Zápis z VALNÉ HROMADY SOKOLSKÉ ŽUPY HAVLÍČKOVY
konané dne 26.4.2013 v sokolovně Tělocvičné jednoty Sokol Žďár nad Sázavou

Přítomno:

35 vyslanců ze 42 z 22 jednot (viz. prezenční listina
omluvena
TJ Světlá nad Sázavou
TJ Prosetín
TJ Golčův Jeníkov
neomluvena

TJ Vilémovice
TJ Bačkov

Valnou hromadu župy zahájil Ing. František Kerbr, místostarosta župy, v 16,15 hodin a požádal o
schválení níže uvedených bodů:

1. Zpráva mandátní komise : konstatována 83,3 % účast, Valná hromada župy je usnášení schopná.
2. Program valné hromady

schválen bez doplňovacích návrhů

3. Volba komisí :









Pracovní předsednictvo
navrženo ve složení :

Mandátní komise
navržena ve složení :

Volební komise
navržena ve složení :

Návrhová komise
navržena ve složení :

Ing.František Kerbr
Jan Král
Alena Smejkalová

schváleno

Stanislav Neuvirt
Mgr. Zdeněk Materna

schváleno

Jana Svobodová
Jana Brunerová
František Kalina

schváleno

Alena Smejkalová
Ing.František Kerbr

schváleno

Vladimíra Fiedlerová

schváleno

Hedvika Šubertová
Ing. Hana Horáková

schváleno

4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu


Zapisovatel
navržena :

 Ověřovatelé zápisu
navrženy ve složení :

5. Zprávy :

Alena Smejkalová, starostka župy,
přivítala přítomné a později velice milou a vzácnou návštěvu – starostku ČOS Ing. Hanu Moučkovou.
(Zpráva starostky je přílohou zápisu).
vzata na vědomí
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Vlaďka Fiedlerová, hospodářka župy,
seznámila přítomné s výsledky roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, použití zůstatku sletového
schváleno
fondu a požádala o schválení hospodaření župy a rozpočtu pro rok 2013.
Ing. Marie Michálková. předsedkyně RK,
přečetla zprávu revizní komise, požádala o schválení (zpráva je přílohou zápisu).

schváleno

Ing. Hana Horáková, náčelnice župy,
zhodnotila činnost náčelnictva za uplynulé období a seznámila přítomné podrobně s počty členů TJ Sokol
organizovaných v odboru všestrannosti. Informovala o průběhu celorepublikové sletové štafety – prvním
poslu XV. VS. Dále o nácviku a počtech našich cvičenců o účasti na krajských, župních, ale i XV.
Všesokolském sletu v Praze. Podala zprávu o župních přeborech sokolské všestrannosti a vyzvala jednoty
k hojnější účasti a aktivnějšímu přístupu. Poděkovala všem cvičitelům za jejich obětavou činnost v jednotách
a rovněž všem, kteří se zúčastňují celostátních srazů cvičitelských sborů a komisí, a popřála jim hodně síly,
zdraví a optimismus do dalšího období.
vzato na vědomí
Ing. Miloš Uchytil, náčelník župy,
navázal na zprávu náčelnice a doplnil ji.
vzato na vědomí
.
Ing. Zdeněk Jeřábek, předseda odboru sportu,
vyhodnotil sporty a počty členů a konstatoval, že v župě je 1450 sportovců organizovaných ve 49
sportovních oddílech v 16 jednotách na různých výkonnostních úrovních, od nejvyšších s úspěšnou účastí
na republikových i mezinárodních soutěžích (házenkáři Nové Veselí, šermíři a kulturisté z Bystřice nad
Pernštejnem, judisté ze Žďáru nad Sázavou) až po ryze rekreační, a tak to má v sokolském hnutí být. Právě
malé oddíly jsou pro sport velmi důležité a umožňují dětem a mládeži získat kladný vztah k tělesné aktivitě a
ke sportu jako takovému. Poděkoval všem trenérům, sportovcům i funkcionářům za práci a popřál jim hodně
zdraví a úspěchů.
vzato na vědomí

5. Volby : Valná hromada rozhodla o způsobu hlasování - volby budou veřejné





Volba kontrolní komise:

Volba vyslance do výboru ČOS :

Ing. Marie Michálková
Eva Šmídová
Jana Kašparová

schváleno

Alena Smejkalová
Jan Král

schváleno



Volba náhradník vyslance výboru :

Ing. František Kerbr

schváleno



Volba vyslance na 10. Sjezd ČOS :

Alena Smejkalová
Jan Král

schváleno

Ing. František Kerbr
Ing. Miloš Uchytil

schváleno

Ing. Marie Michálková

schváleno

 Volba delegáta na 10. Sjezd ČOS :


Volba náhradníka vyslance 10.Sjezdu :

6. Rozprava :

Jana Boháčová, vedoucí skladby Česká suita,
pohovořila o účasti našich cvičenců na XV. VS v Praze, pochválila ses. Smejkalovou za vzornou organizaci
a péči o celou výpravu naší župy. Přes obavy sester si všechny naše cvičenky i cvičenci, včetně malých dětí,
o které se pečlivě starala ses. Šmídová, účast i atmosféru sletu naplno užili a loučili se nejen s lítostí, ale
s přáním, aby se opět sešly na dalším sletu.
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Ing. Hana Moučková, starostka ČOS,
pozdravila přítomné a popřála všem úspěchy, zdraví, elán, energii, ale i empatii. Svou funkci přebrala ve
velice složité době nejen po stránce ekonomické, ale i vztahové s dřívějším vedením. Je zastáncem jiného,
modernějšího vedení a práce v celé ČOS.
Jan Král, místostarosta župy,
poděkoval sestře starostce župy za její vedení župy pevnou rukou. Župa je ekonomicky stabilní a na rozdíl
od některých žup (kupř. Plukovníka Švece) se nemusí všichni členové jednot skládat na existenci župy.
Uspořádání žup hodnotí kladně. Kraje přispívají na mládež a při dobré spolupráci s městy a obcemi lze
získat i peníze od nich, a to nejen na mládež, ale i programy pro seniory.
Alena Smejkalová, starostka župy,
v reakci na bratra Krále uvedla, že Nové Veselí má výjimečné postavení u své obce, na které ostatní jednoty
nemohou dosáhnout, a proto nedostávají od obcí a měst to, co by potřebovaly, přestože právě jim chybí
finanční prostředky nejvíce. Na druhé straně obce a města dostávají peníze z hazardu, které měly přijít do
sportu, ale protože to nemají přímo nařízené, použijí je na cokoliv jiného a sportu dají buď málo, nebo nic.
Je třeba usilovat, aby se tato situace změnila.
Ing. Hana Moučková, starostka ČOS,
uvedla, že nejdůležitější je podpora sportu pro všechny hlavně kvůli mládeži, která je naší budoucností.
Tradice Sokola, tzv. sokolství, což je vlastně sport pro všechny, je základem sportovní činnosti. Jako členka
Olympijského výboru ale podotkla, že se sport pro všechny těžko prosazuje proti výkonnostnímu sportu, kam
putují peníze ze všech stran. Je třeba vytvořit silnou skupinu, která bude mluvit za všechny sportovní
organizace, které se věnují sportu pro všechny, kde prakticky začíná každý budoucí výkonnostní sportovec a
který má největší vliv nejen na zdravý vývoj dětí a mládeže, ale i kondici a udržení zdraví dospělých včetně
seniorů, a prosadit se proti jednostranné podpoře výkonnostního olympijského sportu.
Jana Kašparová, Sokol Kejžlice,
nabídla, aby se příští schůze Výboru župy konala v Kejžlici. Opětovně nabídla župě uspořádat příští župní
přebor v atletickém čtyřboji na novém komfortním stadionu v Humpolci, kde zajistí vše potřebné a stadion
bude propůjčen zadarmo.

7. Usnesení z Valné hromady Sokolské župy Havlíčkovy: (příloha zápisu)

přednesl místostarosta Ing. František Kerbr.

schváleno

Schůzi zakončila starostka župy Alena Smejkalová poděkováním za důvěru a slíbila, že bude vždy
hájit zájmy jednot, které jsou základním a nejdůležitějším článkem hnutí. Poděkovala všem za účast,
Sokolu Žďár nad Sázavou za pohostinnost a příjemnou atmosféru.

Valná hromada župy Havlíčkovy byla ukončena v 18,30 hod.
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Zapsala: Vladimíra Fiedlerová

