
Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Statenice

konané dne 3.8.2022 od 18,00 hod v Hospůdce na
fotbalovém hřišti

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

Hosté: Michalela Schroglová, Zuzana Staňková, Matěj Maxa

Omluveni: Ivan Machálek

 
1. Valná hromada – zápis na Župu nebyl zaslán.

2. Geometrický plán Caklová, Šmucr - podklady byly předány panu 
Poláčkovi, který vypracuje plánky a podklady pro Stavební úřad 
Velké Přílepy.

3. Nájemní smlouva - hospůdka. Nová nájemní smlouva byla předána 
Janě Bláhové.

4. Oddíl všestrannosti - S. Tobišková informovala, že příspěvky na 
oddíly všestrannosti nemá zaplacené p. M.B. Bratr L. Lorenc jej na 
nedoplatek upozorní a vyžádá si jeho splacení.

5. Inzerce chata k pronájmu. Byl dán inzerát na pronájem chatky po 
pí. Caklové na sokolské louce. Ozvalo se několik zájemců, bude 
domluvena schůzka s novou nájemkyní chatky, se kterou budou 
domluvené podmínky nájmu a nutné rekonstrukce. Výbor 
odsouhlasil měsíční nájem ve výši 2 500,- Kč.

6. P. Poulíček podal inzerát na prodej čerpadla, který už náš Sokol 
nepotřebuje, na uvedenou částku 35 tisíc se nikdo neozval, čerpadlo
nabídneme za nižší cenu.

7. Sponzoring – trvá

8. Akce září – v sobotu 10.9.2022 se bude na fotbalovém hřišti konat 
celodenní program, který bude určen pro děti i dospělé. Finančně 
se bude na celé akci podílet developer. V dopoledních hodinách 
bude probíhat dětský fotbalový turnaj, dětská show, dětská 
diskotéka, skákací hrad a dětská tombola. Bude postaveno 
profesionální jeviště v prostoru pod parkovištěm, kde budou 
odehrány tři koncerty. Zpěvák David Deyl, Zakázané ovoce a kapela



České srdce. Celodenní hudební produkci a moderování bude 
v rukou Patrika Rokla. Bude zajištěno občerstvení, večerní tombola. 
Přesný program akce bude upřesněn v příštích dnech.

9. Grantový program Dobré sousedství - budeme žádat o finance na 
střechu.

Úkoly: 
 Setra S. Tobišková zašle na Župu Zápis z Valné hromady
 Starostka J. Špičáková společně s bratrem P. Poulíčkem dají 

termín schůzky s novým nájemcem chatky.
 Bratr J. Petera sepíše Smlouvu o pronájmu chatky.
 Bratr P. Poulíček upraví inzerát na prodej čerpadla.
 Grantový program Nové sousedství – bratr L. Lorenc a P. 

Poulíček zajistí projekt + rozpočet. Sestra S. Tobišková - roční 
uzávěrku.

 
Příští schůze Sokola - bude dodatečně upřesněna

Porada byla ukončena v 21:00 hod.

Dne 9.8.2022 zapsala Bohuslava Krčková


