
                                       

                                
 

 

 

ZÁPIS ze schůze výboru HC Skuteč  3. 9. 2013 

 

 

Přítomni: J.Ligr, L.Hladík, O.Žák, P.Zoulík, M.Zoulík, P.Kusý, M.Dalecký 

   

 

1. Dořešit náhradu škody na zařízení KD Skuteč při plesu HC, kterou způsobil M.Severa.  

 Zajistí – Petr Zoulík;   termín: do 10.2.2013 

 

2. Pro kategorii předpřípravky je třeba dohodnout dva z rodičů, kteří by převzali vedení a 

organizační záležitosti. Předběžně by připadali v úvahu T.Hendrich a M.Pokorný. M.Dalecký 

s nimi tuto možnost projedná a sdělí výboru výsledek. 

 termín: do 25.9.2013 

 

3. Ondřej Bureš se obrátil na sekretáře klubu ohledně hostování v HC Chrudim. Výbor chce tuto 

žádost projednat s hráčem osobně, bude pozván na příští schůzi. 

 Zajistí – Libor Hladík;   termín: do 10.9.2013 

 

4. Zpracovat vyúčtování občerstvení při akci Symfonic Queen. Z pokladny předána na nákup 

zboží částka 11.230 Kč. 

 Zajistí – Josef Kusý;   termín: do 15.9.2013 

 

 

5. Zaplatit poplatek OSSA za ples 2013.  

 Zajistí – Jiří Ligr; termín: do 17.9.2013 

 

6. Výbor obdržel informaci o neinvestiční dotaci od ČSLH. Je třeba prověřit určení této dotace a 

její použitelnost pro činnost HC.  

 Zajistí – Martin Zoulík; termín: do 17.9.2013 

 

7. Výbor řešil spolupráci s trenéry Brázdou a Kuklou v nastávající sezóně. J. Ligr přednesl 

možnost spolupráce s p. Barvínkem ze Skaly.  P.Barvínka je třeba zkontaktovat a zjistit jeho 

zájem a případně podmínky spolupráce.   

 Zajistí – Jiří Ligr; termín: do 17.9.2013 

 

8. Vzhledem k tomu, že získání dotace na opravu kabin od města je velmi nejisté, požádá HC o 

grant Pardubický kraj.  

 Zajistí – Libor Hladík; termín: do 17.9.2013 

 

9. Sekretář oddílu předal informaci o tréninkových jednotkách v Hlinsku. Rozpis tréninků je na 

klubovém webu. Realizační týmy jednotlivých kategorií si rozvrh tréninků zkontrolují.  

 Zajistí – realizační tým kategorie; termín: do 6.9.2013 

 

10. Na zimním stadionu byly provedeny práce dle požadavků města – instalace plexiskel, 

obnovení lajnování. Poděkování vedení kategorie žáků, kteří tyto práce realizovali.  

 

 

 



                                       

                                
 

 

 

11. Postupně jsou realizovány práce na zlepšení kabiny pro A mužstvo. Stavební práce jsou 

z větší části hotové, dále je třeba zajistit:  

 dohodu s městem, zda investuje materiál do nového okna a zazdění luxferů, 

 přemístění jednoho zářivkového svítidla, 

 zajištění hráčů A mužstva na opravy omítek a maleb, úklid a stěhování v kabině 

 Zajistí – Jiří Ligr; termín: do 6.9.2013 

 

12. Informace od vedení A mužstva, F. Klusoň již nebude vykonávat funkci vedoucího mužstva. 

L.Hladík informoval o zájmu J.Blahy o spolupráci s A mužstvem (kustod?). Domluvit 

s Blahou způsob spolupráce.  

 Zajistí – Jiří Ligr; termín: do 17.9.2013 

 

13. Martin Vágner – přestup z Kolína. Je třeba dotáhnout jej do konce.  

 Zajistí – Jiří Ligr; termín: do 17.9.2013 

 

14. Je třeba promluvit s hráči A mužstva o jejich zájmu hrát a o možnostech klubu. Na prvním 

tréninku musí být zajištěna maximální účast (i těch, kteří nevědí, jestli budou hrát) a P. Zoulík 

s L.Hladíkem  provedou pohovory s jednotlivými hráči. 

 Zajistí – Jiří Ligr; termín: do 13.9.2013 

 

15. Akce pro děti s rodiči – vedení klubu cítí potřebu uspořádat společnou akci pro všechny 

kategorie hráčů včetně jejich rodičů. Akce by mohla být formou zábavného odpoledne na ledě 

i mimo něj. Do příští schůze členové výboru připraví návrhy k jejímu provedení. 

Předpokládaný termín v první polovině října. 

 Zajistí – všichni členové výboru; termín: do 17.9.2013 

 

16. Připravit provoz bufetu, zkontaktovat S.Hrouzkovou.  

 Zajistí – Josef Kusý; termín: do 20.9.2013 

 

 

 PŘÍŠTÍ SCHŮZE VE STŘEDU 18.9.2013 V 18.00. 

 

 

      Zpracoval: Martin Zoulík 


