Výběr informací ze schůze výboru oddílu LTC Humpolec
Místo konání: klubovna LTC Humpolec, 30.1.2015; od 18,00hod
Účast: Ing. Novák, p. Rázek, p. Chyba, Ing. Koudelka, MVDr. Pospíšil
Omluveni:
Hosté: p. Němec – správce, p. Homolka-hl. trenér
-p. Němec informoval o možnosti získat stoly a židle do klubovny od fy. Profil nábytek (jedná se o
vyřazené vybavení z hotelu, takže by mohlo být levné). Novák byl pověřen prohlídkou a případným
nákupem.
-M. Chyba zajistí vyškolení alespoň 2 vrchních rozhodčích (Lukáš Chyba, Jan Podoba, Lukáš Homolka,
Libor Racek-osloví p. Homolka, Filip Straka-osloví p. Němec), náklady hradí oddíl
-Ing. Novák předložil výboru návrhy řešení zvýšení intenzity osvětlení v hale
-výměna výbojkových zdrojů

44.000,-+DPH

-výměna výbojkových svítidel 149.600,-+DPH
-zářivková svítidla

354.800,-+DPH

Vzhledem k obrovské finanční náročnosti bylo toto odloženo.
Dále předložil výboru náklady na nákup mycího stroje do haly od fy. HydroClean s.r.o. ve výši
131.490,-+DPH. Rovněž bylo zamítnuto z finančních důvodů.
Výbor rozhodl, že správci provedou posunutí oplocení u kurtu č.1 (dle nového číslování) cca o 1m dle
projektu komunikací v areálu, který připravuje Město Humpolec a následné rozšíření kurtu-hrací
plochy.
Byl odsouhlasen zápis do kroniky města:
LTC Humpolec
Tenisový oddíl LTC Humpolec v roce 2014: do mistrovských soutěží byla přihlášena následující
družstva: dospělí „A“ hráli krajský přebor I, který suverénně vyhráli a postoupili do jihočeské divize.
Tým „B“ dospělých skončil na 2. místě v KP IV. Dorost i s velmi oslabeným týmem skončil pátý
v jihočeské lize. Starší žactvo se v krajském přeboru umístilo na 8. místě. Skvělého úspěchu dosáhlo
družstvo minitenisu, které vyhrálo jihočeskou soutěž a postoupilo na mistrovství ČR, kde skončilo na
osmém místě.
V soutěžích jednotlivců dosáhli humpolečtí hráči následujících úspěchů: v srpnu se v sousedním
Pelhřimově konal celostátní turnaj starších žákyň nevyšší kategorie "A". Humpolecká hráčka Nikola
Homolková se do hlavní soutěže dostala jen díky volné kartě, kterou jí udělil Český tenisový svaz a
Nikole se povedl opravdu husarský kousek. Jako nenasazená hráčka dokázala celý turnaj vyhrát bez
ztráty setu, porazila mimo jiné i turnajovou jedničku (o rok starší hráčku Josefovou, 6:4 a 7:5), která je
šestá na celostátním žebříčku ČR. Je to poprvé v historii klubu LTC Humpolec, aby její kmenový hráč
dokázal vyhrát turnaj nejvyšší kategorie "A". krajské přebory jednotlivců v kategoriích starší žactvo a

dospělí, které se konaly 7. až 9. 6. Byly rovněž úspěšné. Humpolečtí tenisté vybojovali celkem 7
medailí. Zlatou medaili přivezl domu Milan Buček, který se stal krajským přeborníkem ve čtyřhře
starších žáků společně s táborským Marcolou.
V soutěžích jednotlivců letos oddíl uspořádal kvalitně obsazené turnaje st. žactva, dorostu a
dospělých. Rovněž byl uspořádán již šestý ročník populárního Humpolec Retro Open, kdy se hraje
v oblecích alá 30. léta a s dřevěnými raketami. V květnu jsme udělali turnaj čtyřher pro obchodní
partnery a přátele klubu.
V provozní činnosti se letos oddíl poprvé ve své historii dočkal samostatné jednoúčelové tenisové haly.
Hala vyrostla díky Městu Humpolec u rybníka Cihelna a od srpna již je plně využívána oddílem i
veřejností, jak pro hraní (uvnitř jsou 2 kurty), tak i pro klubovou činnost, neboť k hale náleží i nové
sociální zázemí a klubovna.
Ing. Novák zajistí jeho zaslání na Muzeum Humpolec.
p. Homolka informoval o zařazení oddílu do okruhu Babolat tour pro babytenis-v Humpolci se
uskuteční jeden z turnajů. Výborem bylo odsouhlaseno.
Ing. Novák byl pověřen zajištěním žádostí o dotace z Kraje Vysočina na sport
Ing. Novák byl pověřen přijetím zaměstnance Filipa Němce do HPP na pozici správce za minimální
mzdu a zajištěním souvisejících školení, předpisů a agendy.

schůze ukončena 30.1.2015 v 20.15hod.
zapsal Ing. Libor Novák, předseda oddílu

odsouhlasil: Chyba, Rázek, Pospíšil, Koudelka

