Náčelnictvo Sokolské župy plukovníka Švece
Sokolovská 122c, 586 01 Jihlava

Zápis z Náčelnictva župy plukovníka Švece
19. června 2015 (16:00 hod. v Třebíči – klubovna Sokola Třebíč)
Přítomni: 7 členů náčelnictva z celkového počtu 19 osob: Oleg Šalbaba, Martin Zuzaňák, Věra Špačková, Jana Dostálová, Eva
Zuzaňáková, Radek Stejskal, Lenka Stejskalová.
Omluveni: Jitka Tůmová, Štěpánka Bartošová, Ing. Jaroslav Bohutínský, Pavel Brada, Marta Doležalová, Tomáš Nosek, Kristína
Kynclová, Boženka Čírtková, Eva Hřebenová, Jana Šánová, Jana Fuksová.

Pozvánka na schůzi náčelnictva župy plukovníka Švece byla odeslána emailem na adresy členů náčelnictva župy.
Program:

Zahájení, kontrola úkolů, činnosti

Plán činnosti a zajištění akcí náčelnictva na cvičební rok 2015/2016

Župní akademie

Nominace závodníků na přebory ČOS 2016, Výsledky 2015

informace ze župy a z ČOS

Sokolské Brno 2015

Slavnosti pohybu Plzeň 2015

Sokolská plavba po Vltavě 2015

granty OV ČOS 2015

akce ČOS, program, školení

volby 2016
připomínky, nápady, různé…



Schůzi náčelnictva župy plukovníka Švece zahájil náčelník župy Oleg Šalbaba v 16:10 přivítáním přítomných.
1. Kontrola úkolů a činnosti za uplynulé období:




Župní doškolovací seminář + schůzka cvičitelů – uskutečnil se 21. března 2015 v Moravských Budějovicích za účasti 15 osob ze
Sokola Moravské Budějovice, Jihlava, Dalešice, Tasov, Třebíč, Kněžice a Rudíkov.
Župní přebor v gymnastice, gymnastickém dvojboji a šplhu – uskutečnil se 18. dubna 2015 v Moravských Budějovicích za účasti
rekordních 152 závodníků ze Sokola: Moravské Budějovice, Dalešice, Bedřichov, Jihlava, Třebíč a ZŠ Husova Náměšť a DDM Budík
Mor. Budějovice. Výsledky a fotografie jsou zveřejněny na webu župy.
DISKUSE:
- POČET ZÁVODNÍKŮ v jedné kategorii za TJ: v letošním roce se přihlásilo v kategorii žákyň I. extrémně hodně závodnic
(celkem 35 závodnic, z toho z Mor. Budějovice 15 závodnic a z Bedřichova 12 závodnic). Protože je časově velice náročné
zvládnout takové množství závodnic v jedné kategorii a TJ by neměla z postupového župního závodu dělat závod pro
všechny své svěřence, rozhodlo náčelnictvo župy po diskusi o nastavení stejného pravidla, jako je např. u atletiky –
sokolská jednota může na přebor přihlásit max. 8 závodníků v jedné věkové kategorii.
- Organizační zajištění: v letošním roce byly chyby ve zpracování výsledků a i zpracování výsledků bylo časově velice dlouhé –
v rámci diskuse byly vyhodnoceny důvody těchto problémů a na příští přebory je nutné připravit:
o

podrobný harmonogram úkolů + popis činností: zpracování výsledků (4 osoby), psaní diplomů (2 osoby), sběr
výsledků z jednotlivých stanovišť (1 osoba), doprovodný program pro případnou časovou prodlevu,

o

organizace závodu: vyčlenění prostoru malého sálu pro předškolní děti se osvědčilo – realizovat i příště. Závod
dvojboje – opět spojit rozhodování kluků i holek pod jedny rozhodčí.

o

přihlášky: v rámci přeboru SG TRVAT na nahlášení závodníků do daného data !! Dohlášení na místě NEBUDE
umožněno – vyjímka je pouze změna závodníka v rámci nahlášené přihlášky (především z důvodu nemoci)

- Župní přebor v ZZZ – uskutečnil se v 11. dubna v Třebíči (organizačně zajišťoval Sokol Třebíč). V kategorii žactva závodilo 5
družstev a v ktagorii dorostu závodily 4 družstva. Z obou kategorií postupují vítězové do přeboru ČOS ZZZ. Pro příští rok - je nutné
rozeslat propozice na sokolské jednoty – propozice vypracuje Sokol Třebíč!!




PŘEBOR ZZZ ČOS - uskutečnil se 22- 24. 5. 2015 v Úpici. Naši župu v obou věkových kategoriích reprezentovali zástupci Sokola
Třebíč s těmito výsledky:
o Kategorie žactvo: 3. místo
o kategorie dorost: 1. místo – Přeborníci ČOS
Župní závod v Přespolním běhu – uskutečnil se 2. května v Kněžicích za účasti 94 závodníků ze Sokola: Kněžice, Dalešice, Jihlava,
Kamenice, Třebíč, Želetava, Moravské Budějovice, Okříšky a i z řad veřejnosti z: Třebíč, Želetava, Náměšť n.O., Jihlava a Opatov.
Výsledky jsou zveřejněny na webu.
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Župní přebor v atletice – uskutečnil se 16. května za krásného počasí v Třebíči za účasti 159 závodníků ze sokolských jednot:
Bedřichov, Dalešice, Jihlava, Moravské Budějovice, Třebíč a Pelhřimov. Výsledky a fotografie jsou zveřejněny na webu župy.
Z technických důvodů se nakonec neuskutečnilo plánovaná změna měření hodu do dálky – pokusit se uskutečnit v příštím roce.
Byla menší účast závodníků i sokolských jednot !! – jedním z důvodů mohlo být i konání atletického závodu ASPV v Třebíči, ale i
přesto je nízký počet sokolských jednot varující!!!
Župní florbalová liga 2014/2015: Během března byla dohrána župní florbalová liga ve všech kategoriích. Vítězové postoupili do
dalších kol Přeboru ČOS ve florbalu a dosáhli těchto výsledků:
o I.a mini žáci: Sokol Náměšť nad Oslavou - 2. místo oblastní přebor
o I.b. mladší žáci: Sokol Náměšť nad Oslavou - 1. místo oblastní přebor, Sokol Valeč – 5.-7. místo
o Starší žáci: Sokol Třebíč – 1. místo oblast – postup do finále ČOS
o Junioři: Sokol Třebíč – 1. místo oblast – postup do finále ČOS
o Starší žáci: Sokol Třebíč – 4. místo finále ČOS
o Junioři: Sokol Třebíč – 1. místo finále ČOS



Přehlídka pódiových skladeb a tanečních formací – pořádal tradičně Sokol Moravské Budějovice, termín 14.3.2015

-

Přebory ČOS všestrannost mladší žactvo, Brno, 29. – 31. května 2015, výsledky:
-

-

Přebory ČOS všestrannost staršího žactvo, dorostu, Praha 12. – 14. června 2015, výsledky:
-

-

žáci II.: Havlíček Adam, Sokol Třebíč: 1. místo atletika, celkově 3. místo
žákyně I.: Padělková Jana, Sokol Dalešice: celkově 14. místo
žákyně I.: Meschková Beáta, Sokol Mor. Budějovice: celkově 17. místo
žákyně II.: Krupičková Natálie, Sokol Dalešice: celkově 9. místo
žákyně II.: Pechová Barbora, Sokol Dalešice: 3. místo atletika, celkově 12. místo

žáci III.: Pánek Jan, Sokol Třebíč: 1. místo plavání, celkově 5. místo
Dorostence: Rokoský Petr, Sokol Mor. Budějovice: 3. místo šplh, 1 místo atletika, celkově 7. místo
žákyně III.: Černá Kristýna, Sokol Mor. Budějovice: celkově 16. místo
žákyně III.: Krejčí Karolína, Sokol Mor. Budějovice: celkově 17. místo
žákyně IV.: Svobodová Žaneta, Sokol Dalešice: celkově 12. místo
dorostenky: Žáková Veronika, Sokol Mor. Budějovice: celkově 8. místo
dorostenky: Bartošová Kristýna, Sokol Mor. Budějovice: celkově 17. místo

Nominace závodníků na přebory ČOS ve všestrannosti: proběhla diskuse ohledně účasti na všech postupových přeborech župy
(plavání, gymnastika + šplh, atletika) – zda budeme striktně trvat na absolvování všech přeborů. Br. Šalbaba vznesl návrh na větší
spolupráci s ASPV, která pořádá stejné závody – zda by nešlo s ASPV dohodnout pořádání přeborů např. v atletice na společném
závodu, nebo zda uznávat výsledky přeborů pod ASPV do nominace na ČOS?
Z diskuse vyznělo, že společné pořádání závodů, nebo uznávání výsledků NENÍ možné (ASPV má např. i jiné bodobé tabulky
atletiky).
PLAVÁNÍ: náčelnictvo župy bude akceptovat do hodnocení nominací župy na přebory ČOS, účast na přeboru Sokola Třebíč
v plavání, který Sokol Třebíč pořádá vždy cca 14 dní před župním přeborem. Závodník, který se chce nominovat na přebor ČOS a
nemůže se zúčastnit župního přeboru, má tedy možnost náhradního termínu. U ostatních přeborů (gymnastika, atletika) není
možné zajistit náhradní termín.

2. Plán činnosti na další období:













Župní AKADEMIE – na výzvu k uspořádání akademie se přihlásil Sokol Martínkov, který slaví v letošním roce 95 let od založení a
navíc obec Martínkov získala v letošním roce titul „Vesnice roku 2015“ Kraje Vysočina a to i díky aktivitě Sokola Martínkov. Zájem
projevil i Sokol Dalešice, ale jen v případě, že by nebyl nikdo jiný. Uskutečnění akademie v Martínkově byla Náčelnictvem župy
schválena a po diskusi byl navržen termín 19. září 2015 - po projednání se Sokolem Martínkov (po jednání Náčelnictva župy) je
tento termín pro TJ nerealizovatelný a byl nakonec schválen termín 12. září 2015. ŽUPNÍ AKADEMIE SE TEDY USKUTEČNÍ 12.
ZÁŘÍ 2015 V MARTÍNKOVĚ.
Župní přebor v přespolním běhu – uskuteční se 10. října 2015 v Dalešicích. Přebor proběhne tradičně.
Vyhodnocení přeborníků župy – uskuteční se 10. října 2015 v Dalešicích, po ukončení přespolního běhu. Je potřeba zajistit účast
vyhodnocených přeborníků.
Župní přebor v plavání – tradičně se uskuteční v Jihlavě během listopadu, termín bude upřesněn během září 2015 – je navržen
termín 28. listopadu 2015!!
Školení cvičitelů – v roce 2015 se neuskuteční a je plánováno na podzim 2016.
Seminář netradičních sportů – pořádá již tradičně Sokol Dalešice a letos se uskuteční 26. července v Dalešicích – pozvánku zašle
Sokol Dalešice.
FREE AEROBIC - pořádá tradičně Sokol Moravské Budějovice, termín 7.11.2015
Seznam cvičitelů – aktualizace, přehledy – kancelář župy shromažďuje informace od TJ a bude letos aktualizace provedena (jsme
poslední župa v ČOS, která neprovedla aktualizaci od r. 2006) – stále je v procesu zpracovávání !!!

Náčelnictvo Sokolské župy plukovníka Švece
Sokolovská 122c, 586 01 Jihlava








SOKOLSKÉ BRNO 2015 – akce se úspěšně uskutečnila 5 – 7. června 2015. V rámci župy se do akce zapojily sokolské jednoty: Třebíč,
Náměšť, Želetava, Hrotovice, Moravské Budějovice a Jihlava. Z rozpočtu župy byly uhrazeny pronájmy prostor na župní nácvičné
srazy za účasti min. 3 TJ a max. 2 srazy na akci.
Plzeňské slavnosti pohybu – akce v podobném duchu jako Sokolské Brno se uskuteční o víkendu 27 – 28. června v Plzni,
V hromadných skladbách vystoupí cvičenci ze Sokola Třebíč, Náměšť, Želetava, Hrotovice, Moravské Budějovice a Jihlava.
Sokolská plavba po Vltavě – v letošním roce se zúčastní výprava Sokola Moravské Budějovice a v roce 2016 bude nominován Sokol
Třebíč.
Rozpočet Náčelnictva župy – rozpočet byl schválen Výborem župy v podobném rozsahu jako v roce 2014 – byl navýšen o částku na
realizaci župní akademie. V letoš roce byl ze župního rozpočtu navýšen Grant OV ČOS na vybavení tělocvičen (standardizace) – bylo
by vhodné i v dalších letech navyšovat tyto finance, protože investice do moderního vybavení je jednou z cest, jak navýšit
atraktivnost cvičení sokolské všestrannosti.

3. Informace z župy a z ČOS:
- DOTACE OV: zpracovala župní kancelář:
-





GRANT VYBAVENÍ TĚLOCVIČEN PROJEKT I. – podáno v termínu do 30.3.2015, zatím nebylo OV ČOS zpracováno rozdělení.
GRANT VYBAVENÍ TĚLOCVIČEN STANDARDIZACE PROJEKT II. – podáno v termínu do 30.3.2015. Dotace byla rozdělena dle
návrhu župního náčelnictva a byla podpořena většina požadavků sokolských jednot – celková dotace (i v letošním roce byl ze
župního rozpočtu navýšen Grant OV ČOS na vybavení tělocvičen) je ve výši 79 173 Kč (49 682 grant OV ČOS + 29 491 navýšení
ze župy). Celkové náklady objednaného vybavení jsou – 249 249 Kč.
GRANT VZDĚLÁVÁNÍ TĚLOCVIČEN - podáno v termínu do 30.3.2015, zatím nebylo OV ČOS zpracováno rozdělení.
GRANT ŽUPNÍ SOUTĚŽE – podáno v termínu do 15.5.2015, zatím nebylo OV ČOS zpracováno rozdělení.
GRANT OTEVŘENÉ PROJEKTY – podáno v termínu do 15.5.2015, zatím nebylo OV ČOS zpracováno rozdělení.

NOC SOKOLOVEN: velice zajímavá akce je vyhlášena na 11.
září 2015 – informace byly rozeslány na sokolské jednoty a
kancelář župy bude opakovaně vyzývat k účasti sokolské
jednoty.
VOLBY 2016: v roce 2016 proběhnou volby do všech složek
ČOS. Týká se i náčelnictva župy a bude nutné v únoru/březnu
2016 uskutečnit „župní konferenci všestrannosti“, na které
bude zvoleno nové Náčelnictvo župy!!! Důležitá bude i
nominace kandidátů do Náčelnictva ČOS, především
kandidáty na náčelníka a náčelnici ČOS.

SCHŮZKA DALŠÍHO NÁČELNICTVA
USKTEČNÍ – 11. ŘÍJNA (neděle)

ŽUPY

SE

OD 16:00

V TŘEBÍČI !!!

Schůze náčelnictva župy byla ukončena v 18:30 hod.

Zapsal: Martin Zuzaňák
Kontrola: Oleg Šalbaba, Špačková Věra

Oleg Šalbaba v.r.
náčelník župy
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