
TJ 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 17.10.2019 od 19:00 – Hospůdka na hřišti

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

Omluveni: Ivan Machálek, Antonín Zeman

Hosté: Matěj Maxa

Program:

1. Smlouva o prodeji pozemku je u právničky, zatím se nevyjádřila.
2. Rozmyslet do příští schůze, kdo by mohl zaujmout uvolněné místo ve výboru po 

A.Zemanovi.
3. Domluvit schůzku s obcí ohledně sokolovny – zajistí J.Špičáková.
4. Domluvit schůzku s p. Mahelem – zavolá mu P.Poulíček, sejít se do konce roku 

(navrhnout 3 termíny), ideálně koncem listopadu - představa pronájmu do 31.12.2023.
5. Župa - zjistit možnost změny funkčního období na 4 roky, jak s placením členských 

příspěvků (fotbalisti) – vyřídí M.Maxa
6. Report oslav je připraven, je třeba doplnit fotky, které je třeba získat od fotografů, 

následně zveřejnit na web, FB a Zpravodaj – zajistí J.Špičáková, L.Lorenc, M.Maxa
7. Kroniku povede Bohunka Krčková, je třeba dořešit případnou odměnu.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
8. Masopust – uspořádat v období 6.1. - 26.2.2020 (nedělat 25.1. ani 15.2.) – navrhujeme

udělat 8.2.2020 – je třeba somluvit s obcí – zajistí J.Špičáková
Bude potřeba zajistit hřiby, připravit stoly a lavice, kapelu

9. Velikonoční tancovačka – uspořádáme v pátek 27.3.2020 v Úněticích (11.1.2020 je 
plánován obecní ples)

10. Výlet Sokol na jaře – asi sportovní výlet, řešíme cílovou destinaci a obsah. Možné 
varianty jsou:
◦ Fotbal
◦ Závody aut
◦ Diamantová liga
◦ Biatlon v Novém Městě
◦ Bundesliga – Mnichov
◦ jiné ?

11. Členské příspěvky za rok 2019 – někteří zatím nezaplatili – napsat neplatičům výzvu, 
aby zaplatili členské příspěvky – zajistí S.Tobišková

12. Je třeba oskenovat a zazálohovat plány sokolovny.
13. Archivář potřebuje pamětní kroniku a zápisy z valných hromad – předá S.Tobišková
14. Valná hromada proběhne ve čtvrtek 12.3.2020 v 18 hod. Je třeba domluvit s účetní 

uzávěrku účetnictví, a to tak, aby se ještě stihla jeho kontrola kontrolním výborem.
15. Další schůze výboru 6.12.2019 v 19:00

Úkoly:
 J. Špičáková

◦ Domluvit schůzku s obcí
◦ Report z oslav do Zpravodaje
◦ Domluvit masopust s obcí

 P. Poulíček



TJ Sokol Statenice, Pod Hájem 99, Statenice, 252 62, IČ: 47005114, e-mail: sokol.statenice@seznam.cz
Doručovací adresa: Statenická 23, Statenice, 252 62

◦ Smlouva o prodeji pozemku
 M. Maxa

◦ Župa – zjistit informace
◦ Report z oslav na web

 S. Tobišková
◦ Připomenout zaplacení členských příspěvků
◦ Archiváři po oskenování plánů předá pamětní kroniku a zápisy z valných hromad

 L. Lorenc
◦ Report z oslav na FB

Porada byla ukončena ve 22:00 hodin.
Dne 17.10.2019 zapsal: Matěj Maxa


