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Zápis z  porady výboru  T. J. Sokol Statenice 
konané dne 20.9.2019 od 18:00 – Hospůdka na hřišti

Přítomni: Jana Špičáková, Soňa Tobišková, Lukáš Lorenc, Petr Poulíček

Omluveni: Ivan Machálek, Jaroslav Novák, Antonín Zeman

Hosté: Matěj Maxa, Jan Petera

Program:

1. Přijetí nových členů.
2. Honza Petera navrhnul založení volejbalového oddílu, který se už teď pravidelně 

schází na obecní umělce. Honza připraví nějakou představu, jak by oddíl mohl 
fungovat a jak by jej Sokol mohl podpořit (organizačně, finančně, personálně apod.)
Otázkou je, jak by fungoval teď přes zimu (stávající aktivity asi skončí s podzimem, 
pokud se nepodaří domluvit tělocvična), možná by se to rozjelo na jaře.
Hlasování: 4 pro založení oddílu, 0 proti, 0 zdržel se

3. V sobotu se volejbalový oddíl chystá na turnaj v Kněževsi. Souhlasíme se zapůjčením 
dresů a uhrazení startovného 600,- Kč.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se

4. Honza navrhnul, že bychom ve Statenicích mohli také uspořádat závod v orientačním 
běhu. Mapy pro zdejší krajinu jsou k dispozici. Výbor takovou aktivitu vítá.

5. Rezignace A. Zemana je k 30.9.2019, je třeba doplnit výbor o jednoho člena.
6. Některé úkoly z minulé schůze (smlouva o pozemku, pozvánka na brigádu, funkční 

období výboru) se kvůli přípravám oslav nepodařilo splnit, zůstává do příště, 
pozvánku na brigádu vyřešit okamžitě.

7. Návrh podpořit Spolek pro obnovu sochy sv. Juliány. Celkové náklady na obnovení 
sochy (ve formě výdusku) a opravu barokního podstavce se odhadují na cca 360 tis. 
Navrhujeme darovat 5.000,- Kč. Dar s účetní zařídí S.Tobišková.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se

8. Slavnost k výročí 100 let Sokola:
◦ v pátek 11.10. od 8:00 připravit prostory, stánky a vše, co může v areálu zůstat 

přes noc
◦ v sobotu ráno připravit fotografie, kroje
◦ ozvučení u pomníku domluví P.Poulíček s J.Plachým.
◦ vlajky: česká státní, obecní, sokolská a statenicko-sokolská
◦ česká státní, obecní – způjčíme z úřadu – zajistí J.Špičáková
◦ sokolská a statenicko-sokolská – necháváme vyrobit – zajistí M.Maxa
◦ domluvit vlajkonoše, kteří ponesou tyto vlajky:

▪ českou státní – ??
▪ obecní – starostka nebo místostarosta – domluví J.Špičáková
▪ sokolskou – M.Maxa
▪ statenicko-sokolskou – někdo z výboru ??

◦ 3-4 pokladny na dobrovolné vstupné, budou umístěny u stánků, nezdá se nám 
vhodné s nimi obcházet lidi – zajistí Soňa

◦ tombola – zkusit zajistit věci i od lidí, co by mohlo být užitečné, zmínit v pozvánce
na brigádu

◦ máme seznam lidí, které osobně nebo telefonicky pozveme na oslavy – viz excel s 
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upřesněním, kdo dané lidi zve – nutno zajistit začátkem týdne 23.9.
◦ účinkující, kteří vystupují bez nároku na honorář, a případně dobrovolníci by 

mohli dostat stravenku na jídlo a nápoj zdarma. Nutno promyslet a dořešit. Zřejmě 
by se to týkalo divadelníků, staré gardy Tuchoměřic a tanečníků. Někdo další?

◦ Obec odsouhlasila příspěvek ve výši 60 tis. Na kapelu České srdce – děkujeme
9. Žádost o dar na zavlažování v rámci programu Dobré sousedství byla podána.
10. Další schůze výboru 10.10.2019 v 19:00

Úkoly:
 J. Špičáková

◦ Zapůjčení vlajek z obecního úřadu
◦ Domluvit se starostkou / místostarostou vlajkonoše obecní vlajky

 P. Poulíček
◦ Ozvučení u pomníku – domluví s J.Plachým?

 M. Maxa
◦ Ověřit, co se starou smlouvou o koupi pozemku
◦ Pozvánka na brigádu
◦ Zjistit informace na župě Sokola
◦ Výroba sokolských vlajek

 S. Tobišková
◦ 3-4 pokladničky pro dobrovolné vstupné
◦ vyřízení daru na sochu sv. Juliány

 všichni
◦ POZVÁNKY !!!

Porada byla ukončena ve 21:30 hodin.
Dne 20.9.2019 zapsal: Matěj Maxa


