
Zápis z jednání Valné hromady TJ Sokola Proseč pod Ještědem 

ze dne 27. června 2021. 

• Schůzi vedl br. R. Šikner.  
• Na začátku schůze nebyla VH usnášeníschopná. Čekalo se podle Stanov půl hodny. Poté VH 

rozhodla o své usnášeníschopnosti (přítomno 41 členů z celkových 129 dospělých).  
• V úvodu schválili členové TJ program jednání.  
• Byli schváleni jednotliví členové do komisí následovně:   

o za zapisovatele – br. S. Šéfr,  
o do mandátové komise br. J. Kamenský, ses. K. Bobková,   
o do návrhové komise br. R. Šikner a br. S. Šéfra,  
o do volební komise br. V. Rozkovec a br. J. Hendrych.  

• V úvodu vystoupil starosta Obce Proseč pod Ještědem pan Tomáš Schwarz, který kladně hodnotil 
činnost členů Sokola při pořádání různých akcí pro všechny občany obce a blízkého okolí, zejména 
za organizaci sobotního dětského dne, kterého se zúčastnilo 85 dětí. Seznámil přítomné 
s výhledem dokončení úprav sportoviště v Borovičkách. Jedno velké a jedno malé hřiště.                                   

• Dále vystoupil se svou zprávou starosta TJ br. J. Starý.  Přednesl zprávu o činnosti od poslední valné 
hromady. Činnost byla s ohledem na „COVID“ značně omezena. Sokolská činnost končila vlastně 
Valnou hromadou 7. 3. 2020. Podařilo se pouze uspořádat následující akce:  

o výlet s tajenkou místo dětského dne,  
o příměstský tábor,  
o jako pomlázkovou akci poznávací okruh kolem hřbitova se zaměřením na velikonoční 

tradice – účast 85 dětí, bylo hodnoceno velmi kladně,  
o včera pak dětský den, který se rovněž vydařil.  

Z pronájmů sokolovny se uskutečnily pouze Judo a hokejisté letos v květnu.  
• Dále starosta seznámil přítomné s plánem akcí na další období do valné hromady a na blížící se 100 

leté výročí TJ Sokol Proseč pod Ještědem od jejího založení, kde akce k tomuto výročí budou 
probíhat společně s „Horačkami“, které mají 50ti leté výročí od vzniku. To bude největší akce a je 
naplánovaná na sobotu 30. 10. 2021. Před tím budou divadelní slavnosti, a to 2.10. Dále se budou 
připravovat tradiční akce jako „Halloween“, Mikulášská, Dětský karneval, plesy. Dále seznámil 
s průběhem oprav sokolovny. Dokončuje se rekonstrukce pánských WC včetně chodby, proběhla 
rekonstrukce sociálního zařízení v bytě sokolníka, hrazen pouze materiál, práci si prováděl sám. V 
nových sprchách v patře bude nutné upravit rozvody vody. Je nutné v podkrovní části upravit 
„závěsy galerky“ tak, aby mohla být plně využita. 

• V dalším bloku vystoupil jednatel br. S. Šéfr, v krátkosti seznámil s plány na další potřebné úpravy 
sokolovny. Vyzval, aby se zájemci o nové průkazky obraceli přímo na něj. 

• Dále vystoupil hospodář br. R. Šikner a seznámil přítomné s hospodařením naší TJ za uplynulé 
období a zejména se sponzorskými dary a výdaji za stavební práce. K 31. 5. 2021 bylo na účtu a v 
pokladně 129 333,-Kč. Na zálohách na příměstský tábor bylo vybráno 32,4 tis. Kč. Promluvil o 
dotacích z KÚ, ty jsou velmi problematické. Webové stránky TJ Sokola budou na častěji 
aktualizovány, hodnoceno kladně propojení facebooku s webem: Na webu budou rovněž zápisy ze 
schůzí výboru TJ a zápisy a usnesení z jednání VH TJ. 

• Ses. D. Honová seznámila s cvičením v době „COVIDu“. Cvičení bylo omezeno, bylo zahájeno až 
letos v květnu. Sokolské Brno bylo odloženo na příští rok. Předpokládá se, že ses. J. Šiknerová a ses. 
L. Rozkovcová si udělají cvičitelský kurz a od září povedou cvičení s dětmi. Br. J. Kamenský 
v zastoupení br. R. Šiknera přednesl zprávu o cvičení mužů. Od června cvičilo opět 6-8 mužů. 
Poděkoval členům za brigády na stavebních úpravách sokolovny. 

• Do výboru TJ Sokola byl kooptován na VH zvolen za sestru Evu Holmovou, která v loňském roce na 
vlastní žádost odstoupila, br. Jan Hendrych.  

• V rozpravě vystoupil br. V. Rozkovec, který měl zájem na oslavách 100 let vzniku seznámit s historií 
prosečského sokola. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že na oslavách bude o historii TJ informace velmi 



okrajově a v rámci vzdělavatelské činnost proběhne ucelená přednáška jiný den pro veřejnost. VH 
pověřila Výbor TJ organizací oslav 100 let TJ a 50 let Horaček. 

• Ses. I. Rozkovcová v rozpravě upozornila na nutnost zabezpečení archivu TJ, který je velmi cenný, 
protože obsahuje historické dokumenty. VH zadala Výboru TJ povinnost zabezpečit v rámci 
možností archiv TJ. 

V Proseči pod Ještědem, dne 27.6.2021                                                 Zapsal: br. Stanislav Šéfr                                                                


