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Z P R Á V Y č. 6/2020
(VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz)

1.VÝZVY Národní Sportovní Agentury (NSA):
1.1: výzva „MŮJ KLUB 2021“ byla 27. 11. 2020 ukončena
1.2: výzva č. 8/2020 „ PROVOZ A ÚDRŽBA 2021“:
- určena pro období od 1. 1. – 31. 12. 2021 s tím, že náklady musí být uhrazeny nejpozději 31. 1. 2022
- každý žadatel může podat pouze jednu žádost
- žádost se podává elektronicky
- termín pro podávání žádostí: byl prodloužen do 23. 12. 2020 do 17:00 hodin
1.3: připravuje se vyhlášení výzev v oblasti investic
2. Výbor pro sport na Libereckém kraji:
První ustavující zasedání zastupitelstva se konalo 2. 11. 2020 a na něm bylo přijato usnesení o
opětovném zřízení samostatného „VÝBORU PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT“.
Druhé zastupitelstvo 24. 11. 2020 zvolilo personální složení výboru v počtu 13 osob takto:
Ing. Vladimír Boháč – předseda/SLK/, Roman Hejna – místopředseda/ANO/
členové pp. Slaný, Ing. Veselka, Ing. Příhoda, Georgiev/všichni za SLK/, Bc. Postl/Sokol/
Mgr. Balašová/ANO/, Marek, Ing. Kubeš/oba PIRÁTI/, Stodůlka, Pelta ml./oba ODS/, Mrklas/SPD/.
V závorce nominace za hnutí/stranu/.
3. vyhlášení „Nejúspěšnějších sportovců okresu Liberec“ za r. 2020:
Dlouho jsme zvažovali, jak v případě této ankety postupovat. Nakonec aktuální situace a snad i
předpokládaný lepší vývoj v blízké době nám dovolí nejen více sportovat, ale i scházet se.
Proto jsme se s ostatními okresy v našem kraji rozhodli anketu vyhlásit a připravovat jí tak, že
bychom se na vyhlášení výsledků mohli přeci jen setkat.
Od samého začátku si ale uvědomujeme, že může nastat obrácený posun a situace se zhorší. Pak
v případě vyhlášení omezení vládou bychom přešli na ON LINE vyhlášení. Tuto alternativu budeme
mít stále na zřeteli a budeme jí i pro takový případ připravovat.
Obracím se tímto na vás všechny – pomozte nám sestavit nominaci sportovců. Při letošních
omezených možnostech ke sportování bude těžší sportovní výsledky hledat. Nominováni mohou
být nejen sportovci z našich klubů sdružených v ČUS, ale i z ostatních střešních organizací, jako jsou
př. Sokol, Orel, AŠSK, ATJSK, Sdružení sportovních svazů apod.
Posílejte nominace na můj mail, případně poštou, nebo je přineste osobně.
Uzávěrka nominací: 31. 12. 2020 do 12:00h.
Vyhlášené kategorie:
1. dospělí – jednotlivci 2. dospělí – družstva
3. mládež – jednotlivci 4. mládež – družstva
5. handicapovaní sportovci (družstva a jednotlivci společně)
6. trenér profesionál
7. trenér dobrovolný 8. síň slávy 9. veterán (nad 60 let)
Omezení pro nominaci:
- do mládežnických kategorií patří sportovci, kteří v r. 2020 mají max. 19 let
- navrhovaný sportovec dosáhl výkonu, za který je nominován, v klubu či TJ, který/á má sídlo
na území okresu Liberec
Předpokládaný termín vyhlášení: 28. ledna 2021, definitivní místo čas vyhlášení oznámíme

4. 12. 2020

Ing. Vladimír Boháč
předseda OVV LB – STO z.s.
1

