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Z Á P I S 
ze společného zasedání valné hromady a výboru Sokolské župy Olomoucké – Smrčkovy 

 
 

Datum a místo konání:  16. dubna 2016, sokolovna T. J. Olomouc – Chválkovice 
 
 

Počty účastníků  : pozvaní přítomní % účasti 
vyslanci jednot do výboru župy 39 35 89,7% 
delegáti jednot na VHŽ 33 22 66,7% 

 
VHŽ je usnášeníschopná. 
 
počet jednot v župě:                35 
počet jednot nezastoupených ani jedním vyslancem či delegátem:                  9 
jednoty, které nebyly na VHŽ zastoupeny: Bílsko, Dolany,  Doloplazy, Grygov,  Luká,  Přáslavice,  Štarnov, Troubelice, Vilémov. 
 
účastníci bez hlasovacího práva - hosté: hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil a br. Juraj Velký. 
Při prezenci byla provedena kontrola členských průkazů. 
 
Všichni účastníci s právem hlasovat obdrželi hlasovací lístky, barevně odlišené zvlášť pro vyslance (modrý) a zvlášť pro delegáty 
(růžový). 
 
VHŽ byla zahájena slavnostní fanfárou ČOS, po níž se ujal slova starosta župy br. Jiří Zemánek. 
 

Na úvod přivítal všechny přítomné včetně hostů hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila a br. Juraje Velkého 
z T. J. Sokol Velká Bystřice. 

Poté předal slovo župnímu vzdělavateli br. Klegovi.  Ten spolu se starostou br. Zemánkem a hejtmanem Olomouckého 
kraje Ing. Rozbořilem společně předali br. Juraji Velkému z T. J. Sokol Velká Bystřice morální ocenění – Pamětní list župy a 
poděkovali výše jmenovanému za jeho celoživotní práci a přínos pro Sokol. 

Následně br. Zemánek přednesl návrh programu VVH župy, který byl součástí pozvánky a byl rozeslán na všechny 
jednoty naší župy. 

 
Navržený program: 
 

 Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátové, návrhové a volební komise, skrutátorů 

 Kontrola usnesení z  VŽ konaný dne 28. 3. 2015 

 Zprávy o činnosti župy 

 Rozprava ke zprávám činovníků 

 Volba činovníků na následující volební období 

 Přečtení návrhu společného usnesení 

 Projev nového starosty župy 
 

    Br. Zemánek vyzval všechny přítomné, zda má někdo nějaký návrh na doplnění programu, poté došlo ke hlasování – program 
schválen jednomyslně. 
 
    Následně vystoupil se svým projevem hejtman Olomouckého kraje, který poděkoval za pozvání a všem přítomným popřál 
hodně zdaru v jejich usilovné a náročné práci. Zdůraznil, že Olomoucký kraj přispívá nemalou částkou na rozvoj sportu a že je 
nutné podporovat hlavně mládež. 
 
    Starosta br. Zemánek předal slovo jednateli br. Kráčmarovi 
 
Úvodní formality a volby: 

 Volba zapisovatele: ses. Lízalová a volba ověřovatele zápisu: br. Jaroš – zvoleni jednomyslně 

 Volba mandátové komise: ses. Skácelová, ses. Frydecká – zvoleny jednomyslně 

 Volba skrutátorů: ses. Skácelová, ses. Frydecká – zvoleny jednomyslně 

 Volba volební komise: br. Toušek, ses. Odehnalová  –  zvoleni jednomyslně 

 Volba návrhové komise: br. Duda, ses. Dohnálková – zvoleni jednomyslně 
Předsedkyně mandátové komise kostatuje:   valná hromada je usnášeníschopná  (číselné údaje viz úvod tohoto zápisu) 
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Bylo hlasováno pro návrh provést volby veřejné - aklamací: Jednomyslně byl odhlasován veřejný způsob voleb. 
 
Kontrola předchozích usnesení  (br. Kráčmar) 
 
    Kontrola byla provedena zvlášť pro úkoly uložené valnou hromadou župy dne 7. 4. 2013 a zvlášť pro úkoly uložené výborem 
župy dne 28. 3. 2015. 
Podrobné plnění viz samostatná příloha, která je součástí originálu zápisu 
 
Zprávy o činnosti župy  - písemná podoba -  brožura 
 
    Starosta župy - br. Zemánek v úvodu v krátkosti zhodnotil uplynulé 3leté volební období, mj. hovořil o dotacích, bez kterých se 
dneska jednoty neobejdou, o jejich nedostatku a navíc zdůraznil, že u většiny z nich je nutné dokládat vlastní zdroje, což bývá pro 
většinu jednot velký problém. 
Následně poděkoval za účast a rozloučil se s hejtmanem Olomouckého kraje Ing. Rozbořilem, který musel odejít pro pracovní 
vytíženost. 
    Po zprávě br. Zemánka se slova ujal odstupující vzdělavatel župy (br.Klega), doplnil některá fakta z písemné zprávy, vyzdvihl 
význam župního zpravodaje a poděkoval redaktorům župního zpravodaje ses. J. Skácelové a br. L. Touškovi za jejich obětavou a 
náročnou činnost. Podotkl, že župní zpravodaj má za sebou pravidelné vydávání po dobu 21 let. Vyzval všechny přítomné, aby 
župní zpravodaj četli, vzhledem k tomu, že přináší informace a přehled o fungování župy Olomoucké – Smrčkovy a o činnosti 
jednot v ní sloučených. 
    Poté vystoupil br. Juřena s doplňujícími informacemi o rozpočtu župy, ČOS a financování sportu obecně. Zdůraznil, že jednoty 
mají finanční problémy a málo vlastních zdrojů. 
    Další příspěvek pronesl br. Duda na téma financování oprav sokoloven, hovořil o garančním fondu župy a jeho využití,  dále 
upozornil na to, co jsou a co nejsou investiční a neinvestiční dotace a na možnosti jejich využití. Doporučil nastudovat zákon 
týkající se dotací a sledovat jednotlivé vyhlášené granty a využívat těchto možností. 
    Jako další vystoupil br. Jan Nemrava – za školicí středisko i v zastoupení nemocného župního náčelníka br. Skácela, kterému 
popřál brzké uzdravení. Poděkoval a popřál župnímu náčelnictvu stejně jako náčelnictvu v jednotách hodně úspěchů a sil do 
dalších let. V krátkosti zhodnotil akce náčelnictva a střediska a upozornil na zajímavé akce: různé župní soutěže, dále na krajský 
cykloturistický výšlap na vrchol Kosíře konaný dne 14. 5. 2016, upozornil na akci - setkání Sokolů letos  v T. J. Sokol Řimice 
konanou dne 18. 6. 2016, dále na krajskou soutěž v atletice konanou dne 24. 9. 2016. Informoval o školeních a poděkoval 
jednotám, které vedou v jednotách cvičení. Zdůraznil, že grant na vzdělávání od OV ČOS umožňuje mj. proplácet vzdělávací akce 
každoročně jednotlivým účastníkům na jednotách. 
    Ses. Maitnerová za T. J. Sokol Šumvald vystoupila a poděkovala Sokolské župě za možnost zúčastnit se akce „Plavba po Vltavě“ 
a zmínil se,  že tato akce byla odměnou za uspořádání společného setkání sokolů v T. J. Sokol Šumvald. 
    Následně si vzal slovo jednatel br. Kráčmar, hovořil na téma sokolských jednot a župy, hovořil o záznamech a změnách ve 
Veřejném rejstříku, o účetní závěrce, která se musí od letošního roku zpětně za rok 2014 vkládat do tohoto rejstříku, 
konstatoval, že župa vybídla jednoty, že v případě zájmu z jejich strany a při dodání patřičných dokumentů učiní toto podání 
hromadně za ně, hovořil také o nových www stránkách, dále o ukončení činnosti T. J. Sokol Štarnov ke konci roku 2016 a vyzval 
přítomné k zamyšlení,  jak naložit s pozemky ve Štarnově nyní v majetku župy. 

 
Rozprava: 
 
    Br. Toušek poděkoval za vyslovené uznání za vydávání župního zpravodaje a zdůraznil, že by jeho vydávání nebylo možné bez 
patřičných přispěvovatelů. Dále reagoval na vystoupení br. Nemravy a ocenil jeho činnost v oblasti vzdělávacího střediska. 
    Poté br. Zemánek hovořil o potřebě nových přístupů a postupů ve vedení Sokola, připomněl žádosti o dotace  Programu VIII. 
od MŠMT, které proběhly v minulém období, bohužel žádost si podalo pouze několik málo jednot z naší župy a proto vyzval 
všechny přítomné zástupce jednot, aby se po vyhlášení tohoto programu k němu přihlásily a zažádaly si o dotaci. Dále hovořil o 
nutnosti zjednodušit administrativní činnost, zdůraznil, že to bude složitý a náročný proces, ale vzhledem k tomu, že nesmírně 
zatěžuje všechny jednoty, bude tento proces žádoucí a nevyhnutelný. 
    Následně předal slovo br. Juřenovi, který hovořil o dotacích Olomouckého kraje a vyzval všechny zástupce jednot, aby 
sledovaly webové stránky Olomouckého kraje a vyhlášení programu na dotace, kde lze také získat nemalé finanční prostředky. 
    Poté se do rozpravy přihlásila ses. Frydecká – jednatelka z T. J. Sokol Olomouc – Nové Sady, která navázala na rozpravu o 
financích. Zdůraznila, že od ČOS obecně  jednoty dostávají minimální částky, naopak poděkovala za dotace z Olomouckého kraje, 
které každým rokem jednoty obdrží a bez níž by nebylo možné zajistit provoz a údržbu těchto T. J. Také poděkovala Olomoucké 
župě za zřízení a správu Garančního fondu. Tento fond pomáhá jednotám při různých finančních problémech pokud si o něj 
jednoty zažádají. Hovořila také o sportovních oddílech, které nedostávají peníze na činnost a pokud jednota nezískává peníze z 
jiných zdrojů např. z nájmu její fungování je takřka nemožné. Apelovala také na problém nových cvičitelů, kterých je nedostatek. 
    Br. Zemánek na to reagoval slovy, že český sport je podfinancován, školství je prioritou a sport je až na 2.místě z hlediska 
MŠMT. 

 
Následně předal slovo předsedovi volební komise br. Touškovi. 
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Volby: 
    Předsedou volební komise byla přečtena kandidátní listina Sokolské župy Olomoucké – Smrčkovy k volbám. Poté br. Toušek 
vyzval všechny přítomné zástupce jednot k případným doplňujícím návrhům na některou z těchto funkcí. Žádný návrh nevzešel. 
Následně byla provedena volba předsednictva župy – hlasují pouze vyslanci do výboru župy, ostatní činovníky volí jak vyslanci 
tak delegáti. 
 
Číselné výsledky  
 
  pro návrh proti návrhu zdržel se hlasování  
starosta župy: Jiří Zemánek 34 0 1 byl zvolen 
místostarosta župy: Jiří Juřena 34 0 1 byl zvolen 
jednatel župy: František Kráčmar 34 0 1 byl zvolen 
další členové PŽ: M. Duda 35 0 0 byl zvolen 
 Z. Heřmanová 35 0 0 byla zvolena 
 J. Nemrava 35 0 0 byl zvolen 
 P. Ženožička 35 0 0 byl zvolen 
kontrolní komise župy: M. Maitnerová  57 0 0 byla zvolena 
 A. Rechová 57 0 0 byla zvolena 
 E. Slepičková 57 0 0 byla zvolena 
 J. Suchomelová 57 0 0 byla zvolena 
vyslanci do V ČOS: J. Juřena 57 0 0 byl zvolen 
 F. Kráčmar 57 0 0 byl zvolen 
náhradník vysl. V ČOS: O. Jaroš 57 0 0 byl zvolen 
 J. Nemrava 57 0 0 byl zvolen 
delegáti na sjezd ČOS: M. Duda 57 0 0 byl zvolen 
 J. Zemánek 57 0 0 byl zvolen 
náhradník delegátů na sjezd ČOS J. Dohnálková 57 0 0 byla zvolena 
vyslanci do KKR: J. Zemánek 57 0 0 byl zvolen 
 F. Kráčmar 57 0 0 byl zvolen 
 J. Juřena 57 0 0 byl zvolen 
 A. Skácel 57 0 0 byl zvolen 
Náhradník vyslance do KKR: J. Nemrava 57 0 0 byl zvolen 
 
    Valná hromada vzala na vědomí činovníky župy zvolené na valných hromadách náčelnictva, odboru sportu a vzdělavatelského 
odboru: 
župní náčelník:         Antonín Skácel 
župní náčelnice:         Marie Skácelová 
předs. župního odboru sportu:      Oldřich Jaroš 
župní vzdělavatel:        Tomáš Labounek 
 
Valná hromada navrhla na vyšší činovnická místa: 
 
starostka ČOS: Hana Moučková 55 0   2 byla navržena 
místostarosta ČOS: Jiří Juřena 55 0   2 byl navržen 
člen P ČOS: Jiří Juřena 55 0   2 byl navržen 
 
     Se svým příspěvkem vystoupil br. Klega, který po dobu 15 let pracoval jako župní vzdělavatel, tuto funkci předal br. 
Labounkovi a popřál mu hodně úspěchů. Poděkoval také zástupcům jednot za dlouholetou spolupráci. Popřál novému 
předsednictvu a činovníkům hodně zdaru, sil a pevného zdraví. 
 
     Následně vystoupila ses. Michalíková, která je členkou T. J. Sokol Olomouc – Bělidla, v úvodu poprosila župní kancelář, aby při 
rozesílání různých informačních e-mailů, kterých je mnoho, více zvážila z hlediska důležitosti rozesílání těchto zpráv na jednoty. 
Dále otevřela otázku co je Sokol? Zda je to vrcholový sport nebo všestrannost. Br. Nemrava na to reagoval slovy, že OV ČOS má 
cca 106 000 členů, celá ČOS cca 160 000 členů.  Pozvala všechny příznivce pobytu v přírodě na jednu ze soutěžních akci ZZZ 
(Závod Zálesácké Zdatnosti) konaný dne 7. 5. 2016 v Bělkovících. Na závěr poděkovala br. Klegovi za dosavadní skvělou práci ve 
funkci župního vzdělavatele. 
 
    Starosta br. Zemánek si vzal poté opět slovo a začal hovořit na téma reklamy Sokola, zdůraznil, že je nutné dostat Sokol do 
podvědomí všech lidí, musí se řádně propagovat jako je např. Všesokolský slet, který nás čeká a je nutné tomu vytvořit patřičnou 
reklamu, oslovit novináře apod. 
    Br. Klega vystoupil a následně hovořil o tom, že je důležité, aby ti, kteří mohou tuto propagaci ovlivnit tak učinili a toto zajistili. 
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Následně vystoupila ses. Václavková z T. J. Sokol Olomouc – Chválkovice, která hovořila o důležité funkci cvičitelů v jednotácha 
jejich nedocenění a také o dotacích, které chodí na jednoty, které si o ně žádají, ale nemají pak na využití a na zpracování těchto 
dotací dostatek času.   
    S dalším příspěvkem vystoupil br. Olbert  starosta z T. J. Sokol Náklo, který doporučil uskutečnit dohodu s obcí Štarnov, krátce 
zhodnotil problémy a způsob fungování T. J. Sokol Náklo. 

 
    Po těchto diskuzích a provedených volbách převzal řízení VHŽ znovu zvolený starosta župy br. Zemánek a vyzval předsedu 
návrhové komise br. Dudu, aby přečetl návrh usnesení.  
 
    Předseda návrhové komise br. Duda přečetl návrh usnesení ze společného zasedání valné hromady a výboru župy. 
Vyzval všechny přítomné k případným připomínkám k usnesení. Přihlásil se br. Berka z T. J. Sokol Křelov, který podal návrh - úkol 
na PVŽ, aby se její členové pokusili zajistit propagaci Sokola a jeho činnosti např. v Olomouckých Radničních listech. 
 
    Po zapracování připomínky nechal br. Duda o usnesení hlasovat. (Usnesení ze společného zasedání valné hromady a výboru 
župy je součástí přílohy zápisu). 
 
Výsledek hlasování: 57 0 0 usnesení bylo přijato 
 
   Závěrečný projev k volební valné hromadě župy a výboru župy pronesl opětovně zvolený starosta župy br. Zemánek, který 
poděkoval všem přítomným za účast a vyzval všechny přítomné k připravenému občerstvení. 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci 16. dubna 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:  Marcela Lízalová, v. r.     Ověřil:  Oldřich Jaroš, v. r. 


