Slovo starosty ₪₪₪

Vážení čtenáři,
již jsme vydali celkem dvacet jedna čísel
občasníku, který vás má informovat o dění v obci.
Začátek nové desítky vám přinášíme s novým
ztvárněním. Doufáme, že tato změna se vám bude
zamlouvat.
Rádi bychom tímto také poděkovali všem, kteří se
podílejí na tvorbě obsahu. Články, které si zde
můžete přečíst, jsou prací skupiny lidí, jež se
zajímají o práci v obci a mají chuť podělit se o tyto
informace s ostatními.
Příspěvky se svými názory nebo zajímavými
postřehy však může poslat kdokoliv z vás. Jaké jsou
vaše oblíbené recepty, máte zajímavý koníček, líbila
se vám některá z pořádaných akcí? Přispějte svými
nápady nebo jinými informacemi, rádi vydáme vše,
co vyjde z pera našich spoluobčanů.
Nebojte se napsat nám to, co vás zajímá, co byste
rádi změnili nebo jaké informace vám zde chybí.
V dalších číslech se to pokusíme napravit.
Své názory, připomínky nebo příspěvky do
dalších
čísel
můžete
zasílat
na
email:
dzejbee@email.cz. Dále je předat některému z členů
redakční rady, popřípadě je zanést na obecní úřad.
Za redakční radu přejeme všem krásné prožití
vánočních svátků a šťastný nový rok.

Vážení spoluobčané,
ani nevím, jak je to možné, ale skutečně konec roku se
neúprosně blíží a my musíme zhodnotit, co se nám podařilo
vybudovat, opravit, zařídit atd. Chtěl bych Vám sdělit, že
zastupitelstvo se po celý rok scházelo pravidelně
a společně a zodpovědně jsme řešili problémy obce. Jak slyším
názory a připomínky našich spoluobčanů, tak je vidět, že
většina
našich
spoluobčanů
je
s prací
obecního
zastupitelstva spokojena. Daří se nám udržovat v obci pořádek.
Přispíváme i na provoz zájmových organizací, snažíme se
podporovat taneční zábavy, prostě děláme vše proto, aby obec
stále žila a nadále se rozvíjela.
Vodovod
Vím, že stále o tom pouze píšu a informuji Vás, ale není
v našich silách to urychlit. Nejméně jeden rok nás zdrželi
majitelé pozemků, přes které půjde přivaděč. Museli jsme
několikrát měnit trasu, protože někteří vlastníci měli
nepřiměřené požadavky, už nám zbývá dokončit jednání jen
s jedním účastníkem. Po schválení územního řízení musíme
podat žádost o dotaci a budeme doufat, že nám bude i v dnešní
době přidělena. Jakmile dostaneme dotaci, tak musíme
vypracovat žádost o stavební povolení, ke kterému bude řada
vyjadřování, ale to už by mělo proběhnout rychleji. Už na
začátku jsem Vás informoval, že stavba vodovodu není
jednoduchá věc, a že je k tomu potřeba mnoho dokumentace,
mnoho podpisů a razítek. Já ale stále věřím, že vše dobře
dopadne a vodovod vybudujeme. Víme, že dotace na vodovody
jsou schváleny do roku 2012, a tak toho musíme využít.
Stavební parcely
V budování stavebních parcel jsme konečně pokročili. U stavebních parcel směrem na Poděbrady už máme vydané
stavební povolení. Proběhlo výběrové řízení na firmu, která bude budovat potřebné inženýrské sítě a se kterou je
podepsaná smlouva na realizaci této akce. Budovat se začne už v letošním roce a kolaudace by měla být v prosinci roku
2010. Tento prodloužený termín je hlavně z důvodu budování elektrických přípojek, kde nás zdržuje firma ČEZ, už
potřetí se mění místo na vybudování trafostanice. Realizace všech inženýrských sítí (tzn. komunikace, chodníků, vjezdů,
veřejného osvětlení, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace) bude stát celkem deset milionů korun. Hradit to budeme
takto: obec Sokoleč vlastní 15 stavebních parcel - hradí 3/7 z celkové částky, Vomelová Kateřina 15 stavebních parcel 3/7 z celkové částky a Kazdovi 5 stavebních parcel - 1/7 z celkové částky. Co se týče pozemků pod komunikací
a chodník, tak tyto pozemky slečna Vomelová a Kazdovi darovali obci zadarmo. Zato jim touto cestou děkuji.
Stavební parcely směrem na Cerhenice – zde se stále pracuje na projektu a inženýrských sítích, aby byly co nejlépe
vyřešeny a hlavně co nejlevněji vybudované. V této lokalitě máme hlavní problém s vysokým napětím, které vede přes
část stavebních parcel, kde musíme vyřešit přeložku vysokého napětí. Obec má smlouvu s projektantem, s tím že koncem
března 2010 nám bude předáno stavební povolení. Tak musíme věřit, že to stihneme. Zasíťování této lokality bude stát
obec dvanáct milionů korun. Věřím, že i zde všechno včas vyřešíme a stavební parcely vybudujeme.

Prodej a nákup pozemků
V současné době máme schváleny dva pozemky k prodeji. Jeden pozemek o výměře 2009 m² za 720.000 Kč, který se
nachází naproti „ SENIOR PARKU“, a na tomto pozemku má být vybudováno dalších jedenáct bytů pro seniory a druhý
pozemek o výměře 45.000 m² za cenu 4.500.000 Kč na výstavbu sluneční elektrárny.
Máme v plánu koupit další lukrativní pozemky, které jsou schváleny územním plánem pro výstavbu rodinných domků,
a to asi za dva miliony korun (cena je stále 100 Kč/m²).
Malá poznámka k „SENIOR PARKU“ – má být dokončen v březnu 2010 a byl jsem vyzván, abych jako starosta obce
přivítal hejtmana Středočeského kraje pana Davida Ratha, který přijede na kolaudaci této budovy. V případě Vašeho
zájmu se můžete přijít na tuto akci podívat a seznámit se s panem hejtmanem osobně.
Žádám případné návštěvníky, aby nepronášeli žádné nadávky nebo neházeli vejce, jinak nebudou žádné peníze
a žádné dotace.
Škola
Školu se snažíme udržet na dobré úrovni, tak aby naše děti měly možnost dostat co nejlepší vzdělání a aby se našim
dětem ve škole líbilo. Pro příští rok jsme schválili zakoupení tří kusů nových tabulí do tříd, pět kusů nových počítačů,
vybavení kuchyně a další věci potřebné pro provoz školy. Dále máme v plánu přistavět družinu, zateplit zadní stěnu
a strop budovy a dát novou střechu. Na tyto akce potřebujeme přibližně čtyři miliony korun, takže zkusíme žádat
o dotace.
Obec
Tím, že jsme upravili křižovatku, vyměnili autobusové čekárny, posezení před hospodou a nové odpadkové koše, se
vzhled obce změnil k lepšímu. Vyspravení místních komunikací obec stálo 700.000 Kč. Zakoupili jsme smeták na
traktůrek - hlavně na odmetání sněhu z chodníků. Poděkování patří také našim pracovníkům, kteří se o obec řádně starají
a zachovávají pořádek a čistotu.
Na závěr bych Vás chtěl vyzvat, abyste se i Vy zapojili do dění obce, přišli do zastupitelstva, anebo napsali své názory
a nápady do Sokolíka.
Blíží se konec roku, a tak mi dovolte, abych Vám popřál příjemné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví do nového
roku.
Jiří Mráz
starosta obce

Vybírání poplatků v roce 2010 ₪₪₪
Poplatek ze psů
Poplatek ze psů bude vybírán v měsíci únoru. Dle Obecně závazné vyhlášky naší obce je stanoven poplatek za jednoho
psa v sídle (tj. na jednom čísle popisném) 50 Kč za rok a za každého dalšího psa v sídle je poplatek 100 Kč za rok.
Poplatek za odpad
Poplatek za odpad bude vybírán od 1. 2. 2009 do 30. 4. 2009. Dle nové Obecně závazné vyhlášky naší obce platí
poplatek každá osoba s trvalým pobytem v naší obci a to ve výši 500 Kč za rok. Za chalupu se platí poplatek ve výši
500 Kč za rok. Od poplatku jsou osvobozeny děti v tom roce narozené.
Nové známky na popelnice budou vydávány v úřední dny od 1. 2. 2009 a do konce února budou muset být nalepené na
popelnicích. Novou známkou byste měli přelepit známku starou, aby na popelnici byla vždy jen jedna známka. Bez nové
známky Vám popelnice nebude vyvezena.
Za známku se poplatek nevybírá, platí se za osobu a poplatek stačí zaplatit do konce dubna.
Poplatky se budou vybírat pouze v úřední dny:

pondělí + středa
7.00 – 11.45 a 13.00 - 16.45

Rozpočet obce ₪₪₪
Zpráva z kontroly finančního hospodaření a dodržování rozpočtu obce
Dne 13. listopadu 2009 byla
provedena
kontrola finančního
hospodaření
obecního
úřadu
Sokoleč. Kontrolu provedl finanční
výbor obce ve složení Sipajda
Marián a Kulichová Jana. Bylo
kontrolováno dodržování rozpočtu
obce
a
stav
hospodaření
k 31. 10. 2009.

Přehled příjmů a výdajů k 31. 10. 2008
Daňové příjmy
6.761.847 Kč Běžné výdaje
Nedaňové příjmy
220.330 Kč Kapitálové výdaje
Kapitálové příjmy
4.200 Kč Celkové výdaje
Přijaté dotace
444.503 Kč
Celkové příjmy
7.430.885 Kč
Běžný účet k 31. 10. 2009 je 9.637.173 Kč
Běžný účet k 1. 1. 2009 byl 12.361.718 Kč
Dodržování rozpočtu obce je zajišťováno rozpočtovými opatřeními.
Kontrolou nebyly zjištěné nedostatky ve finančním hospodaření obce.
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587.529 Kč
2.440.534 Kč
10.028.063 Kč

Pro čtenáře Sokolíku uvádíme některé výdaje obce:
Křižovatka před sokolovnou
Investice do elektro rozvodu nové parcely na
Poděbrady
Sběr a svoz odpadů
Od občanů bylo za odpad vybráno za rok 2009
Provoz mateřská školka
Provoz školní jídelna
Příspěvek Sokolům
Příspěvek tenistům
Příspěvek myslivcům

114 tis. Kč Úprava velimské cesty
560 tis. Kč Investice do elektro rozvodu nové
parcely na Cerhenice
874 tis. Kč Příprava stavby, vybudování
467 tis. Kč chodníku a plat pod čekárnami
65 tis. Kč Instalace 3 nových čekáren
81,5 tis. Kč Provoz základní školy včetně
údržby celého objektů
50 tis. Kč Příspěvek SK Sokoleč
10 tis. Kč Příspěvek chovatelům
10 tis. Kč

Rozpočet obce na rok 2010

49 tis. Kč
800 tis. Kč
235 tis. Kč
150 tis. Kč
876 tis. Kč
100 tis. Kč
10 tis. Kč

Sipajda Marián a Jana Kulichová

Příjmy obce Sokoleč pro rok 2010 předpokládáme ve výši 14.370.429 Kč.
1. Příjmy daňové celkem 6.727.229 Kč. Příjmy ze státního rozpočtu - daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických
osob, daň z příjmu fyzických osob, daň z nemovitosti.
2. Příjmy nedaňové celkem 7.619.400 Kč. Nedaňové příjmy tvoří příjmy za prodej pozemků, dřeva, sběr železa,
pronájem pozemků a nemovitostí.
Výdaje
Odpady - popelnice, kontejnery
900 tis. Kč Neinvestiční příspěvky Mateřská školka
65 tis. Kč
Dopravní obslužnost ČAD - poplatek, 200 tis. Kč Neinvestiční příspěvky Základní škola
1.037 tis. Kč
že k nám zajíždějí autobusy
Neinvestiční příspěvky Školní jídelna
85 tis. Kč
Výstavba vodovodu
3 mil. Kč Příspěvek na naše děti základním školám
200 tis. Kč
Kanalizace - splátky úvěru
900 tis. Kč v Poděbradech
- provoz
50 tis. Kč
Čištění a údržba koupaliště
75 tis. Kč
Veřejné osvětlení
145 tis. Kč Výdaje pro rok 2009 jsou naplánované v celkové výši
22.370.429 Kč.
Požární ochrana – požárnímu sboru
25 tis. Kč Rozdíl mezi výdaji a příjmy v rozpočtu obce Sokoleč ve výši
8 mil. Kč pro rok 2010 bude dofinancován z finanční rezervy
Sadská za držení pohotovosti
obecního rozpočtu. Rozpočet je zpracován jako vyrovnaný.
Dotace chovatelům
10 tis. Kč
Dotace myslivcům
10 tis. Kč
Dotace SK Sokoleč
80 tis. Kč
Dotace Sokol
50 tis. Kč
Dotace tenis
10 tis. Kč
Obecní úřad přispívá spolkům 5 tis. Kč za
každou pořádanou zábavu v Sokolovně.

Nové parcely na Poděbrady
silnice
2 mil. Kč
kanalizace
1,5 mil. Kč
rozhlas
150 tis. Kč
osvětlení
300 tis. Kč

Nové parcely na Cerhenice
silnice
4 mil. Kč
kanalizace
3 mil. Kč
rozhlas
300 tis. Kč
osvětlení
700 tis. Kč
rychlostní cedule 120 tis. Kč
a značky
Za finanční výbor: Sipajda Marián
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POZVÁNKA NA AKCE

₪₪

₪

SOUSEDSKÁ ………. Úterý 15. 12. 2009 od 15 hod.
Posezení pro důchodce v Myslivně s hudbou – JEPLA pana Jeníka, s občerstvením a programem dětí z MŠ a ZŠ
Přijďte se pobavit, popovídat si a zatancovat!

BESÍDKA V MŠ …...

Středa 16. 12. 2009 od 15.30 hod.
Srdečně zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, tetičky a strýčky a ostatní příznivce na besídku mateřské
školy, která proběhne v tělocvičně základní školy.

DIVALDO – Létající snoubenky …….. Neděle 17. 1. 2010 od 17.00 hod.
Sokolovna Sokoleč - divadelní představení Klicperova divadelního souboru z Chlumce nad Cidlinou. Rozverná komedie
francouzského autora Marca Camolettiho. Lásky přilétají a odlétají, ale nesmí se změnit letový řád. To se však stane
a situace začne být více než zoufalá. Vstupné 40 Kč. Důchodci, děti, členky MS ČČK - zdarma.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČČK od 19.00 hod. po divadelním představení na obecním úřadě. Čeká na vás
i občerstvení.
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MYSLIVECKÝ bál …………………… Sobota 23. 1. 2010 od 20 hod.
Sokolovna Sokoleč. K tanci a poslechu hraje ESO pana Míly Hartmana. Bohatá tombola – zajíci, srnci, bažanti a další
divočina pro všechny účastníky.

SOKOLEČSKÝ bál ……...……………. Sobota 20. 2. 2010 od 20 hod.
Sokolovna Sokoleč. K tanci a poslechu hraje Bumerang pana Standy Potměšila. Bude vás očekávat tombola, ale
především příjemná zábava. Vše pro vás připravuje MS ČČK.
CHOVATELSKÝ ples ………….…...… Sobota 20. 3. 2010 od 20 hod.
Sokolovna Sokoleč. K tanci a poslechu hraje kapela pana Petráška. Bude připravena pěkná tombola.

₪₪₪

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo ze dne 13. 5. 2009
 ZO projednalo a odsouhlasilo osvobození od poplatku za
svoz odpadu pana Čiháka J., Dlouhá 175, Sokoleč.
 ZO projednalo a odsouhlasilo příspěvek 5.000 Kč za
organizaci zábavy MS ČČK.
 ZO se seznámilo s nabídkou nové smlouvy Generali
pojišťovny a.s. o odpovědnosti za škodu. Po zvážení zůstane
smlouva stávající, nová je ve stejném rozsahu.
 ZO bylo seznámeno s informací Pozemkového fondu České
republiky, že pozemky KN 470/14, KN 862/3 převede stát
bezplatně obci Sokoleč v souladu s ustanovením § 2 zákona
č. 95/1999 Sb.
 Došlá pošta:
- MěÚ Poděbrady zaslal oznámení o kolaudačním souhlasu
s užíváním dostavby stáje pro dojnice – II. etapa.
- MěÚ Poděbrady zaslal oznámení o konání hudebního
festivalu Mýtina 2009 a o podmínkách provozování této
akce.
- MěÚ Pečky zaslal územní rozhodnutí o umístění stavby rekonstrukce mostu ev. č. 3297-3 na silnici III/3297
Cerhenice.
- MěÚ Poděbrady zaslal rozhodnutí o vydání stavebního
povolení ke stavbě domovní studny pro IMMORET
SENIOR PARK a.s.
- MěÚ Poděbrady zaslal oznámení o rozsudku jménem
republiky o posouzení způsobilosti k právním úkonům.
Zastupitelstvo ze dne 10. 6. 2009
 ZO vzalo na vědomí zamítnutí žádosti o státní dotaci ve
všech bodech – skate park, přístavba školy, nová střecha
školy.
 ZO projednalo a odsouhlasilo provozování výherního hracího
automatu firmy FOX a.s. v obci.
 ZO projednalo a odsouhlasilo provozování výherního hracího
automatu firmy ESOTRONIC plus s.r.o. v obci.
 ZO projednalo a odsouhlasilo zapůjčení jednoho kontejneru
na bio-odpad a zakoupení ještě jednoho kontejneru pro
potřeby obce.
 ZO projednalo a odsouhlasilo osvětlení přechodu pro chodce
a pověřilo starostu jeho realizací.
 ZO projednalo a odsouhlasilo platbu faktury ve výši
69.261 Kč za autobusovou zastávku u paní Škarvadové.
 ZO projednalo a odsouhlasilo prodej pozemků parcelní číslo
659/3 v jednoduché evidenci o výměře 34.490 m2 a část
pozemku 659/1. Parcely jsou schváleny územním plánem
obce pro výrobní činnost. Obec souhlasí s umístěním
technologického zařízení na výrobu elektrické energie na bázi
fotovoltaických (solárních) panelů na uvedených pozemcích.
Tímto naplníme vládní program o ekologické výrobě
elektřiny.
 ZO projednalo a odsouhlasilo pověření starosty obce
k nákupu pozemků ve stavební zóně před Noháčkovými.

₪₪

₪

 ZO Sokoleč schválilo nutnou úpravu odpadu a podřezání
příčky s úpravou dlažby ve školní kuchyni. Úhradu nákladů
provede obecní úřad.
 Došlá pošta:
- Státní fond životního prostředí ČR souhlasí na základě naší
žádosti částečně uvolnit zastavené pozemky parcela č.
461/42, 461/45, 461/48,a 683 dle zástavní smlouvy č. 0544
02 11 – Z4, bude dán souhlas s výmazem zástavního práva.
Zastupitelstvo ze dne 8. 7. 2009
 ZO projednalo možnost prodeje pozemku 474/8 o výměře
2009 m² za cenu 720.000 Kč. Pozemek bude prodán jako
pole a inženýrské sítě si uhradí kupující. O pozemek má
zájem pan Plesník J., který u nás staví Senior park
a vybudoval by zde dalších 11 bytových jednotek jako
součást již rozestavěného areálu. ZO pověřilo starostu obce
zveřejněním záměru prodeje pozemku 474/8 o výměře
2009 m² za cenu 720.000 Kč.
 ZO projednalo nabídku společnosti EKOKOM na pronájem
sběrných nádob a vzalo tuto nabídku na vědomí.
 ZO projednalo žádost na ČEZ na zasíťování parcel za
Myslivnou. Na toto zasíťování budeme platit investiční
příspěvek podnikatelským subjektům ve výši 800.000 Kč. Na
tento příspěvek bude provedeno rozpočtové opatření a tato
částka bude vzata z rezervy. ZO vzalo tuto žádost na vědomí.
 ZO projednalo a schválilo zhotovení geometrického plánu
před Myslivnou.
 ZO projednalo a schválilo žádost pana Šmída na umístění
pouťových atrakcí včetně stánků na pouť 2010.
 ZO projednalo možnost pronájmu polí, které má doposud
v nájmu Agro Sokoleč a.s.
 ZO Sokoleč schválilo prodej pozemku PK 659/3 o výměře
34.490 m² a části pozemku PK 659/4 a části pozemku PK
659/1, které jsou obsaženy v KN 659/3 o celkové výměře cca
45.000 m² za cenu 100 Kč/m² společnosti JOSJIR, s.r.o.,
Purkyňova 1441, Nymburk, zastoupené Josefem Jirouškem.
ZO pověřilo starostu obce, pana Mráze, dojednáním
náležitostí a podpisem smlouvy.
 ZO Sokoleč schválilo závěrečný účet SOJP s výhradou
a převod podílů na splátku úvěru, která je pro naši obec
177.008 Kč.
 Došlá pošta:
- Česká inspekce životního prostředí - rozhodnutí o uložení
pokuty Agru Sokoleč a.s.
- Ministerstvo životního prostředí - rozhodnutí o uložení
pokuty Agru Sokoleč, a.s. Usnesení - soudní exekutor usnesení a nařízení dražebního jednání.
Zastupitelstvo ze dne 2. 9. 2009
 ZO projednalo výběr firmy na zpracování výběrového řízení
a technický dozor na Inženýrské sítě pro 35 RD. Nabídku
předložili:
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- ATIKING s.r.o., Jezuitská 8/4, 412 01 Litoměřice za
celkovou cenu 100.000 Kč.
- PROVOD - Inženýrská společnost, s.r.o., Hrnčířská 56/12,
400 01 Ústí nad Labem za celkovou cenu 127.687 Kč.
- VARIA, s.r.o. Masarykova 1607/132, 40001 Ústí nad
Labem za celkovou cenu 103.411 Kč.
- ZO po projednání vybralo firmu ATIKING, s.r.o., Jezuitská
8/4, Litoměřice z důvodu nejnižší ceny a nejlepších
referencí.
Dále ZO schválilo do komise výběrového řízení na
zpracování výběrového řízení a technický dozor na
Inženýrské sítě pro 35 RD pana Jiřího Mráze, pana Františka
Dymeš a pana Ing. Mariana Sipajdu. Jako náhradníky
jmenovalo ZO pani Evu Junkovou, pana Miloslava Řeháka
a pana Petra Holana.
ZO projednalo a schválilo zakoupení autobusové čekárny dle
cenové nabídky pana Petra Řeháka, f. SESON, Sokoleč,
Výbornova 303 za cenu 49.980 Kč s DPH.
Starosta obce, pan Jiří Mráz informoval ZO o hospodaření
a stavu finančních prostředků na ZBÚ obce k 31. 8. 2009
a plnění příjmu z daní.
Byla provedena oprava místních komunikací za cenu
740.000 Kč, byla provedena oprava křižovatky za
115.000 Kč, byl zaslán příspěvek na vybudování elektrických
přípojek na stavební parcely směr Poděbrady ve výši
560.000 Kč a na parcely za myslivnou ve výši 800.000 Kč.
Zůstatek na ZBÚ k 31. 8. 2009 je 9.787.286,38 Kč.
ZO projednalo a schválilo vyřazení Kompresoru do 5 ATP
v ceně 1.000 Kč z 1. 1. 2000 a postřikovače Hecht GKS 150
v ceně 990 Kč z 12. 7. 2004 z důvodu neopravitelnosti nejsou náhradní díly.
ZO projednalo možnost zakoupení CD s letošním leteckým
snímkem obce Sokoleč a tento nákup zamítlo.
ZO projednalo a schválilo osvobození od poplatku za odpad
RD čp. 39, který je k prodeji a nikdo ho nenavštěvuje.
Starosta obce pan Mráz informoval ZO o pracích na
budovaných 35 parcelách na Poděbrady a o budovaných
parcelách v lokalitě za myslivnou.
Starosta obce, pan Mráz požádal kronikářku obce, pani Janu
Boumovou o předložení kroniky zastupitelstvu obce.
ZO zamítlo žádost pani Forejtové - Krupkové na přidělení
pozemku na cestu, protože cesta musí být obecní. Obec dá
pouze souhlas s vybudováním silnice dle geometrického
plánu a ostatních inženýrských sítí včetně stavebního
povolení na náklady stavebníka. V současné době není
záměrem obce budování komunikací a dalších inženýrských
sítí v této lokalitě. Obec bude budovat inženýrské sítě na
nových parcelách směr Poděbrady a pak na parcelách za
myslivnou a cenu za inženýrské sítě promítne do ceny
stavebních pozemků.
ZO schválilo prodej pozemku p. č. 6747/8 o výměře 2.009 m²
za cenu 720.000 Kč panu Jaroslavu Plesníkovi, který u nás
staví Senior park a pozemek chce využít k vybudování
dalších 11 bytových jednotek jako součást již rozestavěného
areálu a pověřilo starostu obce, pana Mráze, dojednáním
náležitostí a podpisem smlouvy.
ZO schválilo vůči panu Jiřímu Coufalovi, neuplatňovat právo
zpětné koupě pozemku 392/24 o celkové výměře 744 m²
nacházejícího se v katastrálním území Sokoleč a ani vůči
panu Josefu Károvi, neuplatňovat právo zpětné koupě
pozemku 392/28 o celkové výměře 838 m² nacházejícího se
v katastrálním území Sokoleč.
ZO schválilo výjimku z počtu dětí pro školní rok 2009/2010
na 28 dětí.

Zastupitelstvo ze dne 30. 9. 2009
 ZO projednalo a schválilo OZV obce Sokoleč o stanovení
podmínek ke konání akcí typu technopárty.
 ZO projednalo a schválilo návrh starosty na vybudování
autobusové čekárny v ulici Poděbradská u bývalé sušárny za
cenu 49.980 Kč, dle cenové nabídky pana Petra Řeháka,
f. SESON.
 ZO projednalo možnost zakoupení smetáku a pluhu
k traktůrku. ZO pověřilo starostu sehnáním informací a nákup
bude projednán na příštím zasedání.
 ZO projednalo a schválilo převedení neinvestiční dotace na
činnost spolku na TJ Sokol Sokoleč ve výši 5.000 Kč.
 ZO projednalo a schválilo návrh na prodloužení smluv na
VPP do konce listopadu s Úřadem práce v Nymburku.
 ZO schválilo výběrové řízení na inženýrské sítě a technický
dozor na 35 RD včetně Zprávy o posouzení, hodnocení
a výsledku výběrového řízení, dle které výběrové řízení
vyhrála firma Tannaco, a.s., Poděbrady. ZO pověřilo starostu
obce pana Mráze a místostarostu pana Dymeše a sepsáním
a podepsáním smlouvy.
 ZO schválilo vybudování nového sběrného místa na tříděný
odpad v ulici Severní na obecním pozemku (vedle pana
Miloše Čápa).
 Došlá pošta:
- MěÚ Poděbrady zaslal postoupení žádosti na odnětí
zemědělské půdy ze ZPF - Fotovoltaická elektrárna.
- MěÚ Poděbrady výzvu k doplnění žádosti - vodovod
Sokoleč - vyjádření vlastníků lesních pozemků.
- MěÚ Poděbrady zaslal oznámení o projednání změny ÚP
obce Oseček.
- MěÚ Poděbrady zaslal oznámení o zahájení územního
řízení - vodovod Sokoleč.
- MěÚ Poděbrady zaslal stavební povolení - přeložka
stožárů.
- MěÚ Poděbrady zaslal územní souhlas s umístěním větrné
elektrárny - Čáp Miloš.
Zastupitelstvo ze dne 27. 10. 2009
 Starosta obce, pan Jiří Mráz, informoval ZO o průběhu
jednání valné hromady SOJP. Na programu bylo navýšení
investičního účtu o 370.000 Kč, Rozpočet na rok 2010,
rozpočtový výhled na rok 2010/2012, přezkoumání
hospodaření, a pořízení elektronické úřední desky. ZO valnou
hromadu projednalo, rozpočet a rozpočtový výhled vzalo na
vědomí a schválilo převod částky 177.008 Kč na splátku
úvěru a úroku.
 ZO projednalo a schválilo zakoupení kartáče na sníh dle
cenové nabídky pana Josefa Šátka za cenu 39.400 Kč bez
DPH.
 Starosta obce, pan Jiří Mráz, seznámil ZO s revizní zprávou
dětského hřiště a ZO vzalo revizní zprávu na vědomí.
 ZO projednalo vítání občánků, které proběhne 22. 11. 2009
od 14.00 hodin. Rodičům dětí bude u příležitosti vítání
občánků předána částka 1.000 Kč, celkem bude výdajový
pokladní doklad na částku 4.000 Kč.
 ZO projednalo posezení pro důchodce, které se bude konat
v úterý 15. 12. 2009 v 15.00 hodin v Myslivecké chatě. Bude
zakoupeno občerstvení a zaplacena kapela pana Jeníka. ZO
vzalo posezení na vědomí.
 ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2010.
Návrh předložil předseda Finančního výboru pan Ing.
Sipajda.
- Nejprve ZO projednalo rozpočet ZŠ ve výši 1.200.200 Kč.
Rozpočet v této výši je začleněn do rozpočtu obce: MŠ –
65.000 Kč, ZŠ – 1.052.000 Kč a ŠJ – 83.000 Kč.
- Následně byl ZO projednán rozpočet obce Sokoleč na rok
2010 jako schodkový, v položkovém členění dle rozpočtové
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skladby. Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce OÚ od
29. 10. 2009 do 23. 11. 2008.
- Příjmy obce v roce 2010 jsou rozpočtovány na
14.370.429 Kč.
- Výdaje obce v roce 2010 jsou rozpočtovány na
22.370.429 Kč.
- Rozpočet byl schválen jako schodkový v položkovém
členění podle rozpočtové skladby. Schodek rozpočtu ve
výši 8.000.000 Kč bude dofinancován ze zůstatku letošního
roku.

₪₪₪

 V diskuzi byl projednán projekt zateplení a přístavby ZŠ.
 ZO schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene Sokoleč - kabel nn pro Senior park a.s.
a pověřilo starostu obce, pana Jiřího Mráze, podepsáním této
smlouvy.
 Došlá pošta:
- MěÚ Poděbrady zaslal oznámení o návrhu změny
Územního plánu sídelního útvaru Poděbrady.
- MěÚ Poděbrady zaslal závazné stanovisko - souhlas se
stavbou vodovodu.

ŠKOLA

₪₪

₪

HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009
Uplynulý školní rok jsme zahájili ve škole, která přes prázdniny prošla mnoha změnami. V celé budově byla vyměněna okna, ve
třídách byly zrenovovány parkety a na schodišti a v 1. patře byla položena dlažba. Všechny tyto změny školu velmi prosvětlily, třídy
vypadají jako nové, a proto jsme všichni nastupovali do školy s velkým elánem.
Kromě učení jsme během celého roku zhlédli mnoho divadelních představení nejen v Sokolči, ale i v Poděbradech a Nymburce.
To má pro děti určitě velký význam, protože se nejen pobaví, ale zároveň se i naučí jak se v divadle chovat.
Navštívili jsme Planetárium v Praze, absolvovali plavecký výcvik a některé ročníky besedovaly se zástupkyní policie ČR
o bezpečnosti a chování nejen na ulici, ale i doma a mezi kamarády. Žáci 4. a 5. ročníku si na dopravním hřišti doplňovali znalosti
v dopravní výchově teoreticky i prakticky a nakonec skládali zkoušku. Přestože ve škole často připomínáme zásady dodržování
pravidel silničního provozu, děti nebyly bohužel příliš úspěšné. Proto bych chtěla apelovat na rodiče, aby dětem stále připomínali, jak
se mají v silničním provozu chovat a hlavně, aby stále používaly helmy.
Další velkou poučnou akcí bylo proškolení všech žáků firmou First Aid. Zde se dozvěděli vše o první pomoci nejen teoreticky, ale
mnoho věcí si vyzkoušeli i v praxi.
Povedené byly určitě i dva projektové dny, kdy jsme si hráli na indiány. V kmenech, které si děti samy pojmenovaly, se dozvěděly
spoustu věcí o životě indiánů, počítaly, luštily šifry, tancovaly, zpívaly, doprovázely se na vlastnoručně vyrobené bubínky a různá
chřestidla, a každý kmen si vyrobil vlastní totem. Všechny tyto znalosti se nám hodily při výjezdu na dvoudenní výlet do
westernového městečka Šiklův Mlýn. Zde jsme navštívili indiánskou vesnici, zhlédli westernové představení, jezdili na koních, a také
jsme se snažili zkrotit elektrického býka. Příjemný den byl zakončen táborákem a večerní diskotékou. Druhý den jsme navštívili
strašidelný zámek Draxmoor a v pořádku se vrátili domů.
Během celého roku se také uskutečnily tři větší akce pro rodiče. Před Vánocemi jsme uspořádali vánoční výtvarnou dílnu. Na
několika stanovištích si mohli rodiče s dětmi vyrobit vánoční svícny, zvonečky, ozdobit perníčky. Paní kuchařky napekly koláče,
které se podávaly ve školní jídelně s kávou či čajem. Školou zněly koledy, voněly perníčky, atmosféra byla velmi příjemná a všem se
akce líbila. Nakonec děti před ozdobeným stromem před školou přednesly básně, společně zazpívaly vánoční písně a koledy
a rozsvítily vánoční strom. Další vánoční vystoupení se konalo v myslivně, kde si děti z MŠ i ZŠ připravily program pro důchodce
a předaly vyrobené dárky. Poslední akcí pro rodiče v uplynulém školním roce byla akademie ke Dni matek. Na ní opět společně
vystoupily děti z MŠ a ZŠ. Všechna vystoupení se povedla a nakonec všechny děti předaly maminkám dárky, které předem vyrobily
v hodinách pracovní a výtvarné výchovy.
Během celého školního roku jsme se zúčastnili mnoha soutěží, kde se naše děti neztratily a dosáhly velmi pěkných výsledků.
27. 10. 2009 1. místo VV soutěž „Město mých snů“
Andrea Dymešová
26. 3. 2009
1. místo Florbalový turnaj - mladší
Jiří Čáp, Ondřej Švesták, Kadir Hassan, Martin
Dymeš, Marek Řehák, Josef Brož, Jan Krojidlo,
Jakub Petržálek, Roman Jirák, Adam Sipajda
2. místo Florbalový turnaj - starší
Michal Krejčík, Daniel Sipajda, Jan Košek,
Dominik Řehák, David Šebor, Filip Mráz
19. 4. 2009
1. místo VV soutěž „Na paměť č. krále Jiřího z Poděbrad“ Michal Krejčík
2. místo VV soutěž „Na paměť č. krále Jiřího z Poděbrad“ Daniel Sipajda
29. 4. 2009
2. místo Okresní soutěž v aerobiku
Alžběta Kárová
4. 5. 2009
1. místo Okresní soutěž Mladý zdravotník
Daniel Sipajda, Jan Košek, David Šebor, Michal
Krejčík, Roman Jirák, Josef Brož, Adam Sipajda,
Dominik Řehák
21. 5. 2009
Krajská soutěž Mladý zdravotník
D. a A. Sipajdovi, M. Krejčík, R. Jirák, J. Brož,
D. Řehák
Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci školy!!!!!!!
Na závěr bych chtěla poděkovat panu starostovi Jiřímu Mrázovi a obecnímu zastupitelstvu za skvělou spolupráci. Díky nimž jsme
mohli zakoupit interaktivní tabuli, která je moderním pomocníkem při výuce. Pro děti je nejen příjemným zpestřením, ale má velký
význam při procvičování učiva a děti práce s ní velmi baví.
Do nového školního roku přeji hodně úspěchů a ať se nám všem práce daří.
Mgr. Iveta Sixtová
ředitelka školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA V ROCE 2009/2010
Mateřská škola měla letos klidné prázdniny. Nic se nebudovalo ani nestěhovalo, pouze proběhl generální úklid, aby byly prostory
připraveny na nový školní rok. 1. 9. 2009 přivítala naše mateřská škola 28 dětí k docházce. Ještě koncem června bylo zapsáno dvacet
dětí. V průběhu prázdnin v okolí rodiče zjistili, že MŠ přijme další děti, a tak máme kapacitu plnou. Rekapitulace stavu – 28 dětí
z toho 21 ze Sokolče, ostatní z Osečka, Předhradí, Klipce, Cerhenic a Nymburka.
Máme v letošním roce 13 předškolních dětí, z nichž předpokládáme, že 10 půjde do první třídy v Sokolči. Od září dochází
i několik dětí 2,5 letých, které mají možnost docházet s maminkou na zvykací režim, aby se lépe adaptovaly a na docházku připravily.
Tak se letošní září obešlo bez zoufalých slziček a pláče, které se některý rok objevují.
Co jsme letos pro naše děti připravili kromě běžných činností v mateřské škole? Kroužek anglického jazyka, pohybové hry
předškoláků, speciální přípravný kroužek „Předškoláček“ pro maminky s dětmi, který se věnuje přípravě dětí na zápis do první třídy.
Do školy dojíždí pan učitel na flétnu. Pravidelně navštěvujeme divadla v Poděbradech, Nymburce, Libici n/Cidlinou. Do školy zajíždí
malá soukromá divadélka s nejrůznějším programem. V prosinci nás čeká besídka pro rodiče i důchodce.
V roce 2009 jsme průběžně vybavovali školu novým nábytkem a skříňkami přesně na míru. V roce 2010 se chystáme vymalovat
celou MŠ a vybavit třídu novým kobercem. Plánů je hodně, protože naší snahou je příjemná, přitažlivá a moderní mateřská škola pro
všechny.
Bc. Jana Boumová
zástupce ředitelky pro MŠ

ZEMĚDĚLSTVÍ

₪₪₪

₪₪

₪

V roce 2009 je situace v zemědělství velmi vážná. Nízké výnosy obilovin ovlivnilo veliké sucho v jarních měsících. Ceny obilovin
klesly na úroveň osmdesátých let, kdy se potravinářská pšenice prodávala na 280 Kč za metrický cent a krmné obilí je téměř
neprodejné. Toto je situace, kterou neovlivníme. Vše vzniká, kromě jiného, vzájemnou závislostí na dovozu některých komodit ze
zemí Evropské unie, kde jsou vyrobené produkty dotovány vládou jednotlivých zemí. Protože v naší vládě nejsou prostředky na
dotace ve stejné úrovni, nejsme schopni konkurovat těmto nízkým cenám. Veškeré obilí bylo vyrobeno a je prodáváno se ztrátou.
Rostlinná výroba, která dokázala po celá léta pokrýt nerentabilnost výroby živočišné, se nyní sama potýká s vysokou ztrátou,
kterou nevyrovnají ani výše jmenované dotace.
Tržní ceny za 1 q hlavních plodin RV v jednotlivých letech
Výroba mléka se stává již celorepublikovým problémem. Cena za
mléko se pohybuje od 5,50 Kč do 6 Kč za jeden litr, výrobní náklad se
Pšenice ozimá
i na nové stáji s roboty pohybuje kolem 8,50 Kč za jeden litr. Na
Pšenice jarní
výstavbu stáje podnik obdržel dotaci z Evropské unie, která je
podmíněna provozem této výroby. Jak sami slyšíte z medií,
Ječmen jarní
nepomáhají ani stávky, ani vylévání mléka do polí, ani neustálé
Slunečnice
jednání zástupců zemědělců s vládou.
Problém našeho podniku nevyřeší ani prodej mléka ze dvora nebo případné pořízení automatu na tento prodej. Vzhledem
k vyrobenému množství a k předpokládanému odběru ze dvora v naší obci, případně i okolních obcích, by se tržní cena mléka téměř
nezměnila. Stojíme před problémem, zda pokračovat v této celoročně nerentabilní výrobě, anebo přistoupit ke zrušení výroby mléka
i s tím, že bude vrácena dotace, kterou nám Evropská unie poskytla na výstavbu chléva. Domníváme se, že situace s mlékem v naší
zemi bude ještě vážnější, kdy zřejmě zmizí výroba mléka v republice, a veškeré mléčné produkty se dovezou.
V těchto podmínkách nám nezbývá než šetřit peníze tak, že nelze dát ani do rostlinné ani do živočišné výroby to, co by postačilo
k běžné reprodukci. Jsou vynakládány do výroby jen nezbytně nutné náklady. Pokud ze strany vlády nedojde k jakékoliv pomoci
zemědělství, jistota, že za těchto podmínek obstojíme do dalších období je velmi malá.
Ing. Emilie Svobodová
A G R O SOKOLEČ, a.s.
2007
441,522,427,721,-

2008
376,300,542,1112,-

₪₪₪

2009
274,230,360,646,-

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

₪₪

₪

Chci touto cestou poděkovat panu
starostovi Jiřímu Mrázovi a paní
Junkové za přání a dárek k mým 85.
narozeninám.

Gratulujeme k jubileu

Děkuji Javůrková Libuše

Fotrová Mária
Řezníčková Marta
Hotovec Josef
Kudrnová Marie
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Přivítání do života – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Rozloučili jsme se s vámi
23. 11. 2009

Proběhlo na obecním
úřadě vítání občánků
do života.
Přivítali jsme:
René Kučerovou
Miu Plačkovou
Filipa Šubrta
Annu Amélii
Keltnerovou
Josefa Jecha
Lucii Paroulkovou
Nicolase Karla Šumana
Marka Sixtu
Obrázek 1.
Ti kdo nás přišli přivítat.
Obrázek 2.
Vystoupení o něco
starších kamarádů.

Věra Petrnoušková
Věra Krojidlová
Věra Poláková

₪₪₪

ČINNOST SPOLKŮ

₪₪

₪

SOKOLEČSKÉ MÁJE 2010
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás informovali o novince, která se připravuje - Sokolečské máje - sobota 22. 5. 2010.
Kdo? Obecní úřad Sokoleč a všichni kdo se chtějí přidat, zúčastnit a zapojit!
Proč? Každá vesnice i v současné hektické a finančně náročné době má pamatovat na své tradice a kořeny, které by měla předat
i těm nejmladším. Vždyť mnozí z Vás si právě na tyto společné vesnické akce vzpomenete rádi a s humorem vyprávíte, jaké to bylo.
Proč by naše nejmladší generace měla být o podobné vzpomínky ochuzena?
Jak?
Za spolupráce obecního úřadu, všech místních spolků a organizací a s přispěním každého z Vás, kdo má chuť se zapojit.
Financování a zastřešení celé akce?
Obecní zastupitelstvo schválilo 30.000 Kč na případné pokrytí schodku této akce. Pokud
ale bude zisk, každá z organizací, které se zúčastní, dostane podíl ze zisku, jako bezesporu vítanou podporu svého rozpočtu.
Něco málo o průběhu a tradici májů
Příchod měsíce května byl spojen se stavěním „staročeských májů“. Máj stával na návsi urostlý strom – smrk nebo jedle, zbavený
kůry byl zasazen pevně do země.
Ve vršku zdobeném fábory byl připevněn věnec z chvojí ozdobený pentlemi, lahvemi s alkoholem a mládenci soutěžili ve šplhání
po kmeni pro svoji odměnu. Májka se střežila, aby ji mládenci ze sousedství neukradli nebo nepodřízli. Pod ní potom probíhala
veselice s kácením máje. Noc před oslavami všechny svobodné dívky mají postavené májky, které si zdobí fábory.
Jak to probíhalo u nás - Noc před „Májovou veselicí“ postaví mládenci svobodným dívkám májky a velkou máj na návsi
s ozdobeným věncem. Dívky si své májky ozdobí pentlemi. Druhý den chodí po vesnici veselý průvod krojovaných mládenců
a děvčat. U každého domu, kde je májka, se zastaví a se svobodnými dívkami u domů tančí. Průvod končí pod společnou májí, kde
sehrají ochotníci soud s králem, dojde ke kácení máje a pochování krále. Tančí se „Česká beseda“ v krojích. Vše končí večerní
zábavou.
Jakou máme představu o průběhu a organizaci – přípravné činnosti:
 Připravit kroje pro průvod – máme vyhrazenu částku na pořízení krojů do průvodu.
 Dát dohromady partu mladých lidí, kteří budou ochotni v krojích projít v průvodu a případně se naučit i Českou besedu.
 Potřebujeme šikovné maminky a babičky švadleny, ochotné kroje ušít.
 V lednu svolat schůzku vedoucích a předsedů spolků, rozdělit úkoly, co a kdo je schopen zajistit.
 Dát dohromady další účastníky průvodu a ochotníky, kteří sehrají soud s králem pod májí.
 Připravit májky a velkou máj, zajistit její postavení a zatloukání malých májek u domů v pátek 21. 5. 2010.
 Zajistit potřebné dopravní prostředky – kočár atd.
 Připravit večerní „ Májovou zábavu“.
 A plno dalších nezbytných věcí, které bude potřeba zorganizovat a připravit!
Prosíme všechny zájemce, kteří se budou chtít zapojit, zastavte se na obecním úřadě u paní účetní a přihlaste se. Společné
informativní schůzky proběhnou v lednu 2010!!!!!
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ČINNOST TJ SOKOL SOKOLEČ
Tělocvičná jednota Sokol Sokoleč zahájila svou podzimní činnost po prázdninách, v září 2009. Tímto děkujeme našim ženám,
dorostenkám a dorostencům, kteří pomohli při velkém úklidu sokolovny a mytí oken, aby se začalo cvičit v čistém prostředí.
Cvičí a trénují všechny složky - žáci, dorost, miniflorbal, florbal, stolní tenis, ženy a v prostorách bývalého bytu se i posiluje.

Pořádané akce
 20. 9. 2009 jsme pořádali náš obvyklý výlet
na kolech. Tentokrát jsme se rozhodli pro
výlet k pomníku partyzána v boru u
Poděbrad, který se v lese skrýval za II.
světové války. Tento výlet jsme uspořádali
jako vzdělávací akci u příležitosti dvacátého
výročí pádu komunismu v naší zemi. Výletu
se zúčastnilo 10 dětí, s některými se
vypravily i maminky.
Nejmladší
tříměsíční
sokolka
Anna
Kovaříková přijela v kočárku s maminkou
a byla také spokojena. Zlatka Ludvíková
dětem přednesla svůj referát o historii lesa.
Všichni byli překvapeni, že to dříve byla
obora plná zvířat, která patřila k tehdejšímu
panství. Navštívili jsme také psí hřbitov z té
doby. Děti si v lese zahrály „škatulata“,
počasí nám přálo, a tak se výlet vydařil.
 26. 9. 2009 sokolovna přivítala především
naši mládež na COUNTRY zábavě. Skupina
Trampoty nezklamala, všichni se pobavili,
zábava skončila s dobrým výdělkem, který
nám pomůže při financování provozu sokolovny.
 10. 2009 se mladší žákyně zúčastnily vybíjené ve Velkém Oseku. Obsadily páté místo. Děkujeme a dobrou reprezentaci naší
jednoty.
 10. 10. 2009 se v Sokolovně a hlavně v lese konal župní zálesácký závod zdatnosti.
Ve velké konkurenci ostatních jednot obsadili v kategorii starších žáků III. místo - Ludvíková Jana, Kárová Kristýna a Martin
Kosina a v kategorii mladších žáků V. místo – Dymešová Andrea, Kubátová Aneta a Provazníková Petra. Děkujeme za
reprezentaci.
 V měsíci prosinci ještě proběhne turnaj v miniflorbale a také turnaj
ve florbale, kde si naši žáci a muži poměří síly s kolegy z Nymburka
a Peček. Pokud by Vás zajímalo více, Kryštof Podskalský, náš
miniflorbalista z Ratenic, založil www stránky. Klikněte, prosím, na
www.florbalek-sokolec.iplace.cz a dozvíte se více o sokolečském
miniflorbale.
 Ve spolupráci s ČČK Sokoleč se zúčastníme pořádání Mikulášské pro
děti v sokolovně.

Zveme Vás na tyto akce
 26. 12. 2009 jako každoročně se koná turnaj ve stolním tenise. Hrát
mohou všichni, protože hrají dvě skupiny, registrovaní a neregistrovaní.
Zveme všechny, kteří si chtějí vyzkoušet své schopnosti ve stolním
tenise k účasti na tomto turnaji. Naši stolní tenisté postoupili v minulé
sezoně do II. třídy okresního přeboru a zatím dobře hájí své pozice.
 Silvestr 2009 - pořádají dorostenci Sokola Sokoleč.
Po úspěšném Silvestru 2008 se naši mladí rozhodli pro repete. Vstupné
na silvestrovskou zábavu je 150 Kč v předprodeji (u Marcelky
Bělohlávkové), vstupné přímo na místě bude 220 Kč/osobu. Srdečně
zveme všechny, kteří se rozhodnou přivítat Nový rok v naší sokolovně,
pobavit.
Děkujeme všem našim cvičitelům za trpělivost se svými svěřenci, všem
cvičencům za účast a reprezentaci Sokola a všem rodičům za pomoc. Do
Nového roku přejeme Vám všem hodně zdraví a přijďte mezi nás, protože
pohyb je pro nás všechny nezbytný.
Výbor TJ Sokol Sokoleč
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₪₪₪

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ

₪₪

₪

Téměř každý z nás si dává novoroční předsevzetí. Chceme začít nový rok lépe a udělat víc než v roce předešlém. Kdo by nechtěl
udělat něco pro své zdraví, postavu nebo pro svou kariéru? Jen výjimečně se najde člověk, který by si předsevzal, že pozná nová
místa, kultury nebo přírodu. Nemusíme jezdit nikam daleko, abychom si uvědomili, že okolo nás je spousta zajímavých míst. I v naší
republice je spousta nádherných zákoutí. Pokud by někomu nestačila naše krásná země, může se podívat po sousedních krajinách.
Další příspěvek je právě o takovém přání, jen jej stačí realizovat. Nebojte se cestovat a podívejte se i do těch míst, která byla
v minulosti pro většinu jen snem. Nyní jsme oslavili dvacet let od doby, kdy byly otevřeny hranice naší země a můžeme volně
vycestovat kamkoliv. Čím jsme tedy omezeni? Bariéry si většinou stavíme sami v sobě.
Bc. Jana Boumová jr.

CESTOVÁNÍ
Nikdy nebyla příhodnější doba pro poznávání krajů blízkých i vzdálených.
Svět dospěl do stavu, kdy v každém koutě planety lidé čekají na návštěvníky
a mohou jim poskytnout potřebné služby, informace a možnost komunikace
jedním z hlavních jazyků. Pryč je doba, kdy nejen první cestovatelé za Rakouska
Uherska, ale i turisté ještě před dvaceti lety museli ovládat místní jazyky. Dnes
stačí angličtina, a když má cestovatel v zásobě navíc španělštinu a francouzštinu,
tak může všechny slovníky nechat doma. Další z důvodů, proč cestovat právě teď,
je ještě ne úplně zničený svět globalizací. Naštěstí se stále dají nalézt místa
s původní kulturou, flórou a faunou. A to nebude trvat věčně.
Cestujte, protože tak rozšíříte své možnosti myšlení a nabudete
nezapomenutelných zážitků. Uvidíte svět jinak, než je vám prezentován, je
barvitější, duchaplnější, zábavnější. Svět, který budete cítit a zažívat. Věřte, že
lidé a příroda na cestách vás obohatí o netušené.
Vždyť proč jsme tady? Pro poznání, pro plný život. Představte si, kolik
energie a poznání můžete získat z cesty po Indii, kde nahlédnete a okusíte tradice
tisíce let staré kultury a náboženství. Jak vás okouzlí široké pláně afrických stepí,
rozlehlé pouště či pralesy plné bezpočtu živočichů a rostlin. Jak vás uchvátí
pulzující bulváry Londýna, Paříže či New Yorku. Co kilometry krásných pláží
s křišťálově čistou vodou od Korsiky po Thajsko a ostrovy po celém Tichém
oceánu. Jak klidné a příjemné je procházet se po Alpských pláních, a co teprve
pocity na náhorních plošinách a vrcholcích Himalájí.
Nelze také opomenout cestování za poznáním lidského působení v podobě
architektonických skvostů, bezpočtu muzeí a galerií, ale také nekonečnou studnici
gurmánské inspirace na cestách po celém světě.
Cestujte za lepší život, za záchranu planety. Vždyť člověk, jež zažil divy
přírody, nemůže podporovat její ničení.

Petr Vreštiak - www.petrvrestiak.com
Vydává OÚ Sokoleč. Za případné chyby se předem omlouváme.
V Sokolíku chceme informovat o všem, co by občany mohlo zajímat. Uvítáme proto náměty a příspěvky od organizací i občanů.
Příspěvky mohou být upraveny, ale obsah zůstane nezměněn. Za obsah článků zodpovídá autor. Příjem zpráv: členové redakční rady,
úřednice OÚ, na emailu: dzejbee@email.cz.
Redakční rada: Bc. Jana Boumová – odpovědný redaktor (zprávy ze zastupitelstva, organizace), Mgr. Jana Seibertová (ekonomika,
hospodářství), Ing. Věra Sipajdová (společenská rubrika a korektura), Ludmila Svobodová (sport, kultura), Bc. Jana Boumová jr.
(grafické zpracování).
Přidělené evidenční číslo: MK ČR E 1417. Vydává OÚ Sokoleč. Za případné chyby se předem omlouváme.
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