
Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Statenice

konané dne 25.11.2021 od 18,30 hod v Hospůdce na
fotbalovém hřišti

Přítomni:  Jana Špičáková, Petr Poulíček, Lukáš Lorenc,  Soňa Tobišková, 
Jan Petera, Bohuslava Krčková
Omluveni: Ivan Machálek
Host: Michaela Schroglová, Matěj Maxa

1. Na dnešní schůzi Sokola byli pozváni manželé Šmucrovi, kteří  
požadují po výboru Sokola převod vlastnického práva k chatě na 
pozemku č 456. Vzhledem k tomu, že manželé Šmucrovi předložili 
dokumenty, které dokládají, že chatu vybudovali a že v roce 2013 
bylo vše připraveno k převodu, který však tehdejší vedení Sokola 
nepodáním návrhu na vklad do katastru nedokončilo, považují 
členové výboru jejich požadavek za oprávněný. Pro dokončení 
převodu bude třeba vypracovat geometrický plán. Na něm bude 
zaměřena nejen chata Šmucrových, ale také naše chata po paní 
Caklové. O náklady na zaměření a vypracování jednoho 
geometrického plánu pro obě chaty se podělíme s manžely 
Šmucrovými. Výbor Sokola jednoznačně odsouhlasil tento postup.  
Převodem bude pověřen Mgr. Karhan.

2. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace byl zrušen zájezd do 
Vídně.

3. Po loňském úspěchu se bude opět konat Čertovská stezka, letos 
připadá na neděli 5.12.2021 od 17 hod. V pátek 3.12. od 19 hod 
budeme na hřišti připravovat balíčky. Na podobných akcích se lidé 
často ptají, zda můžou finančně přispět. Takové příspěvky by 
pomohly částečně uhradit náklady na akci. Za tímto účelem bychom
potřebovali vhodnou kasičku, kterou momentálně nemáme. Sestra 
Schroglová se nabídla, že ji obstará.

4. Obci Statenice jsme vrátili finanční příspěvek z grantového 
programu na kluziště. To byla podmínka pro přiznání příspěvku z 
téhož grantového programu na opravu šaten pro minipřípravku. 
Oba příspěvky jsme dostat nemohli z důvodu přečerpání ročního 
limitu určeného grantovým programem.

5. Masopust 2022 - obec bude pořadatel této akce, Sokol bude 
zajišťovat organizačně, termín akce je sobota 26.2.2022. Po novém 
roce se naše starostka sestra Špičáková sejde v knihovně se 
zástupci obce, aby se organizačně domluvili na přípravě a zajištění 
všech potřebných záležitostí kolem masopustu. Průvod bude stejný 
jako v roce 2020 a bude končit na fotbalovém hřišti, starostka 
Sokola zajistila kapelu. Od poslední akce zůstal vozík u paní 



Nyklasové, byla požádaná sestra Soňa Tobišková, aby ji požádala o 
zapůjčení vozíku. Je nutné navýšit rozpočet o zapůjčení tepelných 
plynových zářičů (včetně dopravy).

6. Lesní běžci – fungují pod Sokolem v rámci Oddílu všestrannosti. Pro
rozšíření povědomí o tomto oddílu vyvěsíme informační plakát. 
Probereme to se sestrou Eliškou Frkovou, která oddíl vede.

7. Dotace Můj klub - termín podání do 30.11.2021 – žádost ještě 
zkusíme připravit a v termínu podat. Zajistí bratr Matěj Maxa

8. Výbor Sokola stanovuje minimální výši příspěvku hrazeného 
evidovanými sportovci 100,- Kč na osobu a rok, za kalendářní roky 
2021 a 2022. Odsouhlaseno všemi přítomnými členy výboru Sokola.

9. Revize kotle – nelze udělat revizi kotle, pokud nebude nový tarif. Je 
nutné udělat novou elektriku.

10. Sekačka – nákup nové sekačky se bude projednávat na 
začátku roku 2022.

11. K 31.12.2021 končí bratr Lukáš Lorenc se správcovstvím na 
fotbalovém areálu. Stále hledáme náhradu.

12. Vánoční posezení bylo domluveno na pátek 17.12.2021 od 19 
hod.

 Úkoly: 
  Zaměření pozemku Šmucr a Caklová – zajišťuje Jana Špičáková  
  Příprava balíčku na Čertovskou stezku v pátek 3.12. zajišťuje 

Špičáková, Krčková, Tobišková, Schroglová.
 Michaela Schroglová – kasička na peníze 
 Soňa Tobišková: vrácení grantu na kluziště a následný převod na 

šatny. 
 Soňa Tobišková: vozík od pí. Nyklasové
 Petr Poulíček zajišťuje občerstvení na vánoční večírek.
 Matěj Maxa plakát na lesní běžce
 Žádost o dotace Můj klub 2022 připraví Matěj Maxa
 Kotrola kotle – Michaela Schroglová

     
Příští schůze Sokola bude po prázdninách, datum upřesní starostka 
Sokola.

Porada byla ukončena v 20:30 hod.

Dne 26.11.2021 zapsala Bohuslava Krčková


