
Zápis č. 4/2020
ze schůze Výboru oddílu NH při TJ Sokol Svinov

Termín: 5.5.2020
Místo:   házenkářské hřiště

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

omluveni: Jakub Wnetrzak

členové oddílu: Klára Benešová

1) Kontrola úkolů

- Skladiště branek – bylo rozhodnuto o likvidaci některých branek – splněno, schází
odvézt železný šrot – zodp. Zbyněk Planka  Termín: 15.5.2020

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

- Jarní brigády proběhly – areál házenkářského hřiště včetně sociálního zařízení je
připraveno k zahájení tréninkové činnosti

- Vyúčtování dotací – z roku 2019 schází vyúčtovat dotace z Města Ostravy, loterie -
splněno

- S trenéry družstev budou uzavřeny dohody o provedení práce – většina trenérů
dohody odevzdala, ale zůstává pár hříšníků!

- Čerpání dotací – připravit tabulku, ze které bude zřejmé, na jaké účely se mohou
dotace čerpat – splněno a rozesláno na členy výboru. Nadále uvažovat o využití
dotačních prostředků tak, ať vratky poskytovatelům dotací v roce 2020 jsou co
nejmenší.

- Sportovní nářadí a náčiní – požadavky byly zpracovány a zboží bylo objednáno
(cena cca 13.000,- Kč)

2) Akce, zasedání

- Večerní turnaj starých gard – termín byl stanoven na sobotu 23.5.2020 – turnaj
v tomto termínu neproběhne. Informaci na pozvané oddíly zašle Víťa Horáček.
Informace na facebook a webové stránky – zajistí Vojta Beneš    Termín: ihned
Budeme hledat náhradní termín turnaje – Víťa Horáček zjistí u STK SNH
(Martin Gřes) rozlosování ligových soutěží a dle toho se pokusíme stanovit nový
termín turnaje (předpoklad září 2020)

- 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.  K dnešnímu dni
je přihlášeno 15 členů oddílu

- 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. K dnešnímu
dni jsou přihlášeni 4 členové oddílu. Trenéři žákovských družstev prověří, zda
děti, které vybrali v rámci motivace (poplatek za soustředění hradí oddíl), se
soustředění zúčastní + v případě kladné odpovědi zajistí vyplněnou přihlášku od
rodičů   Termín: 31.5.2020

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

SNH zatím akci nezrušilo – zájemce mají možnost se přihlásit na akci.
Trenéři dorosteneckých družstev prověří, zda děti, které vybrali v rámci
motivace (poplatek za soustředění hradí oddíl), se soustředění zúčastní +
v případě kladné odpovědi zajistí vyplněnou přihlášku od rodičů   Termín:
31.5.2020

3) Sportovní soutěže
- Český pohár – postup družstva mužů do finále – finále odloženo na neurčito

4) Areál hřiště
       -    Michal Matoušek provedl lokální vysprávky umělého povrchu

- Návrhy na další vylepšení areálu, které by stály za úvahu řešit:
- Oprava schodiště – Michal Matoušek navrhne způsob opravy a

předpokládanou cenu materiálu
- LED osvětlení hřiště –. Milan Beneš zajistil firmu, která zpracuje návrh nového

osvětlení + orientační rozpočet. Jednání proběhlo v pondělí 6.4.2020. Firma
zpracovává návrh osvětlení

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 dubnu byly odevzdány následující žádosti o dotace:

- Moravskoslezská župa sokolská – podána 1 žádost
      - Hyundai – podány 2 žádosti (turnaj mladšího žactva a turnaj minižactva
        v listopadu 2020)

- Město Ostrava – loterie – podány 2 žádosti (výměna povrchu hřiště, a
činnost oddílu)

-   V současné době nejsou vypsány žádné dotační programy
- Výsledky žádostí o dotace:

- Město Ostrava, městský obvod Svinov – 108 000 Kč

- 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 31.5.2020    zodp. trenéři jednotlivých družstev
Seznam členů, kteří mají členské příspěvky zaplaceny, je aktualizován a zasílán
2x měsíčně. Zodp. Zbyněk Planka

- Valná hromada SNH – termín byl přesunut na 14.6.2020. Kdo zajistí účast? Po
Valné hromadě proběhne diskuse a rozhodnutí ohledně herního systému
ženských ligových soutěží – účast trenéra družstva žen nutná!

- Tréninky v období květen–červen 2020 na venkovním hřišti: (u družstev, kde nebyly
zaslány požadavky zůstávají tréninkové dny a hodiny dle podzimu 2019):

- Kuřátka: Pondělí  16.00 – 17.00
- Minižactvo: Pondělí  16.00 – 17.00, Čtvrtek  17.00 – 18.00
- Mladší žačky: Pondělí 16.30 – 18.00 hod., Čtvrtek 16.30 – 18.00
- Starší žačky:   Pondělí  17.00 – 19.00, Středa 17.00 – 19.00
- Dorostenky:  budou trénovat se staršími žačkami nebo ženami (systém si

upřesní trenéři starších žaček, dorostenek a žen)
- Ženy: Středa  18.30 – 20.00, Pátek 18.30 – 20.00
-  Mladší žáci:  Úterý  16.30 – 18.00,  Pátek 16.30 – 18.00
- Dorostenci: Úterý  17.00 – 18.30,  Pátek 17.00 – 18.30
- Muži: Úterý  18.00 – 19.30,  Pátek 18.00 – 19.30

- 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. V nejbližší době by ze SNH měly přijít návrhy na herní systémy
ženských ligových soutěží. Poté bude předloženo trenérovi družstva žen
k rozhodnutí. Zodp. Michal Lach

- Výbor oddílu rozhodl o zahájení tréninkové činnosti od pondělí 11.5.2020. Je
nutno dodržovat podmínky stanovené rozhodnutím Vlády ČR ze dne 30.4.2020
(viz. příloha zápisu)

- VV SNH přijal dne 4.5.2020 bezprecedentní opatření, které jsou zveřejněny na
webových stránkách SNH – viz. odkaz:
http://www.svaznarodnihazene.cz/koronavirus-ukonceni-soutezniho-rocniku-201920

- Zasedání oblastní komise proběhne v úterý 12.5.2020. Na tomto jednání bude
rozhodnuto o oblastních soutěžích mládeže. Stanovisko výboru oddílu je takové,
že všechny soutěže soutěžního ročníku 2019/2020 by měly být ukončeny a veškeré
výsledky anulovány. Prosím o názor trenérů družstev   Termín: 10.5.2020. Na SM
OSK bude v pondělí 11.5.2020 odesláno vyjádření oddílu   Zodp. Zbyněk Planka

- Výbor oddílu rozhodl o zakoupení 1 ks stojanu na kola (pro 5 kol + při výběru
dát pozor, aby stojan byl přizpůsoben horským kolům a kotoučovým brzdám) –
zodp. Michal Matoušek

- Výbor oddílu rozhodl o nákupu sportovní obuvi pro hráče a hráčky ligových
družstev, trenérů všech družstev a členů výboru.
Postup:



1) výběr cca 3 obchodů, kde by si členové mohli obuv vyzkoušet + nákup
proběhne na fakturu – zodp. Milan Beneš   Termín: 31.5.2020

2) poté bude zveřejněna informace všem členům oddílu, kterých se to týká, aby
si obuv vyzkoušeli a poté poslali svou objednávku. Objednávky se budou
zasílat následovně:

- trenéři mládežnických družstev + členové oddílu – zašlou Milanovi
Benešovi

- hráči ligového družstva mužů – zašlou Vojtovi Benešovi
- hráčky ligového družstva žen – zašlou Michalovi Lachovi (popř.

zástupci, kterého Michal Lach určí)
3) Poté se sejdou všechny objednávky u Milana Beneše, které objedná zboží u

vybraných dodavatelů
4) Výjimky (nadměrné velikosti obuvi, atd.) – žádosti zaslat Milanovi Benešovi,

schvaluje výbor oddílu
5) Příspěvek oddílu je stanoven ve výši 1 000 Kč. Částku nad 1 000 Kč si budou

hradit členové.
6) Podmínkou příspěvku oddílu je tréninková účast člena oddílu minimálně ve

výši 60 %.
- Výbor oddílu rozhodl o termínu hráčské schůze – pátek 19.6.2020 na

házenkářském hřišti – trenéři družstev, mužů, žen, dorostenek a dorostenců –
informovat hráče a hráčky. Pozvánka na hráčskou schůzi – zodp. Vojtěch Beneš

- Výbor oddílu navrhuje pořádat tréninky i v červenci 2020.
- Nákup dezinfekčních prostředků na ruce a na tréninkové pomůcky – zodp.

Vendy Tišlerová   Termín: 10.5.2020
Dezinfekční prostředky na ruce budou umístěny jednak na toaletách a dále
budou v modrém skladu s tím, že každý trenér dá dezinfekci během tréninku na
střídačku a poté zase dezinfekční prostředky uklidí do modrého skladu.
Dezinfekce na tréninkové pomůcky bude umístěna v modrém skladu.

- Dezinfekce tréninkových pomůcek (míče, švihadla, náčiní atd.) – zodp. trenéři
družstev   četnost: po každém tréninku

- Úklid sociálního zařízení a buněk nadále zajišťují hráčky družstva žen a
dorostenek. Při úklidu je potřeba provést dezinfekci prostor – minimálně 1x
týdně.

Termín další schůze výboru bude stanoven dle potřeby.

V Ostravě – Svinově, 5.5.2020
Zapsal: Zbyněk Planka


