
Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Statenice

konané dne 14.9.2022 od 18,30 hod v Hospůdce na
fotbalovém hřišti

Přítomni: Jana Špičáková, Petr Poulíček, Lukáš Lorenc, Soňa Tobišková, 
Jan Petera, Bohuslava Krčková 
Hosté: Michaela Schroglová, Zuzana Staňková, Matěj Maxa, Jakub Dohnal

Omluveni: Ivan Machálek

       
1. Host Petr Tichý se na schůzi Sokola nedostavil, takže projednání 

založení rybářského oddílu se odkládá na později.

2. Valná hromada - zápis by zaslán na Župu, ještě nebyl zaslán na 
Oblastní státní archív.

3. Geometrický plán Caklová a Šmucr stále trvá, podklady byly 
předány panu Poláčkovi. 

4. Nájemní smlouva na pronájem ,,hospůdky,, byla předaná a 
podepsaná.

5. Oddíl všestrannosti + fotbal: Soňa Tobišková informovala, že tři 
fotbalisté nemají zaplaceny příspěvky. Hráč M.B., který se podílí 
na trénování dětské přípravky, finanční částka za jeho trénování 
bude použita na příspěvek za dané období. Další hráči F.Z. a P.N. 
budou vyzváni písemně.

6. Chata – Smlouva byla předaná a podepsaná. Dle informací 
starostky Sokola, oprava chatky probíhá dle požadavků uvedených
ve smlouvě.

7. Prodej čerpadla – i přes sníženou cenu se na inzerát nikdo 
neozval. Nový inzerát bude podán na jaře.

8. Sponzoring - trvá

9. Starostka Sokola podala informaci o sobotní akci, která proběhla 
v sobotu 10.9.2022 Akce se povedla. V dopoledních hodinách 
proběhl turnaj našich nejmladších členů Sokola, naše přípravka 
pozvala na statenické hřiště nejmladší hráče z Tuchoměřic, Jenče 
a Hostivic. Odpolední program byl ve znamení hudby a tance. 



10. Grantový program – Dobré sousedství – starostka informovala,
že žádost byla podaná na opravu střechy, výsledek by měl být 
znám v polovině listopadu 2022.

11. Grantový program z obce – smlouva byla podepsaná, na obec 
bude předávat Lukáš Lorenc

12. Z fotbalové minipřípravky odešly dvě děti, v současné době je 
v přípravce 35 dětí.

13. Podzimní brigáda bude v sobotu 5.11.2022 – čas bude upřesněn.

14. Dotace NSA - Matěj Maxa informoval, že žádost o dotaci byla 
podána na částku cca 272 tisíc korun. Spoluúčast je 50%. Nicméně 
vzhledem k převisu poptávky (cca dvojnásobně) dojde určitě ke krácení 
dotace a to o dalších cca 50%. Případný příspěvek z NSA by v rámci této
dotace mohl být cca 68 tis., pokud dotaci dostaneme.

15. Host jednatel Sokola – na závěr schůze mezi nás přišel jednatel 
Sokola Roztoky u Prahy br. Martin Matas. Jeho poznatky, vyprávění a 
zkušenosti byly velice zajímavé, jelikož se jedná o velkou sokolskou 
jednotu, která má několik oddílů, trenérů. Nabídl našemu Sokolu 
spolupráci.

16. Různé

 Paní Věra Cechlová nabídla Sokolu, že by chtěla na jaře založit 
atletický kroužek.

 Host Jakub Dohnal nabídl Sokolu pomoc na hřišti (formou 
brigády), jeho nabídka byla jednoznačně odsouhlasena všemi 
členy Sokola. V současné době se o úpravu hřiště starají Lukáš 
Lorenc společně s Petrem Poulíčkem. Stálý správce hřiště by měl 
nastoupit cca březen 2023.

 Jan Petera informoval o dotaci Kabina 2021, na vyřízení 
žádosti na straně NSA stále čekáme.

 Na účet přišla částka cca 3.400 korun. Matěj Maxa 
informoval, že se jedná o peníze, které darovalo občanské 
sdružení Vesnický ráz Statenic.

 Jan Petera zjišťoval možnost měřiče elektřiny, který by 
kontroloval spotřebu elektrické energie, která dost vysokou 
částkou zatěžuje finanční rozpočet naší organizace. Bylo 
odsouhlaseno, že měřice budou namontovány dle pokynů 
majitele hodin ČEZ.



 Topoly kolem silnice - Jan Petera zjišťoval možnost pokácení 
topolů kolem silnice. Předběžná nabídka je 30 tisíc za 
položení stromu.  Stromů je celkově pět. V současné době se
neví, zda stromy patří Kraji, nebo Sokolu. Po zjištění 
skutečnosti, tj. zaměření nově koupeného pozemku 
geodetem by se postupovalo dle pravdivých údajů o majiteli 
stromů.

 Nájemce sokolovny p. Ing. Mahel kontaktoval Petra 
Poulíčka, ohledně zatékání vody do budovy Sokolovny. 
V minulých letech byla postavena rampa, která má obrácený
sklon a při dešti zatéká do budovy a vzlíná podlaha. Byla 
kontaktovaná firma Petra Tichého, aby vytvořil cenovou 
nabídku na opravu. Petr Poulíček bude projednávat 
s nájemcem, zda se bude finančně podílet na opravě rampy, 
kterou pro své účely firma vystavila v minulých letech. 

 Úkoly: 
 S. Tobišková zašle na Oblastní archív zápis z Valné hromady
 Geometrický plán – Poláček - Krčková
 Lukáš Lorenc dodá na Obecní úřad žádost Dobré sousedství
 Pozvánka na podzimní brigádu – Lukáš Lorenc

     
Příští schůze Sokola  - bude dodatečně upřesněna

Porada byla ukončena v 22:00 hod.

Dne 15.9.2022  zapsala Bohuslava Krčková


