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                        Z P R Á V Y  č. 6/2010 
 

1) Katastrofální povodně 7. 8. 2010: 
Jiný přívlastek tyto povodně dostat ani nemohly, vždyť něco tak hrozného nikdo z nás nepamatuje….byla to údajně 
voda, která se objevuje 1x za 1.000 let( někde dokonce uváděli 1x za 1.500 let)!!! Mimo ostatních hrůz napáchala voda 
značné škody i na sportovištích našich TJ/SK. 
Od samého začátku jsme škody mapovali a snažili se najít nějakou pomoc, i když na většinu škod jsou to jen malé 
záplaty. Jednotlivé druhy pomoci se budou realizovat, či se již realizují, takto: 
- z úrovně ČSTV ČR: 16. 8. navštívil Liberecký kraj místopředseda p. Šimíček – větší opravy a investice by se mohly 
řešit formou státních peněz z investičního programu pro r. 2011. Je to však podmíněno schválením v úrovni MŠMT 
- z úrovně Libereckého kraje: jednáno velice pozitivně s náměstkem Bc. Ciklem – výsledkem jsou schválené 
mimořádné prostředky ve výši 800.000,-Kč, které se rozdělí mezi již vybrané TJ/SK takto: 

-  „fotbalové záležitosti“ bude řešit Liberecký krajský fotbalový svaz (přidělená částka 550 tis. Kč)  
       -  pomoc ostatním TJ/SK půjde prostřednictvím Krajského sdružení ČSTV Libereckého kraje 

- z úrovně LB-STO o.s.: výkonný výbor vybral 7 TJ/SK, mezi které rozdělil mimořádnou dotaci na údržbu ve  
 výši 100.000,-Kč takto: - Nová Ves-25.000, - Bílý Kostel – 20.000, Sp. Chrastava-15.000, Slovan Frýdlant, 
 Sokol Kunratice, Sokol Víska a Jachetní oddíl Hrádek každá TJ po 10.000,-Kč. Prostředky je možné okamžitě čerpat! 

 
2) různé: 

2.1: volby do obecních zastupitelstev 15. – 16. října 2010: 
Volby do obecních a městských zastupitelstev jsou „za dveřmi“! Vážení, bohužel zatím platí, že co si jako sportovci 
nevybojujeme, to většinou nemáme! Je tu doba, kdy již nemáme pomalu „za co sportovat a na čem sportovat“! Chceme-
li situaci změnit, pojďme k volbám a volte buď přímo sportovce( v Liberci Unii pro sport a zdraví) a nebo ty osobnosti, 
které jsou po volbách zárukou toho, že pro sport fakticky něco udělají a nezapomenou na předvolební sliby! 
Přichází doba, kdy obce a kraj budou těmito nejzásadnějšími „donátory“ sportu. A nebude-li mít sport na radnicích 
svoje zastoupení, těžko se mu v těch krácených rozpočtech budou prosazovat potřeby a zájmy sportu v budoucnosti! 
 
2.2: smlouva s „OSA“ – veřejné provozování hudebních děl: 
ČSTV podepsalo s Ochranným svazem autorů smlouvu na úhradu autorských poplatků za „veřejné provozování 
hudebních děl“ v období 1. 5. 2010 – 31. 12. 2012. Dle této smlouvy mohou TJ/SK = občanská sdružení v ČSTV  
„provozovat veřejnou produkci“(což je př. hraní hudby při sportovních akcích), aniž by musela odvádět OSA příslušné 
poplatky. Podnikatelská činnost ve sportu(př. koncerty, zábavy apod.)  však není touto smlouvou krytá!!! 

Detailní informace o smlouvě najdete na: www.cstv.cz. 
 
2.3:  úrazová pojistka: číslo pojistky: 495000830-7 uzavřená u Kooperativy a.s. 
        pojistka na „odpovědnost za škody“: číslo pojistky: 5950039825-4 uzavřená s Kooperativou a.s. 
 
2.4: čerpání dotace na údržbu + uzavřené smlouvy na čerpání těchto prostředků v r. 2010:  
- k dnešnímu dni ještě neuzavřely smlouvy tyto TJ/SK: Bílý Kostel(dotace povodně), Dětřichov, Slovan Frýdlant,  
SK Hodkovice, Sever Lbc, Slovan TBT Lbc, Bílí tygři Lbc, Jiskra Raspenava, Rochlice, Rynoltice,  
Víska(povodně), TK Frýdlant, Sl. Frýdlant-kopaná, Patriots Lbc, SK SKI Lbc, FK Pěnčín-Turnov, VK TU Lbc,  
SK Bílý Potok. Bez uzavření smluv nelze prostředky na údržbu čerpat!!!  
- prostředky na údržbu vč. mimořádných dotací na údržbu po povodních: lze čerpat okamžitě při sepsání 
smlouvy a po dodání příslušných podkladů(kopie vlastního dokladu, doklad o zaplacení v TJ = pokladní či výpis 
z účtu, při účtování energií ještě rozpis záloh z plynárny či elektrárny). 
UPOZORNĚNÍ NA TERMÍN ČERPÁNÍ DOTACE: 15. LISTOPADU 2010 vč.!!! 
 
2.5: finanční situace v ČSTV: 
Opět si zaslouží přívlastek „katastrofální“. Finanční situace v rámci ČSTV se téměř pravidelně zhoršuje- v letošním 
roce(dosud) náš okres obdržel pouhých 10% dotace ze Sazky měřených k úrovni objemů, které náš okres dostával před 
3 lety s tím, že další prostředky ze Sazky již nebudou! Částečnou náhradu ve výši cca 35% jsme dostali jako podíl 
z dotace státu(tzv. „kalouskovy peníze“). Nyní se řeší, zda-li tyto peníze vůbec budou v příštím roce! Důsledek 
negativního rozhodnutí si nyní jen těžko můžeme domyslet! 
 
2.6: SPORTFILM LIBEREC 2010: 
13. ročník se koná 5. – 7. října 2010 – promítání v NC Géčko(u Globusu) denně 10 – 19.00 hodin(www.sportfilm.cz) 
 
Liberec:  30. září  2010                                                          
                                                                                                                     Ing. Vladimír Boháč 
                                                                                                              předseda  RVV LB – STO o.s.    


