
    

  T.J. Sokol Statenice, Pod Hájem 99, Statenice, 252 62, IČ:
47005114, e-mail: sokol.statenice@seznam.cz

Doručovací adresa: Statenická 23, Statenice, 252 62

Zápis z  porady výboru  T. J. Sokol Statenice 
konané dne 30.7.2019 od 19:00 – Hospůdka na hřišti

Přítomni: Jana Špičáková, Soňa Tobišková, Ivan Machálek, Lukáš Lorenc

Omluveni: Jaroslav Novák, Petr Poulíček, Antonín Zeman

Hosté: Bohuslava Krčková, Matěj Maxa

Program:

1. Slavnost k výročí 100 let Sokola
◦ Program

13:00 – 13:15 úvodní slovo starostka Sokola J. Špičáková (zastřešená terasa)
?? případné proslovy pozvaných zástupců okolních obcí/Sokola ??

13:15 – 14:00 Dr. Buchtele: Historie Sokola + kroniky (zastřešená terasa)
promítání fotek - bude to synchronizované s přednáškou ?

14:10 – 15:40 Přátelský fotbalový zápas (pravá půlka hřiště na šířku)
stará garda Statenice – Tuchoměřice
stará garda Sparta nebo Slavie – Statenice muži

16:00 – 17:00 Opičí dráha pro děti (levá půlka hřiště na šířku, příp. prostor za 
levou bránou)

17:00 – 17:20 Divadlo
17:45 – 18:05 Bubeníci
18:30 – 18:45 Vystoupení tanečního oddílu
19:00 – 19:20 Vyhlášení kvízu
20:00 – 20:45 Tombola

◦ Souběžné aktivity
▪ výstava kroniky s možností prohlížení (zastřešená terasa)
▪ výstava fotografií (na stěnách terasy na provázkách)
▪ promítání fotografií ve smyčce
▪ figurína v kroji
▪ kvíz o Statenicích
▪ turnaj ve volejbale (umělka – Z. Hanáčková)
▪ skákací hrad(y) (parkoviště)
▪ Pétanque (parkoviště)
▪ koutek pro pamětníky (hospoda)
▪ prodej upomínkových předmětů: 3 odznaky, gumový náramek, 2 samolepky, 

otvírák na lahve apod. – (někde stánek)
▪ soutěž pojídání koláčů (kde?)

◦ J. Špičáková
▪ domluvit divadlo (A. Novotná)
▪ domluvit vysazení lip (A. Novotná, J. Fanta)
▪ spolu s P. Poulíčkem pozvat z okolních obcí starosty obcí a Sokola (pokud 

budou chtít, tak můžou mít krátký proslov)



◦ B. Krčková
▪ fotografie (laminace)
▪ seznam lidí (pamětníků) ze Statenic a okolí, které bychom neměli opomenout 

pozvat
◦ J. Plachý

▪ kytarista
▪ stará garda Sparty nebo Slavie
▪ Pétanque
▪ skákací hrad(y)

◦ P. Poulíček, L. Lorenc
▪ zrušit mistrovská utkání, které má mít Dukla 12.10.2019 u nás na hřišti
▪ domluvit moderátora

◦ M. Maxa
▪ taneční vystoupení
▪ bubeníci (I. Sýkorová, J. Trachta)
▪ sehnat figurínu

◦ neurčeno
▪ sehnat kalhoty od sokolského kroje
▪ otázky do kvízu (z historie od Dr. Buchtele, od pamětníků apod.)
▪ tombola
▪ koláče pro soutěž
▪ tabla a fotky připravit ráno 12.10.

Hlasování: Chceme pozvat starou gardu Sparta nebo Slavie za cenu 25 tis.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0.

2. Vývěska v Chotole - ještě není bude do 2.8. - L. Lorenc pošle foto na whatsapp.
3. Pračka / sušička – P. Poulíček zajistí odvoz na hřiště do 11.8.
4. Prodej chatky → změna pronájmu pozemku

pí. Caklová, p. Cakl, pí. Divišová a br. Poulíček se zastaví u sestry Jany na úřadě 
k podpisu dodatku.

5. Dar letiště - odeslání vyúčtování daru v rámci programu Dobré sousedství.
6. Sokolovna:

◦ schůze s p. Mahelem - příjemné, chtěli by zůstat, ale budou respektovat jiné 
rozhodnutí,

◦ další schůzka bude 19.-20.9.,
◦ do té doby je třeba rozhodnout, co dál,
◦ schůzka s obcí zatím není naplánovaná.

7. Výdaje a výnosy za poslední 4 roky – máme k dispozici přehled, dostaneme emailem, 
prostudujeme a na příští schůzce výboru projednáme, co dál se Sokolovnou.

8. Čerpadlo pro kropení trávníku dodáno.
9. Elektroměr ČEZ – domluvit s J. Bláhovou / P. Poulíčkem jeho výměnu.
10. 9.8.2019 9:00 – 12:00 prezentace výsledků architektonické soutěže na úřadě

Za Sokol ze zúčastní J. Špičáková, L. Lorenc, I. Machálek, M. Maxa
11. Další schůze 3.9.2019 v 19:00 pro všechny členy

Porada byla ukončena ve 22:00 hodin.
Dne 30.7.2019 zapsal: Matěj Maxa


