SOKOLSKÁ ŽUPA ORLICKÁ
HRADEC KRÁLOVÉ

Z Á P I S č. 8
ze zasedání předsednictva župy
dne 18. ledna 2017

Zápis č. 8
ze zasedání předsednictva župy , konaného dne 18.1.2017
v Hradci Králové
Přítomni :ses. Prockertová, Červinková,Kaplanová , Petránková
br.Pavlásek, Mareš, Škoda, Maňásek,
Omluveni : ses. Schovánková , Bartošová
Zapisovatel : ses. Červinková
Ověřovatelé zápisu : ses. Prockertová, br. Škoda

Program : 1. Majetek- různé
2. Zpráva náčelnictva
3. Zpráva odboru sportu
4. Zpráva vzdělavatelky
5. Různé
1. Majetek – různé
Ses. Prockertová
a / majetek – není žádný požadavek
b/ dotace – v termínu vyúčtovány dotace na ČOS a MŠMT
c/ na TJ odeslány všechny výkazy, registrace sportovních oddílů, granty OV a OS,
statistika jednoty a členská základna. Dotazník všestrannosti dosud z ČOS nedošel.
V tomto týdnu budou do jednot zaslány kritéria pro župní granty OS.
V termínovém kalendáři mají TJ uvedeny termíny zaslání podkladů ze župy a termíny
odevzdání.
2. Náčelnictvo
Ses. Kaplanová, br. Pavlásek
- plánovaná akce – promítání sletových skladeb 22.1.2017 .
+ doškolení cvičitelů - první pomoci /zatím není přihlášen dostatečný počet cvičitelů/
Na níže uvedené akce budou rozeslány pozvánky v dostatečném předstihu:
Zálesácké závody zdatnosti – pořadatel Sokol České Meziříčí, termín 22.4.2017.
Závody sokolské všestrannosti- termín 29.4.2017 – sport.gymnastika a šplh ve
Vamberku, 30.4.2017 – atletika + plavání v Hradci Králové.

3. Odbor sportu
Br. Mareš, br. Maňásek
- Dotace – vyúčtovány
- Předseda OS br. Mareš a br. Maňásek jako předseda komise zápasu, se zúčastnili
jednání na OS ČOS . V doplňující volbě byl členem předsednictva OS ČOS zvolen
br. Michal Lebeda ze Sokola Pražské Předměstí z naší župy.

- Návrhy na nejúspěšnějšího sportovce ČOS za rok 2016 podat do 31.1.2017
-Registrace sportovních oddílů – 17.2.2017
-Žádost o granty OS ČOS – 17.2.2017
-Žádost o župní granty OS – 31.3.2017
-zpráva předsedy župního OS o činnost OS v župě - 30.4.2017
-sokolská sletová štafeta / župní /– stejná trasa, bude končit v HK.
4. Vzdělavatelka
Ses. Petránková
-

příprava sletu
promítání v Tyršově klubu

5. Různé
Termíny zasedání předsednictva župy Orlické v Hradci Králové22.2.2017, 15.3.2017, 19.4.2017, 17.5.2017, 28.6.2017
Výbor župy Orlické se bude předběžně konat v sobotu 20. května 2017 na Novém
Hradci Králové.

Příští zasedání předsednictva župy Orlické se uskuteční
dne 22. února 2017 ve 14:30 hodin v kanceláři
župy Orlické v Hradci Králové.

Zapsala : Jindra Červinková

Ověřovatelé zápisu :

…………………………………
Ses. Prockertová Marika

………………………………
Br . Škoda Petr

