OKRESNÍ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE Č.KRUMLOV
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ZPRÁVY
ze dne 28. dubna 2022
1. ZPRÁVY :
1.1. Dne 18. května proběhne krajská konference svazu VV LH JčK. Jako delegát byl na konferenci
delegován předseda OSLH Český Krumlov – Ing. Miroslav Meleg.
1.2. Dne 20. dubna 2022 proběhla konference OSLH Český Krumlov. Závěr konference je takový,
že sezonou 2021/2022 OSLH Český Krumlov končí, z důvodu malého počtu týmů v SOP, svoji
činnost. (projednáno se všemi vedoucími týmů SOP, tito jednotně konstatovali, že se do další sezony
již nepřihlásí).
1.3. Vedení SOP informovalo o této skutečnosti vedení svazu LH JčK. Vedení svazu souhlasilo
s ukončením činnosti.
1.4. Na základě výše uvedených skutečností rozhodlo vedení OSLH zbylé finanční prostředky SOP
rozdělit mezi týmy, které dohrály poslední ročník 2021/2022, takto:
1.4.1. HC Sharks Český Krumlov
1.4.2. HC Dami Guns
1.4.3. HC Kuki Boys

3.000,-Kč
3.000,-Kč
3.000,-Kč

Vedoucí týmů si uvedené částky vyzvednou na základně SOP v Českém Krumlově osobně (vše
je nutné předem domluvit s paní Hankou Vondroušovou, aby peníze k převzetí účetně připravila).
Vedoucí týmů ručí za to, že tyto finanční prostředky budou využity ve prospěch celého týmu buď
na zakoupení ledů, nebo jiné sportovní využití. (HC Sharks obdrží finanční částku po navrácení
putovního poháru na základnu SOP. Tento bude vyčištěn předán do archivu vedení svazu LH JčK.)
2. STK – PODĚKOVÁNÍ:
Vedení SOP děkuje všem funkcionářům, současným i bývalým, všem vedoucím družstvům, hráčům,
rozhodčím, pomocným funkcím a dalším, za jejich práci ve prospěch soutěže a zejména těm, kteří celá
ta léta pomáhali ve svém volném čase s organizací a zabezpečením SOP a SOS. Jsou to zejména:
- Jan Brož
- Jan Vobr
- Václav Candra
- Jan Lochmann
- Hanka Vondroušová
- Jiří Cába
- Miroslav Meleg ml.
- Jan Brůha
- Václav Meleg
- Petr Prokeš
- Josef Vlk
- Jaroslav Leška
- Josef Palouda
- Jiří Stráský a další
- Vlastimil Pecháček a další…
Nemalé díky patří vedení všech zimních stadionů, na kterých utkání SOP a SOS probíhaly. Jsou
to zejména ZS Hluboká na Vltavou, Pouzar centrum, ZS Český Krumlov, ZS Soběslav, ZS Veselí nad
Lužnicí, Budvar aréna a hala číslo 2 České Budějovice.
Všem Vám děkujeme za práci a vynaložené úsilí a přejeme do dalších let zejména zdraví a rodinnou
pohodu.
Vedení OS LH Český Krumlov.

