Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás informovat o činnosti a hospodaření obce od začátku roku 2008. Naším
hlavním cílem zůstává, vybudovat v obci nové stavební parcely, dále vylepšovat naši školu a udržovat i ostatní obecní
majetek v dobrém stavu. Co jsem si vymyslel navíc je vybudovat v Sokolči obecní vodovod.
Co se týče hospodaření obce, tak si myslím, že se nám daří dobře. Prodali jsme pozemek, tak zvanou „Saharu“, za
kterou jsme utržili 8.600.000 Kč. I přes kritiku některých spoluobčanů jsem přesvědčený o tom, že to byl pro naši obec
velice výhodný prodej, a že tyto peníze několikrát zhodnotíme. Budou použity pouze na nákup pozemků určených pro
výstavbu rodinných domků a na realizaci stavebních parcel.
Dále jsme zažádali na krajském úřadě o dotaci na výměnu oken ve škole. Byla nám schválena dotace 134 000 Kč,
ostatní peníze musí obec doplatit. Výměna oken na celé škole nás bude stát celkem 920 000 Kč, další část rekonstrukce
bude položení dlažby v celé škole, přebroušení a nalakování parket a vybudování závětří u vchodu do jídelny. Zároveň
jsme nechali zhotovit nové vchodové dveře do školy a do jedné třídy byly zakoupeny nové počítače. Celkové náklady na
rekonstrukci školy v letošním roce budou činit asi 1.300.000 Kč. Příští rok bychom chtěli požádat o dotaci na zateplení
stropu ve škole, kde je předpokládaná investice do 200.000 Kč a to si myslím, že by se mohlo z větší části hradit
z dotace.
Nové stavební parcely směrem na Poděbrady jsou rozpracované, je schválené uzemní rozhodnutí, takže zbývá
vyřídit stavební povolení a výběrová řízení na realizaci inženýrských sítí.
Další stavební parcely se budují za Myslivnou, v této lokalitě vznikne celkem 49 stavebních parcel. Zatím proběhlo
výběrové řízení na firmu, která provede projekt na rozmístění stavebních parcel, osvětlení, povrchové kanalizace,
splaškové kanalizace, elektrorozvodů, sdělovacích kabelů, komunikace a veřejné zeleně. V první etapě proběhne územní
řízení a potom stavební povolení na jednotlivé akce. Výběrová řízení pro realizaci jednotlivých staveb si obec bude
provádět sama. Podle mého odhadu si myslím, že stavební parcely by se mohly prodávat na podzim 2009.
Další větší akce bude vybudování obecního vodovodu. Vím, že názory některých našich občanů jsou záporné, ale
přesto si myslím, že vodovod v obci je nutný a jsem rád, že i ostatní zastupitelé s vybudováním vodovodu souhlasí. Chtěl
bych Vás jenom informovat, že nebude povinností pro každého občana, aby se na vodovodní řád připojil, ale věřím, že
do pěti let bude většina domácností na tento vodovod připojena. Je třeba využít tuto možnost dokud ministerstvo
zemědělství na tuto akci dává až 80% dotace. Vodovod by měl stát celkem asi 31 milionů Kč. Bude možné si napojit na
vodovod pouze rodinný domek a nebo pouze jeden kohoutek do kuchyně, na zalévání a ostatní spotřebu si ponecháte
studnu. Ti, kteří budou i nadále vykřikovat, že zbytečně utrácíme peníze upozorňuji, že vodovod nebudujeme pro ně a ani
ne pro sebe, budujeme to hlavně pro ty, kteří teď chodí do školy a nebo se narodí. My už jsme si na tu špatnou vodu
zvykli, nás už to nezachrání a to, že několikaletým konzumováním této vody máme různé zdravotní potíže to asi většina z
nás ví. Další argument je, že na vodovody se budou dávat dotace pouze do roku 2012, takže by bylo nezodpovědné této
možnosti nevyužít. Můžu Vás ujistit, že já osobně s tím budu mí hodně práce a starostí. (Jenom pro zajímavost, když jsme
budovali kanalizaci, a dokumenty potřebné k realizaci této stavby dáme na sebe, tak je to jeden metr vysoký štos různých
výkresů a dokumentů) Stavba vodovodu záleží pouze na přidělené dotaci o kterou jsme zažádali na ministerstvo
zemědělství.
Co se týče podtlakové kanalizace, tak naše obec může být spokojená, v celé obci plní svůj účel dobře a žádné velké
poruchy nejsou. Problém máme po administrativní stránce, celé řízení a ukončení kanalizace (tak zvané vyhodnocení
stavby) mělo být ukončeno do 30. června 2008.
My jsme ministerstvu veškeré dokumenty předali v pořádku a doposud to není uzavřené. Je to problém spíš
ministerstva životního prostředí, které nás minimálně pětkrát ujistilo, že máme vše pořádku a poslední den nám sdělili, že
se jim ztratily nějaké dokumenty a že chybí razítka atd. Já osobně si myslím, že nemají peníze, které nám mají doplatit
(3.750.000 Kč), a tak si vymýšlí hlouposti. Jednání s ministerstvem bylo vždy o nervy a potrvá to až do konce. Důležité
je, že kanalizace je funkční, že jste všichni napojení a spokojení. Nikomu už ani nepřijde na mysl, kam to odtéká a že
vůbec nějaký splaškový odpad produkujeme. Nám nezbývá nic jiného než s ministerstvem i nadále bojovat a prosit, aby
nám tuto stavbu ukončili, peníze doplatili a hlavně, abychom nemuseli nic vracet.
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Údržba obce – koupili jsme dvě nové sekačky diskové a jednu velkou sekačku (traktůrek), která zároveň tu trávu
drtí a nechává jako hnojivo. Pro nás je to velká výhoda, protože nemusíme trávu hrabat a odvážet. Já bych zato chtěl
poděkovat p. Josefu Šátkovi mladšímu, který jako náš bývalí občan nám poskytl na tuto sekačku 50.000 Kč slevy. Je to
profi sekačka a nás stála celkem 200.000 Kč.
Podařilo se nám vystihnout počasí na vyspravení silnic. Tato akce nás stála celkem 140.000 Kč a věřím, že by to
mělo nejméně dva roky vydržet spravené.
Na závěr bych Vás chtěl vyzvat, aby jste se i vy zapojili do dění naší obce a napsali co je potřeba vylepšit, jistě
máte řadu dobrých nápadů, které by se mohly zrealizovat. Jsem přesvědčený o tom, že jsme na svou obec hrdi a že
většině z nás, nám na rozvoji naší obce záleží. Já všem těm, kteří to myslí s naší obcí dobře a zapojují se do dění obce
děkuji.
Vynechejte seriály, oddejte se milování, opravenou školu máme, s hodně dětmi počítáme.
starosta obce
Jiří Mráz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
 ZO Sokoleč schválilo přijetí pět pracovníků na VVP a
požádání Úřadu práce o příspěvek na pět pracovních míst.

Zasedání ze dne 9.1. 2008
 ZO projednalo vyčištění rybníku na p.č. KN 48/1. Starosta
obce p. J. Mráz předložil zastupitelstvu obce tři nabídky na
vyčištění rybníka. Jedná se o vybagrování cca 1.200 m³ bahna.
Firma Tannaco s.r.o. – 263.466 Kč, SSŽ a.s. – 534.786 Kč,
PSVS a.s. – 303.334,05 Kč. ZO po projednání schválilo
nabídku na odbahnění rybníku firmy Tannaco s.r.o. z důvodu
nejvyšší záruky a nejnižší ceny.
 ZO projednalo možnost nákupu polystyrénu na zateplení ZŠ
ještě za ceny roku 2007. Protože není kde polystyrén
skladovat, zastupitelstvo tuto možnost zamítlo.
 Starosta obce p. J. Mráz informoval zastupitelstvo obce o
zůstatku základního běžného účtu obce, který je k 31.12. 2007
8.593.702,83 Kč. Počet obyvatel k 1.1. 2008 je 835 a
k 9.1. 2008 je 839 obyvatel.
 Pi. J. Boumová požádala o změnu rozpočtu ZŠ. V rozpočtu
nebylo naplánované školení ředitelky školy. Ředitelka se
školení zúčastní a částku zaplatí v rámci rozpočtu Základní
školy.
 Starosta obce, p. J. Mráz, informoval zastupitelé o změnách
v zákoně o dani z příjmu.
 Od ledna budou platit zdravotní pojištění i zastupitelé ze svých
odměn. Proto požádal o sdělení zdravotních pojišťoven.
 ZO Sokoleč schválilo návrh kupní smlouvy mezi obcí Sokoleč
a pí. Kateřinou Vomelovou. Dle této smlouvy obce Sokoleč
prodává pí. Kateřině Vomelové pozemky p.č. 978 o výměře
16.658 m², p.č. 628/1 o výměře 1.914 m², p.č. 476 o výměře
56.948 m² a p.č.636/1 o výměře 233.123 m² vzniklým
dělením p.č. 458/2 dle geometrického plánu vyhotoveným p.
Jindřichem Vaníčkem. Uvedené pozemky budou prodány za
kupní cenu 8.600.000 Kč. První splátka ve výši 2.000.000 Kč
bude zaplacena na účet obce nejpozději do 5 dnů od podpisu
smlouvy. Za opožděné zaplacení první splátky je kupující
povinna zaplatit obci denní smluvní pokutu ve výši 0,05%, což
je 1.000 Kč za den. Pokud kupující nezaplatí první splátku do
30 dnů, může obec od smlouvy odstoupit. Doplatek ve výši
6.600.000 Kč bude uhrazen na účet obce nejpozději do 90 dnů
od podpisu smlouvy. Rozhodujícím okamžikem je připsání
částky na účet obce. Pokud kupující doplatek neuhradí do
devadesáti dnů, může obec od smlouvy odstoupit a první
splátka ve výši 2.000.000 Kč propadá ve prospěch obce. ZO
souhlasilo s uzavřením této smlouvy a pověřilo starostu obce
pana Mráze Jiřího a místostarostu pana Dymeše Františka
podepsáním této smlouvy.
 ZO Sokoleč schválilo nákup 4 počítačů do ZŠ Sokoleč. ZŠ
bude navýšen příspěvek s rozpočtovou skladbou dle ceny
počítačů, maximálně do výše 50.000 Kč. Částka bude
z rozpočtu obce převedena z rozpočtové skladby.

Zasedání ze dne 6.2. 2008
 ZO projednalo zrušení OZV č. 03/2005 a zároveň projednalo
novou vyhlášku č.02/2008 a souhlasí s jejich vyvěšením.
 Starosta obce, p. J. Mráz, seznámil ZO s průběhem jednání
valné hromady SOJP konané dne 29.1. 2008. Byly projednány
dotace, částka 408 Kč byla vrácena na účet KÚ SK, na
splátku úvěru na II. čtvrtletí je nutno na investiční účet SOJP
převést částku 313.000 Kč. Pro naší obec to dělá 149.740 Kč.
ZO s převodem částky 149.740 Kč na investiční účet SOJP
souhlasí.
 Starosta obce informoval ZO s postupem prací na odklízení
zeminy a úklidu terénu za přečerpávací stanicí a s vyčištěním
Velimské cesty. Za tyto zemní práce si bude firma Tannaco
účtovat částku cca 30.000 Kč. ZO s poplacením této faktury
souhlasí.
 Pani Mojžíšová Ludmila zaslala žádost na propůjčení zasedací
místnosti OÚ Sokoleč na uspořádání velikonoční výstavy ve
dnech 15 a 16.3. 2008. ZO s propůjčením zasedací místnosti
za cenu 600 Kč souhlasilo.
 ZO předběžně projednalo výměnu oken v Základní škole.
Celková cena by byla asi 860.000 Kč.
 ZO projednalo stav kaštanů u kapličky. Jeden kaštan byl
suchý a rozlomený takže se dal pokácet. Dále zůstanou u
kapličky tři kaštany.
 ZO projednalo stížnosti občanů na toulavé psy. Zákaz
pobíhání psů po ulici se bude hlásit v rozhlase a bude
zveřejněn v Sokolíku. Pokud se situace nezlepší, bude
předáno přestupkové komisi do Poděbrad .
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo inventarizaci veškerého
majetku, závazků a pohybů majetku obce Sokoleč k
31.12. 2007.
 ZO Sokoleč schválilo inventarizaci veškerého majetku
příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy letce
Františka Nováka Sokoleč k 31.12. 2007.
 ZO Sokoleč schválilo vyřazení kancelářské židle z majetku
obce.
 ZO Sokoleč schválilo uzavření smlouvy o sdružení
prostředků k zabezpečení rozšířené činnosti jednotky požární
ochrany SDH Sadská s cílem zajistit požární bezpečnost obce
Sokoleč. Obec Sokoleč sdruží prostředky ve výši 25.000 Kč
do 31.3. 2008.
 ZO Sokoleč schválilo zlepšený hospodářský výsledek
Základní školy a Mateřské školy letce Ftantiška Nováka
Sokoleč a jeho rozdělení do: fond odměn 15.211 Kč, fond
rezerv 60.846,49 Kč.
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MěÚ Poděbrady vydá Opatření veřejné povahy, které bude na
15 dní vyvěšeno a poté bude předloženo zastupitelstvu obce
ke schválení.

Zasedání ze dne 5.3. 2008
 Starosta obce seznámil ZO s kupními smlouvami na nákup
pozemků p.č. 711/3 o výměře 1813 m², p.č. 738/2 o výměře
288 m² a p.č. 693 o výměře 4211 m². Smlouvy a vklad na
katastr nemovitostí zaplatí obec a odhady a daň z převodu
nemovitostí zaplatí prodávající. ZO odkoupení těchto
pozemků za těchto podmínek a za cenu 100 Kč za 1 m²
schválilo.
 ZO projednalo cenové nabídky na výměnu oken v základní
škole. První nabídku předložil Kasal Pavel za cenu
809.276 Kč, druhou nabídku předložil Smetana Martin za
cenu 836.277,26 Kč a třetí nabídku předložil Everlast cs za
cenu 805.869 Kč bez parapetů. ZO po podrobném
prostudování nabídek vybralo nabídku pana Pavla Kasala,
Velim z důvodu vybraných komponentů, ceny a kvality jejich
práce. Po vybrání firmy ZO rozhodlo požadavky na výměnu
oken ještě rozšířit o zakrytí zadního vchodu do ŠJ a výměnu
dveří do ŠJ, takže konečná cena se ještě změní a konečná
nabídka bude znovu předložena ZO ke schválení.
 Starosta obce seznámil ZO s návrhem vybudování vodovodu v
obci. Vodovod by byl tažen z Kluku, potrubím o průměru
15 cm až na konec obce směrem na Předhradí, aby se tyto
obce mohly v případě potřeby připojit, délka potrubí by byla
asi 10 km, zatím jsou předloženy dva návrhy, jeden předložil
Stavokomplet Ústí nad Labem, s.r.o – předběžná cena by byla
asi 30.500.000 Kč, a druhý návrh předložil VIS Hradec
Králové – předběžná cena by byla asi 30.871.800 Kč. Celá
akce by byla rozdělena do dvou etap z důvodu dotace, která
by byla při tomto řešení 80%. Občané by na přípojky
nepřispívali. ZO návrh projednalo a pověřilo starostu obce,
pana Mráze jednáním ohledně zpracování projektové
dokumentace na stavbu vodovodu v obci.
 ZO Sokoleč pověřilo starostu obce, aby požádal Pozemkový
fond ČR o bezplatné převedení pozemků, které jsou
schváleným ÚP obce určeny pro bytovou zástavbu.
 Zastupitelstvo
obce
Sokoleč
schválilo
Převedení
neinvestičních dotací zájmovým organizacím ve výši: ZO
ČSCH Sokoleč 18.000 Kč, MS Březina Sokoleč 15.000 Kč,
Sokolu Sokoleč 30.000 Kč, SK Sokoleč 40.000 Kč, Tenisu
Sokoleč 10.000 Kč a MS ČČK Sokoleč 5.000 Kč. Dotace
budou převedeny po potvrzení čísel účtů a ZO ČSCH po
uspořádání dětského karnevalu.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo použití výtěžku z
provozování VHP ve výši 20.902 Kč od společnosti Esotronik
plus s.r.o. na vybudování chodníku u nově plánované
zastávky autobusů před čp. 96.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo proplacení 88.060 Kč
za předání dokumentace pro územní řízení akce Lokalita
rodinných domů v Sokolči.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč rozhodlo odměny zastupitelům
obce pro letošní rok nenavyšovat.

Zasedání ze dne 16.4. 2008
 ZO provedlo vyhodnocení nabídek soutěže na projektovou
dokumentaci „vodovod Sokoleč“ - Cenová nabídka za
zpracování dokumentace pro územní řízení včetně jeho
vydání, zajištění podkladů a žádost o změnu PRVK a podání
žádosti o dotaci na MZe ČR:
1. nabídka - PROIS, a.s. (Veverkova 1343, 50002 Hradec
Králové) - 653.310 Kč.
2. nabídka - Vodohospodářské Inženýrské služby,a.s. (Křížová
472/47, schránka 39, 15039 Praha 5) - 618.800 Kč.
3. nabídka - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol.s.r.o.
(Na Střezině 1079, 50002 Hradec Králové) - 473.620 Kč.
ZO pro vysoké ceny za zpracování dokumentace soutěž
zrušilo a rozhodlo, že vyhlásí novou soutěž, kterou rozšíří
a hodnotící kritéria, která budou až do stavebního povolení
včetně stavebního dozoru.
 ZO projednalo konečnou nabídku na výměnu oken a dveří v
Základní škole. Nabídka je po aktuálních úpravách ředitelky
základní a mateřské školy včetně nových dveří do školní
jídelny. Konečná cena po těchto úpravách bude 880.401 Kč.
ZO nabídku schválilo a pověřilo starostu obce uzavřením
smlouvy.
 ZO projednalo a schválilo soubor změn č.1 územního plánu
obce Sokoleč. Jedná se o změnu Z 01.1 p.č. 641/42 a 641/48
k.ú. Sokoleč – změna z bydlení individuálního na nerušící
drobná a řemeslná výroba s vyloučením jakékoliv formy
výroby a skladování s výjimkou umístění provozu stavebního
dvora, kde musí být vyloučen nadlimitní vliv provozovaných
činností, zejména hluku, což si vyžádá realizaci protihlukové
stěny doplněné pásem izolační zeleně o šíři min 9m a o
změnu Z 01.2 p.č. 461/1,461/9 a 48/27 v k.ú. Sokoleč ze
sídelní zeleně na občanskou vybavenost. Zmenšené plochy
sídelní zeleně budou kompenzovány výsadbou doprovodné
zeleně na p.č. 461/1 podél vodoteče. ZO soubor změn č. 01
územního plánu obce Sokoleč při konečném projednání
schválilo.
 Starosta obce pan Mráz seznámil ZO s výsledkem
přezkoumání hospodaření obce Sokoleč za rok 2007. Při
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZO zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sokoleč
za rok 2007 schválilo.
 Starosta obce pan Mráz seznámil ZO s výsledkem
přezkoumání hospodaření SOJP za rok 2007. Při přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZO zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření SOJP za rok 2007
schválilo.
 Starosta obce pan Mráz seznámil ZO s výsledkem daňové
kontroly provedené FÚ Nymburk. Kontrolou bylo zjištěno že
v roce 2004 bylo z kapitoly Ministerstva práce na úhradu
mzdových nákladů zasláno 350.400 Kč a my jsme použili
pouze 350.080 Kč. Tudíž částku 320 Kč musíme vrátit na
účet FÚ Nymburk do 30 dnů po obdržení platebního výměru.
ZO vrácení částky 320 Kč schválilo.
 Pan František Dymeš, Sokoleč čp. 252, požádal o odkoupení
pozemku p.č. 659/31 v K.ú. Sokoleč o výměře 42m². Jelikož
se jedná o pozemek, který se nachází na jeho zahradě a je
obecní, ZO s prodejem souhlasí. Záměr prodeje pozemku
bude vyvěšen na úřední desce. Cena pozemku bude
100 Kč/m², zaměření provede kupující na vlastní náklady.
 Starosta obce pan Mráz informoval ZO o stavu vody v
koupališti. Voda v koupališti je prozatím pěkná a je jí hodně,
takže i odtéká. Je v ní ale poměrně hodně ryb které by bylo

Zasedání ze dne 12.3. 2008
 Ing. arch. Pavel Koubek na tomto veřejném projednání
seznámil přítomné se změnou územního plánu č. 1. Tato
změna se týká dvou lokalit. Jedna je v parku za klubovnou
chovatelů p.č. 461/1 a 461/9 a druhá za pekárnou p.č. 461/42
a 461/48. Ing. arch. Koubek vysvětlil k čemu nohou být tyto
pozemky nyní použity a předložil opatření, aby provoz na
těchto pozemcích nijak nerušil obytnou zónu. Povolení k
provozu bude vydávat stavební úřad v Poděbradech, který
zajistí, aby vše bylo v souladu s územním plánem a to pak
bude i podmínkou kolaudace. K navrhované změně územního
plánu č. 1 nejsou připomínky ani z řad dotčených orgánů a
obce a ani z řad občanů. Pani Lenka Tománková seznámila
přítomné s tím, že nyní odbor rozvoje a územního plánování
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 ZO Sokoleč schválilo převod částky 177.008 Kč na
investiční účet SOJP.
 ZO Sokoleč schválilo závěrečný účet obce za rok 2007
včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2007
a jeho projednání uzavřelo vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením obce bez výhrad.
 ZO Sokoleč schválilo osvobození následujících nemovitostí a
osob od poplatku za odpad na rok 2008: čp 41, 44, 51, 53, 62,
63, 129, 134, 135, 149, 157, 160, 181, 191, 192, 206, 231, p.
Brhlíka, Havlinu, Krojidla bytem na čp. 51 a pí. Řehákovou
Zdeňku bytem na čp. 244.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo neinvestiční příspěvek
na činnost MS ČČK Sokoleč ve výši 5.000 Kč.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo prodej pozemku p.č.
659/31 o výměře 42 m² p. Dymešovi za cenu 100 Kč/m² s tím,
že si pan Dymeš zaměření pozemku provede na vlastní
náklady.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč zamítlo žádost na osvobození od
poplatku za odpad pí. Evě Havlinové, trvale bytem Východní
282.

třeba vylovit. Budou uspořádány rybářské závody, na které
bude použita dotace místo na dětský den, který se letos konat
nebude. Rybářské závody bude mít na starosti p. Řehák
Miloslav a p. Melezinek Roman.. Koupaliště se letos
vypouštět nebude, pouze se ošetří permy.
 V Třešňové ulici by bylo potřeba opravit komunikaci, bylo na
ni málo škrábanky a nyní jsou v ní stále díry. Objednají se dvě
auta s balenou a komunikace se vyspraví asi od Faustů po p.
Simana. ZO pověřuje starostu opravou komunikace za částku
cca 60.000 Kč.
 ZO Sokoleč schválilo územně plánovací koncepci k nově
plánovaným parcelám. Požaduje doplnit min. výšku hřebene
na 6 m, požaduje doplnit výšku podezdívky na max. 700 mm,
výplně polí ze dřeva nebo z kovu a větu: „s mezerami, které
oplocení zprůhlední“, vypustit. V části využití objektu doplnit
možnost umístění drobné stavby do 25 m², střecha této stavby
bude v souladu jak tvarem, tak zastřešením s rodinným
domkem.
 ZO Sokoleč schválilo kupní smlouvy na vykoupení pozemků:
p.č. 736/2 o výměře 8.448 m² a 737 o výměře 1.513 m² od
Vladimíra a Miloslavy Psotových, p.č.710 o výměře
6.492 m²od Josefa Karbusického, p.č. 784/3 o výměře
1.485 m² od Oldřicha Součka. Všechny za cenu 100 Kč/m² .
Smlouvy a vklad na katastr nemovitostí zaplatí obec a odhady
a daň z převodu nemovitostí zaplatí prodávající.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo dodatek č.1 ke
směrnici č. 10 ke třídění majetku obce. V operativní evidenci
bude od 1.1. 2008 veden majetek od 500 Kč do 1.000 Kč.

Zasedání ze dne 11.6. 2008
 Starosta obce, p. J. Mráz seznámil ZO s plánem prací na
výměně oken v ZŠ a se smlouvou o poskytnutí účelové
dotace z POV na tuto akci – obec obdrží 134.000 Kč.
Dokumentace závěrečného vyhodnocení musí obsahovat
fotodokumentaci o realizaci a výsledcích akce v digitální
podobě. Dále se o prázdninách plánuje výměna dlažby v ZŠ.
 ZO projednalo prodej parcely 474/8 o výměře 2.009 m² v KÚ
Sokoleč, která vznikla oddělením od skupiny parcel PK p.č.
458/2. Záměr prodeje tohoto pozemku za částku 350 Kč/m²
byl vyvěšen dne 16.5. 2008 a sejmut 11.6. 2008. O tento
pozemek projevil zájem p. Marek Kudry, Nádražní 104,
Cerhenice. ZO prodej pozemku p.č. 474/8 o výměře 2.009 m²
schválilo p. Marku Kudrymu za cenu 350 Kč/m².
 Vyhodnocení soutěže na zpracování projektové dokumentace
pro územní řízení, zajištění vydání územního rozhodnutí a
zpracování a projednání investičního záměru k žádosti o
podporu na stavbu vodovodu – nabídku předložili:
o PROVOD-inženýrská společnost, s.r.o, Hrnčířská 56/12,
Ústí nad Labem cena včetně DPH 285.600 Kč.
o AQUA CONTAKT, Praha v.o.s., Buzulucká 6, 160 00
Praha 6 cena bez DPH 270.000 Kč.
o Kubý s.r.o., projekční a inženýrská kancelář, Chopinova
1564/8, Praha 2 cena včetně DPH 345.100 Kč.
ZO se po projednání nabídek rozhodlo pro nabídku
společnosti PROVOD, Hrnčířská 56/12, Ústí nad Labem, PSČ
400 01, z důvodu nejnižší ceny. Termíny na zpracování
dokumentace byly prakticky stejné u všech tří nabídek.
 Vyhodnocení soutěže na projektování stavebních parcel na
vykoupených pozemcích o celkové rozloze 56.500 m² za
podmínek: smlouva bude obsahovat rozparcelování pozemků
na stavební parcely, komunikace, veřejnou zeleň a prostor na
dětské hřiště atd., dále smlouva bude obsahovat termín
ukončení schváleného územního rozhodnutí a termín
ukončení stavebního povolení. Hodnotit se bude: 1. celková
cena, 2. nejlepší řešení (náčrtek, např. jedna ulice, počet
parcel), 3. doba ukončení (stavební povolení). Nabídku
předložili:
o Ing. arch. Milan Krátký, ARK by finnproduct (Husická 54,
Praha 3). Celková cena: 920.000 Kč, náčrtek: předložen na
35 parcel, doba ukončení: nepředloženo.
o Ing. arch. Ivan Sobotka a ing. Zdeněk Linhart, Poděbrady.
Celková cena: 532.000 Kč, náčrtek: nepředložen, doba
ukončení: 31.5.2009.

Zasedání ze dne 14.5. 2008
 Starosta obce, p. J. Mráz seznámil ZO s uzavřením smlouvy o
dílo na výměnu oken a dveří v ZŠ s firmou p. Kasala.
Výměna proběhne v termínu od 1.7. 2008 do 19.7. 2008 za
cenu 880.401 Kč, kterou schválilo ZO dne 16.4. 2008. ZO
bere tuto smlouvu na vědomí.
 V měsíci dubnu bylo vykoupeno 24.249,99 m² pozemku ve
stavební zóně v KÚ Sokoleč v lokalitě za Myslivnou za cenu
100 Kč/m², celkem tedy za 2.424.999 Kč. Dne 5.5. 2008 byla
doplacena částka 8.600.000 Kč slečnou Vomelovou za
pozemek na tvz. Sahaře. Zůstatek našeho účtu po těchto
transakcích je k 5.5. 2008 14.274.600,19 Kč.
 Po předchozím projednání byla vypsaná soutěž na
projektování stavebních parcel na vykoupených pozemcích o
celkové rozloze 56.500 m². Smlouva bude obsahovat
rozparcelování pozemků na stavební parcely, komunikace,
veřejnou zeleň a prostor na dětské hřiště atd., dále smlouva
bude obsahovat termín ukončení schváleného územního
rozhodnutí a termín ukončení stavebního povolení. (projekty
na řešení: povrchové vody, podtlakové kanalizace, veřejné
komunikace,
elektrorozvody,
sdělovací
kabely
).
Vyhodnocení soutěže bude na ZO Sokoleč dne 11.06. 2008.
ZO s vyhlášením soutěže a s jejími podmínkami souhlasí.
 ZO projednalo a zamítlo návrh na vybudování jednotných
informačních cedulí.
 Tělocvičná jednota Sokol Sokoleč oslaví v letošním roce 70.
výročí zbudování Sokolovny. Při této příležitosti připravuje ke
dni 1.6. 2008 sportovní odpoledne. Na tuto akci ZO schválilo
neinvestiční příspěvek ve výši 20.000 Kč.
 Prostav, s.r.o, Poděbrady, předložil cenovou nabídku na odvoz
stavební suti ze separačního dvora a její následné uložení na
skládku. Cena za tento odvoz by byla 18.500 Kč bez DPH. ZO
projednání této nabídky zatím odložilo.
 ZO Sokoleč schválilo prodej části nezasíťovaného pozemku
458/2 dle GP o výměře 2009 m² s p.č. 474/8 za min. cenu
350 Kč za 1m². Pozemek je v ÚPO určen pro výstavbu RD.
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 ZO projednalo předání knih pro děti, které nastoupí do první
třídy pro školní rok 2008/2009 (M. Dymeš, L. Váchová, M.
Řehák, L. Klimová, J. Lenčéš).
 ZO projednalo a odsouhlasilo vyřazení křovinořezu z
1.6. 1997, který není schopen provozu a jeho opravy jsou
nerentabilní.
 ZO se seznámilo s možnostmi úprav a vyčistění rybníka za
Kovárnou.
 ZO Sokoleč schválilo příspěvek 1996 Kč na příspěvek do
Vodního světa v Kolíně pro děti Sokola Sokoleč.
 ZO Sokoleč schválilo neinvestiční příspěvek z obecního
rozpočtu v částce 300.000 Kč pro Sokol Sokoleč, který díky
příspěvku 200.000 Kč župy Kolín provede opravu fasády na
sokolovně.

o Ing. Jindřich Hof, PARINGSTAV (Chvalovická 1076,
Pečky). Celková cena: 460.100 Kč, náčrtek: předložen na
48 parcel, doba ukončení: 31.5.2009.
o Ing. arch Karel Polívka, (Na Magistrále 683, 280 02 Kolín
II). Celková cena: 450.000 Kč náčrtek: předložen na 28
parcel, doba ukončení: 12/2009.
o Ing. arch. Jan Rittera (Nám. Přemyslovců 10/23, 288 00
Nymburk). Celková cena: 1.088.850 Kč, náčrtek 1:
předložen na 37 parcel, náčrtek 2: předložen na 50 parcel,
náčrtek 3: předložen na 50 parcel, doba ukončení: 8-12
měsíců.
ZO nabídky projednalo a vybralo nabídku č. 3 pana ing.
Jindřiha Hofa z důvodu přijatelné ceny, ale hlavně nejlepšího
řešení parcelace. Doba ukončení je srovnatelná u všech
nabídek.
 Starosta obce, p. J. Mráz navrhl ZO odvodnění ulice Ke
Hřišti, před domem 311. Po přívalovém dešti dne 31.5. 2008
nestačila voda odtékat a tekla do sklepa. ZO situaci projednalo
a odvodnění zamítlo. Tato lokalita je již pro běžní dešťové
srážky vyřešena a pro mimořádné přívalové srážky nemůže
obec situaci řešit, protože obdobný problém nastal na více
místech ve v naší obci.
 ZO projednalo žádost spol. Esotronik plus a Fox s.r.o. na
provozování VHP v pohostinství pana Kyjovského a
Sokolečský valach na druhé pololetí roku 2008. Po projednání
byl provoz VHP schválen.
 ZO projednalo návrh na osvobození od poplatku za odpad na
rok 2008: čp.143 a 224. čp. 143 ZO rozhodlo od poplatku
osvobodit. Tento dům je prázdný, nikdo ho neužívá.
Osvobození čp. 224 ZO zamítlo.
 Město Poděbrady zaslalo vyúčtování neinvestičních nákladů
na žáky naší obce, kteří navštěvují ZŠ v Poděbradech ve výši
147.160 Kč.
 ZO Sokoleč schválilo prodej pozemku p.č. 474/8 o výměře
2.009 m² p. Marku Kudrymu (Nádražní 104, Cerhenice), za
cenu 350 Kč/m².
 ZO Sokoleč schválilo vyřazení rotační sekačky a počítače.
Sekačka bude prodána za částku 4.000 Kč p. Dubňanskému.
Počítač bude zlikvidován na separačním dvoře.
 ZO Sokoleč schválilo nabídku č.3 p. ing. Jindřiha Hofa,
PARINGSTAV (Chvalovická 1076, Pečky), na projektování
stavebních parcel na vykoupených pozemcích o celkové
rozloze 56.500 m² z důvodu přijatelné ceny, ale hlavně
nejlepšího řešení parcelace. Doba ukončení je srovnatelná u
všech nabídek.
 ZO Sokoleč schválilo na provozování VHP spol. Esotronik
plus a Fox s.r.o. v pohostinství p. Kyjovského a Sokolečský
valach na druhé pololetí roku 2008.
 ZO Sokoleč schválilo nákup sekacího traktůrku Rider
Husqvarna proflex 18, sekací zařízení Combi 122 za cenu
199.900 Kč od p. Josefa Šátka, nářadí a stroje.

Zasedání ze dne 6.8. 2008
 SK Sokoleč zaslalo žádost na neinvestiční příspěvek na
provoz oddílu kopané ve výši 100.000 Kč. V kabinách mají
možnost vyměnit radiátory a některá okna. ZO po projednání
příspěvek schválilo.
 Starosta obce, pan Mráz seznámil ZO s postupem prací v ZŠ.
Všechna okna jsou již vyměněná a okolí oken a sokly pod
okny vymalované, ve školce jsou vybourané dvě příčky
a staré dveře zazděné, je předělaná elektrika, položená dlažby
a vymalováno, v pátek se ještě budou čistit koberce. Ve školní
jídelně je již také vše hotovo, položená dlažba, vymalováno,
předělaná elektrika a dozděné závětří u vchodu do školní
jídelny, ve škole je již také položená dlažba, natřené sokly a
okolí oken, 18.8. se budou ještě brousit parkety. Tyto práce
byly předem se všemi zastupiteli projednány telefonicky.
Parkety se vybrousí, překytují, znovu přebrousí a nalakují.
Cena za tuto práci bude do maximální výše 110.000 Kč. ZO
přebroušení parket za cenu do maximální výše 110.000 Kč
schválilo.
 Při výměně oken a dveří v ZŠ se ještě doobjednávaly další
okna a dveře, které nebyly původně v plánu výměny. O ně se
nyní musí rozšířit nabídka a udělat dodatek ke smlouvě. Cena
bude navýšena o maximálně 120.000 Kč. ZO s dodatkem ke
smlouvě na výměnu oken v ZŠ souhlasilo.
 Při opravách v ZŠ bylo zjištěno, že v tělocvičně jsou dvoje
akumulačky, které již nejdou opravit, takže je třeba zakoupit
nové. Po projednání ZO rozhodlo, aby škola zakoupila nové
a po zaplacení ji bude navýšen neinvestiční příspěvek. Do
nového zastřešení před ŠJ jsou potřeba dát dvě lavice, aby si
důchodci, kteří chodí pro obědy měli kam sednou. ZO
zakoupení lavic schválilo. Po zaplacení bude škole navýšen
neinvestiční příspěvek. Starosta obce seznámil ZO
s průběhem valné hromady SOJP. Je třeba navýšit investiční
účet svazku o částku 370.000 Kč, což pro naší obec dělá
177.008 Kč. ZO převod schválilo.
 ZO Sokoleč schválilo zakoupení dvou kusů Aku kamen do
tělocvičny ZŠ a dvou kusů lavic do chodby před ŠJ. Škola si
vše zaplatí a poté ji ve stejné výši bude převeden neinvestiční
příspěvek.

Zasedání ze dne 9.7. 2008
 ZO projednalo žádost p. Šmída Václava (Václavské nám.
170), Přelouč s umístěním atrakcí na pouť v obci pro rok
2009. Do obce bude předáno 50 volných vstupenek na
houpačky.

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

ČINNOST SPOLKŮ
radiátorů. Toto opatření by mělo celkově zlepšit stav našeho
areálu.
Dál bude probíhat péče o hrací plochy – sekání trávy a
zavlažování. Tato činnost přinesla u své vynikající výsledky.
V anketě deníku Nymbursko z 25.7. 2008 odhlasovali čtenáři na
internetových stránkách právě naše hřiště jako nejlepší. V pořadí

SK Sokoleč
Fotbalový klub SK Sokoleč se chystá v průběhu sezóny
k dalším úpravám svého areálu. V plánu je výměna oken
v kabinách, nové rozvody topení společně s výměnou starých

5

hlasů 1. místo Sokoleč (60 hlasů); 2. Polaban Nymburk (53
hlasů); 3. Čelákovice (43 hlasů); 4. Semice (30 hlasů). Za
pečlivou údržbu je třeba poděkovat panu Pokornému,
Provazníkovi a Mojžíšovi.
Na postech trenérů pro další období potom u našich
mužstev budou – žáci p. Holan; dorostenci p. Chuchvalec,
mužstvo A – p.Košek , mužstvo B – p. Nechvíl.
25.8. by se na našem hřišti měl uskutečnit patrně od
17:00 hodin zápas reprezentace do 18 let. Informace o
vylosovaných mužstvech budou na plakátech. Srdečně zveme
všechny příznivce fotbalu k návštěvě.
R. Melezínek

připomenout, že jsme rádi, že máme sokolovnu a dílo našich
předků slouží účelu,pro který bylo postaveno a to především
dětem a mládeži k jejich sportovnímu vyžití. Naše sportovní
akademie se vydařila,jen škoda, že nebyla větší účast. Všichni,
kteří se přišli podívat, mohli shlédnout:
 Cvičení malých předškoláků pod vedením Magdy
Zemancové, cvičení na nářadí našich žákyň a žáků pod
vedením Zlatky Ludvíkové a skladby: břišní tance – TJ
Pečky, skladbu se stuhou –TJ Pečky, Bosa Nova – žákyně
TJ Sokoleč a TJ Žleby, Tance našich dorostenců – M.
Bělohlávková, K. Vejtrubová a Jan Kulich
Děkujeme všem, kteří svou činností přispěli ke zdárnému
průběhu našich oslav,především děkujeme Zlatce Ludvíkové za
její čas a trpělivost a všem dětem, které poctivě nacvičovaly a ze
kterých jsme měli opravdu velkou radost.
Se skladbou Bosa Nova se 8 našich žákyň zúčastnilo
Podještědského sletu ve dnech 20.6. 2008 až 22.6. 2008
v Liberci. Děkujeme všem za vzorné chování a cvičení. Tohoto
sletu se zúčastnili:
 Kosinová Kristýna, Mrázová Petra, Kovářová Petra,
Kurucová Ema, Provazníková Petra, Kárová Kristýna,
Dymešová Andrea, Ludvíková Jana.
 Cvičitelé: Zemancová Magda. Ludvíková Zlatka.
V červenci nám ČOS Praha, Župa Kolín přiznala dotaci na
opravu fasády ve výši 200.000 Kč s tím, že v vlastních
prostředků sokola uhradíme částku 167.000 Kč.
Bez přiznání dotace z Obecního úřadu Sokoleč bychom se
pouze s vlastními zdroji a s dotací z České obce sokolské do
opravy fasády tak velké budovy nemohli pustit. Proto patří naše
upřímné poděkování zastupitelům obecního úřadu, kteří nám
schválili dotaci ve výši 300.000 Kč, abychom toto velké dílo
mohli začít. Tak se stane skutečností, že u příležitosti 70. výročí
postavení sokolovny bude mít tato budova novou fasádu a bude
zkrášlovat střed naší obce.

Činnost Tělocvičné jednoty Sokol Sokoleč
Tělocvičná jednota Sokol Sokoleč kromě pravidelného
cvičení a treninků v sokolovně zahájila v roce 2008 svoji činnost
účastí na turnaji v malém florbale v Pečkách. Naši žáci se
umístili jako pátí.
V lednu jsme dokončili šatnu sokolovny tak, aby mohla být
v provozu pro všechny pořádané plesy a zábavy. Po
sádrokartonu, který udělal p. Pavel Bitala, p. Vaníček
vymaloval, p. Podhrazský přivařil věšáky na kabáty. Děkujeme
našim stolním tenistům za odvedenou práci.
V únoru proběhla pravidelná revize nářadí, takže jsou
splněny všechny podmínky pro jeho používání a bezpečné
cvičení. A aby cvičení bylo opravnu na úrovni, absolvovali naši
cvičitelé školení cvičitelů v průběhu měsíce února a to: Magda
Zemancová, Jana Boumová ml., Zlatka Ludvíková, Hana
Šafránková, Iveta Drahokoupilová, Jan Kulich.
V březnu jsme vyhrabali listí v zahradě sokolovny a
odvozili na kompost. Děkujeme všem zúčastněným, našim
ženám, mužům a především tatínkům našich dětí. Traktor a
odvoz nám zdarma poskytla Agro Sokoleč, a.s.
 Dne 23.5. 2008 se naši cvičenci zúčastnili atletických
závodů v Kolíně.
 23.5 – 25.5. 2008 se náš dorost zúčastnil zálesáckého
závodu zdatnosti v Úpici.

Naše plány do konce roku :











Po nové fasádě – mytí oken sokolovny - brigáda ženy.
10.9. 2008 – zahájení pravidelného cvičení a treninků
v sokolovně.
13.9. 2008 plánujeme výlet na kolech s dětmi směr
Bedřichov, Křečkov.
září – florbalisté sběr železného šrotu v obci
vymalování nářaďovny – J. Čemus
říjen – v naší sokolovně se bude pořádat zálesácký župní
závod, kterého se zúčastní všechny TJ Župy Kolín.
11.10. 2008 Country zábava – hraje skupina REBUS
Srdečně zveme všechny příznivce coutry hudby.
listopad 2008 – naši cvičenci se zúčastní soutěže Team
Gym v Kolíně.
Podzimní turnaj ve florbalu.
26.12. 2008 Vánoční turnaj ve stolním tenisu.

Děkujeme všem za přízeň Sokolu Sokoleč a těšíme se na
shledání s Vámi při cvičení a zábavách v sokolovně s novou
fasádou.
Výbor TJ Sokol Sokoleč

OSLAVY 70 LET:
Protože sokolovna v Sokolči slaví v tomto roce 70 výročí
zbudování, celé první pololetí naše žákyně poctivě nacvičovaly
skladbu Bosa Nova, s níž se nám představily na sportovní
akademii, kterou jsme uspořádali dne 1.5. 2008. Touto sváteční
nedělí jsme chtěli nejen sobě, ale občanům celé vesnice

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

ŠKOLA
Uplynulý školní rok byl naplněn mnoha aktivitami a také
úspěchy našich dětí. V celém jeho průběhu jsme se zúčastnili
kulturních a sportovních akcí, vystupovali jsme pro veřejnost.
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klidný. Všem zaměstnancům, rodičům a hlavně dětem přeji, aby
jim přinášel jen samé radosti a ty nejlepší známky.
Mgr. Iveta Sixtová
Ředitelka školy

V podzimním období jsme zahlédli několik divadelních
představení a nezapomněli jsme si vyrobit draky, které jsme pak
pouštěli na fotbalovém hřišti.
Adventní čas jsme zahájili již tradičním rozsvěcením
vánočního stromu u školy. Zde byla vyhodnocena soutěž o
nejkrásnější vánoční ozdobu a měli jsme připravené krátké
představení pro veřejnost. Pak už jsme chystali vánoční
akademii a vyráběli dárečky, které jsme rozdali důchodcům na
prosincovém vystoupení. Zbytek jsme prodali na vánočním
jarmarku, který byl spojen s akademií. Tady děti zahrály,
zazpívaly, přednesly básně, zacvičily, zatančily – prostě
předvedly, co všechno umí.
Jarní a letní období bylo ve znamení sportovních soutěží.
Zúčastnili jsme se plavecko-běžeckých závodů, turnaje ve
florbalu, kopané a atletických závodů a byli jsme velmi úspěšní!
Obsadili jsme vždy stupně vítězů a všechny děti, které naši
školu vzorně reprezentovaly, si zaslouží ještě jednu velkou
pochvalu. Díky patří: M. Tomkovi, K. Krojidlovi, M. Veselému,
D Řehákovi, D. Sipajdovi, M. Krejčíkovi, J. Petržálkovi, A.
Sipajdovi, F. Mrázkovi, J. Koškovi, O. Švestákovi, J.
Krojidlovi, K. Hassanovi, R. Jirákovi, J. Čápovi, P. Váchovi, A.
Dymešové, P. Provazníkové, T. Hláskové a K. Kárové.
Před koncem školního roku jsme uspořádali noc ve škole
s karnevalem a byli jsme v přírodě. Ta se uskutečnila od 9. do
13. června v Rokytnici nad Jizerou na chatě Roxaně. Byli jsme
velmi pěkně ubytování, výborně zde vařili a my si užili od všeho
kousek. Trošku jsme se učili, soutěžili jsme, hráli si, koupali
jsme se a chodili na vycházky. Školní rok jsme zakončili
akademií a rozloučením s páťáky, kteří odcházejí na 2. stupeň
do Cerhenic a do Poděbrad.
Během prázdnin ale škola nezůstala opuštěná. Děti
vystřídali řemeslníci a škola procházela dalšími úpravami.
Vyměnila se všechna okna, hlavní dveře a dveře vestibulu. Staré
linoleum vylo v celé škole nahrazeno dlažbou a ve všech třídách
ZŠ byly zrekonstruovány parkety. K velkým stavebním úpravám
došlo i v MŠ.
Ráda bych tímto poděkovala pane starostovi Jiřímu
Mrázovi a celému zastupitelstvo za vynikající spolupráci a
vstřícnost. Bez toho by škola nemohla dobře fungovat a
především tak pěkně vypadat. Nejvíce to určitě ocení nejen
zaměstnanci školy, ale především děti a jejich rodiče.
A co nás čeká v příštím školním roce? Plánujeme opět
návštěvy divadelních představení, na Vánoce „Vánoční
zvonění“ – výtvarnou dílnu pro děti a rodiče, školní akademii ke
dni matek, Den dětí, dvoudenní celoškolní výlet a mnoho
dalších akcí. Těším se, že nový školní rok bude úspěšný a

Mateřská škola
Školní rok 2007/2008 v mateřské škole byl ve znamení
velkého počtu nově příchozích tříletých dětí, a tak byly začátky
náročné. Stýskání, slzičky a někdy dosti dramatické odloučení
od rodiny, ale patří k naprosto k běžnému vstupu dětí do MŠ.
Nakonec si zvykly všechny děti a i o trochu více plačící
chlapečkové po nějakém čase dokázali nový životní krok ustát a
do kolektivu svých vrstevníků chodit s chutí.
V průběhu roku jsme absolvovali návštěvu 10 kulturních
akcí – většinou divadelních představení, vánoční besídku i
vydařený výlet do ZOO Chleby a na zámek v Loučeni.
V průběhu roku děti zvládly plaveckou školu, předškoláci
cvičení pohybových her s dětmi ze ZŠ. Několik dětí docházelo
na výuku flétny a 11 dětí, potom na kroužek angličtiny. Některé
děti už chodí druhý rok, a tak jsme se domluvili na další
návaznosti již v 1. třídě, kdy budou děti pokračovat dál a děti
v MŠ vytvoří podle počtu zájemců opět novou skupinku.
V průběhu prázdnin potom došlo k převratným změnám
v prostorách mateřské školy. Bourání příček a otevření prostoru
v šatně umožnilo zvětšit plochu jídelny a jako šatnu využít celý
vnitřní prostor MŠ. Nová plastová okna a dveře spolu s novými
dlažbami potom dají naší MŠ naprosto nový a moderní ráz.
Celá rekonstrukce ve škole je náročná jak finančně, tak
především organizačně. Skloubit práci zaměstnanců z firmy
Kobla při výměnu oken, se zedníkem p. Buldrou, obkládačem p.
Hrubešem,elektrikářem p. Štolcem a malíři p. Mošnou a
p.Hláskem tak, aby vše fungovalo není vůbec jednoduché.
Velkou měrou ke zdaru celé akce také přispěla naše pracovní
četa při bourání příček, stěhování, odvážení sutě, navezení a
nanesení materiálu a pochopitelně úklidové finále patřilo
školnicím.
Za celou organizaci práce, postrkování a dohánění všech
řemeslníků, domýšlení dalších technických detailů a celou
organizaci akce je třeba poděkovat panu starostovi Jiřímu
Mrázovi. Zvládat v kteroukoliv denní dobu tyhle technické a
organizační činnosti chce hodně elánu a chuti do práce aby
během 5 týdnů bylo vše hotové a připravené přivítat ty, kterým
to všechno bude sloužit nejvíc – naše děti.
Jana Boumová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V letošním roce jsme do života přivítali:
 Jakub Šíf
 Jakub Vlasák
 Milan Prudký
 Evelin Zemanová

Vzpomínáme na naše spoluobčany:
 Václav Šťastný
 Marie Metalová
 Josef Kouba

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

Vážení občané Sokolče,
7

jmenuji se Jiří Buřič a díky pochopení Vašeho pana starosty, Jiřího Mráze, se mi dostalo možnosti a v neposlední řadě i cti,
pozdravit Vás a současně Vám prostřednictvím Vašeho občasníku Sokolík oznámit, že po vítězství v primárních volbách ODS
v senátním obvodu č. 42, budu za uvedenou stranu kandidovat v letošních podzimních volbách do Senátu Parlamentu ČR.
V tomto roce budu již sedmnáctým rokem členem ODS, což mimo jiné znamená, že jsem jedním ze zakládajících členů této
strany v Kolíně. Podtrhuji, že jsem nikdy nebyl členem žádné jiné politické strany a že mému lidskému i politickému přesvědčení jsou,
na rozdíl od obdivného vztahu ke všem způsobům boje za svobodu a demokracii, odporné jakékoli formy totalitní a nedemokratické
vlády, mezi které počítám nacismus i komunismus, nemluvě o jiných druzích extremismu. Ve své politické kariéře jsem zažil, jak už to
v demokracii bývá, vzestupy i pády. Starostou Kolína jsem byl již v prvém komunálním volebním období po roce 1989. Od roku 1995,
kdy jsem místo starosty města opustil, jsem pracoval jako osoba samostatně výdělečně činná, přičemž jsem nikdy nerezignoval na
veřejnou práci – byl jsem nepřetržitě členem Městského zastupitelstva v Kolíně, protože jsem do tohoto orgánu byl opakovaně zvolen
v komunálních volbách. V roce 2003 jsem se vrátil na kolínskou radnici, když jsem byl zvolen místostarostou Kolína. Po vítězství ODS
v loňských komunálních volbách jsem byl po dvanácti letech znovu zvolen do funkce starosty prosperujícího města Kolín.
Se svojí ženou Lubomírou jsme rodiči syna Jonáše a naše manželství funguje již třicátý třetí rok. Bydlím v rodinném domu
po předcích a mám-li po svých pracovních povinnostech čas, věnuji se rodině, psímu příteli, domácímu kutilství a motorce.
Budu-li zvolen do Senátu Parlamentu ČR je samozřejmé, že zřídím senátorské kanceláře jak v Kolíně, Poděbradech, tak i po
změně hranic volebního obvodu č. 42 v Čelákovicích, kde bych kromě stálé přítomnosti svého asistenta nebo asistentky, byl svým
voličům k dispozici minimálně jedno odpoledne měsíčně. V Senátu Parlamentu ČR bych chtěl pracovat buď ve Výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, kde bych jistě uplatnil své dlouholeté zkušenosti z komunální politiky nebo ve Výboru pro
zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Zde bych chtěl své síly a zkušenosti zaměřit na oblast obrany a bezpečnosti. S naprostou
samozřejmostí chci splnit slib, který jsem dal Vašemu panu starostovi – nadále s ním být v kontaktu a být tak připraven kdykoli mu
pomoci v jeho nelehké práci, kterou pro Vaši obec vykonává. To samé však platí i pro Vás, občany celé obce. Dospějete-li k závěru, že
bych Vám mohl být jakkoliv nápomocen při řešení Vašeho libovolného problému, neváhejte a obraťte se na mně buď přímo nebo
prostřednictvím Vašeho pana starosty.
Považuji za slušnost i za povinnost oznámit tímto psaním svoje úmysly všem těm, kteří budou v listopadu tohoto roku
disponovat volitelským právem a půjdou do volební místnosti projevit hlasováním svůj názor v senátních volbách. Obracím se proto
těmito řádky i na Vás, občany Sokolče a dovoluji si tak, požádat Vás o podporu mé kandidatury v senátním obvodu č. 42. Věřím, že se
v čase, který nám zbývá do podzimních voleb s mnohými z Vás potkám i osobně a to nejen na zasedání Obecního zastupitelstva
v Sokolči, které se uskuteční ve středu 17. září 2008 od 19,00 hod, ale i při jiných příležitostech. Přijdete-li však na jednání
zastupitelstva, jehož datum konání je uvedeno v předchozí větě, prosím, žádám Vás o to, abyste si na mně připravili jakékoli otázky,
třeba i z oblasti mého působení ve funkci starosty Kolína. Slibuji, že na všechny Vámi položené otázky a dotazy odpovím a nevyhnu se
žádné diskusi, byť bychom měli v zasedací místnosti sedět do noci.
Přeji Vám všem hodně zdraví, radosti, štěstí a spokojeného žití ve Vaší krásné obci Sokoleč !
V dokonalé úctě a s díky za Vaší možnou účast na zasedání obecního zastupitelstva dne 17. září 2008 i za Vaší další podporu
Jiří B u ř i č

mobil – 602 132 695, email – buricj@quick.cz,

web – www.buric-ods.cz
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