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ZPRÁVA O ČINNOSTI T. J. SOKOL MOHELNICE  
ZA ROK 2021 

Úvod

- Stav členské základny k 1. 1. 2022 byl 391 členů, z toho 108 žáků do 14ti let, 33 dorostu 
15 – 18 let a 250 dospělých. V odboru všestrannosti bylo registrováno 9 oddílů a v odboru 
sportu 5. Ve všestrannosti se oddílu 451 Žáci nepodařilo získat zájemce, takže jeho činnost 
byla utlumena. Tento oddíl pod vedením Luďka Seiferta by chtěl obnovit pravidelné 
cvičení pro žáky od září 2022. K podobnému problému došlo v odboru sportu u oddílu 
badmintonu, kde se nepodařilo získat trenéra a tento oddíl svoji činnost ukončil. Také 
v oddíle gymnastiky byla činnost částečně omezena v souvislosti s odchodem jednoho 
trenéra. Činnost celé tělocvičné jednoty byla značně omezena opatřeními vyplývajícími z 
koronavirové epidemie. Po uvolnění v červnu 2021 opět všechny oddíly zahájily svoji 
činnost jak v pravidelné sportovní přípravě, tak i v organizování svých tradičních akcí.

1. Oblast sportovní a kulturní  

1.1. Po ukončení omezení sportovních aktivit se zvýšil zájem dětí o sportování, problémem
však zůstávalo získávání cvičitelů a vedoucích.  Úspěchem v této oblasti  bylo, že se
podařilo  ze  získané  dotace  alespoň  symbolicky  odměňovat  kvalifikované  trenéry
mládeže.  Oddíly  volejbalu,  juda,  kuželek  a  jachtingu  byly  zapojeny  do  svazových
soutěží.  Oddíl judo byl účastníkem I. ligy mužů, kde v konečném pořadí obsadil 8.
místo. Žáci tohoto oddílu se pravidelně zúčastňují jak celostátních, tak i mezinárodních
soutěží,  ze  kterých  vozí  medailová  umístění.  Oddíl  byl  pořadatelem přeboru  ČOS,
kterého se zúčastnilo 300 závodníků, a kde domácí vybojovali i čtyři přebornické tituly.
Tradiční mezinárodní vánoční turnaj se uskutečnil koncem listopadu za účasti cca 200
závodníků. Oddíl také uspořádal pro své členy příměstský výcvikový tábor, kterého se
zúčastnilo 30 judistů. I přes nepříznivou situaci se podařilo oddílu jachtingu uspořádat
oddílové závody a dle celostátní termínové listiny dvě regaty. Volejbalový oddíl pak za
účasti 15ti družstev zorganizoval v měsíci červnu „Vánoční turnaj“. Také se podílel ve
spolupráci  s DDM na akci  pro děti  „Pohádkový les“.   Úspěšně pokračovalo ve své
činnosti  i  družstvo  mladých  volejbalistek,  které  stejně  jako  družstvo  mužů  bylo
účastníkem krajské soutěže. Kuželkáři odehráli na podzim 8 utkání v Severomoravské
divizi a do roku 2022 vstoupili s 39 body, které znamenají 1. místo v tabulce. 

1.2. Oddíly všestrannosti se zaměřují na pravidelná cvičení. Náplní jejich práce je rozvíjet 
chuť sportovat jak u malých dětí, tak i dospělých. Cílem je učit děti kladnému přístupu 
ke sportu a naučit je základním pohybovým aktivitám. Pro seniorskou generaci je pak 
pravidelný pohyb základním atributem pro udržení zdraví, oddíl žen obohatil svou 
činnost o výlety na kolech a od září zahájil nácvik skladby „Reminiscence“ na SOKOL 
GYM 2022. Oddíl historického šermu uspořádal středověké odpoledne, Bouzovský 
mumraj, ukázky na Brusových slavnostech a pasování na školáky ve školce Na 
Zámečku.
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2. V oblasti ekonomiky, majetku, investic, údržby

1.3. Během  roku  2021  se  podobně  jako  v uplynulých  letech  podařilo  získat  finanční
prostředky  na  činnost  oddílů  a  celé  jednoty.  Hlavním zdrojem  financí  jsou  dotace
z NSA, Města Mohelnice, Olomouckého kraje a ČOS.

1.4. Celkové hospodaření za rok 2021    +2 626,58 Kč 
Výnosy 2021 => 1.716 920,10 Kč
Náklady 2021=> 1.714.287,52 Kč
Odpisy                    172.572,00 Kč

1.5. Pokračovala údržba vnitřních prostor sokolovny. V souvislosti s výměnou osvětlení a
zodpovědnějším  přístupem  členů  jednotlivých  oddílů  se  podařilo  snížit  náklady  na
spotřebu energií.

1.6. Byla dokončena plánovaná oprava fasády.
1.7. Na  základě  schváleného  projektu  a  vydaného  stavebního  povolení  na  přístavbu

sokolovny byla zpracována a podána ve spolupráci s externí firmou žádost o dotaci. 
Podání žádosti bylo podmíněno zřízením datové schránky. Žádost byla NSA schválena,
bohužel  do  dnešní  doby  z důvodu  rozpočtového  provizoria  nám  doposud  nebylo
sděleno, zda žádost bude vyřízena kladně, popř. v jaké výši.

2. Oblast společenských vztahů  

2.1. Na rok 2021 připadlo 100. výročí od založení Sokola v Mohelnici. Vzhledem k situaci
s covid-19  výbor  rozhodl  o  odložení  oslav  na  rok  2022,  a  to  na  18.  červen  2022.
Garantem těchto oslav je vzdělavatelka sestra Tereza Strupková.

2.2. V souvislosti  s přechodem  na  elektronickou  evidenci  proběhla  aktualizace  členské
základny.  V současné  době  se  soustavně  pracuje  na  doplnění  všech  údajů.
Administrátorem pro vedení elektronické evidence je sestra Hana Rozsypalová.

2.3. Trvalým nedostatkem v oblasti společenských vztahů je slabá propagace. Výjimkou je
oddíl judo, který je pravidelným přispěvatelem do Mohelnického zpravodaje.

ZÁVĚR

Naším hlavním úkolem do budoucna je, abychom navázali v souvislosti s aktivitami v celé TJ.
na období před covidovou situací, motivovali mládež pro zapojení do pravidelného pohybu i
zlepšením své propagační činnosti.
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