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1) ..Letní olvmpiáda dětí a mládeže 2019" bvla v neděli 23. 6. odstartována v Liberci
V neděli 23. 6. 2019 byla olympiáda zabájena na Technické univerzitě konferencí ,,PODPORA

MLÁDEŽE V REGIONECH",

SPORTOVANI

které se kromě řady hejtmanů zučastnil i Milan Hniliěka, dosavadní zástlpce

státu v nově vzniklé Národní agentuře pro sport.
Po té následovalo slarmostru zahájertt celé olympiády v Home Credit aréně v Liberci, které moderoval zlatý

olympionik Aleš Valenta. Olympiádu otevřel a prohlásil za zahájenou hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
Olympijský oheňzažehla skvělá Eva Samková.
LODM je jednou z nejqýznamnějších sportovrrích akcí v celé republice.
Veškeréinformace k programu olympiády získáte na stránkách Libereckého kraje nebo na našich webových
stránkách, kde kliknutím na 1ogo olynpiády se vám objeví celá nabídka, celý program.
BudeteJi mít chvíli ěasu, zajděte na sportoviště povzbudit všechny sportovce, hlavně pak reprezentanty kraje.
Slavnostní zakončeníse bude konat ve čtvrtek opět v aréně v Liberci. Chci jen upozornit, ževzhledemveliké
účastispoťovců, ale i a vedení krajů je závérečný ceremoniál neveřejný - jen pro sportovce l z-lané.
Kdo se na sportoviště nedostane, můžezhlédnout řadu přímých přenosů na CT 4 - sport.
2)

SPORTFILM LIBEREC

2019:

Také v letošnímroce bude naše organizace pořádat festival sportormích filmů - SPORTFILM LIBEREC,
a bude to jíž22. ročník.Bude to v termínu 4. - 5 . října 2019 v prostorách OD Tesco v Liberci.
Novinkou pro letošní rok bude spojení s vellcým béžeckýmzávodem RLIN CZECH.
3) člensképříspěvkv na r. 2019:
Pro r. 2019 platí stejná výše členslcých příspěvkůjaká byla schválena na valné hromadě v loňském roce.
Termín pro zaplacení je: 30. 6.2019 a veškerépotřebné informace najdete na úvodnístránce našich
internetoých stránek www.lb-sto.cz .
4) erantv

- \.ýzw na Libereckém kraii pro r.

2019:

Libereclcý kraj schválil v programu 4,26 podporu klubů s mláďeží Bohužel, po dopoěítání všech výsledků
podle schváleného algoritmu výpočtu se ukázalo, že zlolený způsob výpočtu není dobý a že výsledky, které
z něho vychání,jsou špatné. Proto, po opětormém projednání ve výboru TVS, byl předložen zastupitelstvu
kraje návrh na zrušenístávajícího programu a vyhlášení nového.
Tento postup byl zastupitelstvem Libereckého kraje akceptován a 28. 5.2019 byl původně vyhlášený proglam
zrušen. Souěasně pak byl schválen nový program 4.26. Co 1419 7ínéna přinesla a přinese: bohužel, původně
podané žádosti neplatí, musí se podat nové (tuto informaci všichni žadatelé dostaly od LK), dojde i cca
o 3 měsíce ke zpožděni výplaty těchto prostředků. Co je velice pozitivní - bude se rozdělovat v novém
programu téměř o 50oÁ více obj emu finaněních prostředků proti původním 1 8 mil. Kě ! ! !
PROGRAM 4.26 - podpora sportovní ěinnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2019:
Úěel podpory: pravideLná sportovní činnost sportormích organizaci se zaměřením na mládež s ročníkem
narození2000 amladší.
Vyěleněno: 26,745 mil. Kě, minimální podpora 10.000,-Kč - maximální: 500.000,- Kě
Maximální výše dotace traje ze způsobilých výdajů: 7O%o , počet podaných žádostísubjektem 1IČO;: t
kontaktní osoba: Lucie Hlavsová 485 226 638
Lhůta pro podání žádosti: 1.7. - 15.7.2019 - nejpozději do 16:00 hod. Nezapomeňte, žádost musíte
poslat jak elektronicky - mailem, ale rovněž v tištěnépodobě. Podání žádosti jen jednou z uvedených
cest je formální nedostate\ a taková žádost bude vyřazena.

Detailní infonnace o r,yhlášeném programu získáte na stránkách Libereckého kraje (odbor školství, mládeže
a tělovýchovy- granty a dotace - rozpočet LK - školství, n7ádež, TVS - 4.26)

2019":

5'l anketa o ..Neiúsněšněišísportovce okresu Liberec ia r.
"
s ohledem na dnešní datum sejeví tato informacejako hodně předčasná - ale protože čas šíleně letí chci vás
na tuto tradičníanketu upozornit a souěasně váspožádat o přípravu: nominaci vašich sportovcŮ do této
ankety. Termín vyhlášení: 4. února 2020 (úterý) od 18:00 hod v kongresovém sále v Babylonu.
,

6 akíualizace údaiův..Informačním svstému čUSoo:
připomínáme tímto povinnost všem sdruženým TJ/SK, aby udržovaly aktuální údaje o své TJ/SK v

IFoRMAČNÍtttSYSTÉMU ČUs".
Čus ,.yozirrá těchto údajůi pro zápis do rejstříku sportovců na
,,n

IVIŠMT- ušetří tak TJ ěas se zátpisem, a|e
hlavně naplní zákonnou povinnost-subj ektůžádqícícho dotaci na MŠMT.
7) ostatní:
_

kancelaře okresní organizace ČUS v Liberci budou ve dnech 8.
čerpá dovolenou.
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12. července zavřené

Ing. Vladimír Boháč
předseda O\ry LB - STO z.s.
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