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Z P R Á V Y č. 2/2012
1) valná hromada ČSTV:
Další letošní valná hromada ČSTV proběhla 28. dubna a nastínila řadu změn, o nichž jsem vás v minulém období
informoval. Řada věcí a změn je ve vývoji a bude chvíli trvat, než si vše „sedne“. Mezi zásadní změny patří:
- výrazné posílení úlohy krajských článků přejmenovaných z „Krajských sdružení“ na „krajské organizace“ ve vazbě na
přijatou změnu stanov ČSTV. Obdobně je změněna i terminologie u okresů: z „regionální“ zpět na „okresní“.
- připravované ustavení Servisních center sportu jako součástí jak krajských, tak okresních organizací, které by měly ta
cíl zajišťovat servis pro všechny sportovní subjekty( i mimo ČSTV)
- zastřešení sportu v ČR Českým olympijským výborem(změny se připravují po LOH v Londýně).
Bohužel, nedořešená zůstala zásadní otázka faktického a systémového financování těchto změn. Rok 2012 je brán jako
rok přechodový s nestandardním financováním. Musíme věřit, že od roku 2013 se opět dostaneme do právního stavu,
kdy budou tyto otázky z větší části systémově vyřešeny.
2) valná hromada LB-STO o.s.:
S ohledem na důvody uvedené v bodě 1 rozhodl náš okresní výkonný výbor o posunutí termínu konání naší valné
hromady na podzim letošního roku s tím, že předpokládá v té době jasnější obrysy nastartovaných změn – a tudíž
budeme schopni daleko lépe informovat naši členskou základnu.
Posunutí termínu VH na podzim není porušením našich stanov(viz. stanovy, čl. 5.1.1).
3) různé:
3.1: problematika peněz z loterií: informace vám byly předávány průběžně ve vazbě na jejich aktualitu. V Liberci
proběhlo několik jednání s náměstkem Ing. Rutkovským a předsedou sport. komise p. Šotolou. V dubnu se zdálo být
vše na dobré cestě – rada schválila pro sport 40% z navýšených prostředků. Bohužel nepochopitelně zastupitelstvo toto
doporučení rady neschválilo. Následovalo znova jednání s Ing. Rutkovským a účast na jednání sportovní komise.
Materiál s návrhem přidělit sportu z první splátky 5 mil. Kč šel do zastupitelstva 31. 5. 2012 a opět nebyl schválen.
Dnes jsem požádal náměstka o schůzku v této věci společně s primátorkou, neboť situace ve financování sportu v ČR v
je velice špatná a začíná vytvářet existenční problémy některých TJ/SK. Situace je o to horší, že dle vyjádření náměstka
pro ekonomiku Bc. Šolce došlo na město již 14 mil. Kč, které tam „jen tak leží“ aniž by sportu pomohly!
Pokud budou jednání neustále takto blokována, nezbude nám asi nic jiného, než manifestačně přijít na zasedání
zastupitelstva a tvrdě požadovat prostředky, které fakticky sportu náleží!
3.2: údržba 2012: obrátilo se na mně již několik TJ/SK, jak to bude v letošním roce s vyúčtováním dotace na údržbu.
Bohužel musím znova sdělit, že přes okres se v letošním roce žádná údržba nebude účtovat – od okresu peníze
nedostanete. V loňských Zprávách č. 4/2011, bod 3.1 jsem vás informoval o zásadní změně podání žádostí na údržbu
pro r. 2012 – TJ/SK měly požádat v termínu prostřednictvím republikových svazů. Pokud jste tak neučinili, žádnou
dotaci na údržbu v letošním roce nemůžete obdržet!
3.3: investiční dotace na r. 2013: republikové ČSTV vyhlásilo informaci, že v letošním roce nebude přijímat žádné
žádosti na dotace pro r. 2013. Každá TJ si musí žádost podat na MŠMT sama!!! Potencionální žadatelé - věnujte této
informaci patřičnou pozornost!
3.4: letní provoz na naší chatě na Kristýně v Hrádku nad Nisou: také v letošním roce bude chata v letním období
v provozu. Zájemci o rekreaci nechť se přihlásí u předsedy. Základní údaje:
- chata pro 4 osoby, vybavená umyvadlem, sprchou, WC, kuchyňským koutem, lednicí, televizí, úschovna kol
- nachází se v rekreačním areálu – na pláž je to 100 m(informace o areálu zjistíte na: www. hradek.cz/kristyna)
- ceny: pro členy naší organizace: 550,-Kč/noc za celou chatu, cizí: 680,-Kč/noc + úhrada spotřebované
elektrické energie(5,-Kč/1 kWh)
- volné turnusy: 23.–30.6., 14.- 21.7., 18.-25.8., 25.8.- 1.9., 1.- 8.9.2012
3.5: volby do zastupitelstva Libereckého kraje:v minulých letech jsme nikdy ve volbách do KZ jako sportovci(USZ)
neuspěli. Pro letošní volby jsme se dohodli se „Starosty pro Liberecký kraj“, kteří otevřeně sdělili, že chtějí
problematiku financování sportu v kraji systematicky řešit. Na kandidátce budou zástupci každého okresu. Měli
bychom se jako sportovci sjednotit a kandidátku podpořit a podpořit(kroužkováním) své zástupce sportu. Jaká je
finanční situace ve sportu cítíme každý den – a kraje budou v budoucnu významným podporovatelem sportu.
Nebudeme-li ale u tvorby pravidel a vlastního rozdělování, opět nám zůstanou jen oči pro pláč! Pojďme se aktivní
účastí ve volbách zasadit o lepší financování a tím budoucnost sportu v našich TJ/SK.
Liberec: 6. 6. 2012
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