
 

Zápis z jednání Valné hromady TJ Sokola Proseč pod Ještědem 

ze dne 5. června 2022 

• V úvodu byli představeni hosté VH, kteří vystoupili s krátkou zdravicí: 
o Jako první vystoupil starosta Obce Proseč pod Ještědem pan T. 

Schwarz, který kladně hodnotil činnost členů Sokola při pořádání 
různých akcí pro všechny občany obce a blízkého okolí. Uvedl, že by 
chtěl dokončit do konce tohoto roku hřiště v Borovičkách.  

o Dále přednesli zdravici za místní myslivecký spolek br. M. Škoda  a za 
soubor Horačky ses. K. Dostrašilová.  

o Nakonec vystoupil starosta Župy Ještědské br. J. Postl a náčelnice Župy 
Ještědské ses. T. Linhartová. 

• Za předsedajícího VH byl zvolen br. R. Šikner.  

• Zapisovatelem VH byl zvolen br. S. Šéfr. 

• Od začátku schůze byla VH usnášeníschopná s nadpoloviční většinou členů 
(47z 90ti možných).   

• V úvodu schválila VH program jednání.  

• Br. R. Šikner seznámil s novým jednacím, hlasovacím a volebním řádem. 
Všechny řády byly schváleny. 

• VH schválila jednotlivé členy do komisí následovně:   
o do mandátové komise ses. A. Hlubučková, ses. Z. Stará st. 
o do návrhové komise br. V. Bárta a br. R. Fanta  
o do volební komise ses. J. Šiknerová, br. T. Tvrzník  

• Dále vystoupil se svou zprávou starosta TJ br. J. Starý.  Přednesl zprávu o 
činnosti od poslední valné hromady. Činnost byla s ohledem na „COVID“ 
v roce 2021 značně omezena. Sokolská činnost byla zahájena od června. 
Podařilo se v době COVIDu uspořádat pouze následující akce:  

o  dětský den,  
o  příměstský tábor,  
o  součinnost při divadelních slavnostech. 

V roce 2022- proběhlo: 
o focení Horaček, 
o rybářský ples, 
o dětský karneval, 
o velikonoční dílnička, 
o pronájem sokolovny – skauti, 
o pronájem sokolovny – hokejisti, 



 

o župní Zálesácký závod zdatnosti v květnu, byl velice kladně hodnocen 
Župou 

o Babí HOP 

Rok 2022 – plán: 
o 11.6. Dětský den 
o 25.6. Oslava 100tého výročí TJ Sokol Proseč pod Ještědem a 50tého 

výročí od vzniku Horaček 
o Příměstský tábor 
o Výlet s otazníkem, bude upřesněno elektronicky + tradiční cestou 
o 21.-27.8. pronájem sokolovny - Judo 
o 15.10. Divadlo 
o Dále bez termínu: Halloween,Mikulášská,Vánoční dílnička 

Dále starosta seznámil přítomné s největšími úpravami sokolovny a areálu 
v Borovičkách.V sokolovně byly zrekonstruovány WC muži včetně položení 
dlažby na přilehlé chodbě a v půdních prostorách pak provedena oprava 
zavěšení „galerky“ , aby mohla být opět normálně využívaná. Dále bylo 
provedeno osazení zábradlí u schodišť. V Borovičkách pak byla provedena 
oprava přípojky elektro. Závěrem poděkoval za spolupráci všem, kteří se 
podíleli na společných akcí a zejména starostovi obce Proseč pod Ještědem. 

• V dalším bloku vystoupil jednatel br. S. Šéfr, který v krátkosti „vyzdvihl“ práci 
starosty br. J. Starého na stavebních úpravách sokolovny a oznámil, že již 
nebude kandidovat na jednatele TJ. 

• Zprávu o hospodaření přednesl hospodář br. R. Šikner a seznámil přítomné  s 
hospodařením naší TJ za uplynulé období a to formou promítnutí na plátno 
jednotlivých položek. Dále oznámil nový způsob evidence členské základny 
ČOS. Výkazy o členské základně, známky i odvody z nich – vše bude probíhat 
elektronicky. Seznámil s průběhem příprav k oslavám výročí TJ Sokol a 
Horaček, včetně se seznamem pozvaných hostů. 

• Náčelník br. J. Kamenský ml.  seznámil přítomné s pravidelným cvičením u 
naší TJ cvičením žen, mužů, stolního tenisu, nohejbalu v době mimo 
„COVIDu“, kdy cvičení bylo omezeno. Poděkoval všem cvičencům za 
brigádnickou činnost. 

• Za náčelinici ses. D. Honovou přednesl zprávu starosta TJ, ve které informoval 
o cvičení žen a přípravy na SokolGym. 

• Za kontrolní komisi vystoupila ses. K. Bobková a konstatovala, že  hospodaření 
TJ je vše v pořádku.  



 

• Dalším bodem byla volba nového výboru TJ. Nový výbor byl zvolen ve složení 
následovně:  

o starosta br. J. Starý,  
o místostarosta br. R. Fanta,  
o jednatelka ses. Z. Guschlová,  
o hospodář br. R. Šikner,  
o Náčelníci TJ- ses. D. Honová, br. J. Kamenský ml.,  
o jako členové – br. V. Bárta, br. J. Hendrych, ses. A. Hlubučková, ses. L. 

Rozkovcová, br. P. Starý, br. S. Šéfr, br. T. Tvrzník. 

• Také proběhla volba kontrolní komise, která je nově v tomto složení: 
o předsedkyně ses. K. Bobková, 
o členové ses. E. Fantová, ses. Z. Stará st. 

• Do rozpravy se přihlásili dva členové: 
o Ses. J. Rybářová vznesla dotaz, zda bude TJ pořádat v letošním roce 

nějaký výlet. Bude upřesněno výborem TJ. 
o Br. R. Šikner poděkoval veřejně starostovy TJ br. J. Starému za práci, 

kterou odvedl při opravách v sokolovně. Odvedl totiž nejvíce práce. 
Dále poděkoval i ostatním členům TJ, kteří se na opravách podíleli. 

• Na závěr bylo schváleno usnesení VH. 

• Po schválení usensení br. R. Šikner poděkoval všem za účast. 
 

V Proseči pod Ještědem, dne 5.6.2022                                                  

Zapsal: br. Stanislav Šéfr                                                                

 


