
TJ SOKOL PROSEČ POD JEŠTĚDEM 
 

 
IČ: 44224249 
Sídlo: Proseč pod Ještědem 135, 463 43 Proseč pod Ještědem 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU TJ SOKOLA PROSEČE POD JEŠTĚDEM 
Schůze Výboru TJ se uskutečnila ve čtvtek 27. 5. 2021 od 1730 v sokolovně TJ  

Přítomni: V. Bárta, R. Fanta, A. Hlubučková, D. Honová, J. Kamenský st., J. Starý, S. Šefr, R. Šikner 

Omluven: J. Kamenský ml. 

Host:  J. Hendrych 

Program:  
1. zahájení 
2. kontrola z posledního Výboru TJ 
3. informace starosty TJ 
4. informace jednatele TJ 
5. informace hospodáře TJ 
6. informace náčelníků TJ 
7. informace sokolníka TJ 
8. přehled akcí na další období 
9. různé, diskuze 
10. úkoly ze schůze VV 
11. závěr 

K jednotlivým bodům: 

1. Starosta přivítal přítomné, a seznámil přítomné s programem schůze  

2. Kontrola z posledního Výboru TJ: 

2.1. Zápis není příliš aktuální, poslední schůze se uskutečnila v prosinci 2020. 

3. Informace starosty TJ: 

3.1. Změna zapisovatele schůzi Výboru TJ. Zápis bude elektronicky odeslán členům výboru a 
zároveň umístěn na webové stránky TJ. 

3.2. Probíhá rekonstrukce pánských toalet, základní práce musí být dokončeny do čtvrtka 3. 6. 
z důvodu pronájmu sokolovny. Konečné práce budou pokračovat po skončení pronájmu.  

3.3. Za poslední rok na akcích a pronájmu přišla TJ téměř o 200 tisíc Kč. 

3.4. Dne 26. 6. se uskuteční Župní den v H. Pasekách – volejbal a fotbal. 

4. Informace jednatele TJ: 

4.1. Žádné informace a nic k řešení. 

5. Informace hospodáře TJ: 

5.1. Stav financí k 30. 4. 2021 = 109 943,43 Kč. 

5.2. Návrh na uspořádání VH TJ – termín 27. 6. – hospodář zajistí pozvánky a občerstvení 

5.3. Návrh na uspořádání odložených společných oslav 100 let TJ. a 50 let Horaček – přesun 
z loňského roku – termín 30. 10. – starosta a hospodář projednání s Horačkami 

5.4. Návrh na úpravy cen pronájmů sokolovny, byly schváleny nové ceny: 

• komerční akce (ples, zábava, …) – 9 000 Kč/akci (v ceně pronájem sokolovny, kuchyně, 
elektřina, voda, „čistý“ úklid) + spotřebované topení (uhlí, dřevo) + pytle na odpad 
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• nekomerční akce (svatba, sportovní soustředění, akce pro děti) – 900 Kč/den (v ceně 
pronájem sokolovny, kuchyně, elektřina, voda, „čistý“ úklid) + spotřebované topení (uhlí, 
dřevo) + pytle na odpad 

• od cizích zájemců bude požadována kauce ve výši ½ předpokládané částky pronájmu 

• hospodář zajistí zveřejnění na stránkách TJ 

6. Informace náčelníků TJ: 

6.1. Podle platných hygienických předpisů byla zahájena cvičení žen, juniorů a mužů. 

6.2. Bude zahájen i stolní tenis. 

6.3. Od září by měl být spuštěn SOKOL GYM 

7. Informace sokolníka TJ: 

7.1. Koupelna v bytě sokolníka dokončena. 

7.2. Nutná oprava střechy na vchodem do sokolovny – střecha protéká – oprava bude provedena 
v závislosti na finančních možnostech TJ 

7.3. Oprava podlahy v „kampeličce“ – podlaha bude vylitá a poležena dlažba 

7.4. Uklizeny cvičitelské skříně pod schody do šatny. 

7.5. Bude zajištěn odvoz železného šrotu do sběrného dvora. 

7.6. V brzké době budou uskladněny trámy z prostrou před sokolovnou. 

8. Přehled akcí na další období: 

• pronájem 4. – 6. 6. hokejisti Liberec 

• 19. 6. svatba v sokolovně 

• 26. 6. od 1400 Dětský den v sokolovně – společná akce TJ Sokola, Obce Proseč pod 
Ještědem a Myslivců Proseč pod Ještědem 

• 27. 6. od 1700 Valná hromada TJ 

• 19. -23. 7. Příměstský tábor – plně obsazeno 

• 2. 10. Divadelní slavnosti v sokolovně 

9.  Různé, diskuze: 

9.1. Borovičky – v pátek 4. 6. od 1500 se bude dělat dříví na letní sezónu 

9.2. Na sokolský web doplnit kontakt na sokolníka a náčelníky. 

 

Schůze Výboru TJ byla ukončena v 1850. 

 

Zapsal: Roman Šikner – hospodář TJ 

  

 


