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                        Z P R Á V Y  č. 1/2010 
 
Vážení sportovní přátelé,   
za výkonný výbor naší organizace a za referentky sportu Vám všem přeji do nového roku 2010 hodně zdraví, 
spokojenosti,  splněná přání a v neposlední řadě i celkově lepší podmínky pro existenci a fungování sportu. 
  

1) pasportizace sportovišť: 
 

Změny v rozsahu majetku ve vlastnictví TJ/SK musí TJ nahlásit do 15. LEDNA 2010 na LB-STO o.s. 
Informace v písemné podobě musí obsahovat stručný popis změny a hodnotové (účetní) vyjádření změny.  
Pokud TJ žádný majetek nemá, nebo v průběhu r. 2009 nedošlo ke změnám – stačí tuto informaci zatelefonovat. 
 

2) statistické hlášení o stavu a složení členské základny k 31. 12. 2009: 
 

V průběhu prosince vám byly odeslány stavy členské základny tak, jak jsou evidovány na LB-STO o.s. – stačí jen 
vyškrtat „již nečleny“ a ke každému oddílu připsat nové členy (vč. RČ – bez RČ není člen pro ČSTV členem). 
Prosím, nepřepisujte sestavy, nepište nové – je to zbytečné a navíc nám to při zpracování dělá velké problémy. 
Opravenou členskou základnu můžete zaslat zpět opět E-mailem. V takovém případě „nečleny“ nějak barevně označte 
- jak, uveďte v legendě. 
TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ AKTUALIZOVANÉ ČLENSKÉ ZÁKLADNY:  8. ÚNORA 2010 , ale z důvodů 
zpracování statistiky za celý okres Vás, prosím, pokud to jde, o zaslání dříve. 
Upozornění: i v případě, že nedošlo ke změně členské základny, musíte toto nahlásit na LB-STO v písemné formě!!! 
Jde o základní povinnost sdružené TJ/SK vůči okresnímu výboru. 
 

3) výkazy hospodaření( „Výkaz o majetku“ a „Výkaz o příjmech a vydáních“ 
 

Tiskopisy( vč. návodu na vyplnění) jsou již k dispozici na LB-STO a ke stažení na našich internetových stránkách  
www.lb-sto.cz. Termín odevzdání: do 15. BŘEZNA 2010 
Opět lze poslat E-mailovou poštou( oskenované s podpisy a razítkem). 
 

4) anketa „NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI OKRESU LIBEREC ZA r. 2009“: 
 

Oblíbená anketa „Nejúspěšnější sportovci“ zná již výsledky, které budou „odtajněny“ na slavnostním vyhlášení, které 
se koná ve čtvrtek 21. ledna 2010 v Kongresovém centru nového hotelu Babylon v Liberci od 18:00 hodin. Moderuje 
sportovní komentátor TV Prima Radek Šilhan, v doprovodném kulturním programu vystoupí  Deyl a Zeťová. 
Zájemci o vstupenky kontaktujte předsedu. 
 

5) různé: 
 

5.1: ve dnech 31. ledna – 5. února 2010 proběhne v Libereckém kraji „Zimní olympiáda dětí a mládeže“. 
       Sportuje se na sportovištích v Liberci (Vesec, Ještěd), Jablonci n.N.(Břízky a zimní stadion), České Lípě (zimní  
       stadion), Harrachově a Rejdicích. Bližší informace na: www.olympic.cz/odm2010.    
5.2: v r. 2010 proběhne volební VH – návrhy předkládejte na RVV LB-STO o.s. do 15. 4. 2010. 
5.3: v r. 2011 proběhne v Liberci 10. Zimní evropský olympijský festival mládeže. Pořadatelé hledají pro tuto akci 
        dobrovolníky. Zájemci se mohou přihlásit na adrese: vanda.sulcova@eyowf2011.cz, bližší informace na 
        www.eyowf2011.cz, telefonní kontakt: 484 840 236. 
5.4: info jen pro TJ/SK na území města Liberec! Město vyhlásilo 2. kolo pro podání žádostí ze „sportovního fondu 
       v r. 2010“ – na pravidelnou sportovní činnost v období 1. 1. – 31. 12. 2010. 
       Tiskopisy získáte na www města, v recepci radnice, nebo na odd. kultury a sportu u pí. Sobotkové (485 243 765). 
       Termín pro podání žádostí: 1. února 2010 do 17:00 hodin! 
  
 
 
Liberec:  12. ledna 2010           
                                                                                          
                                                                                        
                                                                                                                     Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                                              předseda  RVV LB – STO o.s.    


