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

Zápis z Náčelnictva župy plukovníka Švece
11. října 2015 (16:00 hod. v Třebíči – klubovna Sokola Třebíč)
Přítomni: 5 členů náčelnictva z celkového počtu 19 osob: Oleg Šalbaba, Martin Zuzaňák, Ing. Jaroslav Bohutínský, Eva Zuzaňáková, Boženka Čírtková.
Omluveni: Věra Špačková, Jana Dostálová, Jitka Tůmová, Radek Stejskal, Lenka Stejskalová, Štěpánka Bartošová, Tomáš Nosek, Kristína Kynclová, Jana
Šánová, Eva Hřebenová, Jana Fuksová, Pavel Brada, Marta Doležalová.

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

Informace ze župy a z ČOS

Volby 2016

připomínky, nápady, různé…

Schůzi náčelnictva župy plukovníka Švece zahájil náčelník župy Oleg Šalbaba v 16:10 přivítáním přítomných. Bohužel
opakovaná nízká účast členů Náčelnictva župy, je pro rozvoj a řádné fungování velice ohrožující. Je potřeba hledat
odpovědi, proč tomu tak je, zda z důvodu, že členové mají pocit, že vše funguje a jejich účast není důležitá, nebo naopak
jsou nespokojeni a proč.

Zhodnocení uplynulého období a akcí:









ŽUPNÍ AKADEMIE – MARTÍNKOV 12. září 2015: organizačně zajistil Sokol Martínkov a akademie byla velice kvalitně
zabezpečena a vydařila se. Celkem vystoupilo 12 vystoupení ze Sokola Martínkov, Moravské Budějovice, Telč, Jihlava,
Bedřichov a Třebíč. Fotodokumentace zveřejněna na webu župy.
 Další ŽUPNÍ AKADEMIE – po krátké diskusi bylo konstatováno, že je záměr pořádat župní akademie každoročně. Je
vhodné je propojit s výročím, či významnou událostí konkrétní sokolské jednoty. Sokolské jednoty budou vyzvány
k podání návrhů na uspořádání župní akademie vždy počátkem kalendářního roku.
NOC SOKOLOVEN – akce proběhla 11. září a v rámci naší župy se do ní zapojil Sokol: Kamenice, Okříšky, Jihlava, Třebíč,
Kojetice a Moravské Budějovice. Z akcí zajištěna fotodokumentace. Ke zvážení je termín konání, který je velice brzy po
zahájení cvičebního roku, což může být pro mnoho jednot odrazující – posunout alespoň o jeden týden.
Sokolská plavba po Vltavě – za župu účast Sokol Moravské Budějovice – akce velice pěkná a velký zážitek pro účastníky.
Na rok 2016 se zúčastní zástupci ze Sokola Třebíč.

Župní přebor v přespolním běhu – uskutečnil se 10. října 2015 v Dalešicích, účast 103 závodníků ze Sokola: Dalešice,
Bedřichov, Třebíč, Jihlava, Moravské Budějovice, Želetava, Pelhřimov a Studenec. Organizačně velice kvalitně zajištěno
Sokolem Dalešice.





Vyhodnocení Přeborníků župy za rok 2014/2015 – proběhlo 10. října v Dalešicích po ukončení přeboru v přespolním
běhu. Vyhodnoceny všechny věkové kategorie – jediná neobsazená (závodnice nesplnily požadovaná kritéria) byla
kategorie žen. V rámci vyhodnocení nejaktivnějších Sokolských jednot je pořadí: 1. místo – Sokol DALEŠICE, 2. místo –
Sokol JIHLAVA, 3. místo – Sokol TŘEBÍČ.
Seminář netradičních sportů – pořádal již tradičně Sokol Dalešice a letos se uskutečnil 26. července – informace o akci
na župu nedošly.

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




Plavání, 28. 11. 2015 Jihlava – přebor proběhne beze změn, rozhodčí budou zajištěny ze zúčastněných sokolských TJ,
hlavním garantem je Sokol Jihlava. NÁHRADNÍ ZÁVOD: záměrem náčelnictva župy bylo, umožnit zaplavat závodníkům,
kteří se chtějí nominovat na přebory ČOS, ale z vážných důvodů se nemohou zúčastnit župního přeboru. Návrh byl
nominační závod Sokola Třebíč, který se koná cca 14 dní před župním přeborem – Výbor Sokola Třebíč tento požadavek
zamítl a bude pořádat závod jako uzavřený, pouze pro členy Sokola Třebíč – důvodem je především omezená kapacita
závodníků a organizační zajištění.



FREE AEROBIK, 7. listopadu 2015 v Mor. Budějovicích.



Novoroční vrcholy - sobota 2. ledna 2016 – projednat termín, místa konání – ve spolupráci se župní kanceláří zajistit
propozice a rozeslat na sokolské jednoty nejdéle do 11. prosince 2015.



V RYTMU, 3. ledna 2016 – seminář Sokola Moravské Budějovice, bude zahrnut jako doškolovací akce – pozvánky a
protpozice zajistí Sokol Moravské Budějovice a zašle k rozeslání na župní kancelář nejdéle do konce listopadu 2015.


Telefon

Běh na lyžích (župní přebor), leden 2016 (dle sněhu) – organizátor pravděpodobně Sokol Třebíč
567 210 233, 567 322 630

e-mail: zupaplksvece@seznam.cz,



Obří slalom, únor 2016 (dle sněhu) – pokud by se mělo konat, je nutný řádný finanční rozpočet, zda je v našich silách
realizovat (v minulosti pořádal Sokol Luka nad Jihlavou, který nepožadoval finance za nájem sjezdovky).



Gymnastika a šplh, 16. duben 2016 v Mor. Budějovicích - na minulém zasedání náčelnictva župy přijaty konkrétní
úkoly a změny (počet účastníků za kategorii a TJ, harmonogram úkolů, termín přihlášení závodníků – dodržet !!



Přespolní běh (závod), květen 2016 v Kněžicích – projednat termín, zpestření přeboru.


O. Šalaba – navrhl zvážit střídání konání přeborů a závodů v přepsolním běhu mezi Sokolem Dalešice a Sokolem
Kněžice – tedy jeden rok na jaře jedna jednota (závod) a na podzim druhá jednota (přebor) a další rok by se to
prohodilo.



ZZZ (župní přebor), duben 2016 v Třebíči – termín, zpracovat propozice pro možnost zapojení dalších TJ



Atletika, 14. květen 2016 v Třebíči – hlavním garantem Sokol Třebíč.



Župní florbalová liga, listopad 2015 – březen 2016 – 13. října proběhne schůzka všech zapojených TJ a budou
dojednány podrobnosti realizace dalšího ročníku župní florbalové ligy.



Akce pro seniory – proběhla krátká diskuse nad možností zorganizovat akci pro seniory (třeba nad 50 let) – venkovní
aktivity, hry a soutěže. Realizace by byla velice vhodná, není zatím znám garant, který by si vzal na starosti organizaci,
program a místo konání. Župní náčelnictvo je připraveno významně podpořit a pomoci při realizaci této akce.



Seznam cvičitelů – aktualizace, přehledy – kancelář župy shromažďuje informace od TJ a letos by měla být aktualizace
provedena (jsme poslední župa v ČOS, která neprovedla aktualizaci od r. 2006) – stále je v procesu zpracovávání!!!



Informace ze župy a z ČOS


granty OV ČOS 2015:



!!






akce ČOS, program, školení:







GRANT VYBAVENÍ TĚLOCVIČEN PROJEKT I. – přidělena dotace 39 016 Kč - konečné rozdělení dotace zpracuje
vedení náčelnictva župy.
GRANT VYBAVENÍ TĚLOCVIČEN STANDARDIZACE PROJEKT II. – z OV ČOS přidělena částka 49 682 Kč –
v rozpočtu župy bylo schváleno navýšení částky na podporu grantu o 30 000 Kč, které budou použity – konečné
rozdělení dotace zpracuje vedení náčelnictva župy.
ROZVOZ NÁŘADÍ: protože RINOSETY mají 3m na délku, bude rozvoz do TJ (které budou mít zájem) zabezpečen
pomocí br. Stejskala a Cahy – bude po jejich dodání na župu s TJ domluveno (konec září)!!
GRANT VZDĚLÁVÁNÍ CVIČITELŮ - přidělena dotace 5 235 Kč - konečné rozdělení dotace zpracuje vedení
náčelnictva župy.
GRANT ŽUPNÍ SOUTĚŽE – přidělena dotace 8 300 Kč – bude použito na přebory župy v roce 2015.
GRANT OTEVŘENÉ PROJEKTY – přidělena dotace 5 500 Kč na Sokol Rokytnice nad Rokytnou, který jediný podal
žádost o grant.
ÚSTŘEDNÍ SRAZY OV ČOS – složitě se nám daří zajišťovat účast župních vedoucích na ústředních srazech.
na TJ jsou průběžně rozesílány nabídky školení ÚŠ ČOS, na webu ČOS je aktuální nabídka Ústřední školy.
MOVE WEEK – konání 21. – 28. 9. 2015, v rámci ČOS zapojeno cca 58 akcí (což není mnoho!!!)
Eurogym 2016 – 19. – 24. 7. 2016, mezinárodní přehlídka gamnastických dovedností, 10. ročník, uskuteční se
v Českých Budějovicích, ČOS jedním z organizátorů (ČASPV a ČGF)

VOLBY 2016 – VOLEBNÍ ZASEDÁNÍ ŽUPNÍHO ODBORU VŠESTRANNOSTI – KONFERENCE CVIČITELŮ,
navržený termín 19. března 2016 od 9 – 14 hod. v Moravských Budějovicích: v roce 2016 je volební rok všech
organizačních stupňů – v rámci náčelnictva, musí proběhnou volební zasedání župního odboru všestrannosti (zástupci všech
TJ – ideálně náčelník + náčelnice + aktivní cvičitelé), které by mělo zvolit župní náčelnictvo a v rámci tohoto orgánu i
Náčelníka a Náčelnici župy, kteří jsou mimo jiné automaticky členy Předsednictva župy. Je nutné vymyslet strategii pro
zajištění maximální účasti zástupců TJ.
Návrh - součástí zasedání připravit tvorbu strategie - aktivní diskuse („kulaté stoly“) - hledání cílů a cest. NUTNÁ VELICE
DOBRÁ PŘÍPRAVA A ORGANIZACE!!!

SCHŮZKA DALŠÍHO NÁČELNICTVA ŽUPY SE USKUTEČNÍ – ???? OD 16:00 V TŘEBÍČI !!!
Schůze náčelnictva župy byla ukončena v 18:30 hod.
Zapsal: Martin Zuzaňák
Kontrola: Oleg Šalbaba, náčelník župy

