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

mail: zupa.vych@volny.cz

www.zupa-pippichova.eu

Sokolská župa VýchodočeskáVýchodočeská-Pippichova přeje všem T.J., členům
a přátelům
přátelům příjemné Vánoce a do nového roku 2010 pevné zdraví,
hodně štěstí a vzájemného porozumění
INFORMACE ŽUPNÍ KANCELÁŘE
•

volný župní termín neakceptuje ČOS a
vzhledem k tomu, že se mělo jednat o
významnou sokolskou prezentaci, bylo
domluveno přesunutí celé akce až na
rok 2011.

Termín VALNÉ HROMADY ŽUPY
byl stanoven
na 17. dubna 2010.

• Přílohou tohoto zpravodaje je seznam
počtu vyslanců a delegátů jednotlivých
jednot župy, které musíte zvolit na jarních
volebních
hromadách.
Nezapomeňte
zároveň volit náhradníky. Jejich počet je
v kompetenci vašeho rozhodnutí, nepsané
pravidlo říká: čím víc, tím líp.

• Po úspěšném konání letní akce:
„soKOLNÍ VÝLET KOLEM Liptovské Mary“
se připravuje obdobná akce v červenci, a
to v Orlických horách. Po upřesnění
termínu
bude
přizvána
partnerská
organizace KNAC ze Slovenska.
Zveme všechny cyklisty župy k účasti
na této akci. Detaily a termín budou
oznámeny v příštím zpravodaji.

• Po dohodě s ČOS došlo ke změně
pořádání celostátní sokolské akce „SE
SOKOLEM NA ROZHLEDNY“. Jediný
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INFORMACE Z ČOS
•
•
•

Podzimní zasedání Výboru ČOS proběhlo ve dnech 27. -28.11.2009. Po doručení usnesení z ČOS
bude toto rozesláno všem jednotám.
ČOS připravila pro rok 2010 nástěnný sportovní kalendář za 60,- Kč. K prodeji je připraveno
omezené množství.
Firma ADIDAS, partner ČOS, připravila vánoční nabídku pro členy Sokola viz www.sokol.eu.

INFORMACE Z NÁČELNICTVA
PŘIPRAVUJEME ŽUPNÍ AKCE na rok 2010:

Sokolgym Praha

- 17.1.2010 župní sraz RG, AE, dorostenek a
ml.žen Pardubice
- 14.2. 2010 oblastní sraz RD + PD
Pardubice
- 17.4.2010 župní závod ZZZ Řečany n.L.
- 24.4.2010 župní závod ve všestrannosti –
SG, LA, šplh v Pardubicích
- Školení cvičitelů III. a IV. třídy + zkoušky
v termínech 12.-14.3.2010, 9.-11.4.2010
a 15.5.2010
- Soutěž ve florbalu ( termín a místo
se upřesní)
- 29.května 2010 – LA v Ústí nad Orlicí
- 22.května 2010 – volejbal, župní kolo
v Ústí nad Orlicí

nebude, je zařazen v Sokolském Brně.

VOLEBNÍ SCHŮZE ŽUPNÍHO
NÁČELNICTVA
Uskuteční se v březnu, je povinností všech
T.J., kde mají všestrannost, aby poslaly
svého zástupce, který bude nové členy volit.
Jednoty mohou podávat návrhy na náčelníka a
náčelnici.Termín bude upřesněn na základě
požadavků z jednot, zda všední den, odpoledne
nebo o víkendu ( v sobotu či v neděli).

ÚČAST POVINNÁ, ABY VOLBY MOHLY
ŘÁDNĚ PROBĚHNOUT.

Sokolské Brno
5.-6.6.2010 Bude se cvičit nová skladba pro
ženy a muže. Zájemci se již mohli se skladbou
seznámit v Brně.

ODBOR SPORTU

Nazdar všem sportovním oddílům naší župy!
Opět nám nastává období zpracování statistických
výkazů za uplynulý rok. Všichni jste již obdrželi
v elektronické podobě tyto tiskopisy:

4. Nejúspěšnější sportovec kraje za rok 2009
( termín odevzdání 21.12.2009 na adresu
Pardubického krajského sdružení ČSTV
kspce.cstv@quick.cz).

1. REGISTRACE sport.odd. ČOS na rok 2010
( termín odevzdání na župu do 31.1.2010)
2. Žádost o zřízení – pokračování SZM na rok 2010
( termín odevzdání do 15.1.2010 na OS ČOS)
3. Nejúspěšnější sportovec ČOS za rok 2009
( termín odevzdání na ČOS do 31.1.2010)

Všechny uvedené formuláře budou k dispozici na
webu župy.
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Br.Trunec
zřídil
nový
e-mail
pro
ŽOS:
zupniodborsportu@seznam.cz s tím, že informace
z oddílů budou v kopii přeposílány na župní e-mail.

Žádosti o granty na rok 2010 budou přijímány
v termínu do 31.12.2009.
V případě tělovýchovných jednot nejsou za
žadatele považovány jednotlivé oddíly, ale přímo
TJ; statutárním orgánem TJ je osoba (osoby)
určené stanovami, případně jím (jimi) pověřená
osoba.
Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán
zřetel. V případě podání žádosti poštou se datem
podání rozumí datum podání žádosti na poště,
popř. datum podání žádosti na podatelně
(recepci) Krajského úřadu Pardubického kraje.
Žádost musí obsahovat:

 správně a úplně vyplněný formulář žádosti žádost, projekt, položkový rozpočet, čestné
prohlášení, u žádosti v programu C1 navíc
formulář zadání investice a seznam přijatých
finančních prostředků v režimu „de minimis“
 pokud je žadatelem občanské sdružení - kopii
stanov a kopii zápisu o volbě statutárního
zástupce (v případě, že výše uvedené bylo
předloženo v předchozích letech, potvrdí platnost
stanov a zápisu o volbě statutárního zástupce na
formuláři
čestného
prohlášení,
v
opačném
případě
dodá
kopie
s
novými
údaji)
 kopii smlouvy o vedení běžného účtu (pouze v
případě,
kdy
žadatelem
není
obec)
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
tel.: 466 026 209, fax: 466 026 396,
e-mail: lenka.bulisova@pardubickykraj.cz
Tiskopisy všechny jednoty obdržely v e-mailové podobě,
popř. je můžete nalézt na webových stránkách
Krajského úřadu Pardubického kraje.

ZE ŽIVOTA NAŠICH JEDNOT
se turnaj i přes slabší účast týmů vydařil a na
tomto místě je třeba poděkovat i komisi kopané
ČOS za jeho finanční podporu.

T.J. SOKOL MĚSTEČKO TRNÁVKA

Vlastimil Stenzl, starosta T.J.

Tradiční turnaj fotbalových přípravek
V sobotu 28.11. se uskutečnil ve sportovní hale
v Městečku Trnávce již 4. ročník Přeboru ČOS
fotbalových benjamínků, rok narození 1999 a
mladší, skupiny východ. Celkově bylo osloveno
20
sokolských
mužstev
z Pardubického
a
Olomouckého kraje. Přihlášeno nakonec bylo 6
mužstev většinou již tradičních účastníků tohoto
turnaje. Nakonec se i přes hrozící chřipkovou
epidemie sešlo 5 týmů, která se v základní části
střetly systémem každý s každým. První se
čtvrtým
a
druhý
se
třetím
se
utkaly
v semifinálových soubojích. Nakonec v souboji o
třetí místo zvítězilo družstvo Sokola Troubelice
nad celkem z Žalkovic. Finálový souboj dvou
nejlepších celků pro sebe rozhodli fotbalisté
Sokola Bystré u Poličky, kteří těsně porazili celek
z Moravan. Celkové pořadí bylo tedy následující:
1. Sokol Bystré u Poličky
2. Sokol Moravany
3. Sokol Troubelice
4. Sokol Žalkovice
5. Sokol Městečko Trnávka
Všechna zúčastněná mužstva si odvezla poháry a
hodnotné ceny. Byly vyhlášeny i individuální ceny
pro nejlepšího brankáře, hráče a střelce. Celkově

T.J. SOKOL NASAVRKY
Nasavrky již oslavily Silvestr!
Největší a nejdůležitější akcí letošního podzimu je
samozřejmě rekonstrukce sokolovny.
Projekt „Rekonstrukce objektu sokolovny
v Nasavrkách
a
přilehlého
areálu“
spolufinancovaný z Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod vstoupil do
své realizační fáze. Dne 18.11.2009 byla
zahájena stavební část projektu - výběrové řízení
na stavební práce vyhrála fa DOMEC Pardubice.
Během října a listopadu se členové a příznivci T.J.
několikrát sešli při vyklízení sokolovny. Všem
zúčastněným patří velké poděkování. Pravidelná
cvičení a tréninky probíhaly i během podzimu.
Projekt rekonstrukce sokolovny nás však donutil
přesunout pravidelnou činnost do náhradních
prostor. Díky vstřícnosti Městského úřadu jsme
nemuseli rušit většinu cvičení. Trénovat a cvičit
chodíme do školní tělocvičny a do „staré“ školy
na náměstí. Vzhledem k termínu zahájení
stavebních prací byl sokolský cvičební rok
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v nasavrcké sokolovně ukončen již v polovině
listopadu. V pátek třináctého jsme se sešli na
netradiční
akci
–
Sokolském
silvestru.
Návštěvníky
uvítala
slavnostně
nazdobená
sokolovna (dokonce i s vánočním stromem).
Všichni se výborně bavili při živé hudbě a užívali
si „chutnou“ tombolu. Po nezbytném půlnočním
odpočítávání a přípitku došlo i na rachejtle.
Profesionálně připravený ohňostroj byl skvělým
vyvrcholením akce.
Na 27. prosince
připravuje naše T.J. již 2.
vánoční vejšlap. Sejdeme se 12:30h na náměstí
v Nasavrkách. Tradičním zakončením roku je
volejbalový turnaj dvojic. Letos budeme hrát 30.
prosince od 9:00 hod v tělocvičně ZŠ.
V souvislosti s rekonstrukcí sokolovny nabízíme
k odprodeji vnitřní vybavení. Seznam věcí viz
webové stránky T.J. :
www.sokol-nasavrky.wz.cz.

Na závěr příspěvku je naší milou povinností
popřát všem čtenářům zpravodaje klidné
svátky vánoční a radostný vstup do nového
roku 2010. Rozloučíme se upraveným
sokolským (a nyní speciálně nasavrckým)
pozdravem

Průběh rekonstrukce obrazem

NA ZDAR SOKOLOVNĚ!
SOKOLOVN !
Ondřej Pavlík, T. J.Sokol Nasavrky

T.J. SOKOL VYSOKÉ MÝTO
A je to tady! Rok se s rokem sešel a opět
tu máme „čertovské období“. Dne 1. prosince se
nám do sokolovny nastěhovali čerti. Na 150 dětí
se ve čtyřech skupinách po sobě snažilo čerty
probudit, potom si projít čerty připravenou
překážkovou dráhou za vydatné pomoci rodičů a
prarodičů. Samozřejmě následovala i nějaká
odměna. Čerti zlobili a pošťuchovali podle svých

možností, pytle občas naplnili, ale do pekla si je
čerti nakonec odnesli prázdné.
Prožili jsme vespolek krásné odpoledne,
viděli někdy slzičky, někdy trochu strachu, ale
často i statečnosti těch nejmenších. Sáhnout si na
čerta nebo se nechat máznout sazemi, to každý
nedokáže.
Poděkování patří všem cvičitelkám oddílu
rodičů a dětí, jejich rodinným příslušníkům, kteří
významně pomáhali, také malým čertíkům a letos
hlavně andělovi. Všichni každoročně věnují
spoustu času přípravě a organizaci tohoto
odpoledne.

T.J. SOKOL CHRUDIM
T.J. SOKOL Chrudim – oddíl házené HBC
V sezóně 2009/10 nastoupili mladí chrudimští
házenkáři do soutěže II. ligy staršího dorostu.
Stanovený cíl umístit se do pátého místa
v tabulce, kde startuje 10 ligových družstev, se po
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podzimní kole splnil. Jako nováček soutěže
chrudimští sokolíci obsadili 3. místo za
Náchodem a Libercem se ziskem 12 bodů.
Největším úspěchem je výhra o 6 branek nad
vedoucím týmem v tabulce. Nejbolestivější je
prohra v posledním utkání na Loko Vršovice, kam
družstvo odjíždělo oslabeno nemocí o 4 hráče.
Tabulku nejlepších střelců celé soutěže vede náš
kanonýr Jan Reichl s 92 brankami, o 2.-4. místo
se dělí náš Jan Syřínek s 65 úspěšnými střelami.
I když lze hodnotit podzimní část ligové soutěže
kladně, ve dvou zápasech trenér družstva
s výkonem svých svěřenců nebyl spokojen.

(VESL, předseda),,I.Bugár (LA), D.Zátopková
(LA), I.Satrapa ( HÁZ), J.Daller (CYKL),J. Čvrtečka
(KAN). Mezi hosty setkání byli přítomni: hejtman
Pard.kraje R.Martínek a primátor Pardubic p.
Deml, kteří účastníky setkání pozdravili a dále
tajemník Vč. Župy Pippichoby br. Lebduška, a
předseda KV ČSTV V.Shejbal.
Po oficiálním
programu setkání pokračovalo volnou zábavou,
v družné atmosféře, při zabíjačkovém občerstvení
a chvílemi i za zvuků harmoniky. Ze slov při
loučení bylo zřejmá spokojenost s prostředím i
průběhem setkání.

Jitka Lédlová
T.J. Sokol Chrudim

T.J. SOKOL ŽIVANICE

T.J. Sokol Živanice je v současné době převážně
fotbalovou jednotou. V soutěžích okresu jsou
zapojena družstva: přípravka 8 let, přípravka 10
let, mladší žáci, družstvo dorostu hraje v I.A třídě,
mužstvo dospělých, A-tým, hraje v divizní soutěži,
skupině C. Ten byl
velmi úspěšný v poháru
ČMFS- Ondrášovka
Cupu 2009/2010. Po
předkole, FK Slovan Pardubice – Sokol Živanice
0:4 vyřadil v 1. Kole doma divizní OEZ Letohrad
0:0 (pen. 7:6), ve 2. kole prvoligovou Mladou
Boleslav 1:0 a ve 3. kole druholigové Vítkovice
1:0. V osmifinále, hraném už na dva zápasy, se
tým utkal s prvoligovým Jabloncem, s výsledky :
doma 3:6 (3:2) v Jablnci 1:5 (1:1). Ve všech
zápasech se hrál
ze srtany Sokola Živanice
otevřený útočný fotbal, což bylo
přítomnými
diváky ceňeno. Na zápasy doma jich také přišlo
vždy více jak tisíc. Pro Živanice to byly fotbalové
svátky.
Svátkem pro Sokol Živanice bylo i setkání členů
Českého klubu olympioniků (ČKO)regionu Výchdní
čechy a Kraje Vysočina, které se uskutečnilo
v sokolovně dne 3.12.2009. Setkání se zúčastnilo
celkem 33 členů , včetně členů Výkonného výbor
(VV)ČKO. V oficiálním
programu, kde byly
probírány také otázky společenského a sociálního
postavení olympioniků, se m.j. představilo i
vedení ČKO regionu, které tvoří: J. Augusta (LH),
předseda, J. Doktor (KAN), manažer, Vl. Martinec
(LH) za Pard. Kraj, L.Falta (STŘ), za Hrad. Kraj a
J. Holík (LH), za Kraj Vysočina. Mimo těchto členů
byli dále přítomni např. St. Prýl (LH), Jar. Doležal
(CYKL), J.Hrbatý, J.Suchý, S. Neveselý, (všichni
LH), Z.Pičman (FOT), M.Kvačková (JUDO), Jar.
Šlégr (LA), R. Strejček (VZP), M. Doktor (KAN).
Z členů VV ČKO to byli např.: O.Svojanovský
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Setkání olympioniků v Živanicích

Ing. Václav Černý starosta T.J.

T.J. SOKOL SLATIŇANY
Ve dnech 23.-25. 4. 2010 bude ve Slatiňanech
oslava 100 let založení Sokola. Akce bude
minimálně dvoudenní a bude zároveň pojata jako
SOKOLENÍ. Žádáme proto tělocvičné jednoty,
které se mohou ve Slatiňanech se svými programy
prezentovat, aby učinily nabídku do 15.1.2010 u
br. Radima Zajíčka,
tel.č.: 603 546 556,
e-mail: zajicek@proteco.cz
Bude nám ctí zájemce ve Slatiňanech uvítat.

T.J. SOKOL PŘELOUČ

V neděli 6.prosince 2009 uspořádala
T.J.Sokol Přelouč
DĚTSKOU MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
S NADÍLKOU.
Sokol Přelouč pořádá:

zvou na
SLATIŇANSKÉ VÁNOČNÍ SOUZNĚNÍ
19.12.2009 v slatiňanské sokolovně od 18:00 hod
Tradiční vánoční večer s Formany, s Formánky ZUŠ
Slatiňany a hostem - Vysočana Hlinsko.

SOKOLSKÝ PLES
dne 16.ledna 2010 od 20.00 hodin ve
velkém sále sokolovny. Vstupné 100,- Kč.

SLOVO VZDĚLAVATELE

Dne 21.11.2009 se konalo v TD v Praze podzimní zasedání vzdělavatelského sboru ČOS. Vedle zpráv o
činnosti VS v období od 04 do 11.2009 nám byly sděleny následující informace, důležité pro další
činnost v župách a TJ.
1) Časopis „Vzdělavatel“.
Časopis Sokolský vzdělavatel bude vydáván nadále pouze v elektronické formě na webových
stránkách ČOS. (www.Sokol.eu).Důvodem je nedostatek finančních prostředků.
2) Školení činovníků v r. 2010.
V příštím roce bude uspořádáno školení činovníků žup a TJ (včetně vzdělavatelů )
Zejména pro nově zvolené činovníky je toto školení velmi potřebné. Školení proběhne
v termínu po valných hromadách , dosud nebyl přesný termín určen.
3) XV. Všesokolský slet 2012.
Bylo rozhodnuto, že na sletu vystoupí opět VG (senioři) se svým hromadným vystoupením. Skladbu již
připravuje ses. L. Kocmichová na hudbu oblíbených filmových melodií.
Dále bylo rozhodnuto, že na sletu opět vystoupí folklorní soubory se svým samostatným programem.
Počítá se opět s vystoupením nejlepších sokolských uměleckých souborů (divadelní, pěvecké,
loutkářské a folklorní) při zahajování, končení i v průběhu sletu.
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Klade se velký důraz na úspěšný průvod, zdůvodnění: sletový průvod je nejlepší pozvánkou na
Strahov. Průvod má na starosti VS ČOS. Hodně toho bude zajišťováno prostřednictvím žup: hudby,
kroje, prapory, organizační pracovníci.
Opět bude uspořádána sletová výstava v TD.
Byla ustavena a již měla 3 pracovní schůzky přípravná sletová komise. Přednostně se projednává:
programová část (náčelnictvo), zahraniční propagace,doprava, hudba, smlouvy, společenský program,
sportovní program, nákupy ošacení, výroba sletových upomínkových předmětů (stříbrné pamětní
mince, turistické medaile), poštovní známky.
4)Návrh změn stanov ČOS.
Pracuje přípravná komise, která má za úkol vypracovat návrh na úpravy stanov , který bude předložen
k jednání na sjezdu ČOS v příštím roce. Hlavní zásady úpravy stanov
Jsou tyto:
Zestručnit stanovy, řada ustanovení v nynějších stanovách patří do organizačního nebo jednacího
řádu nebo i do interních směrnic. Stanovy jsou povinně schvalovány ministerstvem vnitra a všechny
změny stanov, vyvolávané měnícími se podmínkami,jsou obtížně a zdlouhavě proveditelné.
Do stanov bude nutno ale doplnit: odpovědnost statutárních orgánů za škodu, doplnění termínů, ve
kterých musí útvar projednat předložené požadavky (obdobně, jako mají lhůty k projednání i orgány
statní správy).
Navrhuje se přejmenování útvarů: „sokolská všestrannost“ na „odbor sportu pro všechny,odbor sportu
na „odbor výkonnostního a vrcholového sportu, vzdělavatelský sbor na „ kulturně-společenský odbor.
Ještě před sjezdem bude organizovaná široká diskuse.
Ing. Adámek Radomil

ZÁVĚREM
STÁLE OPAKUJEME!!!
Heřmanice, Hrušová, Jablonné nad Orlicí, Jevíčko,
Kostěnice, Krouna, Kunvald, Makov, Radčice,
Ronov nad Doubravou, Řečany, Sloupnice, Srch,
Vortová a Vrbatův Kostelec.

SDĚLENÍ VŠEM JEDNOTÁM,
které nám posílají zprávy o činnosti:
Předsednictvo župy schválilo návrh o novém
způsobu zpracovávání informací pro župy a jejich
publikaci. Od červnového Župního zpravodaje jsou
jeho
přílohy
vyvěšovány
na
župních
internetových
stránkách
a
nejsou
již
rozesílány do jednotlivých jednot.

Příspěvkové ( spolkové známky)
dosud neodebraly tyto jednoty: Bystré u Poličky,
Hrušová, Kostěnice, Vortová a Vrbatův Kostelec.
Připomínáme!!!
Od příštího roku (od roku 2010) se mění výše
spolkových známek takto:
nevýdělečně činní
100,- Kč
výdělečně činní
300,- Kč

V Župním zpravodaji budou moci být otištěny pouze
články, které nebudou mít víc než 20 řádek formátu
A4 a velikosti písma Ariel 10. Každý článek musí být
autorizován ( tudíž označen celým jménem autora s
příslušností k T.J.). Příspěvky v župní kanceláři
nebudou opravovány a župa nebude odpovídat za
jejich obsah a kvalitu.

Vzhledem
k tomu,
že
župní
kancelář
zodpovídá za řádné vyúčtování a statistické
sledování v souladu se stanovami ČOS a
souvisejícími směrnicemi ČOS a župy,
vyzýváme jednoty k doplnění všech údajů a
dodání
příslušných
dokladů
tak,
aby
nemuselo být jednáno o jejich zrušení.
Zároveň děkujeme těm jednotám, které
svoje povinnosti řádně plní.

I nadále se těšíme na vaše hojné příspěvky včetně
fotodokumentace. Současně všem, kteří příspěvky
v požadovaném formátu zasílají, děkujeme.

K dnešnímu dni účetní výkazy za rok 2008
nedodaly tyto jednoty: Kostěnice, Proseč a
Vrbatův Kostelec.
Zápisy z valných hromad
nedodaly tyto jednoty:
Bělá nad Svitavou,
Břehy,
Čankovice,
Dvakačovice,
Horní

Přílohy ke zpravodaji jsou vyvěšeny na webových stránkách župy.

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 14. ledna 2010
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