
Činnost Sokola

Statenice
v roce 2020



Údržba sportovišť
• Běžná údržba fotbalového hřiště a zázemí

• Instalace kamen s výměníkem a radiátorů pro vytápění šaten hráčů a 

restaurace

• Jarní a podzimní brigády



Údržba sportovišť

• Osvěžení trávníku v podobě prořezání, provzdušnění a hnojení s prosetím.

• Vybudování závlahového systému

• Nové hřiště pro děti



Činnost fotbalového oddílu
• Fotbalový turnaj Kněževes - přesto, že se v roce 2020 nekonalo mnoho

sportovních utkání, tak se náš tým zúčastnil turnaje v Kněževsi, kde

obsadil krásné první místo.



Činnost fotbalového oddílu
• Výlet Bayern - Než vypukla přísná vládní nařízení spojená s Covid 19 a 

ještě jsme mohli cestovat, stihli jsme koncem února zorganizovat výlet

na fotbalové utkaní Bayern Munchen - Paderborn



Činnost tanečního a 

volejbalového oddílu
• Taneční oddíl fungoval během roku v omezeném režimu, jak to 

umožňovala vládní opatření. Výrazněji se zapsal do povědomí lidí

předtančením na lednovém obecním plese.

• Volejbalový se sešel několikrát během léta na hřišti a poladil slušně 

rozjetou formu z minulého roku.



Činnost tanečního oddílu



Akce „Masopust“
• Tradiční akce se pořádala ve spolupráci s obcí těsně před pandemií

• Průvod obcí byl završen tancovačkou na fotbalovém hřišti.



Akce „Běžkařské soustředění“

• V březnu jsme vyrazili na první ročník běžkařského výletu do 

Jizerek

• Ujeli jsme krásných 25km se zastávkou na Smědavě. A dokonce i se 

zvířátky ☺



Akce „Statenice běží“
• 15.února jsme se zapojili do seriálu Běhej s námi

• Stateničtí se rozhodně neztratili 



Akce „Statenice běží“



Jarní rozvozy balíčků

• Vitamínový balíček pro seniory

• Balíček hygienických pomůcek

• Velikonoční balíčky pro děti



Jarní rozvozy balíčků



Akce „Letní kempy“

• Ve spolupráci s Eventime zorganizoval Sokol dva 5ti denní turnusy pro 

50 dětí se Statetenic a okolí

• Kromě sportovních aktivit navštívily děti bazán v Kralupech a vyrazily 

na cyklovýlet do Únětic.



Akce „Orientační běh“

• Pro tyto účely byla zakoupena profesionální mapa statenického lesa.

• Pro účastníky byl připraven cca 5km okruh s 10 kontrolami.

• V bonusové kontrole čekala sladká odměna.



Akce „Čertovská stezka“

• Večerní tajuplná stezka byla pořádána 5.12.2020 ve statenickém lese.

• Děti procházely trasu lesem označenou svíčkami.

• V cíli je čekal Mikuláš, anděl i čert se sladkou odměnou.

• Tuto akci plánujeme pořádat pravidelně



Plány na rok 2021

• Pokračování činnosti oddílů, pokud to situace dovolí

• Pořádání pravidelných akcí

• Vybudování beachvolejbalového hřiště

• Vznik mládežnického fotbalového oddílu

• Statenický volejbalový „open“ turnaj

• Letní kempy

• Příprava projektu pro umělé osvětlení fotbalového hřiště


