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Tělocvičná jednota Sokol Šternberk v roce 2019
Na  minulé  volební  valné  hromadě  konané  29.3.2019  bylo  deklarováno  ze  strany
hlavního  výboru  naší  tělocvičné  jednoty  pokračovat  se  stále  stejným  úsilím  v
úspěšném rozvoji naší tělocvičné jednoty. Cílem bylo navýšení počtu členů, stabilizace
trenérských  sborů  a  cvičitelů  všestrannosti,  podpora  sportovních  oddílů  a  složek
všestrannosti  včetně  finančního  zajištění  a  v neposlední  řadě  zabezpečení  nejen
běžného  provoz  budovy  sokolovny  a  okolního  areálu  včetně  standardní  údržby  a
nutných  oprav,  ale  i  další  renovace  sportovišť  a  zejména  dokončení  investičního
záměru rekonstrukce sokolovny  – stavební části v etapě 2 dle zpracované projektové
dokumentace.

Pro naplnění  výše uvedených cílů  bylo  nutné vytvořit  dostatečné finanční  zajištění
chodu jednoty a tedy získat více prostředků jak na činnost sportovních oddílů a složek
tak na nutné opravy a chod budovy sokolovny a okolního areálu s využitím dalších
možností  v dotační politice,  hledáním úspor ve spotřebě energií  a zejména navýšit
vlastní zdroje jednoty.  Dnes lze konstatovat, že zadané cíle byly splněny,  jak bude
dále v této správě podrobněji uvedeno.

Hlavní výbor
Mezi  valnými  hromadami  řídil  jednotu  hlavní  výbor,  který  se  v roce  2019  scházel
zpravidla každé první pondělí v měsíci a rozhodoval o všech zásadních otázkách v
řízení  jednoty.  Hlavní  výbor  pracoval  ve  složení:  Milan  Duda  –  starosta,  Helena
Gottwaldová  –  místostarostka,  Zbyněk  Kryl  –  jednatel,  Romana  Petřeková  –
hospodářka, Helena Zemánková – vzdělavatelka, Jana Šitavancová – náčelnice, Jiří
Janošík – předseda odboru sportu a členové výboru Vlasta Nietschová a Jan Drešl . 

Hlavní výbor uzavřel v roce 2019 celkem 56 smluv s jinými organizacemi, z toho 17 na
různé dotační tituly s městem Šternberk, Olomouckým krajem, ČOS, Župou, MŠMT a
sportovními svazy ČVS, ČGF a ČŠS ve výši přibližně 7,22 mil. korun (+8,6% více než
v roce 2018), 6 smluv na pronájem nebytových prostor (sokolovny, fitness, tenisové
kurty, judosál) za cca (0,3) mil. korun (+0% oproti roku 2019),  14 smluv na reklamní
služby a finanční dary za cca (0,50) mil. korun (+51%) pro volejbal ženy, volejbal muži,
aikido a sportovní gymnastiku.

Hlavní  výbor  uzavřel  v roce  2018  celkem  50  dohod  o  provedení  práce  s trenéry,
cvičiteli a pro organizační a administrativní zajištění chodu jednoty.

Mimořádně důležitým úkolem, kterého se musel  zhostit  HV, bylo  zajištění řádného
dokončení  investičního záměru „Rekonstrukce sokolovny – stavební  část“  etapa 2,
který byl  uzavřen 31.3.2019 s celkovým nákladem cca 4,55 mil  korun z toho bylo
fakturováno cca 1,97 mil korun v roce 2019.



 Členská základna 
Členská základna naší jednoty ke dni konání této valné hromady činí 702 členů z toho
540  mládeže  do  18  let  a  162  dospělých  zaregistrovaných  do  11  oddílů  a  složek
(Aikido, judo, karate, motokros, sportovní gymnastika, stolní tenis, šerm, volejbal muži,
volejbal ženy, všestrannost –  ženy, všestrannost - cvičení rodičů a dětí. Ve srovnání
s rokem 2018 došlo k nárůstu členské základny jednoty o cca 3,85% a to výhradně
v kategorii mládeže, což potěšující. 
Nejpočetnějším oddílem zůstává  Volejbal  ženy se  214  členy,  následován  oddílem
Sportovní gymnastiky se 201 členy, třetí příčku obsadila složka všestranosti Rodiče a
děti s 58 členy, těsně před oddílem Aikido s 53 členy.
Oproti roku 2018 neukončila činnost žádná složka všestrannosti ani sportovní oddíl,
ale také nevznikl žádný nový oddíl nebo složka všestrannosti. 

Cíle jednoty na rok 2020
Naším stálým úkolem je podpora činnosti všech 11 oddílů a složek v naší jednotě,
zabezpečení  účasti  členů  na  sportovních  akcích,  propagace  výkonnostního  sportu
Olomouckého  kraje  na  mistrovstvích  České  republiky  a  na  dalších  celostátních
soutěžích. 

Prioritně je třeba podporovat oddíly vrcholového sportu, který mi jsou extraligový oddíl
volejbalu  žen  a  částečně  sportovní  gymnastiky.  Tyto  oddíly  nejvíce  reprezentují
jednotu navenek v rámci města, kraje a České Republiky.

Stejně tak je třeba podporovat oddíly výkonostního sportu t.j. stolní tenis, šerm, judo a
motokros, které se celoročně účastní soutěží. 

Oddíly karate a aikida jsou téměř výhradně mládežnické. Zde je cílem udržet kvalitu
výuky bojových umění s důrazem na všeobecnou tělesnou přípravu a duševní rozvoj
osobnosti cvičence. 

Nedílnou součástí Sokola jsou složky všestrannosti, které zajišťují cvičení pro širokou
veřejnost.  V našem  případě  jde  o  cvičení  žen  a  cvičení  předškolních  dětí  za
doprovodu rodičů. Složka Rodiče a děti je zdrojem dalších členů Sokola a jako taková
je a bude podporována. 

Významnou úlohu plní  a  bude plnit  oddíl  sportovní  gymnastiky,  který  vlastně jako
sportovní oddíl  zastupuje složku sokolské všestrannosti  v kategorii  žáků a žákyň v
podobě velmi navštěvované gymnastické přípravky.

V  roce  2020  se  neplánují  žádné  investičních  akce  a  bude  se  pokračovat  v
neinvestičních opravách:
Oprava střechy, ozdobných říms a vorovných a svislých svodů dešťové vody
Oprava elektroinstalace
Opravy obložení stěn

To vše za situace kdy sportovní a společenské dění bylo a bude negativně ovlivněno
světovou pandemii  „Covid 19“,  což bude klást  vyšší  nároky na získání potřebných
finančních prostředků a eliminaci ztrát z naši vedlejší hospodářské činnosti. Nicméně
to nám nebude bránit v naší tělocvičné a sportovní činnosti.



Nejlepší sportovní výsledky v roce 2019

Oddíl Sportovní gymnastiky
Jan Vachutka (2005) – jednotlivci, kadeti

Přebor ČOS – finále 2019 :   3.místo
Mistrovství České republiky 2019 – kadeti  šestiboj: 2.místo
Mistrovství České republiky 2019 - finále bradla : 3.místo
Letní olympiáda dětí a mládeže 2019 – šestiboj:  4.místo
Letní olympiáda dětí a mládeže 2019 - finále přeskok : 3.místo

Člen družstva Olomouckého kraje, které na Letní olympiádě dětí a mládeže 2019 
obsadilo 1.místo.

                 
Oddíl judo
Angel Bandy (2006)
Vítěz Českého Poháru v Jablonci nad Nisou ve starších žácích v roce 2019
2. místo v Českém Poháru v Novém Bydžově ve starších žácích v roce 2019
2. místo na rankingovém žebříčku ve starších žácích v roce 2019.
Úřadující mistr ČR a celkový vítěz Českého poháru z roku 2018.

Oddíl šermu
Vladimír Knob (2005)
16.2. Hradec Králové 6. z 26 v kategorii žáci
17.3. Vršovice 6. z 33 v kategorii žáci
23.3. Wroclaw - mezinárodní turnaj 113. z 228 v kategorii žáci
17.6. MČR Bystřice nad Perštejnem 12. z 23 v kategorii kadeti
1.6. MČR Brno 12. z 29 v kategorii žáci

Martin Látal (1964)
V kategorii 50-59 let
1. místo na MČR v šermu fleretem
3. místo na MČR v šermu kordem

Oddíl volejbal ženy

Družstvo Kadetky- Extraliga     1. místo Českého Poháru 2019
  
Nejlepší trenéři 
nominovaní a ocenění  na vyhodnocení sportovců v rámci města Šternberk za rok 
2019

Zbyněk Kryl – Sportovní Gymnastika

Aneta Tobiášková – Volejbal ženy, kadetky

Bedřich Stanický – Volejbal ženy, starší žačky



Investiční a neinvestiční stavební činnost a údržba budovy sokolovny a 
venkovního areálu v roce 2019
V roce 2018 byla zahájena realizace investiční akce „Rekonstrukce budovy sokolovny
ve Šternberku“ za celkem cca 4,60 mil.  korun  tzv.  2 etapa, která navazoval na 1.
etapu, kterou bya rekonstrukce plynové kotelny. Stavební práce pokračovaly v roce
2019  a  byly  ukončeny  v  souladu  se  SoD   31.3.2019.  Akce  probíhala  za  plného
provozu  sokolovny,  co  se  týče  vlastních  sportovních  a  cvičebních  aktivit  oddílů  a
složek včetně komerčních pronájmů, pouze s nezbytnými dílčími omezeními.
Investiční  akce  byla  hrazena  z  dotace  KrOl,  Města  Šternberka  a  vlastních  zdrojů
Sokola.  Bylo  kompletně  z  rekonstruováno  celé  jižní  křídlo  včetně  technického
vybavení jako jsou rozvody el.energie, pitné a užitkové vody, provedeny nové podlahy
včetně izolace a vybudováno nové sociální zařízení včetně šaten se změnou disposice
odpovídající současnému standardu. Byla vybudována nová kuchyňka a šatna v 2 NP
a  modernizován  vzhled  předsálí,  která  opět  začalo  plnit  společenskou  funkci  pro
setkávání  členů Sokola a veřejnosti.  

Neinvestiční opravy:
Povrchy všech antukových kurtů tenisu a volejbalu byly obnoveny.
Venkovní areál byl pravidelně sečen a odstraněny náletové dřeviny.
Byla dokončena oprava osvětlení velkého sálu.
Oplocení tenisovéh kurtu č. 2  bylo nahrazeno novým pletivem.
Byl revitalizován  a rozšířen beach volejbalový kurt
Byla opravena tenisová stěna

Výše uvedené neinvestiční opravy byly hrazeny z dotace na údržbu TVZ z ČOS, KrOl 
a Města Šternberka v objemu cca 0,45 mil,-Kč včetně materiálu. Část prací byla 
provedena svépomocí našimi členy , část odbornými firmami a to včetně běžných 
revizí kotelny, plynových zařízení, spalinových cest apod.

Pronájmy cvičebních prostor
Po  dokončení  stavební  rekonstrukce  sokolovny   a  podstatném zvýšení  sociálního
standardu se  rozhodl  HV zvýšit  dosavadní  ceny pronájmů o  100% se  slevou  pro
dlouhodobé pronájmy. Toto navýšení bylo akceptováno bez problémů.
Cena za pronájem velkého sálu sokolovny pak činí 400,- Kč/hod., sálu na stolní tenis
300,-  Kč/hod.  (pronájem  jednoho  stolu  v hodinách  pro  veřejnost  je  ve  výši  80,-
Kč/hod.), pronájem  judosálu 300,-Kč/hod a volejbalového kurtu 100,- Kč/hod. 

Cvičební prostory v sokolovně v pracovních dnech v dopoledních hodinách využívala
zejména SOŠLaS učiliště,  městská policie, DDM, mateřská škola apod.  Sál pro stolní
tenis  využívali  v dopoledních  hodinách  zejména  senioři.  Pronájmy  byly  hrazeny
převodem, někteří nájemci hradili nájem u správce sokolovny, zpravidla za soboty a
neděle (malá kopaná, nohejbal, volejbal, florbal apod.). Oddíly se řídily podle rozvrhu
hodin stanovených pro jednotlivá sportoviště. Vstup do budovy sokolovny je povolen
registrovaným členům TJ Sokol  Šternberk (pokud mají  uhrazené příspěvky za  rok
2019) v době tréninku oddílu uvedeného v rozvrhu hodin, dále osobám, využívajícím
pronájem cvičebních prostor, doprovodu dětí (rodičům) a divákům.

Využití  sálů sokolovny bylo v roce 2019 v lukrativních hodinách tj.  od 16 do 20:00
takřka 100% . Zaplněnost přes víkendy činila cca 50%.



Rozpočet v roce 2019
Celkový  rozpočet  naší  organizace  za  rok  2019  činil  na  straně  nákladů  cca
10.079.000,- Kč. Tyto výdaje jsou rozděleny na provozní výdaje (energie - voda, plyn,
elektr.  energie),  platy zaměstnanců (uklízečka),  odměny správce,  členům výboru a
trenérům,  ekonomky  –  účetní),  služby  týkající  se  provozu  (telefonní  poplatky,
poštovné, revize apod.), odpisy majetku a na výdaje na činnost jednotlivých oddílů a
složek. 
Na straně výnosů jsme dosáhli částky cca 9.132.000,- Kč. Tedy za sledované období
tj. rok 2019 byl účetní výsledek hospodaření cca – 946.000,-Kč 
Finanční prostředky na provoz a činnost získáváme částečně z pronájmu cvičebních
prostor  školám,  DDM,  různým  organizacím  a  soukromým  osobám.  Další  finanční
prostředky  získáváme  z podílu  členských  známek  a  z příspěvků  členů  na  provoz
sokolovny,  z  grantů ČOS a  sportovních  svazů,  dotačních  titulů  Města  Šternberka,
MŠMT, KrOlomouc a sponzorských darů právnických osob. Předpokládáme, že roce
2020  bude  udržena  podobná  výše  a  struktura  rozpočtu  včetně  zdrojů  získávání
finančních  prostředků  na  činnost  oddílů  a  složek  a  na  provoz  areálu  sokolovny.
Přesné  výsledky hospodaření  budou  předloženy ve  zprávě  o  hospodaření  na  této
valné hromadě, která je přílohou výroční zprávy.

Příspěvky Města Šternberka , Župy Olomoucké, Kraje Olomouc, MŠMT a Svazů
Mimo vlastní příjmy z nájemného sportovišť,  příspěvků členů a mimo příspěvků od
sponzorů a sportovních svazů jsou významnými příjmy jednoty různé formy dotací od
Města Šternberka, Župy Olomoucké, KrOlomouc a MŠMT. Proto jsme i na rok 2019
podali  žádosti  na  dotace  a  granty  na  provoz  a  činnost  dle  vypsaných  dotačních
programů včetně jedné žádosti na investiční dotaci na vybavení nářadím investičního
charakteru pro oddíl SG. 

V roce 2019 jsme získali dotace:
850 tis. z programu MŠMT na sportovní činnost v oddílech a provoz, údržbu TVZ
2.000 tis  z programu Města Šternberka na podporu sportovní činnosti oddílů Sokola
2.400 tis od KrOlomouc na podporu činnosti oddílu volejbalu-extraligy a mládeže
1.071 tis od sportovních svazů (ČVS, ČGF, ČŠS, ČMAS) a ČOS na činnost sport.odd.
50 tis od župy Olomoucké na údržbu a provoz TVZ z dotace KrOl
870 tis od Města Šternberka na provoz sokolovny a venkovního areálu
55 tis od KrOlomouc na nákup vybavení nářadím.

dále jsme získali finanční dary od soukromých osob a firem:
140 tis  a 
výnosy z reklam ve výši 235 tis. korun.
                              
 
Tímto bychom chtěli vyjádřit poděkování všem uvedeným subjektům.



Přehled nejvýznamnějších sportovních akcí pořádaných v roce 2019

Název akce
Extraliga - volejbal ženy
Akademie Sokola
Mistrovské soutěže stolního tenisu
Den otevřených dveří
MČR v Cross Country - motokros
Celorepublikové soustředění Aikido

Přesný název organizace
Tělocvičná jednota Sokol Šternberk – pobočný solek
Zahradní 23
785 01 Šternberk
IČO: 62 335 421
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Šternberk, č.ú. 1802845309/0800

Zpracoval:                                 
Milan Duda, starosta T.J. Sokol Šternberk                         15.6.2020           

                                                                                                                                          


