Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec roku a my bychom měli zhodnotit to co se nám podařilo vybudovat, opravit atd. Tím
bych však zabývat nechtěl, protože ten, kdo má o naši obec a práci zastupitelstva zájem tak ví, že obec je
udržovaná v čistotě, že se obec v rámci možnosti rozvíjí. O tom svědčí i fakt, že v roce 2006 měla naše obec
790 obyvatel a dnes má 850 obyvatel. Letos se narodilo deset dětí a když vidím, co se hlásí zájemců o stavební
parcely a slyším jejich názory a chvály na naši obec, moc mě to těší a hřeje u srdce. Jsem přesvědčený, že naše
obec je natolik krásná, že bude vždy velký zájem i ostatních lidí, aby zde mohli s námi žít. To zajišťuje
budoucnost a rozvoj. Kdysi jsem psal, že je třeba překročit tisíc obyvatel, aby do naši obce přicházelo více
peněz. Potom budeme mít menší problémy při sestavování obecního rozpočtu a jistotu, že nezanikne škola,
bude plná sokolovna, hřiště a budou se rozvíjet i ostat ní služby v naši obci.
Prodej a nákup pozemků
Jak všichni víte, prodali jsme tzv. „Saharu“, za kterou jsme dostali do obecní pokladny 8.600.000 Kč.
Tyto peníze máme jako rezervu a budeme je používat pouze na vybudování stavebních parcel, kde se nám po
prodeji těchto parcel zase vrátí do obecní pokladny. Investovat budeme pouze do lukrativních pozemků, které
jsou schváleny územním plánem obce na bytovou zástavbu. Zatím jsme zakoupili za čtyři miliony korun těchto
pozemků. Na pozemcích, které byly vykoupeny za mysliveckou klubovnou se už stavební parcely projektují.
Další pozemek jsme koupili před hřbitovem, kde máme v plánu vykoupit všechny pozemky od Noháčkových až
ke hřbitovu. Jsem přesvědčený o tom, že to je pro naši obec ta nejlepší investice, kterou můžeme pro budoucí
zastupitelstvo obce udělat. Určitě se nejedná o znehodnocování obecního majetku, ale právě naopak
o zhodnocování. Takže kritika některých našich spoluobčanů není na místě. Netvrdím, že děláme všechno
dobře, ale s tím, že vybudujeme stavební parcely a rozšíříme obec jsme šli do voleb a myslím si, že se nám to
daří plnit.
Stavební parcely
V budování staveních parcel pokračujeme a musím přiznat, že směrem na Poděbrady se nám to moc
nedaří. Je to zapříčiněno hlavně tím, že jsme tři majitelé a budujeme to společně. Měl jsem v plánu, tyto parcely
v listopadu 2008 začít prodávat. Máme schválené územní rozhodnutí stačilo schválit stavební povolení, zapsat
nově zakreslené stavební parcely na katastr a mohly jsme tyto parcely prodávat a přitom budovat veškeré
inženýrské sítě. Problém vznikll při zapisování na katastr, kde byla zjištěná chyba v uvedených metrech, které
byly v minulosti uvedeny a zapsány. Řešení se našlo, ale bude to zase nějakou dobu trvat, než se dá vše
do pořádku.
Stavební parcely za myslivnou se budují podle plánu, zde zatím žádný problém není.
Co máme v plánu
Upravit křižovatku u obecního výboru, tak aby byla bezpečná jak pro chodce, tak pro ostatní dopravu.
Koupit novou autobusovou čekárnu, nové lavičky, nové odpadkové koše. Požádali jsme KÚSK o dotaci na
výměnu střešní krytiny na škole. Opravit fasádu na místní kapličce. Vyčistit vodoteč (škarpu) od Noháčkových
podél myslivecké klubovny, rybníka atd. Vodoteč se čistí z důvodu, aby lépe odtékala dešťová voda z naší obce
a v budoucnu tam bude svedená povrchová voda z padesáti nově vzniklých stavebních parcel. Vyčistit rybník
za kovárnou, kde přes léto hnije voda a je nebezpečí, aby to neznečistilo okolní studny. To je vše co si můžeme
dovolit a máme v plánu pro příští rok.
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Obecní vodovod
Pracuje se na projektu. Někteří občané dostali obsílku, aby dali souhlas, že může vodovod vést přes jejich
pozemky. Je třeba, aby se k této věci postavili kladně a dali souhlas jinak vodovod nebude. Já osobně nebudu
nikoho přemlouvat ani uplácet, aby dal svolení. To, že půjde krajem jeho pozemku ve 120cm hluboko
vodovodní roura, žádný pozemek neznehodnotí a vidím to jako morální povinnost a pomoc obci.
Poplatky
Zvýšili jsme poplatek na popelnice ze 450 Kč na 500 Kč a to z důvodu, že se budou popelnice vyvážet
každý týden i přes léto. Tím se nám zvednou náklady na tuto činnost asi o 100.000 Kč za rok. Zvednutím
poplatku o 50 Kč získáme do pokladny 40.000 Kč, zbytek musíme doplatit z rozpočtu. Podrobnou zprávu Vám
podá místostarosta obce. Od nového roku bychom měli zvednout domovní daň. Rozhodli jsme, že v Sokolči
zatím domovní daň zvyšovat nebudeme, abychom Vás zbytečně finančně nezatěžovali a hlavně obecní
pokladna by na tom moc nezískala. Obce usilují o to, aby si domovní daň vybíraly samy a aby vybrané peníze
zůstávaly na obcích.
To je vše, co bych Vám chtěl v krátkosti sdělit.
Budou vánoce svátky radosti a míru, tak bych Vám chtěl popřát radostné prožití vánočních svátků,
bohatou vánoční tabuli. Hlavně, abyste si vše špatné odpustili (alespoň přes ty vánoční svátky), a to jak sousedé
a občané tak i v rodinách.
Jiří Mráz
starosta obce

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
zastupitelé obce se na říjnovém zasedání zastupitelstva zabývali sestavením rozpočtu na příští rok. Při této
příležitosti jsme probírali možnosti zvýšení příjmů a úspornými opatřeními na straně výdajů. Vzhledem k tomu, že
obec neprovozuje žádnou podnikatelskou činnost, jsme na straně příjmu z velké části odkázáni na daňové příjmy ze
státní pokladny. Proto jsme svoji pozornost zaměřili na úspory na straně výdajů. Tam se naskýtá několik možností
výdaje snížit. Omezíme investiční akce v budově školy, které v letošním roce činily téměř 2 miliony Kč, nepočítáme
ani s nějakými většími opravami komunikací, hřbitova, veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Největší starost
nám dělají rostoucí náklady na likvidaci komunálního odpadu. Příjmy za likvidaci odpadu jsou již několik let stejné,
protože poplatky dál zvyšovat zatím nelze, nebo jen nepatrně a počet obyvatel se také nijak zvlášť nezvyšuje. Zato
výdaje rok od roku rostou. Já Vás seznámím s čísly za poslední tři roky:
Příjmy
Výdaje
Doplatek obce
r.2005
419.791 Kč
611.989 Kč
192.198 Kč
r.2006
416.855 Kč
587.623 Kč
170.768 Kč
r.2007
431.629 Kč
656.160 Kč
224.531 Kč
r.2008 (1.-9.měsíc)
439.732 Kč
654.513 Kč
Do konce roku se náklady ještě o dalších 200.000 Kč zvýší a tudíž doplatek obce se vyšplhá přes 400.000 Kč.
To už je částka, kterou musíme řešit. Protože řada občanů není spokojena s letním vyvážením popelnic jednou za 14
dní, a podle Pečeckých služeb jsme poslední v okolí, rozhodli zastupitelé, že provedou změnu na celoroční vyvážení
jednou týdně. To samo o sobě bude představovat zvýšení nákladů o dalších 120.000 Kč. Proto se zastupitelé shodli
na tom, že pro příští rok zvýší poplatek na 500 Kč za osobu s trvalým pobytem. Tím získáme ale pouze 40.000 Kč,
ale víc nám zatím zákon neumožňuje. Novela zákona, která by měla být schválena během příštího roku, by měla
zvednou hranici poplatku až na 900 Kč za osobu. Zastupitelé se dohodli, že podle vyhodnocení výsledků v příštím
roce, upraví výši poplatku. Pokud občané projeví snahu o lepší třídění odpadu, poplatky by se nemuseli příliš
zvyšovat. Znamená to ale, že každý z nás nebude do popelnic házet skleněné a plastové lahve, plechovky od
konzerv, papír, zbytky ovoce a zeleniny. Také veškerou biomasu ze zahrádek si většina z nás může zkompostovat,
drobnou stavební sutí je možné vyspravit polní cesty, zbytky dřeva z vyhozených křesel a gaučů můžeme spálit
v kamnech. Záleží na každém z nás, jak zodpovědně bude přistupovat k lepšímu třídění odpadu, protože za tříděný
odpad obec dostává finanční odměnu, kdežto za nevytříděný platí krvavé peníze. Pokud se budou náklady na
likvidaci odpadů nadále zvyšovat jako doposud, nezbude než že zvýšit poplatky od roku 2010 na takovou částku,
aby obec musela doplácet co nejméně.
Děkuji za pochopení.

František Dymeš
místostarosta obce
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ROZPOČET OBCE Z ROKU 2008
Zpráva z kontroly finančního hospodaření obecního úřadu a kontroly dodržování rozpočtu obce 2008:
Dne 10. listopadu 2008 byla provedena kontrola finančního hospodaření obecního úřadu Sokoleč. Bylo
kontrolováno dodržování rozpočtu obce a stav hospodaření k 30.10. 2008.
K 30.10. 2008 byly:
Celkové příjmy obce
 Daňové příjmy
 Nedaňové příjmy
 Kapitálové příjmy
 Přijaté dotace

15.329 tis. Kč, z toho:
5.919 tis. Kč
270 tis. Kč
8.612 tis. Kč
528 tis. Kč

Celkové výdaje obce
 Běžné výdaje
 Kapitálové výdaje

11.655 tis. Kč, z toho:
6.851 tis. Kč
4.804 tis. Kč

Stav finančních prostředků na běžném účtu k 31.10. 2008 byl 12.172 tis. Kč.
Pro srovnání stav finančních prostředků na běžném účtu k 1.1. 2008 byl 8.593 tis. Kč.
Dodržování rozpočtu obce bylo zajištěno rozpočtovými opatřeními. Kontrolou finančního hospodaření obce nebyly
zjištěné nedostatky.
Pro lepší informovanost uvádíme vybrané položky rozpočtových příjmů:
 vybrané poplatky za likvidaci komunálních odpadů (za popelnice)
413 tis. Kč
 prodej pozemků
8600 tis. Kč
 poplatky za výherní hrací přístroje
59 tis. Kč
 poplatek ze psů
11 tis. Kč
 úroky z uložených peněz
182 tis. Kč
Níže jsou uvedené rozhodující položky rozpočtových výdajů:

 navýšení vjezdů do rodinných domů
při výstavbě tohoto chodníku
 oprava silnic
 dopravní obslužnost ČAD
 svazek obci Jižní Polabí - splátky
kanalizace
 odbahnění rybníka u treningového hřiště
 přispěvek za naše děti základním
školám v Poděbradechč
 náklady na provoz mateřské školky
 náklady na provoz základní školy
 náklady na provoz školní jidelny
 příspěvek na obědy pro důchodce
 neinvestiční dotace pro chovatele
 neinvestiční dotace myslivcům
 neinvestiční dotace Červený kříž
 neinvestiční dotace Tenisový klub
 neinvestiční dotace pro fotbalový
klub SK Sokoleč
 fotbalový klub SK Sokoleč-oprava kabin

 neinvestiční dotace Sokol
 neinvestiční dotace - 70. výroči
TJ Sokol Sokoleč nákup žiněnky za
 sokol – příspěvek na fasádu
 veřejné osvětlení včetně elektrické energie
 údržba hřbitova
 daň za prodané pozemky

20
300
123
35
267

 projektová dokumentace parcel na Poděbrady
 vyvážení popelníc a kontejnerů
 nákup traktůrku pro obec

170 tis. Kč
524 tis. Kč
200 tis. Kč

 hasičská pohotovost pro hasičský sbor Sadská
 výkup pozemků za myslivnou a proti hřbitovu
 škola - celkové náklady na rekonstrukci
1.340 tis. Kč, z toho:
o nákup stavebního materiálů
o odměny za práci
40 tis. Kč o opravy oken a rekonstrukce parket
200 tis. Kč o šlužby za odvoz odpadů

25 tis. Kč
3367 tis. Kč

96 tis. Kč
135 tis. Kč
111 tis. Kč
504 tis. Kč
263 tis. Kč
147
65
723
65
12
18
15
10
10

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

30 tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

100 tis. Kč
137 tis. Kč
1088 tis. Kč

15 tis. Kč

Sipajda Marián a Kulichová Jana za finanční výbor

ROZPOČET OBCE NA ROK 2009
Příjmy:
Příjmy daňové celkem 8.982 tis. Kč.
Daňové příjmy tvoří: daň z přidané hodnoty, daň z příjmu
právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, daň
z nemovitosti, tabulková daň za obec. Dále do daňových
příjmu se počítají přijaté dotace ze státního rozpočtu a
poplatky za likvidaci komunálního odpadu, provozování
výherních automatů, ze psů…

Příjmy nedaňové celkem 6.244 tis. Kč.
Nedaňové příjmy tvoří:
příjmy za prodej dřeva, pozemků, sběr a svoz komunálních
odpadů (železo). Dále příjmy za pronájem pozemků,
hrobních míst a pronájem nemovitostí.
Příjmy celkem 15.226 tis. Kč.
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Výdaje:
Dopravní obslužnost ČAD
Oprava silnic, zastávky, značky
Kanalizace
- splátky úvěru
- provoz
Čištění rybníka u Kovárny a koupaliště
Kulturní akce
Veřejné osvětlení
Údržba hřbitova a pohřebnictví
Oprava kapličky
Oprava a zateplení střechy na budově školy
Vyvážení popelnic a kontejnerů – odpady
Požární ochrana

180 tis. Kč
520 tis. Kč

Dotace na obědy důchodcům
Dotace chovatelům
Dotace myslivcům
Dotace SK Sokoleč
Dotace Sokol
Dotace tenis
Dotace Červený kříž

20 tis. Kč

Nové parcely
- silnice
- elektrický rozvod
- veřejné osvětlení
- kanalizace
- rozhlas
- projekt parcel na Cerhenice
Nákup pozemků
Dětské hřiště – skatepark
Projekt na vodovodní síť

800 tis. Kč
60 tis. Kč
175 tis. Kč
57 tis. Kč
145 tis. Kč
36 tis.Kč
100 tis. Kč
700 tis. Kč
865 tis. Kč
25 tis. Kč

Neinvestiční příspěvky Mateřská škola
Neinvestiční příspěvky Základní škola
Neinvestiční příspěvky Školní jídelna
Příspěvek za naše děti základním
školám v Poděbradech

2 miliony Kč
240 tis. Kč
350 tis. Kč
2 miliony Kč
150 tis. Kč
470 tis. Kč
500 tis. Kč
200 tis. Kč
300 tis. Kč
65 tis. Kč
766 tis. Kč
81 tis. Kč
180 tis. Kč.

Výdaje pro rok 2009 jsou naplánované v celkové
výši 16.344 tis. Kč.

19 tis. Kč
15 tis. Kč
100 tis. Kč
60 tis. Kč
10 tis. Kč
13 tis. Kč

Rozdíl mezi výdaji a příjmy v rozpočtu obce Sokoleč
pro rok 2009 bude dofinancován z rezervy obecního
rozpočtu. Po dofinancování tohoto rozdílu zůstane
v rozpočtu obce ještě rezerva finančních prostředků ve
výši 8.882 tis. Kč.
Za finanční výbor Sipajda Marián

Vybírání poplatků v roce 2009
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/rok a za každého dalšího psa v sídle je poplatek 100 Kč/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/rok. Za chalupu se platí poplatek ve výši
500 Kč/rok. Od poplatku jsou osvobozeny děti v tom roce narozené.
Nové známky na popelnice budou vydávány od 1.2. 2009 a do konce února budou muset být nalepené na
popelnicích. Novou známkou by jste 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.

Žádáme občany, aby poplatky pokud možno chodili platit v úřední dny:
pondělí a středa: 7.00 – 12.00 a 13.00 - 16.45
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
 ZO projednalo a schválilo neinvestiční příspěvek SK Sokoleč
ve výši 3.500 Kč, na činnost oddílu kopané. Příspěvek je
poskytnut za uspořádání rybářských závodů u příležitosti
dětského dne.
 ZO Sokoleč schválilo nákup pozemků p.č. 809 o výměře
4.516 m² a p.č. 786 o výměře 4.906 m² za cenu 100 Kč/m².
Cena za tyto pozemky bude 942.200 Kč.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo nákup pozemků
p.č. 711/8 o výměře 508 m² a p.č. 784/2 o výměře 459 m² za
cenu 100 Kč/1m². Cena za tyto pozemky bude 96.700 Kč.
 ZO Sokoleč schválilo prodloužení 5 smluv uzavřených
s Úřadem práce Nymburk na Veřejně prospěšné práce do
konce prosince tohoto roku.

Zastupitelstvo za dne 17.9. 2008
 Starosta obce, pan Mráz informoval ZO o provedených
pracích v ZŠ. Výměna oken, dveří, položení nové dlažby,
vymalování, přebroušení parket a položení nových lišt. Dále
proběhly úpravy v MŠ, kde vznikly pro školku větší prostory.
Všechny práce byly provedeny včas, takže se vše stihlo do
konce prázdnin.
 Pan starosta zároveň požádal paní Boumovou o předložení
plnění rozpočtu v ZŠ.
 Starosta obce, pan Mráz informoval ZO o plánované kontrole
hospodaření obce, kterou provede Krajský úřad
Středočeského Kraje dne 26.10. 2008. Zároveň požádal
předsedu finančního a kontrolního výboru o předložení zápisů
z činnosti výborů.
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 V diskuzi informoval starosta o přípravě rozpočtu na rok 2009
a o volbách do ZSK a Senátu parlamentu ČR, které se budou
konat dne 17. a 18.10. 2008.

do Katastru nemovitostí v Nymburce o zapsání jako ostatní
plocha s využitím komunikace.
 ZO bylo seznámeno s projektem na stavbu SENIOR PARK na
p.č. 474/10 a 474/169 v katastrálním území Sokoleč,
schválené územním plánem pro zástavbu. ZO nemá k projektu
námitek a vzalo jej na vědomí.
 ZO schválilo OZV č. 3/2008 - o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. OZV č. 3 byla vyvěšena
od 16.10. 2008 do 12.11. 2008 a k vyhlášce nebylo
připomínek.
 Starosta obce pan Mráz pověřil inventarizační komisi ve
složení: předseda - Řehák Miloslav, členové - Holan Petr,
Boumová Jana.
Provedením inventarizace majetku obce k 31.12. 2008. Pani
Boumová si vezme na starost ještě inventarizaci v ZŠ.
Výsledky inventarizace budou obci předloženy nejpozději do
9.1. 2009.
 Starosta obce pan Mráz pověřil finanční komisi provedením
kontroly hospodaření a plnění rozpočtu v ZŠ k 31.10. 2008.
 ZO projednalo nabídku firmy Alis s.r.o, Česká Lípa na balíček
modulů informačního systému KEO-X pro obec Sokoleč za
cenu 11.600 Kč bez DPH. ZO tuto nabídku chválilo. OZ po
projednání schválilo návrh rozpočtu obce a ZŠ na rok 2009.
Návrh rozpočtu bude vyvěšen od 18.11. 2008 do 8.12. 2008
na úřední desce Obecního úřadu.
 ZO projednalo a schválilo převedení částky 2.000 Kč na
centrum zdravotně postižených Poděbrady.
 ČSCH Sokoleč zaslal oznámení o konání posvícenské country
zábavy dne 15.10. 2008.
 Violaflora, Roman Hanuš Klipec, zaslala nabídku na stroj pro
údržbu zpevněných ploch, stroj je z roku 2006, najeto má
necelých 10 hodin, požadovaná cena je 40. tis bez DPH.
 V diskuzi informovala pani Boumová ZO o uzavření MŠ
v době vánočních prázdnin. MŠ bude uzavřena od 22.12. 2008
do 5.1. 2009.
 Dále byla v diskuzi projednávána možnost třídění
biologického odpadu. Pečecké služby by nám zdarma
zapůjčili na sběrný dvůr kontejner, do kterého by se vyvážela
jen tráva, listí a odpad ze zahrádek a to by mám pak odváželi
do Hořátve, kde se za 1t uložení platí 200 Kč. Pečecké služby
by si účtovali jen částku 20 Kč za 1 km odvozu.
 ZO schválilo návrh rozpočtu obce a ZŠ na rok 2009. Návrh
rozpočtu bude vyvěšen od 18.11. 2008 do 8.12. 2008 na
úřední desce Obecního úřadu.
 ZO schválilo u příležitosti vítání nových občánků do života,
které proběhne dne 23.11. 2008. Předání částky 1.000 Kč
těmto dětem: Šíf Jakub, Vlasák Jakub, Šimáková Alena,
Prudký Milan, Zemancová Evelin, Krojidlo Ondřej, Tříska
Jiří, Koubek Lukáš, Brudňanská Petra a Mrázová Veronika.
Předáním tohoto finančního daru pověřuje ZO starostu obce
pana Mráze. Celkem bude předáno 10.000 Kč. Vítání nových
občánků do života proběhne dne 23.11. 2008 v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Sokolči od 14.00 hodin.
 ZO schválilo podání žádosti na KÚSK na dotační titul č.1 na
výměnu a opravu střešní krytiny a na dotační titul č.1 na
zateplení stropu v ZŠ.
 ZO schválilo osvobození paní Evy Havlinové, bytem
Poděbradská 51 od poplatku za odpad.
 ZO schválilo vykácení hrušky před RD čp. 122, v ulici
Dlouhá.
 ZO schválilo navýšení kapacity MŠ na 28 dětí pro školní rok
2008-2009.

Zastupitelstvo ze dne 15.10. 2008
 ZO projednalo a schválilo navýšení ceny pohřební kytice do
700 Kč.
 ZO projednalo a schválilo týdenní svoz odpadů i v letních
měsících z důvodu připomínek občanů na zápach z popelnic.
Z tohoto důvodu bude navýšena cena za odpad za každého
občana s trvalým pobytem o 50 Kč. V letošním roce obec
k 30.9. 2008 na odpad doplácí již 220.000 Kč. Letním
týdenním svozem stoupnou náklady ještě zhruba
o 100.000 Kč Na tomto základě ZO schválilo návrh OZV
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
 Starosta obce pan Mráz seznámil ZO s výsledky dílčího
přezkoumání hospodaření obce Sokoleč za rok 2008. Při
tomto přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZO
vzalo dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 na
vědomí.
 ZO projednalo odměny členům komisí, kteří nechodí na
zasedání ZO – odloženo na příští zasedání.
 Pani Jana boumová seznámila ZO s Výroční zprávou Základní
školy. ZO vzalo tuto zprávu na vědomí.
 Tenis Sokoleč zaslal žádost o neinvestiční příspěvek na rok
2009 pro Tenis Sokoleč.
 Agro Sokoleč zaslalo dodatek k nájemní smlouvě týkající se
zvýšeného nájemného.
 Inprojekt, spol. s.r.o. Poděbrady, zaslal fakturu za
vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení
stavby na Inženýrské sítě a komunikace pro 35 rodinných
domů Sokoleč. Cena je dle smlouvy o dílo 136.850 Kč.
 V diskuzi projednávalo ZO přípravu rozpočtu na rok 2009.
 Do rozpočtu budou začleněny inženýrské sítě na plánovaných
parcelách, neinvestiční dotace na činnost spolků a to:
SK
100.000 Kč
Sokol
50.000 Kč + 5.000 Kč zábava
Tenis
10.000 Kč
Chovatelé 10.000 Kč + 5.000 Kč zábava + 4.000 Kč
dětský karneval
Myslivci
10.000 Kč + 5.000 Kč zábava
MS ĆĆK
8.000 Kč 2 akce pro děti + 5.000 Kč zábava
 Dále bude do rozpočtu začleněno vybudování 1 autobusové
zastávky, laviček a odpadkových košů - 100.000 Kč, dětské
hřiště 200.000 Kč, měřiče rychlosti 100.000 Kč, oprava
křižovatky 200.000 Kč.
 ZO Sokoleč schválilo příspěvek TJ Sokolu Sokoleč za
uspořádání country zábavy ve výši 5000 Kč.
 ZO Sokoleč schválilo navýšení ceny pohřební kytice do
700 Kč.
 ZO Sokoleč schválilo příspěvek TJ ZORA Praha - zrakově
postižených sportovců ve výši 200 Kč za zaslání plánovacích
kalendářů.
 ZO Sokoleč schválilo zařazování nakoupeným pozemků do
inventarizace za nákupní cenu.
 ZO Sokoleč schválilo žádost na odnětí zemědělské půdy ze
ZPF na p.č. 474/17 o výměře 829 m², komunikace před Senior
parkem.

Zastupitelstvo ze dne 12.11. 2008
 ZO projednalo a schválilo žádost o vyjmutí zemědělské půdy
ze ZPF p.č. 474/17 o výměře 829m² dle geom. plánu č. 36468/2008 a pověřilo starostu obce pana Mráze podáním vkladu
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Přehled kulturních akcí:
 16.12. 2008 - SOUSEDSKÁ - posezení pro důchodce
v Myslivně od 15.00 hodin. Od 15.00 je připraven kulturní
program dětí MŠ a ZŠ, od 16.00 hraje hudba pana Jeníka.
 31.12.

2008

-

Sokol

Sokoleč

 14.3.

2009 - Chovatelský spolek pořádá
CHOVATELSKÝ BÁL. Nestačí jen nakouknou,
ale i vejít od 20.00 do sokolovny. Pro všechny dokola
hraje Polabanka p. Petráška. Živá tombola je zaručena.

pořádá

ΣΙΛςΕΣΤΡΟςΣΚΟΥ ΖℑΒΑςΥ − ϖε ϖελκ
µ στψλυ Začátek je v sokolovně od 20.00 hod.

 15.3. 2009 - Chovatelský spolek pořádá

DĚTSKÝ KARNEVAL

Vstupenky jsou již v předprodeji za 150 Kč u M.
Bělohlávkové, před zábavou 200 Kč. Zábava zajišťuje
DJ pan Borovka, KARAOKE, 3 BARY.

od 14.00 hodin v sokolovně. Zábava a smích pro
každého, jen nezapomeňte děti doma.
 18.4. 2009 - MS ČČK Sokoleč pořádá JARNÍ
TANCOVAČKU. Tak přijďte to s námi roztočit od
20.00 hodin. Čekáme na vás v sále místní sokolovny.
Hraje kapela Starý Pecky z Kolína a tombola k tomu
patří.

 24.1. 2009 - Myslivecký spolek Sokoleč pořádá
MYSLIVECKÝ BÁL. Přijďte již v 20.00 do
sokolovny. K tanci i poslechu hraje POLABANKA
pana Petráška, nemine vás ani bohatá tombola.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Do života jsme přivítali
 Šimáková Alena
 Krojidlo Ondřej
 Koubek Lukáš
 Tříska Jiří
 Mrázová Veronika
 Brudňáková Petra
 Šíf Jakub
 Vlasák Jakub
 Zemancová Evelin
 Prudký Milan

Životní jubileum oslavili
 V. Poklop
 J. Jeřala
 J. Coufal
 J. Černá
 V. Bernard
 M. Petrnoušek

Vánoce očima dětí

„Ježíšek letí k nám domů.“
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Vzpomínáme na Vás
 Zdeněk Čábelka
 Jiří Šátek
 Josef Čábelka
 Vlastimil Kára

„Takhle u nás naděluje dárky.“

„Dárek po kterém nejvíc toužím.“

Obrazová kronika
 Vítání občánků

Nejkrásnější ze všech
dárků,
vklada zivot do kocarku.
V jednom z nich teď
sladce dýcha Vaše štěstí,
Vaše pýcha.
Blahopřejeme k narozeni
děťátka.
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Vánoční zvonění 6.12.2008
Před Vánocemi jste měli možnost zúčastnit se Vánočního zvonění. Toto setkání proběhlo v místní základní škole.
Celé odpoledne bylo plné vánoční atmosféry a pohody. V téměř každé místnosti, nově zrekonstruované školy, byla
připravena zajímavá výtvarná technika. Nechybělo zdobení perníčků, vánoční aranžmá, výroba zvonečku štěstí atd. Pro
účastníky bylo připraveno také občerstvení v podobě několika druhů koláčů. Po skončení se všichni sešli u rozsvícení
vánočního stromečku na návsi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NOVOROČNÍ RECEPT
Pro inspiraci uvádíme sladkou tečku za starým rokem a příjemný začátek roku nového. Jistě si každý z vás vybere alespoň
jeden recept na Vaječný likér, který mu bude nejbližší. Neváhejte a zkuste si jednoduchou recepturu a sladký výsledek.

Čokoládový likér

Domácí " Vajkoňak"

4 žloutky, 150 g pískového cukru, 1 sáček vanilkového cukru,
150 g hořké čokolády, 500 ml sladké smetany nebo mléka,
300 ml 45% destilátu / rum, brandy:
Žloutky utřeme s pískovým cukrem. Čokoládu rozlámeme
do poloviny smetany nebo mléka a rozvaříme ji. Doplníme
zbylou smetanou, přilijeme ji ke žloutkové pěně, nádobu
vložíme do horké vodní lázně a šleháme do zhoustnutí.
Nesmíme vařit! Nádobu vyjmeme a necháme vychladit za
občasného míchání. Pak přilejeme destilát, promícháme a
slijeme do lahví.
Pokud to vydržíme, necháme likér několik dnů odležet.

6 žloutků, 250 g cukr moučky, 1 vanilkový cukr,
1 kondenzované nesl. mléko, 500 ml mléka, 200 ml i více
Rumu:
Svařte mléko a nechte ho schladnout. Ušlehejte žloutky s
moučkovým cukrem a vanolkovým, přidejte kondenzované
mléko a 1/2 l chladného svařeného mléka. Nakonec přidejte
rum, důkladně promíchejte, slijte do lahví a uložte v lednici.

Karamelový likér
1 konzerva sladkého kondenzovného mléka, 2 konzervy neslaz.
kondenz. mléka, 250 ml smetany ke šlehání, 300 ml rumu:
Neotevřenou konzervu slazeného mléka vařte 2 hodiny ve
vodní lázni na mírném ohni, po zchladnutí vyklopte
zkaramelizovaný obsah konzervy do mixéru, přidejte neslazené
kondenzované mléko a za stálého mixování přidejte ušlehanou
šlehačku. Promixujte, přidejte rum. Pokud nebude směs úplně
hladká přeceďte přes jemné sítko.
Uchovejte v lednici.

Vaječný likér - fofrník
450 ml neslazeného kondenzovaného mléka, 150 ml slazeného
kondenzovaného mléka, 5 žloutků, 1 balíček vanilkového cukru,
200 ml RUMU:
Slazené i neslazené mléko umixujeme se žloutky a
vanilkovým cukrem. Nakonec vmícháme rum. Nápoj
skladujeme v láhvi se širším hrdlem v lednici.

Hezké prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví a spokojenostiv roce 2009 Vám přeje
Zastupitelstvo Obecního úřadu Sokoleč
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.
Redakční rada: Jana Boumová – odpovědný redaktor (zprávy ze zastupitelstva, organizace), Mgr. Jana Seibertová (ekonomika, hospodářství), Ing. Věra Sipajdová
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