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ZPRAVODAJ  č.12 / 2007-2008
ze dne 25.3.2008

        
Přítomni: dle prezenční listiny

1. OVV ČSLH obdržel od KVV ČSLH pozvánku na schůzku oddílů se sídlem na území kraje
Vysočina, která se bude konat v pondělí 14. dubna 2008 v 16.00 hod. v zasedací místnosti
ČSTV na ulici E.Rošického 6 v Jihlavě za přítomnosti hejtmana kraje Vysočina p.Vystrčila.
Podle rozdělovníku se mají této schůzky zúčastnit i vítězové okresních přeborů v ledním
hokeji. Protože se tabulkovým vítězem OPLH okresu Žďár n. Sáz. stalo mužstvo HC
Vev.Bitýška, jehož dislokace je mimo okres, stalo se geograficky příslušným vítězem OP LH
2007-2008 Žďár nad Sáz. družstvo HOK SK Mostiště, které tedy má právo se této schůzky
zúčastnit.
HOK SK Mostiště bude zaslána pozvánka na tuto schůzku, kterou KVV ČSLH rozeslal
klubům kraje Vysočina. Je nutno, aby SK Mostiště v souladu s pozvánkou písemně potvrdil
účast na výše uvedené akci.

2. Příprava okresní volební konference ČSLH 2008

- Jako delegáti s hlasem rozhodujícím budou pozvání zástupci HOK, mající sídlo v okrese
Žďár nad Sáz.:
SK Mostiště
HC Slavkovice
TJ Řečice
HC Spartak Velká Bíteš B
Sokol HC Křižanov
HC Vatín
TJ Jiskra Měřín
a předseda OSLH p. Pavel Šťastný

- Jako delegáti s hlasem poradním budou pozváni:
Ing. Antoním Micka - zástupce KVV ČSLH
Radim Sáblík - zástupce KVV ČSLH
Jiří Lisa - předseda STK OV ČSLH
Ing. Petr Stoček - předseda DK OV ČSLH
Jan Podhrázský - předseda EK OV ČSLH
Ing. Martin Homola - předseda KR OV ČSLH
sekretář OSLH  Dana Kundeliusová

- Jako hosté budou pozváni zástupce klubů, které hrály OPLH a OSLH v okrese Žďár n.S.
a přitom v tomto okrese nemají sídlo:
zástupce TJ Náměšť n.Osl.
zástupce HC V. Bitýška
zástupce TJ Slavoj Polná
zástupce HC Šerkovice



a dále zástupci HOK, které mají své sídlo v okrese Žďár n.S. a posledního ročníku OP se
nezúčastnily:
zástupce TJ Jiskra Vír            
zástupce SK Netín                                                  
zástupce HC Granit      
zástupce SK Gremis 
zástupce HC Reinpo                                                                    

- za media bude pozván sportovní redaktor týdeníku Vysočina p. Zbyněk Veselý
- zbývající členové OVV ČSLH se zúčastní jako organizační pracovníci:

Mgr. Zdeněk Mifka
Oldřich Pelikán
Jiří Karásek
Pavel Rosický
Alena Pajdová - tajemnice OTS

- za členy pracovního předsednictva okresní konference ČSLH Žďár n.S. jsou OVV ČSLH 
navrženi:
ing. Petr Stoček
Pavel Šťastný
Jiří Lisa
ing. A. Micka - zástupce KVV ČSLH 
Dana Kundeliusová - tajemnice OSLH

-    OVV ČSLH si vyhrazuje právo přednést návrhy na obsazení komisí mandátové, návrhové a 
      volební s případným doplněním z řad zástupců HOK v den konání konference

- zprávu o činnosti výkonného výboru přednese místopředseda OVV ČSLH ing. Petr Stoček,
podklady pro zprávu předají předsedové příslušných odborných komisí

- zprávu o hospodaření přednese předseda EK pan Jan Podhrázský

     -    OVV ČSLH předkládá pro další volební období následující: návrhy na volené orgány OV: 
           předseda OV ČSLH ing. Petr Stoček 
           člen OVV ČSLH Jiří Lisa (místopředseda OV ČSLH a předseda STK)
           člen OVV ČSLH  Jan Podhrázský (předseda DK)
           Tyto návrhy mohou být nahrazeny jinými návrhy z řad HOK okresu Žďár nad Sáz.

3. Organizační pokyny pro Okresní konferenci ČSLH 2008:

- zajištění místnosti a občerstvení pro cca 25 účastníků – paní Dana Kundeliusová, paní Alena
Pajdová

- rozeslání pozvánek a následujících dokumentů:
− Delegační lístek okresní konference 2008 
− Určení delegáta a nominace kandidátů okresní konference ČSLH 2008
− Program okresní konference ČSLH 2008
− Jednací řád jednání okresní konference ČSLH 2008
− Volební řád okresní konference ČSLH 2008
− Klíč k volbě delegáta okresní konference ČSLH 2008

Termín okresní konference ČSLH Žďár n. Sáz. je stanoven na  čtvrtek 17. dubna 2008
v 15.00 hod. v zasedací místnosti OTS Žďár n. Sáz., Jungmannova 10, Žďár n. Sáz.
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     4.  OVV ČSLH  Žďár n. Sáz. upozorňuje všechny účastníky OP LH a OS LH 2007-2008 
Žďár n. Sáz., že po skončení okresní konference bude pokračovat posezónní aktiv obou 
soutěží,  kde budou oficiálně  vyhlášeny výsledky a  předány ceny pro vítěze  - účast

povinná.
    
    5.     OVV ČSHL vyzývá všechny HOK, aby předaly sekretariátu OS ČSLH všechny připomínky,

požadované dokumenty, návrhy a dotazy k oběma akcím nejpozději do 10. dubna 2008

Příští schůze OVV ČSLH (pro projednání posledních připomínek a návrhů k okresní konferenci) je
v úterý 15. dubna 2008 v 15.00 hod. na základně, bez písemných pozvánek (pouze e-mail)

                                                                                       Pavel Šťastný, v. r. 
                                                                                  předseda ČSLH Žďár n. Sáz.
                                                                                  

   
                                                                  


