
Zápis ze schůze  výboru TJ Sokol  Statenice

konané dne 27.1.2022 od 18,00 hod v Hospůdce na
fotbalovém hřišti

Přítomni:  Jana Špičáková, Petr Poulíček, Lukáš Lorenc, Soňa Tobišková,  
Jan Petera, Bohuslava Krčková

On line: Ivan Machálek, host Matěj Maxa

       
1. Zaměření pozemků Šmucler + Caklová by mělo proběhnout v týdnu 

od 31.1. – 5.2.2022.

2. Masopust termín 26.2.2022, po domluvě s obecním úřadem se 
masopust konat bude. Starostka Sokola předložila cenový rozpočet 
ve výši 44.800,- Kč. Rozpočet bude zaslán na obec, která bude 
hradit náklady spojené s touto akcí.

3. Výbor TJ Sokol Statenice souhlasí s pořádáním Velikonoční 
tancovačky. Termín akce 9.2.2022 v sokolovně v Úněticích. Sál i 
doprava zajištěna. Ostatní úkoly s akcí spojené (kapela, tombola, 
atd.)  řeší starostka. Bude žádat o grant obec Statenice. Náklady na 
tuto akci jsou vyčísleny cca na 40 tisíc.

4. Na jaře plánujeme výlet do farmy Hole. Výlet bude cílený hlavně na 
seniory. Bližší informace budou včas zveřejněny. 

5. V pondělí 31.1. přijde zaměstnanec ČEZ na kontrolu elektrických 
hodin.

6. Po kontrole elektrických hodin a ujasnění výše spotřeby za uplynulé
období bude oslovena firma Marel, která by měla zajistit odborné 
připojení elektrokotle k hodinám a rekonstrukci stávajících rozvodů.

7. Dotace na sekačku byla podána.

8. Přípravka – pokud budou navštěvovat kroužky sourozenci, druhý 
sourozenec má nárok na slevu, (přípravka a cyklokroužek). Byla 
odhlasovaná sleva ve výši 12,5% (osmina).

9. Do konce měsíce ledna 2022 slíbil bratr P. Poulíček jméno nového 
správce hřiště.

10. Ozval se zájemce o pronájem volné chatky po paní Caklové – 
musíme si do příště rozmyslet, co s chatkou chceme podniknout a 
za jakých podmínek bude případný nájem.



11. Bratr P. Poulíček  informoval  o možnosti pronajmout nově 
koupený pozemek pro zahradnické účely – pěstování a skladování 
dřevin, stromků apod. V současné době nemáme dost prostředků na
úpravu pozemku ke sportovním účelům. Je třeba to do příště 
promyslet.

12. Valná hromada bude ve čtvrtek 31.3.2022.

Úkoly:

 Zaměření pozemku Šmucr a Caklová –  zajišťuje P. Poulíček
 Kontrola elektrických hodin v pondělí 31.1. - zajišťuje S. 

Tobišková společně s M. Maxou, případně P. Poulíček.
 Oslovit firmu Marel k cenové nabídce na elektrikářské práce 

spojené s kompletní rekonstrukcí nové elektriky  - zajišťuje 
I. Machálek.

 Nový správce hřiště  - zajišťuje P. Poulíček
 Pozvánky na VH – pověřena S. Tobišková
 Velikonoční tancovačka – pověřena J. Špičáková

     
Příští schůze Sokola se bude konat dne 16.2.2022

Porada byla ukončena v 20:30 hod.

Dne 28.1.2022  zapsala Bohuslava Krčková


