- Čerpání dotací – připravit tabulku, ze které bude zřejmé, na jaké účely se mohou
dotace čerpat   Termín: 19.4.2020   zodp. Jakub Wnetrzak

- Výbor oddílu vydal stanovisko ohledně k rozehraným soutěžím a jejich možným
formám dohrání. Stanovisko oddílu bude prezentovat Klára Benešová v pracovní
skupině VV SNH.
1) Nedohrané halové akce - Český pohár, Zimní liga mládeže, Zimní halové

mistrovství mládeže – zrušit bez náhrady
2) Čechy – Morava včetně všech doprovodných akcí – zrušit bez náhrady
3) Jarní část sezóny 2019/2020 (ligové soutěže, oblastní soutěže) – pokračovat v

soutěžích, pokud bude časový prostor na dohrání. Oddíl předpokládá, že
pořadatelé (VV SNH a SM OSK mají stanoven nejzazší termín, ve kterém je
potřeba začít hrát). V případě, že časový prostor nebude, tak sezónu
2019/2020 zrušit.

4) Mistrovství a Pohár ČR mládeže – odehrát jen v případě dokončení jarní
části soutěže a v červnových termínech. V případě, že časový prostor v červnu
nebude, tak akce zrušit.

5) Sezóna 2020/2021 – začít hrát dle klasického herního rozpisu. V případě
nedohrání ligových soutěží 2019/2020 nebude nikdo sestupovat ani
postupovat.

Termín další schůze výboru proběhne dle potřeby. Předpokládaná forma schůze -
videokonference.

V Ostravě – Svinově, 3.4.2020
Zapsal: Zbyněk Planka


