ZÁPIS ze schůze výboru HC Skuteč 15. 9. 2014
Přítomni: J.Ligr, L.Hladík, O.Žák, P.Zoulík, M.Zoulík, J.Kusý, P.Florián, za Městská sportoviště
p. Gargulák a p. Kopecký.
1. Jednání s vedením Městských sportovišť:
-

T.Kopecký přednesl požadavky Městských sportovišť ohledně zahájení provozu ZS.
16. a 17.9. plánuje výbor brigádu, kde budou přednostně dodělány venkovní práce, poté budou
dokončeny práce v prostorách hráčských kabin. Předpoklad zahájení mrazení je 20.9.2014.

-

T.Kopecký navrhl, aby HC převzal a spravoval klíče od prostor hráčských kabin, u ledařů budou
klíče uloženy pouze pro nouzové použití. Výbor souhlasí.

-

T.Kopecký požadoval úpravu rozvrhu ledu pro rychlobruslaře na úkor přípravek. Výbor s tímto
nesouhlasí, rychlobruslařům byl v loňském roce přidělen již jeden náš termín.

-

Vedení Městských sportovišť poděkovalo HC za rozsah prací, které jsme zajistili vlastními
silami. Je to zásluha zejména L.Hladíka.

-

P.Florián nabídl zástupcům sportovišť zprostředkování nabídky na snížení ceny za dodávku
elektrické energie.

-

Podle sdělení p. Garguláka bude v letošním roce podána žádost o dotaci na úpravy provozu ZS
ve výši 5.000.000 Kč, kde bude 50 % účast města. I kdyby dotace nedopadla, bude v rozpočtu
města 2.500.000 Kč na investice. Prioritou je výměna osvětlení hrací plochy a topení
v hráčských kabinách. Touto investicí by jistě došlo k úspoře provozních nákladů.

-

Byla také diskutována navrhovaná opatření z jednání konaného 9.1.2014. Zmenšení ledové
plochy – odloženo na příští sezonu, problematické je uchycení mantinelů. Kamerový systém prozatím odloženo, s ohledem na nově řešený přístup ke kabinám toto vyhodnotíme v průběhu
sezony. Bylo provedeno stavební dokončení vestibulu, v tomto týdnu bude proveden nátěr oken
na střeše haly.

2. Přestup Michal Sýkora – vedení klubu HC Hlinsko uplatnilo přestup hráče dle přestupního řádu,
odstupné bylo zaplaceno na účet HC.
3. Přihláška do soutěží – byly přihlášeny kategorie A mužstvo, dorost, starší a mladší žáci a ročník 2006
(ve spolupráci s Poličkou). Pokud by to bylo možné, od nového roku bychom postavili ještě jedno
družstvo z mladších dětí.
4. Doplnění realizačních týmů mužstev:
-

A mužstvo – pokračuje trenér Minařík, odměňování upravíme jako motivační dle výsledků a
návštěvnosti. Z: Jiří Ligr (zpracuje návrh)

-

Dorost – vedoucí mužstva Martin Dostál.

-

Mladší žáci – není vedoucí mužstva, oslovit p. Češku. Z: Michal Dalecký

-

2006 – L.Kusý na přechodnou dobu vypomůže s organizací a vedením; je bezpodmínečně nutné
domluvit schůzku s rodiči, kteří připadají v úvahu jako realizační tým na 26.9. (Hendrych,
Prášek, Vítek, Pokorný, Hron) a dohodnout vedení mužstva. Z:Libor Hladík

5. Podmínky pro A mužstvo:
-

zásadním způsobem je třeba zlepšit propagaci zápasů a informovanost veřejnosti. Zde je
prostor pro hráče A mužstva, kteří nabídli pomoc při jednání o zařazení mužstva do nižší
soutěže.

-

Hráči A mužstva jsou zodpovědní za propagaci svých zápasů - plakáty, rozhlas, Skutečské
noviny. Možnosti zvýšení atraktivity zápasů pro fanoušky – zpravodaj k domácím zápasům,
slosovatelné vstupenky, soutěž pro diváky.

-

bonusy pro hráče – hokejky jako v minulé sezoně (jedna v ceně 1.600 Kč, druhá v ceně 1.000
Kč podle odehraných utkání). + přípěvek na dopravu.

-

ODMĚNY – občerstvení po zápase, pro mužstvo bude určen výnos ze vstupného na domácí
zápasy. A mužstvo zajistí výběr vstupného.

6. Zajistit akustickou studii na odhlučnění stadionu směrem k S.Voralovi. Byly kontaktovány dvě
firmy, které se toto problematikou zabývají. Podmínkou je provedení měření hlučnosti. Bude
dohodnuto při zápase A mužstva s Poličkou.
 Zajistí – Martin Zoulík;
termín: 30.11.2014
7. Marek Jankovský – se zástupci HC Litomyšl bylo dohodnuto hostování za 5.000 Kč/sezonu.
8. Ples 2015 – termín 13.2.2015, hraje MAT 4. Organizaci zajišťuje J.Kusý.
9. Martin Vágner – s klubem z Kolína bylo dohodnuto hostování za 5.000 Kč na sezonu. Je předpoklad
přestupu v příští sezoně.
10. Připravit univerzální plakáty, které by se daly jednoduše kopírovat.
 Zajistí – Libor Hladík;
termín: 30.9.2014
11. Úpravy v provozu bufetu – 23.9. v 17 hodin je dohodnutý „generální úklid“ a inventura, nově bude
zajištěno grilování klobás (gril na zkoušku zapůjčí J.Kusý), bude pořízeno odpovídající vybavení na
úklid, vybavení sociálních zařízení, odstraněny drobné závady, dokoupeno chybějící vybavení (nádobí)
a bude dohodnutý rozpis úklidu jako součást práce v bufetu.
 Zajistí – Martin Zoulík;
termín: do 30.9.2014
12. Velkým problémem s dopadem na chod celého klubu je nedostatek malých dětí. Pro tuto sezonu
zajistíme tato opatření:
-

výroba a instalace bilboardu „přijď mezi nás“, dohoda se sportovišti ohledně umístění bilboardu
na konstrukci u hřiště s umělou trávou Z: Libor Hladík

-

zajištění akce pro děti z Mateřských škol (škola bruslení)

-

dohoda s R.Brázdou ohledně termínu pro „školu bruslení“ Z: Petr Zoulík

-

inzerát do Skutečských novin s využitím přítomnosti R.Brázdy ve „škole bruslení“
Z: Martin Zoulík

-

zajištění dostatečného počtu trenérů a pomocníků (hráčů)

Z: Petr Zoulík

Zpracoval: Martin Zoulík

