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Tělocvičná jednota Sokol Šternberk v roce 2016 

Na minulé volební valné hromadě konané 18.3.2016 bylo ustanoveno nové vedení 
tělocvičné jednoty. Byly provedeny změny na místě starosty, místostarosty, jednatele a 
předsedy odboru sportu.  
 
Nové vedení jednoty pak plynule navázalo na práci odstoupivšího se stále 
stejným úsilím zajistit další rozvoj tělocvičné jednoty. Cílem bylo navýšení počtu členů, 
stabilizace trenérských sborů a cvičitelů všestrannosti, podporovat sportovní oddíly a 
složky všestrannosti včetně finančního zajištění a v neposlední řadě zabezpečit provoz 
budovy sokolovny a okolního areálu včetně běžné údržby a nutných oprav. 
 
Ve věci finančního zajištění chodu jednoty pak bylo nutno získat více prostředků jak na 
činnost sportovních oddílů a složek tak na nutné opravy a chod budovy sokolovny s 
využitím dalších možností v dotační politice, hledáním úspor ve spotřebě energií a 
zejména navýšit vlastní zdroje jednoty.  
 

 

Hlavní výbor 
Mezi valnými hromadami řídil jednotu hlavní výbor, který se v roce 2016 scházel 
zpravidla každé první pondělí v měsíci, z jednání byl pořizován písemný zápis. 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 Ivan Poč a Jiří Zemánek.  
 
Hlavní výbor uzavřel v roce 2016 celkem 37 smluv s jinými organizacemi, z toho 13 na 
různé dotační tituly s městem Šternberk, krajem Olomouc, ČOS, Župou, MŠMT a ČVS 
ve výši přibližně 4,35 mil. korun (+4,5% více než v roce 2015), 5 smluv na pronájem 
nebytových prostor (sokolovny, fitness, tenisové kurty) za cca 0,3 mil. korun (+30%), 13 
smluv na reklamní služby za cca 0,48 mil. korun (-65%) pro volejbal ženy, volejbal muži 
a sportovní gymnastiku. Byla uzavřena 1 darovací smlouva s ČOS na tenisový stůl v 
hodnotě cca 38.000.  Ostatní smlouvy se týkaly drobných pronájmů a služeb.  
 
Hlavní výbor uzavřel v roce 2016 celkem 31 nových dohod o provedení práce s trenéry, 
cvičiteli a pro organizační a administrativní zajištění chodu jednoty. 
 

 Členská základna 
Členská základna naší jednoty ke dni konání této valné hromady činí 604 členů z toho 
447 mládeže do 18 let a 157 dospělých zaregistrovaných do 12 oddílů a složek (Aikido, 
judo, karate, motokros, sportovní gymnastika, stolní tenis, šerm, volejbal muži, volejbal 
ženy, všestrannost – starší ženy, všestrannost – míčové hry a nově všestrannost cvičení 



rodičů a dětí. Ve srovnání s rokem 2015 došlo k nárůstu členské základny jednoty o cca 
50% a to zejména v kategorii mládeže, což je bezprecedentní a potěšující. Nejvyšší 
nárůst zaznamenal oddíl VŽ o 53 členů, následován oddílem SG o 34 členů a oddílem 
ST s nárůstem o 22 členů. Ale i menší oddíly a složky zaznamenaly přírůstek členů. 
V kategorii všestrannosti byla zaregistrována složka všestrannosti Rodiče a Děti s 54 -
mi novými členy.  
Nejpočetnějším oddílem zůstává Volejbal ženy se 160 členy, následován SG se 149 
členy, třetí příčku obsadilo Aikido se 60 členy. 
 

Cíle jednoty  
Naším stálým úkolem je podpora činnosti všech 12 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.  
Je nutné podporovat sportovní oddíly při zabezpečování soustředění, pořádání 
sportovních soutěží včetně materiálního, technického zabezpečení.  
Prioritně je třeba podporovat oddíly vrcholového a výkonnostního sportu, který mi jsou 
extraligový oddíl volejbalu žen a sportovní gymnastiky. Tyto oddíly nejvíce reprezentují 
jednotu navenek v rámci města, kraje a České Republiky.  
 
Oddíly karate, juda 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 a popřípadě zapojení oddílů juda a karate do výkonnostního 
sportu a účasti na soutěžích. 
 
Nedílnou součástí Sokola jsou složky všestrannosti, které zajišťují cvičení pro širokou 
veřejnost v našem případě pro starší ženy a předškolní děti za s doprovodem rodičů. 
Rodiče a děti. Složkou všestrannosti jsou i tzv. míčové hry (dříve rekreační volejbal) kde 
nachází další sportovní vyžití ti členové, kteří se již nechtějí věnovat výkonnostnímu 
sportu. I tyto složky je nutno podporovat a zajišťovat jejich další rozvoj. 
 
 

Sportovní výsledky v roce 2016 
K nejlepším sportovním úspěchům patří: 
 
 Oddíl Sportovní gymnastiky 
Mistrovství ČR jednotlivci 2016 mladší žáci František Marghold  4. místo 

Jan Vachutka  Mistr ČR 
Mistrovství ČR družstva 2016 mladší žáci TJ Sokol Šternberk  2. místo 
(F.Marghold, J.Vachutka, M.Durák) 
 
Přebor ČOS jednotlivci 2016 mladší žáci František Marghold  1. místo 
       Jan Vachutka  2. místo 
Přebor ČOS družstva 2016 mladší žáci TJ Sokol Šternberk  2. místo 
 
Přebor Olomouckého kraje mladší žáci Jan Vachutka Přeborník kraje 
Přebor Olom.kraje-družstva     nejml.žáci TJ Sokol Šternberk  2. místo 
 
Oddíl Šermu 
Přebor ČOS 2016            mladší žáci David Kvapil   2. místo 



 
Mistrovství ČR 2016              mini žáci  Vladimír Knob  2. místo 
Přebor ČOS 2016         1. místo 
 
Oddíl Volejbal Muži  
Přebor Olomouckého kraje 2015/2016             (za účasti 11 týmů)           2. místo 
 
Oddíl Stolního tenisu  
MS Veteránů v Alicante, E  jednotlivci Jiří Pischel   3. místo 
 
Oddíl Motokrosu 
Rally DAKAR   motocykly        Ruda Lhotský    82. místo  
 
 
 
 
 
 
Stavební činnost a údržba budovy sokolovny a venkovního areálu  
 
V roce 2016 byla provedena rozsáhlá oprava ochranné soustavy proti blesku včetně 
vydání revizní zprávy a odstranění revizní závady z předcházející kontroly. Byly 
odstraněny poškozené části soustavy a doplněny nové svody tak aby bleskosvodná 
soustava odpovídala normě poplatné v době její prvotní instalace. 
 
Dále byla provedena oprava spalinové cesty, kdy se zednicky vyspravila komínová 
hlava hlavního komínu kotelny, která byla vážně poškozená zatékáním vody do 
komínového tělesa. Vyspravená hlava byla následně překryta titanovým plechem a 
byla provedena revize spalinové cesty, která konstatovala bezvadný stav. 
 
V budově sokolovny byla provedena oprava poškozeného povrchu schodiště z 1.NP 
do 2.NP, kdy byla odstraněna sešlapaná a částečně uvolněná podlahová krytina, 
nahrazena novou – zátěžovým kobercem.  
 
Byla provedena oprava- výměna hlavního regulačního ventilu přípojky pitné vody. 
 
Byla provedena oprava vodního čerpadla pro zavlažování antukových kurtů včetně 
opravy rozvodů užitkové vody. 
 
Povrchy všech antukových kurtů byly obnoveny a byly vyčištěn kurt pro plážový 
volejbal včetně rekultivace hrací plochy. Venkovní areál byl pravidelně sečen a 
odstraněny náletové dřeviny. 
 
Výše uvedené neinvestiční opravy byly hrazeny s dotace na údržbu TVZ z ČOS, KrOl 
a Města Šternberka v objemu cca 0,14 mil.,-Kč 
 
 
 
 
 
 



Pronájmy cvičebních prostor 
Cena za pronájem velkého sálu sokolovny 200,- Kč/hod., sálu na stolní tenis činil 150,- 
Kč/hod. (pronájem jednoho stolu v hodinách pro veřejnost ve výši 40,- Kč/hod.), 
pronájem  judosálu  a volejbalového kurtu zůstal ve výši 100,- Kč/hod. Cvičební prostory 
v sokolovně v pracovních dnech v dopoledních hodinách využívaly 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 v 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 alespoň za 
rok 2016) v době tréninku oddílu uvedeného v rozvrhu hodin, dále osobám, využívajícím 
pronájem cvičebních prostor, doprovodu dětí (rodičům) a divákům. 
 
Po uplynutí dohodnutých nájemních smluv bude jednat HV Sokola a navýšení ceny za 
komerční pronájem, kde se nám nedaří uspokojit poptávku na cenovou hladinu 
odpovídající jiným podobným zařízením ve Šternberku. 
 
 
Rozpočet v roce 2016 
Celkový rozpočet naší organizace za rok 2016 činil na straně výdajů cca 6.335.000,- 
Kč.. Tyto výdaje jsou rozděleny na provozní výdaje cca 1.960.000,- Kč (energie - voda, 
plyn, elektr. energie), platy zaměstnanců (uklízečka), odměny správce, členům výboru 
a trenérům, ekonomky – účetní), služby týkající se provozu (telefonní poplatky, pošta, 
revize apod.), odpisy majetku a výdaje na činnost jednotlivých oddílů a složek cca 
4.375.000,-. Na straně příjmů jsme dosáhli částky cca 6.215.000,- Kč. Tedy za 
sledované období tj. rok 2016 byl účetní výsledek hospodaření cca -120.000,-Kč 
Finanční prostředky na provoz získáváme částečně z pronájmu cvičebních prostor 
školám, DDM, různým organizacím a soukromým osobám. Další finanční prostředky 
získáváme z podílu členských známek a z příspěvků na provoz, z grantů ČOS a 
sportovních svazů, dotačních titulů Města Šternberka, MŠMT, KrOlomouc a 
sponzorských darů právnických osob. Předpokládáme, že roce 2017 bude udržena 
podobná výše a struktura rozpočtu včetně zdrojů získávání finančních dotací a činnost 
a provoz areálu sokolovny.  Přesné výsledky hospodaření budou předloženy ve zprávě 
o hospodaření na této valné hromadě. 
 
 
Investiční záměr v roce 2016 
Na základě zpracovaného Investičního záměru – Sokolovna Šternberk (zpracovatel – 
Tomáš Uhlár, autorizovaný technik pro pozemní stavby), který obsahuje řešení 
stavebních úprav objektu Sokolovny jako celku, včetně okolního zázemí, sportovišť a 
technického vybavení areálu byla podána opětovně žádost o investiční dotaci z 
prostředků MŠMT na rok 2016 
 
Obsah investičního záměru: 

 Renovace a modernizace kotelny a ústředního vytápění 

 Stavební úpravy sociálního zázemí (wc, šatny a sprchy) v 1NP a ve 2NP. 

 Stavební úpravy tělocvičny, sálu na stolní tenis, atletické tělocvičny a sálu juda  

 Oprava stávajících tenisových kurtů 

 Oprava volejbalových hřišť 



 Venkovní úpravy - opěrná zídka a parkoviště 

 Využití volných ploch – zřízení minigolfu 

 Vegetační úpravy 

Rozpočet pro realizaci investičního záměru – 15.032 024 Kč bez DPH 
 
Výše uvedený investiční záměr nebyl realizován z důvodu nezískání potřebné 
investiční dotace z programu MŠMT. 
 
Příspěvky Města Šternberka , Župy Olomoucké a Kraje Olomouc 
Mimo vlastní příjmy z nájemného sportovišť 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 2016 podali 
žádosti o dotace a granty na provoz a činnost. Na Město Šternberk jsme podali žádost 
o příspěvek na provoz sokolovny, na činnost v oblasti sportu a volného času. Na Župu 
Olomouckou jsme podali žádosti o granty na činnost a provoz a opravy TV zařízení. Na 
KrOlomouc žádost na činnost oddílu volejbalu ženy. Na MŠMT žádost o investiční dotaci 
a dotaci na činnost z programu VIII. 
V roce 2016 jsme získali příspěvek 189 tis. z programu MŠMT na sportovní činnost 
v oddílech, 1.400 tis. na činnost extraligového oddílu VŽ z KrOlomouc, 1.650 tis. na 
činnost sportovních oddílů, z toho 350 tis. pro oddíly mimo VŽ od Města Šternberka  a 
k tomu 600 tis dotace na provoz areálu sokolovny. Z župy olomoucké jsme získali 
celkem 80 tis.,- kč na činnost a provoz a opravy TV. Tímto bych chtěl vyjádřit 
poděkování všem uvedeným subjektům. 
 
 

Přehled nejvýznamnějších sportovních akcí pořádaných v roce 2016 
 
 
Přesný název organizace 
Tělocviční jednota Sokol Šternberk  
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                          23.3.2017                                                                                                                                                                              

Název akce 

Extraliga - volejbal ženy 

Akademie Sokola 

Soutěže ve volejbale mužů a stolního tenisu 

Šternberská strž - motokros 

Memoriál  Miloše Homoly 

Šermířský turnaj VELVET 

Mikulášký turnaj ve volejbale 

Štěpánský turnaj – stolní tenis 

Vánoční turnaj ve volejbale 

Celorepublikové soustředění Aikido 


