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Tělocvičná jednota Sokol Šternberk v roce 2021 
V první polovině roku 2021 byla činnost naší jednoty velmi výrazně poznamenána 
celosvětovou pandemií nemocí Covid 19. Dle nařízení vlády ČR byla sokolovna 
v lednu 2021 po krátkém otevření v prosinci minulého roku opět uzavřena a tento stav 
trval až do května 2021. Během plošných opatření mohl sportovat, byť s omezeními 
jen oddíl volejbalu ženy, a to jeho extraligové týmy. 
Ihned po umožnění cvičení se sokolovna zaplnila od května oddíly Juda, SG, R+D a 
ST.  Hlavní výbor jednoty rozhodl o mimořádném otevření sokolovny během letních 
prázdnin, aby se co nejrychleji nahradil tréninkový výpadek způsobený pandemii C19. 
Toho využili zejména oddíly Juda, SG a ST. Od září 2021 pak byl provoz sokolovny 
obnoven v plném rozsahu.  
 
Na předminulé a minulé valné hromadě konané v nezvyklém termínu 5.11.2021 bylo 
deklarováno ze strany hlavního výboru naší tělocvičné jednoty vyrovnat se 
s finančními ztrátami z naší, vlivem pandemie C19, podstatně omezené vedlejší 
hospodářské činnosti, vynaložit vyšší úsilí na získávání finančních prostředků 
s využitím nových dotačních titulů a v neposlední řadě, zabránit odlivu členů a 
minimalizovat dopady na naší hlavní tělocvičnou a sportovní činnost. 
Budova sokolovny včetně venkovního areálu byla udržována v plně provozu 
schopném stavu, aby kdykoliv mohl být zahájen standardní provoz. Byly provedeny 
rozsáhlejší neinvestiční opravy a elektrické instalace a všechny revize 
technologického zázemí. 
Nyní lze konstatovat, že zadané cíle byly splněny s různým úspěchem, jak bude dále v 
této správě podrobněji uvedeno. 
 
Hlavní výbor 
Mezi valnými hromadami řídil jednotu hlavní výbor, který se v roce 2021 scházel 
zpravidla jednou 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 2021 celkem 38 smluv s jinými organizacemi, z toho 21 na 
různé dotační tituly s městem Šternberk, Olomouckým krajem, ČOS, Župou, NSA a 
sportovními svazy ČVS, ČGF ve výši přibližně 6,85 mil. korun (-11,3% méně než 
v roce 2020), 8 smluv na reklamní služby, pronájmy TVZ a finanční dary za cca 0,55 
mil. korun (+25% oproti roku 2020) pro volejbal ženy a sportovní gymnastiku. Celkové 
výnosy činily 8,62 mil. korun (- 20,7% oproti roku 2020). 
 
Hlavní výbor uzavřel v roce 2021 celkem 45 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 554 členů z toho 
413 mládeže do 18 let a 141 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 předcházejícím rokem 2020 došlo k poklesu členské základny jednoty o cca -11,55% 
členů celkem. Pak v kategorii mládeže o -17,43% a u dospělých o +6,0%, což není 
potěšující. 
Nejpočetnějším oddílem zůstává volejbal ženy se 220 členy, následován oddílem 
sportovní gymnastiky se 128 členy, třetí příčku obsadil stolní tenis se 51 členy těsně 
před judem se 37 členy.  
Oproti roku 2020 neukončila činnost žádná složka všestrannosti ani sportovní oddíl, 
ale také nevznikl žádný nový oddíl nebo složka všestrannosti. 
 
Cíle jednoty na rok 2022 
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. A to jak oddílů vrcholového a výkonnostního sportu, tak oddílů 
nesoutěžních a složek všestrannosti. 
 
V roce 2022 je prvořadým úkolem eliminovat následky pandemie a omezujících 
plošných opatření provozováním co nejširší sportovní činnosti. Dále nejen zastavit, ale 
zejména navýšit početní stav členské základny ideálně na „předcovidový stav“ a vůbec 
udělat vše nezbytné pro návrat dětí do sokoloven. 
 
Rovněž se budeme muset vypořádat s finančními ztrátami v důsledku omezené naší 
vedlejší hospodářské činnosti a sníženou ochotou našich sponzorů podporovat 
sportovní oddíly jednoty a případným krácením dotačních titulů ze strany municipalit. 
  
V roce 2022 se neplánují žádné investičních akce, ale bude se pokračovat ve větších 
neinvestičních opravách: 
Oprava střechy a ozdobných říms.  Jedná se o rozsáhlou opravu, která bude 
rozplánovaná na několik etap dle získaných finančních prostředků. 
Oprava elektrického vedení k tenisovým kurtům. 
 
 
Nejlepší sportovní výsledky v roce 2021 
 
Oddíl volejbal ženy 
Jediným oddílem, který za přísných hygienických opatření mohl vykonávat sportovní 
činnost v době pandemických omezení byl oddíl volejbalu, respektive jeho extraligové 
týmy žen, juniorek a kadetek. 

Extraliga žen:  

9. místo v dlouhodobé soutěži (2020/2021), jediný bod od postupu do play-off.  Pod 
vedením trenérů Drešla a Jehláře v družstvu působilo trio cizinek a team se po 



rozpačitém úvodu postupně sehrál a začal podávat výborné výkony a dokázal 
v závěru soutěže sehrát vyrovnané zápasy s největšími favority.  

 

Extraliga juniorek: 

3. místo v základní části s postupem do květnového play-off. 

 
Extraliga kadetek: 
 
13. místo v základní části s povinností hrát baráž o udržení n nejvyšší soutěži. 
 
Stolní tenis 
Odehrála se zatím podzimní část soutěží 2021/2022. Družstvo A Dospělých se drží na 
posici zaručující příslušnost v krajské divizi. 
 
 
Judo 
Oddíl se rozrostl přes covidová omezení až na skoro 40 členů. Vedle mírně 
pokročilých se podařilo vypěstovat řadu kvalitních borců a borkyň v kategorii žáků. 
 
Na otevřeném přeboru ČOS Sokol OPEN získal oddíl 2 tituly přeborníka ČOS, 3 tituly 
vícemistra a 3 bronzové medaile. V soutěži družstev pak Sokol Šternberk obsadil 10. 
místo z 40 přihlášených družstev z celé ČR. 
 
Na mistrovství MORAVY v mladších žácích získal oddíl juda 2 tituly mistra Moravy 
 
Na Krajském přeboru starších žáků získal oddíl 1 titul krajského přeborníka a Vojtěch 
Pospíšil se kvalifikoval na MČR žáků v Jablonci, kde byl vyřazen ve skupině. 
  
 
 
 
Investiční a neinvestiční stavební činnost a údržba budovy sokolovny a 
venkovního areálu v roce 2021 
.   
Neinvestiční opravy: 
Povrchy všech antukových kurtů tenisu a volejbalu byly obnoveny. 
Venkovní areál byl pravidelně sečen a odstraněny náletové dřeviny. 
Opraveny stavební výplně na východní straně-vyměněno všech 9 opotřebovaných 
oken v sále SG a malém sále ST. 
Opraveny vodorovné a svislé svody dešťové vody – kompletní výměna včetně 
reinstalace svodů do zásobních nádrží pro kropení antukových kurtů. 
Oprava oplocení tenisového kurtu č. 1. 
 
Výše uvedené neinvestiční opravy byly hrazeny z dotace na údržbu TVZ z ČOS, KrOl 
a Města Šternberka  v objemu cca 0,28 mil. Kč včetně materiálu. Část prací byla 
provedena svépomocí našimi členy, část odbornými dodavateli, a to včetně běžných 
revizí kotelny, plynových zařízení, spalinových cest apod. 
 



Pronájmy cvičebních prostor 
Byly vzhledem k pandemické situaci velmi omezené, zejména v první polovině roku 
před letními prázdninami. Byly zachovány nové zvýšené ceny za pronájmy z roku 
2019. 
 
Rozpočet v roce 2020 
Celkový rozpočet naší organizace za rok 2021 činil na straně nákladů cca 9.107.000,- 
Kč. (což bylo o 52 tis. Kč více než v roce 2020) Tyto výdaje jsou rozděleny na provozní 
výdaje: média (voda, plyn, elektr. energie), platy zaměstnanců (uklízečka), odměny 
správce, členům výboru a trenérům, služby týkající se provozu (telefonní poplatky, 
poštovné, revize, vedení účetnictví apod.), odpisy majetku a na výdaje na činnost 
jednotlivých oddílů a složek. 
Na straně výnosů jsme dosáhli částky cca 8.619.000,- Kč ( či-li zhruba 1.47 mil. méně 
než v roce 2020). Tedy za sledované období tj. rok 2021 byl účetní výsledek 
hospodaření cca – 487.963,-Kč (v roce 2019 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, 
NSA, KrOlomouc a sponzorských darů právnických osob. Je otázka, zda v roce 2022 
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, NSA, ČOS  a 
sportovních 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 NSA. Proto jsme i na rok 2021 
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 VŽ. 
 
V roce 2021 jsme získali dotace: 
952 tis. z programu NSA na sportovní činnost v oddílech  
230 tis. z programu NSA na provoz a údržbu TVZ 
1.800 tis. z programu Města Šternberka na podporu sportovní činnosti oddílů Sokola 
2.000 tis. od KrOlomouc na podporu činnosti oddílu volejbalu-extraligy a mládeže 
933 tis. od sportovních svazů (ČVS, ČGF, ČŠS, ) a ČOS na činnost sport.odd. 
45 tis. od župy Olomoucké na údržbu a provoz TVZ z dotace KrOl 
800 tis. od Města Šternberka na provoz sokolovny a venkovního areálu 
55 tis. na vybavení nářadím od KrOL pro VŽ 
 
dále jsme získali finanční dary od soukromých osob a firem: 
40 tis.  a výnosy z reklam ve výši 152 tis. korun. 
 
Tímto bychom chtěli vyjádřit poděkování všem uvedeným subjektům. 
 



 
Přehled nejvýznamnějších sportovních akcí pořádaných v roce 2021 
 
Název akce 
Extraliga - volejbal ženy 
DOD 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přesný název organizace 
Tělocvičná jednota Sokol Šternberk – pobočný spolek 
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                          1.4.2022             
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 


