
Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Statenice

konané dne 16.2.2022 od 18,00 hod v Hospůdce na
fotbalovém hřišti

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

Omluveni: Matěj Maxa
Hostě: Josef Loun, Zuzana Staňková
 

1. Masopust : svařák + čaj bude připraven na Obecním úřadě, krepové
papíry, prostěradla do vozíků dodá B. Krčková. Nákup čajů a 
potravin zajišťuje J. Špičáková. Všechny věci spojené s masopustem 
budou soustředěny na Obecním úřadě. Všechno pečení bude 
soustředěno u paní Věry Vyšínové, vyzvedne v sobotu ráno 
p. J. Loun. Hřiby budou přivezeny na hřiště v sobotu dopoledne. 
Sraz v bude v sobotu 26.2 ve 13,30 hod před zahradnictvím 
v Černém Vole.

2. Velikonoční tancovačka – termín pátek 8.4.2022. První termín na 
přípravu a ozdobu sálu v Úněticích je ve čtvrtek ve 22 hod !, kdy se 
uvolní sál. Všechny věci potřebné k výzdobě byly zkontrolovány a 
jsou uloženy v šatně na fotbalovém hřišti vč. šatních lístků a 
vstupenek.

3. Statenická tlapka – soutěžní procházka lesem nejen pro čtyřnohé 
přátelé, ale i pro jejich majitele. V lese by byla stanoviště, kde by se 
plnily různé úkoly. Program by byl ještě upřesněn, termín sobota 
24.9.2022. Akci se nabídl finančně zajistit p. Sadil. Bylo by dobré 
sehnat, kdo by tuto akci moderoval.

4. Opékání buřtů – po loňské vydařené akci je dán termín sobota 
13.8.2022

5. Výlet na farmu Hole sobota 23.4.2022

6. Grant na Tancovačku byl podán, čeká se na rozhodnutí Obecního 
úřadu.

7. Žádost o dar z obce – budou zastupitelé projednávat na Veřejném 
zasedání v pondělí 21.2., bylo požádáno o částku necelých 28 tisíc.

8. Geometrický plán Caklová, nově koupený pozemek stále není 
vyřešeno – je nutné sehnat geometra.

9. P. Procházka požádal o prominutí částky 950,- Kč, p. Procházka se 
stará o úklid veřejných prostor v chatové osadě a členové sokola 



jednohlasně souhlasí, aby mu částka byla prominuta. Jako senior je 
povinen platit roční sokolský členský příspěvek 200,- Kč.

10.ČEZ – reklamace trvá

11.Nový správce hřiště – P. Poulíček informoval o staronovém správci 
p. J. Novákovi, který je v současné době v pracovním poměru. Od 
jara by se mohl starat o hřiště pouze o víkendu, na plný úvazek až 
říjen 2022. Do té doby by se ve všední dny se o práci na hřišti 
podíleli L. Lorenc a P. Poulíček.

12.Dotace
◦ NSA Provoz a údržby byla vyúčtována.
◦ Středočeský kraj se musí vyúčtovat do konce února
◦ NSA kabina – zatím se nerozhodlo, jestli dotaci dostaneme
◦ NSA Můj klub 2022 – zatím se nerozhodlo, jestli dotace 

dostaneme

13. Valná hromada 31.3.20222 – pozvánky

14.Pronájem pozemku a chaty po pí. Caklové, v březnu bude schůzka 
s developerem, pokud bude nabídnuta finanční dotace, bude 
provedena rekonstrukce chaty. L. Lorenc udělá finanční rozpočet na
opravu. Pokud finanční dotace nebude, budou členové sokola 
zvažovat variantu, za jakých podmínek se bude chata pronajímat.

15. Finační dary – Panflex zaslal částku 7.500,- Kč, s firmou Tichý 
bude podepsána darovací smlouva v nejbližších dnech.

16.Oddílové příspěvky
◦ Oddíl minipřípravky – L. Lorenc informoval, že až na jednu 

vyjímku jsou příspěvky uhrazeny.
◦ Oddíl všestrannosti – S. Tobišková informovala, že účastníci 

cyklokroužku příspěvky uhradily.

Úkoly: 
 Krepové papíry, prostěradla – zajišťuje B. Krčková
 Nákup čajů a potravin – zajišťuje J. Špičáková u pana Sadila 

vyzvedne S. Tobišková
 Kasička na dobrovolné dary – zajišťuje S. Tobišková
 Instalace hřibů na hřišti v sobotu dopoledne zajišťuje P. Poulíček,

L. Lorenc.
 Pozvánky na Valnou hromadu – zajišťuje S. Tobišková
 Finanční rozpočet na opravu chaty – L.Lorenc.
 Finanční dar od firmy Tichý zajišťuje L. Lorenc.

 
Příští schůze Sokola se bude konat dne 24.3.2022

Porada byla ukončena v 21:30 hod.

Dne 17.2.2022 zapsala Bohuslava Krčková


