Výroční zpráva
Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice

2016

„Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře
bez vody, kniha bez obsahu, život bez života.“ -Miroslav Tyrš
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Základní informace o spolku
Název:

Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice

Sídlo:

nám. Tyrše a Fügnera 194/1, 789 85 Mohelnice

IČ:

452 12 341

Právní forma:

pobočný spolek

Spisová značka:

L 28175 vedená u Městského soudu v Praze

Tělocvičná jednota TJ Sokol Mohelnice je spolek a je základní jednotka České obce sokolské a je
sdružená v Sokolské župě Severomoravská 41 Zábřeh.
Cílem jednoty je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně naší demokratické
společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, výchovy k mravnosti, společenské a
kulturní činnosti v Mohelnici a Mohelnickém regionu.
Posláním jednoty je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému jednání v
životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a
humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a k úctě duchovního dědictví
našeho národa.

Za účelem financování hlavní činnosti provozovala TJ Sokol Mohelnice také vedlejší činnost. Ve
sledovaném období měla organizace příjmy zejména z pronájmu sportovních i nesportovních
zařízení a v drobné míře i z hostinské činnosti.

Historie
Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice byla založena roku 1921 a měla 67 členů. Prvním starostou
mohelnické jednoty byl dne 1. října 1921 zvolen bratr Antonín Chmela.
Jednota tehdy nevlastnila žádný majetek, a proto veškerá činnost probíhala v prostorách hospod,
stodol a jiných objektů soukromníků, kde se jednota mohla scházet a cvičit. Sokolovna jako
taková byla postavena v roce 1932 a to německými spoluobčany a měla sloužit jako tělocvična. Až
v roce 1945 tuto tělocvičnu získala Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice a tím získala i vlastní
majetek.
V červnu 1936 byl věnován naší jednotě prapor, který ušila a věnovala sestra Anna Volašková. Po
příchodu nacistů byl prapor schován a po skončení války byl opět vrácen sokolské jednotě. Po roce
1948 byl tento prapor uložen na půdu sokolovny, kde ho v roce 2003 našel nepoškozen bratr
Zajíček.
V roce 1949, kdy byla státem zrušena sokolská organizace, přešel veškerý majetek pod novou
organizaci Sokol MEZ Mohelnice.
V roce 1953 proběhlo sloučení všech sportovních organizací v tehdejší Československé republice
a díky tomu byl zestátněn veškerý majetek, tedy i sokolovna. Sokolovna tedy připadla do správy
novému sportovnímu oddílu SPARTAK Mohelnice, který přešel v roce 1971 pod novou sportovní
organizaci TJ MEZ Mohelnic.
V roce 1993 byl Sokol v Mohelnici opět obnoven a to díky kulturistům, kteří se rozhodli navázat
na tradice sokolu v Mohelnici, ale až v roce 2005 proběhla první valná hromada, kdy se sportovní
oddíly využívající sokolovnu domluvily, že zaktivizují činnost v Sokolu pro záchranu sokolovny, a
tak naplno začala činnost Sokolu v Mohelnici.

Struktura spolku
Nejvyšším orgánem TJ Sokol Mohelnice je valná hromada.
Nejvyšším výkonným orgánem je výbor TJ.
TJ Sokol Mohelnice organizačně zahrnuje oddíly badmintonu, jachtingu, juda, kuželek,
roztleskávaček, nohejbalu, historického šermu, volejbalu, oddílu rodičů a dětí, žáků, žen, mužů,
florbalu a gymnastiky.
Statutárním orgánem je výbor.
Písemné právní jednání a úkony činí a podepisují za jednotu společně starosta a jednatel:
Ing. Vladimír Daněk – starosta,
Renata Semlerová – jednatel.
Dalším orgánem je kontrolní komise – Ladislav Karger – předseda.

Členská základna
TJ Sokol Mohelnice evidovala na konci sledovaného období 469 členů v následující struktuře:
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Aktivity spolku
TJ Sokol Mohelnice v roce 2016 pořádala různé akce:


Otevírání vody



Mohelnický vandr



Sokolský dětský den



Letní kino



Vánoční volejbalový turnaj



Mohelnická mezinárodní regata



Sokolská padesátka



Středověký den historického šermu na sokolovně



Tvarůžková regata



Zavírání vody



Přebor ČOS judo – mládež



Mezinárodní vánoční turnaj judo



Festival dechovek

Hospodaření spolku
TJ Sokol Mohelnice v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z členských a
oddílových příspěvků, dotací z rozpočtů Města Mohelnice, Olomouckého kraje, MŠMT, České
obce sokolské, Sokolské župy Severomoravské, Krajského svazu juda Olomouckého kraje,
z provozování vlastních sportovních zařízení a pronájmů komerčních prostor budovy.
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření – 127.409,47 Kč.
Veškeré náklady a výnosy odpovídají plánu na uvedené období. Podrobnější informace o
hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční
zprávy:

Příloha č. 1 – Zápis z řádné Valné hromady
Příloha č. 2 – Rozvaha
Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 4 – Komentář k čerpání státních neinvestičních prostředků

Zpracovala: Petra Linhartová, DiS.
Schválil: Ing. Vladimír Daněk
V Mohelnici dne 1. 4. 2017

