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Z P R Á V Y č. 5/2020
(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“:
je určena k podpoře TJ/K jež se věnují sportování dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let.
- termín pro podávání žádostí byl již podruhé prodloužen: nyní do 23. listopadu 2020 do 17:00 hod.
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: od 23. 11. od 12:00hodin – do 14. 12. 2020 do 17:00 hodin
Detaily najdete na webových stránkách NSA
2. VOLBY do Zastupitelstva Libereckého kraje:
Ve dnech 2. – 3. 10. 2020 se konaly, i v našem kraji, volby do Krajského zastupitelstva LK. Sportovci
reprezentovaní Unií pro sport a zdraví se dohodli se Starosty pro Liberecký kraj na spolupráci.
Volební výsledek SLK byl impozantní a tak i zástupce sportovců na 16. místě kandidátky (Ing. Boháč)
byl zvolen na příští 4 roky do Zastupitelstva LK – a tak budu moci navázat na předchozí práci.
První ustavující zasedání zastupitelstva se konalo 2. 11. 2020 a na něm bylo přijato usnesení o
opětovném zřízení samostatného „VÝBORU PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT“, což je již nyní,
úspěch sportovců. Personální složení výboru bude projednávat zastupitelstvo 24. 11. 2020.
3) SPORTFILM LIBEREC 2020 – 23. ročník:
V termínu od 1. – 10. 10. 2020 se konal v Liberci již 23. ročník festivalu sportovních filmů. Letošní
ročník měl řadu akcí v doprovodném programu:
° velkému zájmu se těšila výstava velkoplošných panelů o zdolání K2 Klárou Kolouchovou
° besedu s horolezkyní Klárou Kolouchovou po promítání filmu „K2 vlastní cestou“
° besedu s vynikajícím tenistou Radkem Štěpánkem a majitelem světoznámé firmy LASVIT
Leonem Jakimičem
Vlastní vyhlášení výsledků festivalu se konalo v kině Varšava. Vítězné snímky se letos na světovém
finále v italském Miláně budou prezentovat pouze ve virtuálním světě. Finále kvůli pandemii
CORONA viru bylo zrušeno.
4) OSTATNÍ:
4.1: platba členských příspěvků za r. 2020: z rozhodnutí naší VH bylo uloženo sdruženým TJ/SK
uhradit členské příspěvky. Přestože jejich výše je spíše symbolická, zůstávají některé TJ/SK dlužníky.
Termín k úhradě za r. 2020 byl stanoven na 30. 6. 2020. Výši členských příspěvků dle členů, číslo
účtu a návod jak postupovat najdete na našich www.lb-sto.cz
4.2: aktualizace členské základny: dle pokynu předsedy ČUS je třeba, aby sdružené subjekty
aktualizovaly svoji členskou základnu v informační systému ČUS k termínu 31. 12. 2020
4.3: vyhlášení „Nejúspěšnějších sportovců okresu Liberec“: v současné době zvažujeme, zda-li
akci udělat či nikoliv, případně ji změnit (př. po vzoru Atletického svazu). Rozhodující bude vývoj
pandemie ke konci roku. Termín pro vyhlášení je zatím stanoven na 28. ledna 2021 v Babylonu.

12. 11. 2020

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