
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  TJ Sokol Statenice 
konané dne 16.7.2020 od 19:00 – Hospůdka na hřišti

Přítomni: Jana Špičáková, Soňa Tobišková, Petr Poulíček, Lukáš Lorenc, Jan Petera, Jaroslav Novák
Omluveni:  Ivan Machálek
Host: Matěj Maxa, Antonín Zeman

Program:

1. Dodatek k nájemní smlouvě s p. Atanasovem je podepsaný, opraveny pozemky č.p. 460
a p.č.115/1.

2. Jednání s paní Caklovou ohledně chatky, kterou využívá, stále trvá. Paní Caklová chce
chatku prodat, ale tato jí nepatří. Právník Petr Karhan nás zastupuje a čekáme na jeho
vyjádření.

3. Žádost o COVID-SPORT dotaci byla podaná,  zatím to vypadá nadějně.  Další dotace
chceme řešit  přes firmu Accon - je potřeba sepsat naši  představu, co všechno máme
v plánu realizovat.

4. Chtěli  bychom  uspořádat  akci  pro  děti  (místo  čarodějnic  a  dětského  dne,  které  se
nemohly konat kvůli nařízením v době koronavirové krize). Nejvhodnější termín vychází
na 5.9.2020. Navrhovaný program: atrakce pro děti, oheň. V sobotu dopoledne příprava,
odpoledne  od  14  hod  program.  Pokusíme  se  financovat  z  grant  obce.  M. Maxa
s P Poulíčkem připraví žádost o grant. Členy budeme informovat přes email a whatsapp.
Z časových a organizačních se akce nakonec konat nebude.

5. Schůzka členské základny proběhne 8. října.
6. Do areálu hřiště vynakládáme nemalé prostředky, a proto chceme, aby vypadal dobře.

Areál vzkvétá. Zkultivovali jsme trávník u parkoviště, udržujeme okolí.
7. Žádost  o  pronájem  hřiště  pro  víkendovou  akci  frisbee  byla  zamítnuta.  Po  loňské

zkušenosti,  kdy trávník na hřišti  hrozně utrpěl,  nemáme chuť toto absolvovat znovu.
Případně získané finance nepokryjí náklady na revitalizaci trávníku.

8. Návrh  na  letní  kino  2021:  souhlasíme,  využijeme  obecní  lavice  z  pivních  setů
(s dovolením obce).
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

9. Parkování u sokolovny od 20.7.2020 vyřešeno vodorovným a svislým značením, vznikla
4 parkovací místa pro obec.

Úkoly:

 M.Maxa, P. Poulíček
◦ sepsat žádost o grant na den pro děti

Porada byla ukončena ve 21:00 hodin.
Dne 16.7.2020 zapsal Matěj Maxa


