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IZVJEŠTAJ O RADU PŠD-a HRVATSKI SOKOL VINKOVCI
U 2015. GODINI
Naša se djelatnost može podijeliti u dva osnovna pravca:
- rad na jačanju građanskih tradicija i trajnih vrijednosti u oblasti kulture i
povijesti te
- djelatnost naše Garde.
Rad na jačanju građanskih tradicija i trajnih vrijednosti u oblasti kulture i povijesti očitovali su se u obilježavanju obljetnice rođenja hrvatskoga
bana Josipa Šokčevića, izdavanju Zbornika radova sa Znanstvenoga skupa
200 godina od rođenja bana Josipa Šokčevića. U zborniku radova pišu tri
sveučilišne profesorice, znanstvena savjetnica u HAZU i povjesničari iz
naše lokalne sredine.
Pokrenuli smo akciju podizanja spomenika banu Josipu Šokčeviću
očekujući da će nas podržati grad Vinkovci i Županija od kojih ne očekujemo materijalnu pomoć, već jedino moralnu podršku.
Na blagdan Svih svetih već tradicionalno polažemo vijenac na spomenik strijeljanima na Kumanovoj ciglani 1945. godine. U ovome, kao i
kod polaganja vijenca na rođendan bana Šokčevića, pridružuju nam se vodstva grada Vinkovaca, Županije i Vinkovačkih šokačkih rodova.
S Vinkovačkim šokačkim rodovima imamo trajnu suradnju koja ima
svake godine svoju kulminaciju na susretu pred kraj kalendarske godine, u
priredbi U susret Božiću.
Za tu prigodu izdajemo stolni kalendar pod motom Gori lampa nasrid Vinkovaca.
Središnji događaj ove godine bilo je obilježavanje 110 godina gimnastike u Vinkovcima i s tim u vezi i obljetnice hrvatskoga sokolstva. Za tu
prigodu imali smo izložbu u Galeriji umjetnosti i priredbu u Gradskom kazalištu. Izdan je i prigodni katalog. Najviše napora i energije u organizaciji
ove obljetnice imao je naš potpredsjednik Željko Iveljić.
Naša suradnja s HPKD-om Jelačić iz Petrovaradina ove se godine
očitovala u nastupu njihovoga mješovitog pjevačkog zbora i tamburaškoga
orkestra na našoj priredbi u Gradskom kazalištu. Naša suradnja s njima ide
za tim da im pomogne jer se oni kao HPKD nalaze u teškom okruženju.
Nastupi su Garde protekle godine bili značajno učestali, o tome nešto
kasnije, a Sokolsko vijeće imalo je znatnih problema oko osiguravanja potrebnoga novca za njihove nastupe.
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Smatramo da bi zbog potrebnoga imidža grada Garda trebala dobiti
više pozornosti.
Garda Hrvatskoga sokola imala je dinamičan raspored nastupa među
kojima se ističe nastup na inauguraciji predsjednice Kolinde Grabar Kitarović te na velebnoj vojnoj paradi u čast obljetnice Oluje.
Zahvaljujući razumijevanju Grada Vinkovaca i manjim dijelom Županije započeli smo s nabavom novih odora. Naše stare odore treba sve više
popravljati, a ustrojena konjanička sokolska garda treba također odore. U
protekloj godini uplaćeno je za izradu 11 komada surki i hlača. Za potpunu
isplatu ove narudžbe treba još osigurati 6.565,41 kn. Osim ovoga iznosa
trebalo bi svakako osigurati i novac za izradu 11 kapa. Za tu akciju opremanja postavljen je poseban zahtjev - program.
Proces legalizacije našega Sokolskoga doma priveden je kraju tako
da očekujemo da ćemo tijekom 2016. godine uspjeti poplaćati potrebna
davanja.
Garda je u 2015. godini nastupila:
21. siječnja, Proglašenje sportaša godine za 2014.,
14. veljače, Inauguracija predsjednice RH,
6. ožujka, Rođendan bana Šokčevića,
Predstavljanje Zbornika
14. ožujka, Požega, Grgurevo i god. skupština SPPHV-a,
21. ožujka, Osijek, 20 godina HS-a Osijek,
Đurđevo, nastup u Draganovcima,
11. travnja, Šibenik, nastup na Međunarodnom susretu povijesnih postrojbi
Europe,
11. i 12. travnja, Pregrada,
20. lipnja, Polaganja vijenca - gardijska brigada Sokolovi,
27. lipnja, Konjarske vatre, Županja,
4. kolovoza, Vojni mimohod, proslava Oluje i Dana branitelja,
5. kolovoza, Polaganje vijenca na Oltar domovine na Medvedgradu,
5. kolovoza, Vinkovci: proslava Oluje i Dana branitelja,
6. rujna, Vinkovci, Obljetnica Sv. Trojstva,
Vinkovačke jeseni - otvorenje i mimohod,
Vinkovačke jeseni - nastup konjaničke sokolske garde u pješačkoj zoni,
1. studenoga, Polaganje vijenca na Kumanovoj ciglani,
3. i 5. prosinca, 110 godina gimnastike u Vinkovcima i HS-a, otvorenje
izložbe i priredba u Gradskom kazalištu.
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Ovoliki ritam naastupa zahtijeva hitnno poboljšanje matterijalnoga položaja Garde Hrvatskogaa sokola i reorganizzaciju rada i upravljjanja.
Predsjednikk PŠD-a Hrvatski sokol
s
Vinkovci
mr. Zlatko Virc

P
Prijam
članova u Sokoolsku gardu

GARDA HR
RVATSKOGA SO
OKOLA VINKO
OVCI
U 2015. GOD
DINI
Garda Hrvatskogga sokola Vinkovci članica je Saveza povijesnih pobi Hrvatske vojskee. Redovno sudjeluj
uje na događanjimaa na lokalnoj i
strojb
regio
onalnoj razini. U 2015. godini Sokolskaa garda je odradila 22 nastupa. 21
nastu
up su odradili članoovi Garde, dok je jeddan bio u suradnji s Vinkovačkim
šokaččkim rodovima. U spomenuta 22 nastuupa odore su odijevvane 119 puta.
Broj gardista koji su naastupali na raznim ddogađanjima ovisi o potrebi orgaG
Među brojnim
m nastupima u 20155. godini posenizattora i dostupnosti Garde.
Sokolsk
ki vjesnik
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bice treba istaknuti naastup na Inauguracciji predsjednice Kolinde
K
Grabar
Kitarrović te nastup naa Vojnom mimohoddu u sklopu obiljeežavanja 20-te
obljeetnice VRO Oluja.
Garde.
U nastavku slijeddi pregled nastupa G
• Pro
oglašenje najboljegaa sportaša Vinkovacca za 2014. godinu koje je održano 21. siječnja 2015. godine.
g
Na proglašeenju su sudjelovalaa četvorica garM
Gagro, Tomiislav Lolić i Franjo Josip Tropšek.
distta: Ante Blažević, Matko

Preddsjednica obilazi povij
ijesne postrojbe

• Inaauguracija predsjednnice Kolinde Grabaar Kitarović je održaana 15. veljače
201
15. godine. U Zagreebu su sudjelovale sve povijesne postrrojbe iz Hrvatskee. Gardu Hrvatskogga sokola Vinkovcci su predstavljali: Marko Jokić,
Ante Blažević, Mario Štefanec, Domagojj Videković i Boris Goluža. Kako
r
o događanju koji je zahtijevao vveliku organizaciju, što je uključise radilo
valo i probu, gardisti su
s sudjelovali i na pprobi koja je održanna dan ranije.
o
Hrvatski sokkol Vinkovci obiljeežava rođenje bana Josipa Šokče• U ožujku
vića. Ovom prigodom
m su položeni vijencci na grob Bana te je
j predstavljen
ornik radova sa Znaanstvenoga skupa 2200 godina od rođennja hrvatskoga
Zbo
ban
na Josipa Šokčevićća: Vinkovci, 7. ožžujka 2011. Polagaanje vijenaca i
preedstavljanje Zbornikka su uveličali: Antte Blažević, Matko Gagro, Hrvoje
Špaanić, Tomislav Lolić, Franjo Josip Troppšek i Tihomir Marrojević.
• Dio
o nastupa Sokolske garde čine i gostovvanja na događanjiima drugih povijeesnih postrojbi. Prvvi takav nastup u 22015. godini je bioo u Požegi 14.
4
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travnja, kada je obilježen Dan grada Požege - Grgurevo. U Požegi su nastupili: Domagoj Videković, Tomislav Lolić, Ante Blažević i Tihomir Marojević.
Nakon Požege Sokolska garda je sudjelovala i na proslavi Hrvatskoga sokola Osijek. Na nastupu u Osijeku, koji je održan 21. travnja 2015. godine, sudjelovali su: Marko Jokić, Franjo Josip Tropšek, Tomislav Lolić i
Ante Blažević.
U Šibeniku je 11. i 12. travnja upriličena investitura, odnosno primanje u
Viteški red sv. Sebastijana. Ovom prilikom vitezom je postao član Hrvatskoga sokola Vinkovci Hrvoje Smiljanić. Na investituri su uz Hrvoja
Smiljanića sudjelovali Boris Goluža i Domagoj Videković.
Usporedno s investiturom u Pregradi je održana Uskrsna kostelska pistola
na kojoj su sudjelovali Matko Gagro, Tomislav Lolić, Franjo Josip Tropšek i Ante Blažević.
Nakon nekoliko gostovanja slijedio je nastup u Vinkovcima. U sklopu
manifestacije Od Markova do Đurđeva, kada se tradicionalno održava
procesija te blagoslov konja, zaprega i njiva, održana je i svečana sveta
misa kod kapelica na Draganovcima, odnosno Borincima. Garda, koju su
predstavljali Ante Stanković, Ante Blažević, Tomislav Lolić i Tihomir
Marojević, sudjelovala je u procesiji konjskih zaprega od Lapovaca do
Borinaca.
U Županji je 29. lipnja održana manifestacija Konjarske vatre na kojoj su
sudjelovale brojne povijesne postrojbe iz Hrvatske. Domaćin povijesnim
postrojbama je bila povijesna postrojba iz Županje, Serežani. Sokolsku
gardu su predstavljali Ante Blažević, Matko Gagro i Tomislav Lolić.
U kolovozu je upriličeno obilježavanje 20-te obljetnice VRO Oluja u
sklopu kojega je održan i vojni mimohod u kojem su imali čast sudjelovati
i pripadnici Sokolske garde. Događanje je trajalo od 2. do 5. kolovoza.
Prvoga dana je održana generalna proba za vojni mimohod. Drugoga dana, odnosno 4. kolovoza je održan spektakularni vojni mimohod. Prvi u
vojnom mimohodu su stupali članovi Saveza vojnih postrojbi Hrvatske
vojske. Po završetku mimohoda upriličeno je druženje članica Saveza, a
sutradan, 5. kolovoza su položeni vijenci i upaljene svijeće na Oltaru domovine na Medvedgradu. Sokolsku gardu su predstavljali: Ante Blažević,
Ante Marojević, Luka Šuker, Luka Blažević, Tomislav Lolić i Tihomir
Marojević. Za ovaj nastup se može reći da je bio najzahtjevniji u 2015. jer
je zahtijevao dugotrajan nastup i hod po izuzetno teškim vremenskim
uvjetima.
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• U Vinkovcima
V
je takoođer položen vijennac za poginule u VRO
V
Oluja na
vin
nkovačkom grobljuu. Vijence su za H
Hrvatski sokol Vinnkovci položili
Maario Štefanec i Dom
magoj Videković.

Odostrag
O
prema napriijed: Ante Marojević, Luka Šuker, Tihomirr Marojević.
Prvi red, slijeva na desno:
d
Luka Blažević, Ante Blažević, Tomisslav Lolić.

• U nedjelju,
n
6. rujna 2015. godine, svečaanom svetom misom
m u 10:30 obilježženo je 170 godina postavljanja spomeenika Sv. Trojstva u parku na Trgu
ban
na Josipa Šokčevićaa. Garda se uključilaa u obilježavanje tee je sudjelovala
s 10
0 pripadnika koje jee predvodio zapovjeednik Marko Jokić.
• Vin
nkovačke jeseni suu najveći kulturno-eetnološki događaj u ovom dijelu
Hrv
vatske. Hrvatski sokkol Vinkovci već duugi niz godina pom
maže i sudjeluje
u nekoliko
n
događanja.. 18. rujna su otvoreene Vinkovačke jesseni, a na otvorenj
nju su sudjelovali: Tomislav
T
Lolić, Fraanjo Josip Tropšek, Ante Blažević
i Fiilip Vujeva. Drugogga dana Vinkovačkiih jeseni Hrvatski sokol
s
Vinkovci
i Vinkovački
Vi
šokački rodovi
r
su se predstaavili konjaničkom gardom
g
s osam
kon
njanika u sokolskim
m odorama. Na najssvečanijem događajuu Vinkovačkih
jeseeni, Mimohodu suddionika, na čelu su sudjelovali članovii Garde koji su
nossili zastave. Zastavve Vinkovaca, Repuublike Hrvatske, Vukovarsko-sriV
jem
mske županije i Viinkovačkih jeseni su nosili: Tomislaav Lolić, Filip
Vujjeva (u građanskim
m odorama Hrvatskooga sokola Vinkovcii), Ante Blažević i Matko Gagro.
6
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• 5. gardijska
g
brigada Kune
K
je 3. listopadda organizirala proslavu osnutka.
Hrv
vatski sokol Vinkovvci je sudjelovao u proslavi s četiri gardista:
g
Tomislav
v Lolić, Ante Blažeević, Matko Gagro i Franjo Josip Tropššek.
• Pollaganjem vijenaca na
n Kumanovoj cigllani se prisjećamo ubijenih
u
ranjenik
ka i bolesnika vinkoovačke bolnice nakkon završetka Druggoga svjetskog
rataa. Dugi niz godinaa se za blagdan S
Svih svetih polažu vijenci i pale
svijjeće na mjestu masovne grobnice. Goddine 2015. vijenci su
s položeni 31.
listopada. Prilikom polaganja
p
su nazoočila četiri pripadnnika Sokolske
garrde: Ante Blažević, Marko Jokić, Domaagoj Videković i Fiilip Vujeva.
• Kollona sjećanja kojom
m se prisjećamo junnačke obrane Vukovvara od velikosrpske agresije svake godine okuplja povvijesne postrojbe izz cijele HrvatV
je domaćinn povijesnim postroojbama. U Koskee. Hrvatski sokol Vinkovci
lon
ni sjećanja je sudjellovalo sedam pripaadnika Sokolske gaarde: Tomislav
Lollić, Ante Blažević, Filip Vujeva, Antee Marojević, Domaggoj Videković,
Tih
homir Marojević i Franjo
F
Josip Tropšekk. Kolona sjećanja se tradicionalno kreće od vukovarsske bolnice do grobblja gdje se polažuu vijenci i pale
svijjeće za stradale Vuukovarce. Nakon zaavršetka službenogga dijela, povijesn
ne postrojbe su se okupile
o
na zajedničkkom ručku u Sokolskom domu na
Sop
potu.

Kolona sjećannja

• 110
0 godina Hrvatskogga sokola Vinkovcii je obilježeno 5. prosinca
p
2015.
god
dine u Gradskom kaazalištu Joza Ivakićć. Na proslavi su suudjelovali i članov
vi Garde Hrvatskogga sokola Vinkovci. Garda se predstavila s devet priSokolsk
ki vjesnik
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pad
dnika: Domagoj Videković, Luka Blažžević, Stjepan Asićć, Franjo Josip
Tro
opšek, Boris Golužža, Ante Stanković,, Matko Gagro, Tomislav Lolić i
Ante Blažević koji je predao
p
prijavak graadonačelniku Mladeenu Karliću.
• Possljednji nastup Sokoolske garde u 2015. godini je bio konccert na Božić u
Cib
boni, 26. prosinca 2015.
2
godine. Na kkoncertu su se okuppili članovi Savezza povijesnih postroojbi Hrvatske vojskke. Tijekom cijeloga koncerta povijeesne postrojbe su držale
d
stražu uz božžićne jaslice. Na Božićnom
B
koncertu su sudjelovali Matko
M
Gagro i Ante B
Blažević.

Josip Paulić izvoddi hrvatsku himnu uz ppočasnu postrojbu gaardista.

Sokolska garda je
j dostojno predstaavljala Hrvatski sokkol Vinkovci i
menutim događanjim
ma te je na taj načiin promovirala
grad Vinkovce na spom
uru i identitet Vinkoovaca. Posebice trebba pohvaliti pet garddista koji su se
kultu
odazv
vali na gotovo svakko događanje: Antuu Blaževića, Matka Gagru, Franju
Josip
pa Tropšeka, Filipa Vujevu
V
i Tomislavaa Lolića.
Pozivamo i ovim
m putem sve zainteeresirane da pristuppe Gardi jer na
taj naačin će se dodatno obogatiti
o
upoznajućći hrvatsku i vinkovvačku povijest,
vojnaa pravila i vojno poonašanje, imat će ppriliku upoznati i osstale povijesne
postrrojbe kroz gostovanja kod drugih poovijesnih postrojbi i ugošćavanje
istih u Vinkovcima. Jediini uvjet koji se moora ispuniti je da se radi o muškim
osobaama s napunjenih 14 godina i 170 cm vvisine.
Tihoomir Marojević
8
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Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14),
redovna skupština Povijesnog i športskog društva HRVATSKI SOKOL održana 27.
rujna 2015. u Sokolskom domu (Vinkovci), Zavlaće bb, donijela je

STATUT POVIJESNOG I ŠPORTSKOG DRUŠTVA
HRVATSKI SOKOL
(pročišćeni tekst)
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o
izgledu pečata udruge, o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o gospodarskim djelatnostima, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, o pravima, obvezama i odgovornosti
članova, načinu vođenja popisa članova te stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, načinu sazivanja sjednica,
uvjetima i načinu izbora i opoziva, ovlastima, načinu odlučivanja, trajanju mandata
te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora,
imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku
postojanja te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu
rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.
Članak 2.
Naziv udruge je Povijesno i športsko društvo „Hrvatski sokol“ Vinkovci (u
daljnjem tekstu: Društvo)
Skraćeni naziv udruge je PŠD Hrvatski sokol. Sjedište udruge je u Vinkovcima, Zavlaće bb. Radi efikasnije korespondencije Sokolsko vijeće može privremeno
odrediti i drugo mjesto primanje pošte.
Članak 3.
Povijesno i športsko društvo Hrvatski sokol Vinkovci je udruga registrirana
pri Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Povijesno i športsko društvo Hrvatski sokol Vinkovci je neprofitna pravna
osoba.
Članak 4.
Društvo ima pečat.
Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm s natpisom Hrvatski sokol
Vinkovci. U sredini je štit obavijen bršljanom na kojem se nalazi sokol raširenih
krila, a unutar štita je monogram.
Članak 5.
Predsjednik Društva predstavlja i zastupa Društvo.
Dopredsjednici zamjenjuju predsjednika (po njegovu pisanom ili u izuzetnim slučajevima usmenom ovlaštenju) u njegovoj odsutnosti.
Sokolski vjesnik
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II. CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA
Članak 6.
Društvo je osnovano u cilju promicanja, razvitka i unapređenja: povijesti,
kulture, športa, ekologije, nauke i dr. vinkovačkoga kraja i Vukovarsko-srijemske
županije te radi suradnje sa svim sličnim i drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu.
Društvo se prvenstveno bavi istraživanjem lokalne povijesti i vlastite povijesti te na povijesnom i pravnom sljedništvu hrvatskoga sokolstva nastavlja prijeratni
rad. U tom cilju njeguje i podržava sve oblike isticanja nacionalnih vrijednosti, odavanja počasti svim velikanima hrvatske povijesti uključujući i tekovine Domovinskoga rata, ali tako da ne zapostavlja i ostale narode.
Zadaci se provode raznim oblicima: akcijama, predavanjima, javnim tribinama, sportskim i drugim natjecanjima, publicističkom djelatnošću, prisutnošću u
medijima i ostalim oblicima.
Društvo sudjeluje u svim društvenim oblicima javnog života Vinkovaca i
Vukovarsko-srijemske županije.
Članak 7.
Djelatnosti Društva su:
- rad Sokolskog doma, povijesnog odjela, Sokolske garde, rekreativno-sportskih
događanja, kulturnih i znanstvenih događanja, ekološke akcije i dr.
- informiranje javnosti o svim djelatnostima Društva
- razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad Saveza povijesnih postrojbi Hrvatske vojske i drugih saveza,
- izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti,
- jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.
Članak 8.
Društvo obavlja gospodarske djelatnosti izdavanja Sokolskog doma na Sopotu sukladno Zakonu.
Članak 9.
Rad Društva je javan. Tijela Društva obavještavaju članstvo i javnost pravodobnim izvješćivanjem o stajalištima, odlukama i akcijama pisanim izvješćima, na
posebnim skupovima, putem glasila društva, javnih medija i na druge načine.

III. ČLANSTVO U DRUŠTVU
Članak 10.
Članom Društva može postati svaka fizička i pravna osoba. Za osobu mlađu
od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili
skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik
daje pisanu suglasnost.
Članak 11.
Članom Društva se postaje upisom u registar članova koji vodi tajnik Društva.
10
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Popis članova vodi se na prikladan način.
Popis članova obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana,
OIB-u, datumu rođenja, adresi stanovanja, broju telefona, mail adresi, datumu pristupanja udruzi i datumu prestanka članstva u udruzi.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim
tijelima na njihov zahtjev.
Članak 12.
Sokolsko vijeće određuje godišnji iznos članarine.
Članak 13.
Prava i obveze članova su:
- sudjelovanje u aktivnostima Društva,
- sudjelovanje u upravljanju poslovima Društva,
- čuvanje i podizanje ugleda Društva,
- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
- plaćanje članarine.
Članak 14.
Članstvo u Društvu prestaje:
- dragovoljnim istupom
- neplaćanjem članarine
- isključenjem.
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do održavanja
skupštine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Društva donosi Sokolsko vijeće dvotrećinskom
većinom glasova.
Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Društva, koja žalbu rješava na prvoj sjednici.
Odluka Skupštine Društva o isključenju je konačna.
Članak 15.
Član Društva stegovno odgovara ukoliko nanese štetu udruzi.
Sokolsko vijeće vodi postupak i izriče stegovne mjere, po pravilniku koji je
donijelo.
Članak 16.
Društvo se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge. Odluku
predlaže Sokolsko vijeće, što mora na prvoj sjednici Skupština potvrditi ili odbiti.

IV. TIJELA DRUŠTVA
Članak 17.
Tijela Društva su:
- Skupština
- Sokolsko vijeće
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- Nadzorni odbor
- Garda Hrvatskog sokola Vinkovci.
SKUPŠTINA
Članak 18.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom. Skupštinu čine svi članovi
Društva. Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti te maloljetne osobe s
navršenih 14 godina života uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika
sudjeluju u radu Skupštine.
Članak 19.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica
Skupštine održava svake četvrte godine.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik Društva na vlastitu inicijativu ili
inicijativu Sokolskog vijeća.
Odluku o održavanju Skupštine donosi Sokolsko vijeće najkasnije mjesec
dana prije njezina održavanja te predlaže dnevni red.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3
članova Društva. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni
predložiti dnevni red sjednice te mjesto i dan održavanja sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana
dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj.
Članak 20.
Skupština donosi Poslovnik o radu i bira svoje radno predsjedništvo. Skupštini predsjedava predsjednik Društva. U odsutnosti predsjednika, Skupština će na
početku sjednice javnim glasovanjem odrediti dopredsjednika koji će predsjedavati
sjednicom.
Broj prisutnih predstavnika na Skupštini utvrđuje Verifikacijska komisija
koja se imenuje na početku sjednice Skupštine.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji potpisuju zapisničar i dva ovjerovitelja
i koji se trajno čuva u arhivi Društva.
Članak 21.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih
članova Skupštine, a odluke donosi većina glasova nazočnih članova.
Ako na sjednici nije prisutna natpolovična većina članova, sjednica se odgađa na 30 minuta.
Nakon toga Skupština pravovaljano odlučuje ako je prisutna najmanje
trećina članova Skupštine. Na početku rada Skupštine određuje se način glasovanja.
Članak 22.
Skupština Društva:
- usvaja statut Društva i njegove izmjene i dopune,
12
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- bira i razrješava predsjednika,
- bira i razrješava Sokolsko vijeće i druga tijela Društva,
- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže, međunarodne udruge i druge
oblike povezivanja udruga,
- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu
za prethodnu kalendarsku godinu,
- usvaja godišnje financijsko izvješće,
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i
raspodjeli preostale imovine udruge,
- donosi odluku o statusnim promjenama,
- odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih
tijela Društva.
SOKOLSKO VIJEĆE
Članak 23.
Sokolsko vijeće je izvršno tijelo Skupštine i za svoj rad odgovara Skupštini.
Sokolsko vijeće najviše je tijelo Društva između dviju skupština i broji devet
članova.
Sokolsko vijeće čine: predsjednik, dva dopredsjednika, tajnik, rizničar, voditelj doma i 3 (tri) člana.
Mandat članova Sokolskog vijeća traje četiri godine.
Sjednice Sokolskog vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri
mjeseca; saziva ih predsjednik Društva ili osoba koju on odredi.
Članak 24.
Sokolsko vijeće na svojim sjednicama pravovaljano odlučuje ako je prisutno
više od polovice njegovih članova. Sokolsko vijeće odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova.
Sokolsko vijeće:
- priprema i saziva Skupštinu,
- odlučuje o načinu provedbe programa rada koji je utvrđen na Skupštini,
- predlaže statut, njegove izmjene i dopune, kao i druge akte Društva,
- utvrđuje godišnji obračun Društva i raspravlja o rezultatima,
- osigurava nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem Društva,
- izabire Odbor Sokolske garde,
- imenuje i razrješava domara Sokolskoga doma,
- odlučuje o drugim pitanjima iz rada Društva.
NADZORNI ODBOR
Članak 25.
Nadzorni odbor Društva ima 3 (tri) člana koji između sebe izabiru predsjednika. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, a vrijeme mandata
istovjetno je s mandatom Sokolskoga vijeća.
Sokolski vjesnik
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Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od
polovice njegovih članova, i to većinom glasova svih članova.
Nadzorni odbor:
- pregledava cjelokupno materijalno i financijsko poslovanje Društva te obavlja
nadzor nad tim poslovanjem,
- provjerava pravilnost primjene propisa, odredaba ovog statuta i ostalih općih akata
Društva,
- upoznaje Sokolsko vijeće sa stanjem nađenim pregledom i nadzorom i
- podnosi izvještaje o radu Skupštini Društva.
GARDA HRVATSKOG SOKOLA
Članak 26.
Garda Hrvatskog sokola Vinkovci je sastavni dio članstva Društva.
Ima svojega voditelja i zapovjednika postrojbe.
Članovi Sokolskog vijeća prema potrebi pomažu u organiziranju i provedbi
pojedinih nastupa.
Aktivni članovi – gardisti moraju se uvježbavanjem pripremati za nastupe.
Mlađi članovi moraju biti dobri učenici, stariji moraju biti poštovani kao
dobri radnici i svi primjerenog vladanja.
PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNICI DRUŠTVA
Članak 27.
Predsjednika Društva bira Skupština udruge na mandat od četiri godine. On
je i predsjednik Sokolskoga vijeća.
Članak 28.
Predsjednik:
- odgovara za zakonitost rada Društva,
- vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine, ako statutom nije drukčije
propisano,
- odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar
udruga,
- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine udruge,
- upravlja imovinom udruge,
- podnosi izvješća o radu udruge Skupštini udruge,
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine udruge,
- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva,
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Društva.
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Članak 29.
Dopredsjednici zamjenjuju predsjednika (po njegovu ovlaštenju) u njegovoj
odsutnosti. Mandat dopredsjednika traje četiri godine. Oni su dopredsjednici Sokolskoga vijeća.
TAJNIK
Članak 30.
Tajnika Društva bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za
obavljanje stručno-administrativnih poslova u Društvu. Tajnik Društva vodi registar
članova.
Tajnik koordinira rad Društva zajedno s predsjednikom.
Članak 31.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Društva, Skupština ili predsjednik
mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela ili zadužiti pojedinoga člana Sokolskoga vijeća.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela ili člana Sokolskoga vijeća
utvrđuju se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.
Članak 32.
Likvidatora imenuje Skupština koja ga i opoziva.
Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje
Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz registra udruga.
Likvidator može biti svaki član Društva, osoba ovlaštena za zastupanje, kao i
osoba koja nije član udruge - fizička ili pravna.

V. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
Članak 33.
Imovinu Društva čine:
- novčana sredstva,
- pokretne stvari,
- nekretnine,
- druga imovinska prava.
Članak 34.
Društvo stječe imovinu:
- od članarine,
- od dobrovoljnih priloga i darova,
- obavljanjem djelatnosti (gospodarske djelatnosti) sukladno zakonu,
- financiranjem programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova,
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
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Članak 35.
Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i
obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.
Društvo je obvezno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća
prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja
računovodstva neprofitnih organizacija.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju predsjednik Društva podnosi
Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA
Članak 36.
Društvo prestaje postojati u slučajevima predviđenim člankom 48. Zakona o
udrugama.
U slučaju prestanka postojanja Društva imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Gimnastičkom
društvu „Hrvatski sokol“ s obvezom da sadašnji Sokolski dom na Sopotu zadrži
naziv. Ako Gimnastičko društvo nije voljno preuzeti Sokolski dom, onda on prelazi
u vlasništvo Grada Vinkovaca.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Društva dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog
broja članova Skupštine Društva.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 37.
Statut Društva donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova
Skupštine Društva nakon provedene rasprave.
Članak 38.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.
Tumačenje drugih akata Društva daje predsjednik Društva.
Danom donošenja ovog Statuta prestaje vrijediti Statut usvojen 22. rujna
2013.
U Vinkovcima 27. rujna 2015. godine
Predsjednik Društva: Zlatko Virc
Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji /
Služba za opću upravu, ovjerava da je ovaj statut u skladu sa zakonom o udrugama.
Klasa: UPII-230-02/15-05/859
Urbroj: 2196-01-04-02/3-15.-2
Mjesto i datum: Vukovar, 20. II. 2015. Ovlaštena osoba: M. Maroslavac/ MP.
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PRO
OGRAM OBILJE
EŽAVANJA
110. OBLJET
TNICE DRUŠTA
AVA 2015. GOD
DINE
Zajedničkom sjednicom Povijesnogg i športskog društvva Hrvatski sokol Vinkovci
V
i Gimnastiičkoga kluba „Hrvaatski sokol“ Vinkovci, koja je održana 30. siječnja, iskristaliziran je Prograam obilježavanja 110.
1
obljetnice
mo nastojali pokazatti svoj značaj i dosttojno obilježiti
društtava. Kroz njega sm
110. obljetnicu nizom događaja
d
tijekom 20015. godine te sreddišnjom proslag
Na osnovi njega i dogovora dvaju
d
društava
vom u prosincu 2015. godine.
priprremljen je Program rada 110. obljetnicce s datumima ključčnih događanja
u 201
15. godini.
o
je izloožba knjiga i brošurra Povijesnog i
Tijekom ožujka organizirana
športtskog društva Hrvattski sokol Vinkovci i Gimnastičkoga kluba
k
„Hrvatski
sokoll“ Vinkovci, o djeloovanju Hrvatskoga sokola, u holu Graadske knjižnice
Vink
kovci.
G
Vinkovaca ddodijelilo je Željkuu Iveljiću, doGradsko vijeće Grada
predssjedniku Društva, Zlatnu
Z
plaketu „Grbb Grada Vinkovaca“ za 2015. godinu,, za izuzetna postiggnuća u području ttjelesne kulture i povijesti
p
sporta
gradaa Vinkovaca kroz objavljivanje
o
niza stručnih, znanstvennopopularnih i
sporttskih radova.

Otvaranje izložbe „SSto deset godina Hrvaatskoga sokola u Vinkkovcima“.
Sokolsk
ki vjesnik
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Početkom jeseni pripremljen je scennarij programa promocije u galeriji i Svečane akademijee te satnica program
ma. U organizaciji izzložbe i akademije pomogli su članovvi Izvršnoga odboraa PŠD-a Hrvatski sookol Vinkovci:
M
Tihomir Marojević,
M
Mirko M
Martinović, Ivan Plešš, Hrvoje SmiIvo Mandić,
ljanićć, Mirko Španić, Zllatko Virc i Željko Iveljić. U organizaaciji su također
pomo
ogli: Željko Žoldin iz Eurotende, Anicca Fridl, Ivica Belaamarić iz Galerijsko
oga odjela Gradskooga muzeja Vinkovcci i djelatnici Gradsskoga kazališta
„Jozaa Ivakić“ Vinkovci.

Nastup goostiju HKPD-a „Jelaččić“ iz Petrovaradina

U povodu obiljeežavanja 110. obljeetnice osnutka Hrvvatskog sokola
Vink
kovci u Galeriji likoovnih umjetnosti „S
Slavko Kopač“ Vinkkovci otvorena
je 3. prosinca izložba footografija Društva kroz njegovu povijjest. Izložba je
bila u pripremi više od godinu dana, a na iizložbi je skupljen dio fotografija
iz veelikoga opusa Hrvaatskoga sokola Vinkkovci. Bilo je izložženo 19 novih
panoa sa 184 fotografijee, iz različitih razdooblja. Na nekim pannoima su fotofotografije prije 19005. godine, pa
grafijje iz razdoblja do 1915., čak neke fo
ondaa nakon toga od 1918. do 1923. te od 1924. do 1926. Nakon toga najznačaajniji je dio Društvaa, od 1927. do 19299., kada je društvo bilo
b najjače. U
1928
8. godini osnovana je nova župa, Hrvvatska sokolska žuupa Hanuševa.
18
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Ovo razdoblje obuvaća 65 fotografija. Pet ppanoa s 49 fotograffija prikazivalo
je raazdoblje nakon Doomovinskoga rata Povijesnog i šporrtskog društva
Hrvaatski sokol. Izložbu je svečano otvorio vinkovački dogradoonačelnik Ivan
Bosaančić, a vodio je Zvoonko Petričević.
U galeriji je takoođer predstavljen i kkatalog izložbe „Stto deset godina
Hrvaatskog sokola u Vinnkovcima“, autora Ž
Željka Iveljića, kojii je bio i autor
izložbe.

Nasstup KUD-a “Šumari” iz Vinkovaca

Nakon dva dana u Gradskom kazallištu „Joza Ivakić“ Vinkovci održana je Svečana akademija. O razvoju društva su govorrili vinkovački
grado
onačelnik Mladen Karlić,
K
predsjednik Društva mr. Zlatko Virc i dopredsjedn
nik Željko Iveljić. U kulturno-umjettničkom programuu nastupili su:
Kultu
urno-umjetničko drruštvo „Šumari“, H
Hrvatsko kulturno prosvjetno
p
društvo „Jelačić“ iz Petrovvaradina, tenor Josipp Paulić uz klavirskku pratnju Vane Iveljić, a prograam su uveličali gim
mnastičarke i gimnaastičari svojim
lentin
vježb
bama te Sokolska garda
g
Povijesnog i športskog društva Hrvatski
H
sokol
Vink
kovci. Program je voodio Zvonko Petričeević.

Sokolsk
ki vjesnik
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Moramo istaknutti da od grada Vinkkovaca i Županije za
z ova događanja nismo
n
dobili nikakkvu financijsku poomoć. Jedina finanncijska pomoć
izvan
n Hrvatskoga sokolaa bilo je sponzorstvvo plakata od tvrtke Eurotenda.
Željko Iveljić

Posjetitelji na Svečanoj akaddemiji u Kazalištu
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GIIMNASTIČKI KLUB
K
„HRVATSSKI SOKOL“ VIINKOVCI
ZAČETN
NIK MODERNE
E GIMNASTIKE
E
Pišući o sportskkim rezultatima Gim
mnastičkoga kluba „Hrvatski sokol“ Vinkovci u 2015. godini
g
slobodno možemo istaknuti da je ovo najistakmovinskoga rata.
nutijaa godina nakon Dom
U ovoj godini Gimnastički
G
klub „H
Hrvatski sokol“ Vinnkovci ostvario
je i vrlo
v značajne rezultaate na regionalnoj i državnoj razini. Naa prvom nastupu 14
4. ožujka na Turniruu gradova Slavonijee i Baranje, koje je održano u Valpovu
u, Društvo je osvojjilo 2. mjesto mom
mčadski u apsoluttnoj kategoriji.
Pojed
dinačno je 3. mjestoo osvojio Josip Vukkovac.
Na 1. kolu Kupa Hrvatske, regija Istok, u muškoj sporttskoj gimnastici, ko
oje je održano 28. ožujka
o
u Valpovu, D
Društvo je nastupiloo samo s pojedinciima. Prvo mjesto suu osvojili kod kadetta C programa Noa Glavaš, seniora C Petar Babić, ml. kaadeta B Duje Ramljaak te juniora B Ivann Božanović.
Na 1. kolu Kupa Hrvatske, regija Isttok, u ženskoj sporttskoj gimnastioje je održano 11. travnja
t
u Belom Manastiru, nastupilo je sedam gimci, ko
nastiččarki. Najbolji rezuultat ostvarila je ml.. juniorka B program
ma Petra Pavičić osvojivši 1. mjesto.

Gimnastičkki poligon na Sajmu zzdravlja u Vinkovcimaa

GK „Hrvatski sookol“ Vinkovci sudjelovao je 17. - 20. travnja na Sajmu zdravlja
z
u Vinkovcim
ma. Sa Zajednicom
m športskih udruga grada
g
VinkovaSokolsk
ki vjesnik
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ca i VPK
V
na zajedničkom
m štandu je obilježžio 110. godišnjicu rada
r
Hrvatskoga giimnastičkog saveza i Hrvatskog sokolaa Vinkovci.
Prvi promotivni nastup djece iz giimnastičke igraonice i početnice
GK-aa "Hrvatski sokol" Vinkovci započeo jje na Sajmu zdravlj
lja u Vinkovcima, u ranim popodnevnim satima prvoga ddana. Pozvani su svii zainteresirani
predšškolci da vježbaju s redovnim članoviima kluba i trenerim
ma na montažnom igralištu s umjetnoom travom. Na possebno postavljenim
m gimnastičkim
vama najmlađi članoovi su nastupili prezentirajući vježbe na
n poligonu.
sprav
U Vinkovcima jee 25. travnja održanno 2. kolo Kupa Hrvatske,
H
regije
Istok
k, u muškoj sportskkoj gimnastici. Kaddeti C osvojili su 2.. mjesto momčadsk
ki. Najbolji rezultatt pojedinačno ostvaarili su osvajanjem 1.
1 mjesta Petar
Babićć kod seniora C te Duje
D Ramljak kod m
mlađih kadeta B proograma.
Istoga dana na Međunarodnom
M
turnniru „V. Sava Kupp 2015“ u ženskoj sportskoj gimnasticci, prema pravilimaa FIG (međunarodnna gimnastička
I je kategoriji
federracija) programa, u Sremskoj Mitrovicci Petra Pavičić u II.
(11-1
13 godina) osvojila 9. mjesto.
b uskraćeni za dioo redovnih sredstavva iz proračuna
Budući da smo bili
našeg
ga grada, zbog svim
ma dobro poznatih riječi, „krize i receesije“, bili smo
prisilljeni potražiti financcijsku pomoć na druugim mjestima.

Josip u vježbi na preči
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Izvedbeni plan i programa sportskee aktivnosti rađen jee u suradnji sa
Zajed
dnicom športskih uddruga grada Vinkovvaca i Agencijom zaa razvoj i investicije grada Vinkovacaa VIA d.o.o. Plan i program predškolsske gimnastike
za djjecu od 3 do 7 goddina „Gimnastička gombaonica“ zavrršen je krajem
travn
nja 2015. godine.
Gimnastički klubb „Hrvatski sokol“ Vinkovci javio se na natječaj za
sufin
nanciranje sportskihh programa poticanja sportsko-rekreativvnih aktivnosti
u 201
15. godini.
Na temelju proveedenoga Natječaja za sufinanciranje poticanja
p
sportsko-rrekreativnih aktivnoosti za 2015. godinnu, Ministarstvo znaanosti, obrazovanjaa i sporta RH odobbrilo je Plan i proogram predškolske gimnastike za
djecu
u od 3 do 7 godina „Gimnastička gom
mbaonica“ i odlučiloo ga sufinancirati pa
p je sudjelovanje djece
dj
u programu billo besplatno.
Ovaj program Ministarstvo
M
znanostii, obrazovanja i spoorta RH prepoznalo
o je kao vrijedan tee time potvrdilo tjeelovježbu, a posebiice gimnastiku
kao važnu
v
osnovu psihhofizičkoga razvoja naših najmlađih. To
T je upravo i
razlo
og da se za predškollce pripremi program
m „Gimnastička goombaonica“.

Arijan u visu strrmoglavom
na krugovima
Sokolsk
ki vjesnik
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Na 24. Višebojskkom prvenstvu Hrvaatske za mlađe kateegorije, koje je
održaano 16. svibnja u Zagrebu,
Z
mlađi junioor A, Josip Vukovacc, osvojio je 2.
mjestto.
Na 2. kolu Kupaa Hrvatske, regija Isstok, ženska sportskka gimnastika,
koje je održano istoga dana u Belom Mannastiru, ml. juniorkka B programa
N
Breški 2.
Petraa Pavičić osvojila jee 1. mjesto, a kadettkinja C programa Nika
mjestto.
Na 22. Memorijaalu Mate Birovljevvića, koji je održann 23. svibnja u
Valpo
ovu, 2. mjesto je ossvojio Noa Glavaš.
Već 6. lipnja odrržano je 3. kolo Kuupa Hrvatske, regija Istok, u ženskoj sportskoj gimnasticci u Valpovu. Nika Breški osvojila je 3.
3 mjesto u kategorriji kadetkinja, dok je Dunja Stojanovvić osvojila 2. mjessto u kategoriji
senio
orki C programa.
Otvoreno prvensstvo grada Siska u A programu za mllađe kategorije
održaano je 20. i 21. lipnj
nja. Vinkovački mlaađi junior A, Josip Vukovac,
V
osvojio jee 1. mjesto na konjuu s hvataljkama, kaarikama, ručama i prreči, te 2. mjesto na
n tlu i preskoku. Nakon
N
ovoga natjecanja talentirani vinnkovački reprezentaativac prešao je u GD
G „Osijek-Žito“, gdje ima znatno bolje
b
uvjete za
napreedak.

Dujee Ramljak u vježbi naa
konju s hvataljkamaa

Programom „Gim
mnastička gombaonnica“ bilo je obuhvaaćeno osamdesetero
o djece, a započeo je
j 28. kolovoza. Traajanje programa je bilo
b kroz četiri
mjeseeca, a treninzi su see odvijali tri puta tjjedno po sat vremeena u sportskoj
dvoraani OŠ I. G. Kovačiića i J. Kozarca.
24
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Voditelji koji su vodili „Gimnastičku gombaonicu“ bili su: Magdalena Mijaković Alozieuwa, Vukosava Lozanović, Tomislav Gudek, Željko
Iveljić i Marko Simon, te pomoćni treneri Dunja Stojanović i Valentina
Iveljić.
Vježbačice i vježbači „Gimnastičke gombaonice“, djeca od 3 do 7
godina, bili su raspoređeni u pet skupina, ovisno o sposobnosti i uzrastu.
Jedno od prvih iznenađenja djeci i njihovim roditeljima bio je posjet
Svjetskom kupu u gimnastici Grand prix Osijek 2015. Dvoranu „Gradski
vrt" u Osijeku su posjetili 17. rujna te isprobali gimnastičku igraonicu koja
se nalazila u sklopu dvorane.
Na 4. kolu Kupa Hrvatske, regija Istok, u ženskoj sportskoj gimnastici, koje je održano 17. listopada u Belom Manastiru, istaknule su se ml. juniorka B programa Petra Pavičić koja je osvojila 1. mjesto, kao i kadetkinja
C programa Nika Breški.
Na 15. Završnici KUP-a Hrvatske u B programu i 12. Završnici u C
programu, koje je održano 6. - 8. studenoga u Rijeci, vinkovačke vježbačice
i vježbači ostvarili su sljedeće rezultate: 7. mjesto Petra Pavičić, mlađa juniorka B, 27. mjesto Nika Breški, kadetkinje C, kao i Iva Bratić, mlađa
juniorka C, 19. mjesto Ena Vukić, juniorka C, 10. mjesto Dunja Stojanović,
seniorka C, 20. mjesto Noa Glavaš, kadeti C, 3. mjesto Petar Babić, seniori
C, 2. mjesto Duje Ramljak, ml. kadeti B i 5. mjesto Ivan Božanović, juniori
B kategorija.
U povodu obilježavanja 110. obljetnice osnutka „Hrvatskoga sokola“
Vinkovci u Galeriji likovnih umjetnosti „Slavko Kopač“ Vinkovci otvorena
je 3. prosinca izložba fotografija kluba kroz njegovu povijest. Najznačajniji
je bio nastup prvoga vinkovačkog reprezentativca 1911. godine u Torinu,
gimnastičara Krste Pfaffa. Značajno je razdoblje od 1927. do 1929., kada
smo imali najviše vježbača u Vinkovcima. Dio panoa s 40 fotografija odnosi
se na rad gimnastičara prije i nakon Drugoga svjetskog rata. Pet panoa s 49
fotografija prikazivalo je Povijesno i športsko društvo Hrvatski sokol Vinkovci i tri panoa s 30 fotografija prikazivala su Gimnastički klub „Hrvatski
sokol“ Vinkovci u razdoblju nakon Domovinskoga rata.
Nakon dva dana u Gradskom kazalištu „Joza Ivakić“ Vinkovci održana je Svečana akademija. Svečanu akademiju programom su uveličali članovi Sokolske garde, KUD „Šumari“ Vinkovci, HKPD „Jelačić“ Petrovaradin, te tenor Josip Paulić uz klavirsku pratnju Valentine Iveljić, članovi
kluba Duje Ramljak, Dunja Stojanović i Petra Pavičić, te djeca koja su najbolje savladala vježbe iz programa „Gimnastička gombaonica“. Vinkovački
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grado
onačelnik Mladen Karlić istaknuo je da je „Hrvatski sookol“ ne samo
najstaarije sportsko drušštvo u gradu, već i začetnik modernee gimnastike u
Vink
kovcima i Vukovarskko-srijemskoj županniji.

Dunja i Petrra u vježbi u
Gradskom kazalištu
k
„Joza
Ivakić“ Vinkkovci

Predstavljanje knnjige „Gimnastičkaa gombaonica“, nakkladnika GK-a
„Hrv
vatski sokol“ Vinkoovci, održano je 229. prosinca u Oggranku Matice
hrvattske u Vinkovcima.. U predstavljanju kknjige su sudjelovaali: Magdalena
Mijak
ković Alozieuwa, tajnica ZSU Vinkkovaca, Mirjana Boošnjak Kobaš,
Željk
ko Iveljić, autor, te voditelj
v
programa M
Mirko Martinović.
GK “Hrvatski sookol“ Vinkovci preddao je tijekom travnnja ove godine
progrram „Gimnastička početnica“
p
na natječaj za program Akttivne zajednice
HOO
O, te priložio svu potrebnu dokumentaaciju. Zajednica spo
ortskih udruga
(ZSU
U) grada Vinkovacaa u ime kluba podniijela je zahtjev HOO
O-u. Ovaj program
m su prepoznali u HOO-u
H
te su zajednno sa ZSU-om gradda Vinkovaca i
Poglaavarstvom Grada Vinkovaca
V
sufinanccirali u iznosu 70.000 kuna. Ovaj
iznoss je iskorišten za kuupovinu gimnastičkkih sprava za djecu predškolskoga
i školskoga uzrasta. Kom
mplet od 4 sprave sstigao je krajem goddine i počeo se
d
U njemu su sse nalazile dvovisinnske ruče, konj
korisstiti u obučavanju djece.
za prreskok i dvije odskoočne daske.
Željko Iveljić
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U SUSRET BO
OŽIĆU
12. prosinca 2015. godine održanno je već tradicionnalno druženje
člano
ova Vinkovačkih šookačkih rodova i Hrrvatskoga sokola pood nazivom "U
susreet Božiću" na Sokoolskom domu u Vinnkovcima. Prisutnee su pozdravili
predssjednici Udruge Vinnkovački šokački roodovi Zvonimir Lišččić i Hrvatskoga so
okola Zlatko Virc. Sve prisutne zabavvljao je TS "Srce Slavonsko"
S
do
dugo
o u noć.
Marija Liščić

Druženje članova Vinkovačkih šokačkiih rodova i Hrvatskogg sokola
na Sokolskom domu nna Sopotu.

Sokolsk
ki vjesnik
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L
LEGALIZACIJA
A DOMA
U završnoj fazi je
j legalizacija Sokoolskog doma na Soppotu, potrebno
je sam
mo uplatiti ukupan iznos za legalizaciju.
Ukupan iznos kooji je potrebno platitti za legalizaciju Sookolskog doma
moglli bismo podijeliti na
n tri dijela.
Prije dobivanja rješenja o izvedennom stanju platili smo troškove
projeektanta i geodeta.
Prilikom podnoššenja dokumentacijje i ishođenja rješeenja o izvedenom stanju platili smo naknadu
n
za zadržavaanje u prostoru, prisstojbe i takse.
Nakon dobivanja rješenja o izveddenom stanju potrebno je samo
uplattiti komunalni i voddni doprinos.

Antun Vrdoljak
u posjetu
Hrvatskom
sokolu
Vinkovci i
Sokolskom
domu na
Sopotu.

Unutraššnjost
Sokolskog doma
na Soopotu.
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SOKOLSKO VIJEĆE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zlatko Virc predsjednik,
Mirko Martinović,
Željko Iveljić,
Hrvoje Smiljanić,
Tihomir Marojević,
Ivan Pleš,
Mirko Španić,
Zvonko Petričević,
Ivo Mandić.

NADZORNI ODBOR
• Antun Ovari, predsjednik,
• Slavko Skejo,
• Josip Novoselac.

ČLANOVI PŠD-a HRVATSKI SOKOL VINKOVCI
Andrijanić Krunoslav i Mirjana, Balaško Zvonimir, Bogdan Mandica i
Stjepan, Božić Marko, Bušić Krešimir, Drobnjak Katica i Drobnjak Nikola,
Čurić Branko, Fridl Anica, Gudek Marijana i Tomo, Globan Višnja, Ivanić
Marija, Ivanić Vjekoslav, Iveljić Željko, Idžojtić Mato i Zdenka,Vinkovci,
Jokić Marko, Kasta Nada, Mandić Ivo, Mandić/Ladan Klaudija, Marić Božo
i Cecilija, Marojević Tihomir, Martinović Mirko, Milidrag Ivan, Mirić Rade
(Radivoj), Mučkalović Stjepan, Nađ Ljubica, Novak Gordana, Novak
Mladen, Novoselac Josip i Kata, Osrečki Drago, Osrečki Ruža, Ovari
Antun, Parađiković Milenko, Pavlović Petar, Perišić Zlatko, Perišić Petar,
Petričević Zvonimir, Petrić Zvonimir, Pleš Ivan, Posavčević Ana,
Posavčević Stjepan, Pravda Ilija, Prša Marija, Skejo Slavko, Smiljanić
Branka i Hrvoje, Šepec Jelena i Nikola, Šimić Marin, Španić Mirko, Španić
Mihael, Šimić Petar, Vovra Ljubica, Virc Zlatko i Vukić Albert.

