
Severočeská oblastní soutěžní komise SNH 

 

Předseda: Ing. Josef Popelka   Tel.: +420 737 269 207    E – mail: popelka.j@epl.cz    Bank. spojení OSK: 234207-784/0600

   

                                                      Z P R Á V Y  č. 8 – 2014/2015  

                                               ze dne 16.4. 2015 v Chomutově 

Přítomni:  J. Popelka, L. Kult , V. Kobera (telekonference)    

Omluveni:  J. Bukovský, P. Hojer, M. Smák 

Hosté:  V. Čihař, J. Stýblo, J. Čihařová 

Program: 

1) Kontrola zápisu z minulého jednání 
2) Příprava propozic soutěží pro ročník 2015/2016 
3) Příprava oslav 110 let NH – zajištěnost  finanční a organizační 
4) Zpráva STÚ, DÚ, ÚM a ÚR 

5) Různé 
 

1) Předseda OSK zahájil jednání a omluvil neúčasti z důvodu zdravotních problémů a 

služební cesty. Požádal o schválení či doplnění navrženého programu. Program byl 

schválen v navrženém znění. Byla provedena kontrola zápisu z minulého jednání. 

Na závěr tohoto bodu programu poděkoval za velice úspěšnou reprezentaci všem 

oddílům a jejich družstvům, které se účastnily ZHP a ZLM (halových Mistrovství ČR) ve 

všech kategoriích.                                                               

Mladší žačky: KNH Litvínov…2. místo (6    5  0  1 39 : 31    10 bodů)        

Mladší žáci: KNH Litvínov…3. místo (5    1  2  2 40 : 46      4 body) 

Starší žačky: Baník Most NH…1. místo (6    6  0  0 62 : 32      4 body) 

      KNH Litvínov…5. místo (6    2  0  4 30 : 44      4 body) 

Starší žáci:  TJ Šroubárna Žatec…4. místo (5    2  0  3 55 : 42      4 body) 

Dorostenky: KNH Litvínov…7. místo (5    1  0  4 65 : 86      2 body)  

Dorostenci: TJ Šroubárna Žatec…2. místo (6    3  2  1 68 : 58      8 bodů) 

                      Baník Most NH…6. místo (6    1  1  4 65 : 81      3 body)   

Vedení Sč. OSK přeje všem hráčkám a hráčům a členům jejich realizačních týmů do 

nadcházející jarní části mistrovských soutěží hodně sportovních úspěchů a minimálně 

stejně krásná umístění ve vrcholných soutěžích v letní části ročníku 2014/2015. 

      Usnesení č. 10/2015  

b) Ukládá všem členům OSK připravit si návrhy na zlepšení organizace konání ZHP a ZLM 

- nesplněno 

Z: členové OSK    T: 16.4. 2015             NT: 15.5.2015 

 

Usnesení č. 11/2015 

a) OSK schvaluje zápis z posledního jednání OSK  
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2) Příprava propozic soutěží pro ročník 2015/2016 

Předseda STÚ a ÚM zatím nepředložili návrh, na kterém se pracuje a úkol se posouvá na 

příští zasedání.   

Usnesení č. 12/2015 – OSK bere zprávu na vědomí   

a) Ukládá předsedům STÚ a ÚM zaslat návrh Propozic soutěží ročníku 2015/2016 

k připomínkovému řízení členům OSK  

       Z: M. Smák a P. Hojer    T: 15.5. 2015 

 

3) Příprava oslav 110 let NH – zajištěnost finanční a organizační 

Předseda OSK informoval o vydání Propozic Superpoháru mládeže ze strany SNH.  

V rámci úvodních kol mistrovských soutěží byly předány nominační listy jednotlivým 

reprezentantům naší oblasti. Vzhledem k některým zdravotním či jiným problémům jsou 

ještě některé nominační listy nepředány, bude provedeno v nejbližší době. 

Na základě výzvy z VV SNH byli navrženi jednotlivými členy OSK a následně odsouhlaseni 

na ocenění v rámci oslav pp. Josef Stýblo a Josef Popelka. 

Od p. Tomčíka obdržena nabídka na zajištění jednotných dresů pro jednotlivé výběry 

oblasti – na základě neobdržení rozhodnutí o získání dotace ze strany KÚ Ústeckého kraje 

nedoporučeno zakoupení dresů pro jednotlivé výběry – předpoklad až 29.4.2015.  

Informace o financování oslav – jednotliví spolupořadatelé obdrží dle předběžné 

informace zálohu ve výši 35 tis. Kč – nejpozdější termín odeslání na účty – 27.4.2015 

Předseda ÚR provedl nominace rozhodčích na Superpohár starších žáků a žaček a na 

turnaje starých gard mužů v rámci oslav 110 let nár. házené 

Usnesení č. 13/2015 – OSK bere zprávu na vědomí a 

a) Zmocňuje předsedu OSK, aby rozhodl o nákupu reprezentačních dresů Sč. oblasti 

v potřebném počtu a odpovídající cenové relaci až na základě obdržení schválení 

naší žádosti 

b) Zmocňuje předsedu OSK jednáním s panem Tomčíkem o reálnosti dodacího termínu 

v případě pozdějšího obdržení schválení naší žádosti z KÚ do zahájení prvního 

turnaje Superpoháru mládeže dne 5.5.2015, resp. 7.5.2015. 

c) Schvaluje odeslání návrhu na ocenění pánů Josefa Stýbla a Josefa Popelky v rámci 

oslav 110 let národní házené na adresu předsedy SNH 

d) Schvaluje rozhodčí na Superpohár mládeže do Chomutova (p. Škabrada Milan a 

Kučera Marek) a Žatce   (p. Malý Jan a Kult Libor) 

e) Schvaluje rozhodčí na turnaje starých gard mužů do Litvínova (p. Malý Jan, Sýkora 

Tomáš – ze strany KR SNH pak Kratochvíl Michal), Louky (p. Škabrada Milan, Kult 

Libor) a Žatce (p. Sýkora Pavel, Janák Michal) 
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4) Zpráva STÚ, DÚ, ÚR a ÚM 

a) Informace o žádosti SK Chomutov NH upravit rozpis utkání 2. turnaje starších žaček 

v Mostě z důvodu odjezdu trenérky na utkání I. ligy žen – rozpis upraven bez vlivu na 

regulérní průběh turnaje 

b) Informace o úpravách i hracího plánu utkání 2. turnaje starších žáků v Chomutově 

c) Informace o předehrávce utkání dorostenek č. 315 SK Chomutov NH – Baník Most NH 

již dne 19.4.2015 od 16,00 hod., roz. Marek Kučera 

Usnesení č. 14/2015 – OSK bere zprávu na vědomí a  
a) Schvaluje změnu v rozpisu 2. turnaje starších žaček a starších žáků dne 18.4. 

2015 

 

5) Různé     

a) předseda OSK informoval o stavu finančních prostředků na účtu OSK – k 31.3. 2015 

b) předseda OSK upozorňuje na možnost využívání i nového bankovního spojení na SNH  

 

Nový bankovní účet SNH je veden u společnosti FIO banka, a.s. a číslo účtu je: 

2200747669 / 2010 
c) předloženo nové znění jednacího řádu pro valnou hromadu 

Usnesení č. 15/2015 – OSK bere zprávu na vědomí a 

a) schvaluje úpravu jednacího řádu pro valnou hromadu Sč. OSK dle konečného znění 

 

 

Příští jednání OSK bude dne 21.5. 2015 v areálu Baníku Most NH v 17,00 hod.  

 

                                                                               Ing. Josef Popelka, v.r. 

                                                                        předseda Severočeské OSK 


