
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. 4 – 2014/2015  

                                               ze dne 6.11. 2014 v Mostě 

Přítomni:  J. Popelka, M. Smák, J. Bukovský, P. Hojer, L. Kult, V. Kobera (telekonference)    

Omluveni:   

Hosté: J. Stýblo 

Program: 

1) Kontrola zápisu z minulého jednání 
2) Příprava rozpočtu Sč. OSK na rok 2015 a příprava na jednání VV SNH 
3) Příprava oslav 110 let NH – program oslav 
4) Zpráva STÚ, DÚ, ÚM a ÚR 

5) Různé 
 

1) Předseda OSK zahájil jednání přivítáním čestného předsedy Sč. OSK a požádal o schválení 

či doplnění navrženého programu. Program byl schválen v navrženém znění. 

Usnesení č. 8/2014 – OSK bere zprávu na vědomí a 

b) ukládá předsedovi ÚM zaslat na jednotlivé trenérky a trenéry výběrů Sč. oblasti 

informaci o jejich jmenování 

      T:  20.10. 2014                          NT: 10.11.2014                    Z: předseda ÚM 

 

Usnesení č. 11/2014 

a) OSK schvaluje zápis z posledního jednání OSK  

 

2) Příprava rozpočtu Sč. OSK na rok 2015 a příprava na jednání VV SNH 

Předseda OSK předložil první návrh, který obsahuje částku dotace OSK z FŘ SNH – částka 

vychází z průměrné výše roků minulých a současně obsahuje zvýšené nároky vzhledem 

k oslavám 110 let národní házené 

- průměrná dotace za poslední 4 roky představuje částku 44 400,- Kč/rok – vždy 

obdrženo ke konci příslušného roku, doporučeno navýšení z důvodu účasti 

reprezentačních družstev mládeže Sč. oblasti na oslavách 110 let NH  na částku 

50 000,- Kč,  

- v letošním roce má OSK obdržet částku ve výši 39 000,- Kč, se kterou musí hospodařit 

po celý příští rok, 

- očekávané příjmy z pokut a dalších poplatků jsou ve výši min. 3.200,- Kč + případné 

pokuty udělené za disciplinární prohřešky do konce roku 2014, 

- očekávané výdaje jsou ve výši cca 4.100,- Kč do konce roku 2014, 

- informoval o dokončené kontrole plateb vyhlášených Sč. OSK v uplynulém období 

(usnesení č.3/2014, b) a bylo konstatováno, že nedoplatek mají následující oddíly: 
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SKNH Louka: celkem 700,- Kč (pokuta) 

J. Raspenava: celkem 1500,- Kč (pokuta a web) 

KNH Litvínov: celkem 1000,- Kč (pokuta) 

Usnesení č. 12/2014 – OSK bere zprávu na vědomí a ukládá 

a) předsedovi OSK uplatnit na rozšířeném jednání VV SNH požadavek na dotaci na 

činnost na částku 50 000,- Kč pro rok 2015 

b) oddílům SKNH Louka (700,-Kč), TJ J. Raspenava (1500,- Kč )a KNH Litvínov (1000,- 

Kč) uhradit uvedené částky na účet OSK nejpozději do 17.11.2014, přičemž při 

neuhrazení částek v daném termínu bude následně postupováno v souladu s DŘ 

SNH – Přílohy I. Sazebníku trestů, odd. B, čl. 8 

 

3) Příprava oslav 110 let NH – program oslav 

Předseda OSK informoval o jednání s předsedou SNH v Žatci dne 18.10. 2014 za účasti 

pánů J. Stýbla, J. Třešňáka a V. Čihaře. 

- byla projednána změna programu – viz. projednávaný návrh - tak, aby turnaj starých 

gard proběhl v sobotu – doporučeno připravit program tak, aby vhodným doplněním 

turnajů byla přípravná utkání reprezentačních celků 

Usnesení č. 13/2014 – OSK bere zprávu na vědomí  

 

4) Zpráva STÚ, DÚ, ÚR a ÚM 

a) Předseda STÚ informoval OSK o vydání závěrečného Zpravodaje letošního ročníku 

–     soutěže proběhly bez problémů dle schváleného rozpisu či schválených změn 

rozpisu 

- na základě přihlášky žen KNH Chomutov „B“ přednesen návrh na odehrání 
zbývajících utkání podzimní části před zahájením jarní sezóny 

- informace o I. návrhu rozpisu utkání OP jarní části sezóny 2014/15, 
b) Předseda DÚ informoval OSK o vydání pokuty oddílu a družstvu TJ Šr. Žatec B a TJ J. 

Raspenava A v kategorii muži za udělení 5 ŽK,   
c) Předseda ÚR informoval o problematice změn v nasazování rozhodčích a připomněl 

požadavek na základní úbor rozhodčích při pískání mládežnických turnajů 

proškolenými rozhodčími ze semináře v Mostě (mimo odznaku předepsaný úbor) a 

včasné odesílání zápisů z jednotlivých utkání, 

d) Předseda ÚM informoval o průběhu soutěží st. a ml. žactva - odehrána všechna 

utkání dle rozpisu, 

e) Předseda ÚM informoval o přihlášených družstvech do ZHP 2015 a o Propozicích ZLM 

v kategorii dorostenek a dorostenců, 

f) Předseda ÚM doporučil vzhledem ke konání pouze jednoho turnaje dorostenek 

neplatit za přihlášená družstva stanovené startovné dle Propozic ZHP oblasti 2014-

2015 

g) Předseda ÚM požádal o schválení pořadatelů a rozpisu turnajů ZHP mládeže (ZLM), 
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h) Předseda ÚM doporučil uspořádat jeden turnaj „přípravek“ v Žatci dne 14.2. 2014 – 

propozice vydá TJ Šr. Žatec – stanovena věková hranice hráčů a hráček do 1.9. 2006 

Usnesení č. 14/2014 – OSK bere zprávu na vědomí a  

a) schvaluje přihlášku družstva žen KNH Chomutov B do ročníku 2014/15 se zpětnou 

platností s tím, že zbývající utkání podzimní části budou dohrána před zahájením 

jarní části sezóny 

b) schvaluje pořadatele základních kol ZHP mládeže (ZLM) a schvaluje úpravu 

vydaných Propozic ZHP oblasti v čl. 6 a zrušuje startovné v ZHP 2014-2015 pro 

kategorii dorostenek 

c) schvaluje rozpis turnajů ZHP 2015 mládežnických kategorií dle předloženého návrhu 

d) schvaluje věkovou hranici kategorie „přípravka“ do 1.9. 2006 

 

5) Různé     

a) předseda OSK informoval o změně termínu jednání s p. Suchánkem z KO ČUS – 12.11. 

2014 v Ústí nad Labem, 

b) předseda OSK informoval o možnosti účasti našich družstev mládeže v ZHP Jm OSK po 

řádném přihlášení /propozice a přihláška odeslána na org. prac. oddílů/, 

c) p. Stýblo informoval o akci „Noc sportovišť“ dne 21.11. 2014 od 17,00 – 22,00 hod., 

jejíž součástí je též turnaj v národní házené na hřišti Baník Most NH 

Usnesení č. 15/2014 – OSK bere zprávu na vědomí  

 

Příští jednání OSK bude dne 11.12. 2014 v areálu Baníku Most NH v Mostě v 17,00 hod.  

 

                                                                               Ing. Josef Popelka, v.r. 

                                                                        předseda Severočeské OSK 


