SOKOLSKÁ ŽUPA VÝCHODOČESKÁ - PIPPICHOVA
Tel: 466 614 253, fax:466 030 073,

mail: zupa.vych@volny.cz

www.zupa-pippichova.eu

INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
•
Znovu upozorňujeme!
V sobotu 4. dubna se koná v pardubické
sokolovně řádný Výbor župy. Výboru se
mají povinně zúčastnit všichni vyslanci
jednot. Počty vyslanců jednotlivých jednot
byly přílohou minulého zpravodaje.

Na 15. dubna jsou pozvány starosta a
tajemník župy k hejtmanovi Pardubického
kraje k Ing.Radko Martínkovi.
•
Žádáme jednoty, aby si co nejdříve
odebraly v župní kanceláři členské známky
na rok 2009 ( pro výdělečně činné 200,- Kč,
nevýdělečně činní 90,- Kč), známky vydává
župní
kancelář
proti
podpisu.
Těm
jednotám, které přijedou až na výbor župy,
vydá župní kancelář známky před výborem,
musí však být z časových důvodů předem
objednány telefonicky nebo elektronickou
poštou. V den konání nebude prostor ani
čas vydávat nepřipravené známky, nebo
eventuelně vyřizovat další požadavky.
Děkujeme za pochopení.

Tajemník župy společně se starostou
Sokola Nasavrky br.Burešem navštívili radní
Pardubického kraje paní Janu Pernicovou.
Schůzka byla informativní a byly projednány
možnosti vzájemné spolupráce. Dojem ze
schůzky lze hodnotit kladně a na stránkách
Pardubického kraje byla informována o této
schůzce veřejnost.
„Panuje názor, že sokolové jsou
většinou senioři, kteří chodí cvičit.
Župa ale organizuje sportovní, kulturní
i vzdělávací akce pro široké spektrum
lidí – dětí i dospělých. Považuji to za
jednu
z dobrých
forem
prevence
nepříznivých jevů a domnívám se, že by
Pardubický kraj měl činnost župy
podporovat – ať už finančně, tak i
morálně,“ řekla po schůzce Jana
Pernicová. Zdá se nám, že je to základ
dobré příští spolupráce.

Blíží se konec termínu, dokdy musí být
zpracovány veškeré předepsané výkazy
a proto věnujte zvýšenou pozornost
závěrečným upozorněním a sledujte
tabulku závazných termínů.

INFORMACE
INFORMACEZZČOS
ČOS
•
•

PV ČOS vzalo na vědomí materiály KK ČOS ke kauze Č.Třebová a pověřilo br.Ulrycha
návštěvou Sokola Česká Třebová na kontrolu provedené nápravy.
ČOS má ve své prodejně kalendáře zlevněné o 50 %, tj: malý kalendář nyní za 13,- Kč a
velký plánovací (plakát ) 6,- Kč.
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•

•

Vzhledem k tomu, že br.Ing.Jiří Krátký, místostarosta ČOS rezignoval z pracovních a osobních
důvodů na svoji funkci, bylo provedeno hlasování PER ROLLAM o přerozdělení kompetencí, a
to následovně: snížení počtu členů PV ČOS na zbytek volebního období z 15 na 14 členů a se
snížením počtu místostarostů ČOS ze tří na dva s následným přerozdělením kompetencí
v rámci stávajících statutárních zástupců ČOS.
Dne 5.3.09 proběhne v aule TD porada tajemníků a starostů žup. Na programu bude
především změna rozpočtu ČOS, a to v návaznosti na snížení příjmů o cca 40% v důsledku
probíhající světové finanční krize.

INFORMACE Z NÁČELNICTVA

Statistické výkazy všestrannosti nedodaly k
19.2.09 tyto jednoty ( nedodaly ani hodnocení
činnosti):

Župní srazy
1. 3. 09 Oblastní sraz RD + PD Pardubice
( pozvánky rozeslány, čekáme na návratky)
28.2.09 Župní sraz cvič.jógy Pardubice
21.3.09 Župní sraz cvič.jógy Pardubice

Břehy, Čankovice, Jablonné nad Orlicí,
Kameničky, Kostěnice, Kunvald, Proseč, Řečany,
Topol, Vortová, Vrbatův Kostelec

Plán župních soutěží
- 18.4.09 ZZZ v T.J.Radčice
- 25.4.09 Všestrannost T.J.Pardubice
- 23.5.09 Atletika T.J.Ústí nad Orlicí
- 8.3.09 Florbal st.žactvo a junioři
v T.J.Choceň
- 16.5.09 Župní přebor ve volejbale rekreačních
a smíšených družstev – v T.J.Ústí nad Orlicí

Žádáme o urychlené zaslání výkazů z těchto
jednot!!!

ODBOR SPORTU
Všem předsedům sportovních oddílů a
zástupcům sportů v T.J.:

Probíhá zpracování registrací sportovních
oddílů 2009, v termínu došlo 95% registrací,
což považujeme za velký úspěch.
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Župní přebory 2009
Byla rozeslána pověření pro sportovní oddíly T.J.
Pro Župní přebor v stolním tenise, Župní přebor
ve volejbalu a Župní přebor v lyžování nemáme
dosud pověřenou T.J. Prosíme, aby se zájemci o
pověření hlásili u br.Stenzla na tel.: 724 810 906
nebo na mail.adrese: stenzl@hotmail.com

Granty OS ČOS pro rok 2009
vyhlášeny.

zatím nebyly

Dne 6.3.2009 se koná v Praze jednání všech
předsedů ŽOS a předsedů sportovních komisí, kde
se dozvíme více o fungování a financích v roce
2009.

ZE ŽIVOTA NAŠICH JEDNOT

soutěžilo se do posledního bonbónku a losovala
se bohatá tombola do první hlavní ceny. Prostě
vše co na kvalitním karnevale má být!Pochvalu si
zaslouží všichni co v ten den pomáhali rozsvítit
dětská očka. Od prodeje občerstvení, pouštění
kvalitních hitů po nečekané převleky! Krásný den
přeje Monika Jurečková - ten den jako japonka.

T.J.SOKOL HOLICE
I v roce 2008 bylo družstvo historických kol
z Holic úspěšné. Br. Jiří Valenta na vysokém
kole a ses. Květoslava Špicerová na
historickém kole vybojovali na mistrovství
ČR ve Velké Býteši stříbrné medaile.

Historická kola z T.J. Sokola Holice na jarmarku
v Rychnově nad Kněžnou

T.J.SOKOL STRÁŽNÁ

T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD

Na den 14.2.2009 T.J.SOKOL STRÁŽNÁ
připravila na sále obecního úřadu dětský
karneval. Tančilo se do roztrhání frkaček,

Sokolský ples v Dolním Újezdě má
tradici a jeho součástí je kulturně sportovní
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nejen Sokolové z České Třebové, ale také
mažoretky ze Sokola Chrudim. Všichni, kdo přišli
se mohli na vlastní oči přesvědčit, že Sokolovna
opět žije a že je přes své stáří prostředím pro
pravidelné cvičení stovek cvičenců od těch
nejmenších pro seniory. Sokolská myšlenka v
České Třebové žije, podpořena spoustou zájemců
o cvičení a zdaleka se nejedná jen o nostalgické
scházení starší generace. To vše muselo být
jasné každému, kdo přišel a byly zde doslova
davy.
Je
nesrovnatelné dát
vedle
sebe
fotografie
ze
sokolovny z roku
2007 a 2008. Je to
velká
zásluha
nového
vedení
Sokola a především
starostky
Růženy
Dobroucké. Za své
připravené
vystoupení v úvodu
akademie sklidila velké ovace. Průběh akademie,
která měl rychlý spád je dále zachycen na
fotografiích. Výkony sportovců od nejmladších po
seniory byly odměňovány silným potleskem,
který přerušoval jednotlivá vystoupení. Mimo
odboru všestrannosti do programu přispěl oddíl
sportovní gymnastiky a oddíl juda. Ke zdaru
programu
přispělo
i
vynikající
fungující
zazvučení Pepy Vaňouse, programem provázela
výborně připravená Kristýna Dostálová.

program.
V letošním
roce
nechybělo
v programové skladbě mimo jiné předtančení
a ocenění nejlepších sportovců. Sál praskal
ve švech, nálada byla vítečná a bavily se
všechny generace.

T.J.SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ

Velká sokolská akademie
velmi úspěšná
Sokolové dali o sobě českotřebovské veřejnosti
hodně vědět a to pořádně nahlas. Sokolovna
byla v sobotu 6. prosince odpoledne doslova
obležená lidmi, v diváckém sektoru se tísnilo
jistě přes dvě stovky diváků a další více než
stovka
vystupovala
při
jednotlivých
cvičeních
Akademii
zahájila
starostka
českotřebovského Sokola Růžena Dobroucká a
náčelnice ženských složek Odboru sokolské
všestrannosti a jednatelka T.J. Sokol Česká
Třebová Lenka Strouhalová.

T.J.SOKOL LUKAVICE
Dne 8.3.2009 ve 14.00 hodin pořádá T.J.SOKOL
Lukavice v hostinci NA KŘIŽOVATCE

DĚTSKÝ KARNEVAL.

Hraje DJ PIETRO, na programu jsou soutěže a
vyhlášení 3 nejhezčích masek.
Dne 30.5.2009 se koná

SOKOLSKÁ POUŤ V LUKAVICI.
T.J.SOKOL CHRUDIM
NOVOROČNÍ MEZINÁRODNÍ TURNAJ
V HÁZENÉ
Ve dnech 16.-17. ledna 2009 uspořádal oddíl
házené-chlapci TJ Sokola Chrudim v místní
sportovní hale dvoudenní mezinárodní turnaj
mladšího dorostu O pohár firmy BASF stavební
hmoty ČR, s.r.o.
Pozvánku domácího druholigového oddílu přijala
mužstva I. ligy TJ Náchod, Sokol Nové Veselí,
Jiskra Třeboň, Sokol Vršovice a dále jedno

Následoval pestrý program, na kterém se podíleli
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Na Šibřinky pro dospělé téměř plynule navazují
dětské, které se konají vždy druhý den v neděli.
Děti mají toto karnevalové veselí moc rády.
Tříhodinový "maraton" tance při hudbě je vždy
proložen jednoduchými sportovními výkony, jako
je např. prolézání obručí, chůze po sletových
kladinkách, prolézání strachovým pytlem, skoky
do dálky
apod. Každá dětská maska obdrží cenu z
tomboly.
Tento bohatý víkendový program je možné
uskutečnit pouze za předpokladu, že se podaří
najít obrovská síla mezi členy jednoty, jejich
rodinnými příslušníky i dalšími dobrovolníky, kteří
pomáhají celou sokolovnu připravit na tak
náročný víkend. Jde o celou škálu prací od
zajištění výzdoby, občerstvení, sponzorských
darů, přípravy jednotlivých sálů, hudby a dalších
nezbytných prací, které probíhají nejen v pátek
před vlastními Šibřinkami, ale již několik měsíců
předem. A za to všem patří velké poděkování.
V letošním roce nám také velmi pomohla
s výzdobou sokolovny Základní a praktická škola
v Klášterní ulici. Především paní ředitelce patří
též vřelé poděkování.

z předních juniorských klubů v Polsku
ŠKPR
Šwidnica. a Lokomotiva Vršovice.
Družstvo Sokola Chrudim vyhrálo 4 zápasy, jeden
remizovalo a s vítězným TJ Náchodem prohrálo
13:16. Se skórem 109:68 a 9 získanými body
se umístili dorostenci Sokola Chrudim na
druhé příčce.
Chrudimští odehráli tento zdařilý a výborně
zorganizovaný turnaj v sestavě: Jaroslav Pilař,
Jakub Dalecký - Jan a Vít Reichlovi, Vít Černý,
Tomáš Kubánek, Jan Syřínek, Václav a Lukáš
Pospíšilovi, Michal Dvořáček, Václav Půlpán,
Zdeněk Řehák, Jiří Moravec.
Trenér družstva Milan Lédl netajil spokojenost
s výkony hráčů a považuje tento turnaj za velmi
dobrý přínos před jarní sezónou.
Poděkování patří všem sponzorům a také všem,
kteří se na realizaci turnaje podíleli.
Další přípravný prvoligový turnaj, který pořádá TJ
Sokol Nové Veselí, absolvují chrudimští sokolíci
14. února 2009.
T.J.SOKOL PARDUBICE

107. ŠIBŘINKY v Pardubicích

A nyní můžeme znovu začít s přípravami
na další ročník.

Do "KVĚTINOVÉHO RÁJE" byli poslední
lednový víkend pozváni všichni, kteří si zakoupili
vstupenku na Šibřinky, pořádané Tělocvičnou
jednotou SOKOL PARDUBICE I. Velký zájem o
tuto ojedinělou společenskou akci dokazuje to, že
byly
obsazeny
všechny
sály.
Předtančení
pohybového studia Hroch, bohatá tombola i
soutěž o nejlepší masky večera jsou lákadlem pro
dospělé, kteří se rádi pobaví. Každý rok
vyhlašované téma je inspirací pro vytvoření
originálních a zajímavých masek. V letošním roce
byly jako nejlepší skupinová maska večera tentokrát jsme maskám rozdali 50 vyhodnoceny
MAKOVÉ PANENKY. Je obdivuhodné, jak všechny
masky napjatě čekají na vyhodnocení, které
probíhá před půlnocí. Komise, která vybírá
nejlepší masky, má plné ruce práce. A je opravdu
na co se dívat pořadových čísel - celkem
však přišlo asi 250 masek.

Autor: Jitka Pařízková, DiS.
T. J. Sokol Pardubice I.

T.J.SOKOL Česká Třebová II

MINIPŘÍPRAVKA CHLAPCI
V neděli na půdě největšího rivala našich chlapců
v této kategorii zahájili svou sezónu i naši
nejmladší chlapci. V hale ve Svitavách "Na

Střelnici" se konalo 1. kolo krajského přeboru
přehazované chlapců. Jako pořadatelé měli
Svitaváci premiéru, takže vše bylo řádně
připraveno. Bohužel se na nedostavila družstva
Chocně a Lanškrouna (odhlášení ze soutěže) a
tak se zúžil na souboj Česká Třebová (4
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družstva) a Svitavy (3 mužstva). Do Svitav
odjelo pět našich borců a protože nemoc
neumožnila dát více chlapců tohoto ročníku, bylo
družstvo doplněno našimi děvčaty. Protože se
mini hrají pouze ve čtyřech ta se po každém
zápase pravidelně střídala a nutno podotknout, že
byla vyrovnanými partery. Na fotce z leva zády
(v tu chvíli nehrála) N. Páclová, L.Vašina,
Š.Chládek, T.Smola,A.Pokorná.
V loňském ročníku jsme měli premiéru - soutěž
byla dohromady s děvčaty a nutno dodat, že pro
naše chlapce to byla tvrdá zkouška. Holky jim to
povětšinou vyhrávali. Za ten rok jsme však
udělali kus práce, takže jsme s napětím
očekávali, jak se to projeví při utkání - první
zápas v sezóně, pro některé úplně první
soutěžení ve "volejbale", ale hlavně v překrásné
Svitavské hala, kde hrají i naši reprezentanti, to
byl samozřejmě velký zážitek. A dokonce i
poměrně dost diváků z řad maminek, tatínků,
babiček, dědečků a ostatních příslušníků,
především ze strany domácích borců utvářeli
parádní atmosféru.
Systém turnaje měl být každý s každým dvakrát,
přičemž zápasy se hrají na čas vždy 2x5 minut. V
počtu sedmi družstev ještě hratelný systém.
Průběh turnaje však ukázal, že rozdíly mezi
družstvy jsou velké. Takže jsme odehráli první
kolo, pak jsme jako pořadatelé navrhli změnu, se
kterou ostatní trenéři souhlasili. Dále se hrálo dle
umístění z prvního kola ve dvou skupinách každý
s každým.

T.J.SOKOL SLATIŇANY

Po prvním kole bylo naše A družstvo na
druhém místě, B,C,D pak na místě pátém,
šestém a sedmém. Družstvo Česká Třebová "A"
utvořilo skupinu se Svitavami A,B,C. Druhou
skupinu tvořila družstva České Třebové B, C, D.
V nadstavbové části si to kluci rozdali ještě
jednou s následujícími výsledky:
•
•
•
•
•

TJ Sokol Česká Třebová 2 „A“ – Svitavy „C“
17:7
SY "C" - SY "B": 14:10
SY "B" - SY "A": 8:18
TJ Sokol Česká Třebová 2 „A“ – Svitavy „B“
16:10TJ
Sokol Česká Třebová 2 „B“ – Svitavy „A“
12:14

soKOLNÍ výlet KOLEM Liptovské
Mary
Slatiňanská tělocvičná jednota pořádá o
letních prázdninách, 23. července, výlet na
kolech okolo Liptovské Mary. Výletu se mohou
zúčastnit všichni sokolové župy i ČOS a jejich
přátelé, trasa vede krásnou krajinou s nepatrným
převýšením
slovenského
Liptova
v Nízkých
Tatrách v celkové délce. Cesta je koncipována
tak, aby vyhovovala všem věkovým kategoriím.
Vlastní výlet bude mít start v 10 hod. a jeho
cílem je místo startu v Liptovském Mikuláši (bude
ještě upřesněno). Každý účastník obdrží diplom a

Trenéři: L.Vašina a L.Vašina ml.
Hráli:
Štěpán Chládek, Lukáš Vašina
Tomáš Smola, Anička Pokorná a Natálka Páclová
Pořadí: 1. TJ Svitavy „A“, 2. TJ Sokol Česká
Třebová 2 „A“, 3. TJ Svitavy „C
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pamětní razítko. Pro méně zdatné je možný start
u některé ze tří občerstvovacích stanic. Večer
bude pro všechny účastníky organizováno
společné posezení u ohně s grilováním. Okolí
umožňuje velký výběr ubytování v rozumných
cenách (každý si zajišťuje sám) a je ho možné
najít na internetové adrese www.slovenske.cz
v oddíle Nízké Tatry.
Pro zájemce doporučujeme rozhodnout se
pro týdenní dovolenou v některém z mnohých
penzionů a užít si tak týden v překrásném kraji
s možností velkého turistického, kulturního a
ozdravného vyžití. V blízkém okolí se nacházejí
termální prameny a koupaliště Bešeňová (voda
stejná jako v Mrtvém moři), Liptovský Ján,
Aquapark - Holiday Village Tatralandia a další.
Navštívit je možné Demenovskou jeskyni,
skanzeny lidové architektury Vlkolinec a Pribilinu,
muzeum Juraje Jánošíka anebo provést výstup na
Chopok a Ďumbier a navštívit mnoho dalších
krásných lokalit.
Přihlásit se můžete a další informace na
adrese lebduska.mir@seznam.cz tel. 776 602 665
(celý den); 469 682 030(po 17. hodině).

ZÁVĚREČNÁ UPOZORNĚNÍ
Je již nezvratné, že krize postihne i naši župu a
proto musíme ve všech složkách až po
posledního člena jednot usilovat o hospodárné
využívání všech prostředků a bude nutné hledat
veškerá možná úsporná opatření. Prostředky,
které nám doposud byly poskytovány ze
státních zdrojů
a výnosů SAZKY, budou
v letošním roce minimálně o 40% nižší.
Vyzýváme proto i jednoty, s kterými doposud
nemáme elektronický styk, aby hledaly ve
svých řadách někoho, kdo by umožnil tento
styk v rámci své emailové adresy. Poštovné je
stále dražší a ve styku se 70 jednotami je velice
nákladné. Proto napříště budou veškeré
písemné kontakty řešeny přes počítač.

než v tom, který je předepsán. Pokud by
zpracovatelům údajů v jednotách nebylo cokoli
jasné, obraťte se na župní kancelář, která vám
dle svých možností ráda podá veškeré dostupné
informace.
Věnujte velkou pozornost informacím, které
poskytujeme v Župním zpravodaji – jsou pro
jednoty důležité jak po stránce organizační, tak
také po stránce finančního zabezpečení.
Neradi
vás
obtěžujeme
administrativou,
nicméně se jedná o údaje, které musí jednoty
poskytovat ze zákona, jinak není možné
dosáhnout na dotace a příspěvky.

I NADÁLE PLATÍ,

S MINULÝM ZPRAVODAJEM JSTE DOSTALI
TISKOPISY, které musí být vyplněny tak, jak
jsou předkládány a nelze používat tiskopisy
z let minulých. Vzhledem k tomu, že se veškerá
data zpracovávají elektronicky, je nutné
vyplňovat pouze platné formuláře pro určené
období, rovněž i rodná čísla, která jsou
předkládána v elektronické podobě, nemohou
být zpracována v jiném tvaru nebo programu,

že tento župní zpravodaj je informační materiál
pro
všechny
jednoty
Sokolské
župy
Východočeské-Pippichovy a právo přístupu k
němu má veškerá členská základna. Je
minimálně
morální
povinností
výborů
jednotlivých
T.J.,
aby
se
zpravodajem
seznámily všechny
své členy jakýmkoliv
způsobem, alespoň vyvěšením na sokolské
nástěnce.
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TABULKA ZÁVAZNÝCH TERMÍNŮ ROČNÍ UZÁVĚRKY ZA 2008
odevzdání statistických výkazů, účetních
a dalších dokladů bez jejichž dodržení není povolena
výplata příspěvků a dotací tělocvičným jednotám
Termín doručení
na župu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Registrace sportovních oddílů+Výkaz sport. činnosti oddílů
Statistický výkaz Odboru všestranosti
Základní údaje, celkové s rod. čísly
Statistické výkazy Vzdělavatelského sboru
Účetní výkazy
Odebrání spolkových (členských) známek

30.1.09
30.1.09
13.3.09
13.3.09
13.3.09
31.3.09

Upozorňujeme:
7. Jednoty, kterých se to týká, předkládají
vyúčtování daně z příjmu fyzických osob na
příslušný finanční úřad do 8.2.2009

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 12. března 2009.
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