Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nejdříve Vás srdečně zdravím. Chtěl bych Vás informovat o činnosti obce a obecního zastupitelstva
v poslední době. Vím, že ze strany některých našich spoluobčanů je na naši práci kritika, ale to je normální a
správné, protože není možné dělat jakoukoli veřejnou činnost tak, aby k této práci neměl někdo připomínky.
Mezi odborníky se říká, že když nás chválí 60% spoluobčanů, tak děláme svoji práci dobře, když nás chválí
80% spoluobčanů, tak děláme svoji práci výborně a toho se musíme my, kteří děláme veřejné funkce držet.
Vím, že je dost občanů, kteří vědí, jak řídit sokol nebo fotbalisty, ale málokdo se propůjčí k tomu, aby se
zapojil a pomohl těmto organizacím v jejich obětavé práci. Už několikrát jsem Vás žádal, aby jste se zapojili do
veřejného dění, aby jste přišli do obecního zastupitelstva nám poradit, nebo napište písemně, co je potřeba
udělat a zlepšit. Je třeba seznámit se se skutečností tak, aby Vaše kritika byla oprávněná a hlavně musí vést ku
prospěchu obce a ne jednotlivců.
Mockrát jsem slyšel kritiku na to, že prodáváme obecní pozemky. Musím Vás ujistit, že zachování
hodnoty obecního majetku je na prvním místě naší práce a ZO se snaží tento majetek zhodnocovat a zvětšovat.
Máme dohodnuto na ZO, že veřejné plochy se nebudou prodávat (pouze v nejkrajnějším případě a to musíme
třikrát zvážit). Máme odsouhlaseno a v současné době je to v nabídce, prodat pozemky v malém okruhu, kde
vlastní obec 30 hektarů pole a 1,6 hektaru vodní plochy. Za tyto pozemky chceme utržit 8,2 milionů korun,
které bychom chtěli použít na vykoupení pozemků ve stavební zóně naši obce. V případě, že nebude žádný
zájemce o koupi, tak se budeme snažit tyto pozemky pronajmout za 300 tisíc korun na rok. Záměr byl řádně
vyvěšen na úřední desce a žádný ze spoluobčanů k tomuto záměru neměl připomínky. Tím byl splněn
§ 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích. Pozdější připomínky a kritiky pokládáme za bezpředmětné a zbytečné.

Stavební parcely
V současné době se pracuje na stavebním povolení k vybudování stavebních parcel v lokalitě směrem na
Poděbrady za stávající novou výstavbou, veškerá dokumentace ke stavebnímu povolení bude dokončena
koncem března 2008. Pokud bude vše probíhat podle plánu, tak koncem roku 2008 bychom mohli stavební
parcely prodávat. Tyto pozemky vlastní tři majitelé: obec vlastní 14.494 m², slečna Kateřina Vomelová vlastní
14.355 m² a pan Milan Kazda vlastní 4.570 m².
Byl zpracovaný návrh na parcely, rozmístění a velikost parcel jsme museli mezi sebou projednat a
schválit včetně souhlasu ZO. Vznikne tam celkem 35 stavebních parcel o velikosti 700 - 1.300 m², obec bude
mít 15 parcel, slečna Vomelová 15 parcel a pan Kazda 5 parcel.Velikosti stavebních parcel jsme určili podle
požadavků zájemců o tyto parcely.
Máme dohodnuto, že pozemky, které budou určeny jako komunikace a nebo ostatní plochy darují oba
majitelé obci zdarma. Momentálně řešíme na těchto parcelách svod povrchové vody. Zjistili jsme, že u
stávajících parcel není tento problém vyřešený. Zatím tato voda vteče na parcely a tam se vsákne, ale až
majitelé postaví ohradní zdi, tak voda zůstane na ulici a vznikne problém, který se dodatečně velice špatně řeší.
Takže jsme zadali architektům, aby našli řešení i na tyto parcely.
O stavebních parcelách Vás budu v průběhu výstavby pravidelně informovat. Na obecní vývěsce máme
vyvěšen plán stavebních parcel, takže kdo má zájem může tento plán zkontrolovat a mě připomínkovat.
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Plán nových parcel:

Vybírání poplatků v roce 2008
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. 2008 do 30.4. 2008. Dle obecně závazné vyhlášky naší obce platí
poplatek každá osoba s trvalým pobytem v naší obci a to ve výši 450 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 od 1.2. 2008 a do konce února budou muset být nalepené.
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, to je v pondělí a ve středu od 7.00 – 12.00
hodin a od 12.30 hodin do 16.45 hodin.

Kanalizace
Servisní technici kanalizace se stále potýkají s nekázní našich obyvatel. Na česlech v ČOV se objevují slupky
z brambor, slupky od pomerančů, střepy skla a dokonce i hadr. To jsou předměty, které, pokud se zachytí v sedle
podtlakového ventilu, způsobí ztrátu podtlaku v potrubí a obsluha musí pracně tento problém odstraňovat.
Servisní pracovníci:
Pekař Václav – tel. 736 622 563 bytem Klipec
Šandor Karel - tel. 605 705 869
bytem Sokoleč
Dispečink VaK - tel. 325 513 804, 602 422 458
Nedočetli jste se v našem Vašem zpravodaji, co jste potřebovali? Máte téma, které by se mělo objevit v dalším
výtisku?Neváhejte nás kontaktovat na e-mail:starosta@sokolec.cz.
S pozdravem Jiří Mráz starosta obce
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Zpráva z kontroly finančního hospodaření obecního úřadu a kontroly dodržování rozpočtu obce.
Dne 10. října 2007 byla provedena kontrola
finančního hospodaření obecního úřadu Sokoleč.
Bylo kontrolováno dodržování rozpočtu obce a
stav hospodaření k 30.9. 2007.
K 30.9. 2007 byly:
Celkové příjmy obce 6.835.772 Kč, z toho:
 Daňové příjmy
4.631.163 Kč
 Nedaňové příjmy
343.208 Kč
 Kapitálové příjmy
1.604.800 Kč
 Přijaté dotace
256.600 Kč
Celkové výdaje obce 6.420.579 Kč, z toho:
 Běžné výdaje
3.920.636 Kč
 Kapitálové výdaje
2.499.942 Kč
Stav finančních prostředků na běžném účtu
k 30.9. 2007 byl 7.964.147 Kč.
Pro srovnání stav finančních prostředků na
běžném účtu k 1.1. 2007 byl 7.661.114 Kč.
Dodržování rozpočtu obce bylo zajištěno
rozpočtovými opatřeními. Kontrolou finančního
hospodaření obce nebyly zjištěné nedostatky.
Za finanční výbor: Sipajda Marián

Pro lepší informovanost uvádíme
vybrané položky rozpočtových příjmů:









Prodej dřeva „polom“ a prodej vánočních stromků 111 tis. Kč.
Sběr železa 15 tis. Kč.
Pronájem pozemků pro filmování 67 tis. Kč.
Pronájem za anténu T-mobile na škole 45 tis. Kč.
Prodej pozemků 1.583 tis. Kč.
Poplatky za výherní hrací přístroje 50 tis. Kč.
Poplatek ze psů 11 tis. Kč.
Vybrané poplatky za likvidaci komunálních odpadů (za
popelnice) 404 tis. Kč.
vybrané položky rozpočtových výdajů:
 Dopravní obslužnost ČAD 89 tis. Kč.
 Neinvestiční dotace chovatele a myslivci každý 20 tis. Kč.
 Neinvestiční dotace „Tělovýchova a sport“ 105 tis. Kč (Sokol +
fotbal).
 Příspěvek fotbalovému klubu SK Sokoleč na traktůrek
s příslušenstvím 164 tis. Kč.
 Vícepráce za dobudování kanalizace 51 tis. Kč.
 Doplatek 10 % zadržované pozastávky firmě Vodka po kolaudaci
1.700 tis. Kč.
 Svazek obci Jižní Polabí - splátky kanalizace 450 tis. Kč.
 Příspěvek za naše děti základním školám v Poděbradech
154 tis. Kč.
 Opravy a údržba veřejného rozhlasu 37 tis. Kč.
 Vyvážení popelnic a kontejnerů 502 tis. Kč.

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

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
uzavírku silnice na Vrbovou Lhotu v délce 4 dnů. Za
pronájem pozemků na které byly využity k natáčení nám bylo
zasláno 40.000 Kč. Ještě se bude filmovat 3.7., kdy bude
silnice opět uzavřena a za pronájem obdržíme 10.000 Kč a
dalších 10.000 Kč za údržbu těchto pozemků.
 Na místním hřbitově stávající vodárna neustále teče a máčí
zeď márnice. ZO rozhodlo zakoupit novou bezúdržbovou
vodárnu, a starou vyřadit z evidence.

Zastupitelstvo ze dne 27.6. 2007
 ZO projednalo nabídky na instalaci aku kamen v ZŠ. Nabídku
předložil:
Miroslav Štolc, Elektromont Písková Lhota
198.780 Kč
Miroslav Škopek, Montáž a opravy el., Cerhenice 191.226 Kč
Josef Šimák, Elektromontáže, Sokoleč
179.912,50 Kč
Po projednání byla vybrána nabídka pana Josefa Šimáka,
Sokoleč za 179.912,50 Kč.
 Předseda finančního výboru seznámil ZO s průběhem
kontroly hospodaření v ZŠ za první čtvrtletí. Kontrola
proběhla bez závad.
 ZO projednalo interní audit v ZŠ. Ze zákona o finanční
kontrole je i naše PO povinna zřídit útvar interního auditu.
Jelikož se jedná a malou organizaci a zákon u těchto malých
organizací připouští výjimku, ZO rozhodlo, že příspěvková
organizace, Základní škola, nebude interní audit zřizovat a
bude nahrazen kontrolním oddělením Obecního úřadu.
 Paní ředitelka základní školy, Mgr. Dubinová Vlasta,
informovala ZO o průběhu kontroly SIBP, kterou provedl
Oldřich Čejka. V zápise o výsledku kontroly je nevyhovující
stav podlahy v přízemí ZŠ, který by měl být odstraněn do
konce hlavních prázdnin. Pani ředitelka navrhla položení
zátěžové dlažby, kterou by uhradila z fondu rezerv a na
zbytek by ušetřila v rozpočtu ZŠ. Pravděpodobně nebudou
vyčerpány položky na elektřinu, kde se díky mírné zimě málo
topilo a na telefon, kde se budou od pololetí využívat služby
společnosti Coprosys. ZO položení dlažby schválilo.
 Starosta obce, pan Mráz, informoval ZO o filmování na
malém okruhu společností Stillking Films spol. s.r.o.
Kříženeckého náměstí 322, Praha 5. Natáčení si vyžádalo

Zastupitelstvo ze dne 22.8. 2007
 ZO projednalo a schválilo převod částky 181.792 Kč na
investiční účet. Částka bude použita na splátku půjčky a
úroků.
 ZO projednalo a schválilo dodatek ke kupní smlouvě mezi
obcí Sokoleč a panem Zbyňkem Řehákem a paní Zdenkou
Řehákovou na nákup pozemku o výměře 77m². Zakoupená
parcela o výměře 77m² se stává majetkem obce vložením do
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Nymburk.
 ZO projednalo žádost manželů Čápových čp. 289 na
odkoupení pozemku 392/7 o výměře asi 40m². Jelikož je tento
pozemek územním rozhodnutím určen jako nové sběrné místo
na tříděný odpad, ZO žádost zamítlo.
 ZO projednalo a schválilo po předběžné telefonické domluvě
převod částky 30.000 Kč za vyčištění koupaliště na SK
Sokoleč.
 ZO projednalo návrh projektu nových parcel, který bude
proveden ve spolupráci s paní Vomelovou a panem Kazdou.
ZO s návrhem projektu souhlasí.

3

 Na hřbitov byla zakoupena nová vodárna za 11.047 Kč.
Starou vodárnu ZO odsouhlasilo prodat panu Dubňanskému
za 200 Kč.
 ZO schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemků: KN 978 vodní plocha o výměře 16.658m² za 50 Kč m², p.č. 636/1 –
pole o výměře 233.121m² za 25 Kč m², PK 628/1 – pole o
výměře 1.914m² za 25 Kč m², PK476 – pole o výměře
56.948m² za 25 Kč m², nebo pronájmu uvedených parcel za
300 tisíc Kč za rok. Vše v katastrálním území Sokoleč.
 ZO schválilo změnu územního rozhodnutí na parcelách p.č.
392/6-392/41. Územní rozhodnutí bude doplněno o možnost
stavby drobných staveb do 25 m².
 Starosta obce, pan Mráz informoval ZO o situaci v ZŠ, paní
ředitelka Mgr. Dubinová dne 17.8. 2007 požádala o uvolnění
z funkce ředitele k 31.8. 2007. Nyní je potřeba vyhlásit
konkurz na ředitele školy a jmenovat výběrovou komisi.
Pokud by se přihlásila vhodná učitelka, která by nastoupila od
1.9. 2007, starosta by ji mohl do konkurzu jmenovat dočasně
ředitelkou ZŠ. Další schůzka ohledně ředitele školy bude
v pátek 24.8. 2007 od 19.30 hodin na OÚ Sokoleč.
 ZO schválilo předání dárku paní Mgr. Dubinové – knihy
České hrady a zámky s květinou jako poděkování za práci,
kterou v naší škole vykonala.

plně hrazena z rozpočtu obce a do konce října obec zaměstná
paní Irenu Třískovou, pana Josefa Krause a pana Josefa
Procházku, kterým bude mzdu do výše 7.500 Kč měsíčně
hradit úřad práce.

Zastupitelstvo ze dne 17.10. 2007
 ZO projednalo a schválilo návrh na zakoupení kytice a
upomínkového dárku pro manžele Čápovi, který jim bude
předán při slavnostním obřadu dne 17.11. 2007 u příležitosti
diamantové svatby.
 ZO projednalo a odsouhlasilo prodloužení smlouvy pro 4
zaměstnance na VPP od 1.11. do 30.11. 2007.
 ZO projednalo a schválilo pana Josefa Krause jako brigádníka
na zimní měsíce dle potřeb obce.
 ZO bylo seznámeno s žádostí tenisového klubu o zvýšení
příspěvku na činnost. Zařazeno do diskuze při rozpočtu obce.
 ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce na rok 2008,
k jednotlivým položkám proběhla diskuze, rozpočet byl
připomínkován a byly provedeny jeho úpravy.
 ZO bylo seznámeno s prováděním inventarizace majetku OÚ,
navrženi do komise byli: Holan Petr a Řehák Miloslav.
Inventarizace školy – Boumová Jana.
 ZO bylo seznámeno s nutností vypracování zápisů z kontrol
finančního a kontrolního výboru.
 ZO bylo seznámeno se současnými cenami stravného v ZŠ a
možnostmi zvednutí platby, proběhla diskuze na toto téma
podle předložených podkladů k jejich posouzení.
 ZO projednalo doručené nabídky k prodeji „Sahary“ a
z představených nabídek schválilo nabídku Vomelové
Kateřiny, vzhledem k ceně 8.600.000 Kč a nejvhodnějšímu
nabídnutému záměru.
 ZO bylo seznámeno s slavnostním aktem vítání nových
občánků v neděli dne 4.11. 2007 od 14.00 hodin v zasedací
síni OÚ.

Zastupitelstvo ze dne 19.9. 2007
 ZO pověřilo starostu obce pana Mráze vyhlášením
konkurzního řízení na ředitele Základní a mateřské školy letce
Františka Nováka Sokoleč.
 ZO projednalo prodloužení pracovních smluv pro
zaměstnance na VPP. Smlouvy s úřadem práce byly do
31.8. 2007 a úřad práce prodlouží pouze 3 smlouvy do konce
října. ZO tedy rozhodlo zbývající 2 smlouvy prodloužit do
30.9. 2007 a náklady na mzdy uhradit v plné výši z obecního
rozpočtu. ZO rozhodlo do konce září zaměstnat paní Věru
Krojidlovou a paní Janu Melezinkovou, kterým bude mzda

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

Zemědělství v II. pololetí 2007
Činnost akciové společnosti A G R O SOKOLEČ, a.s. ve
II. pololetí byla především soustředěna na sklizňové práce.
Prvořadým úkolem v červenci a v srpnu byly žně. Sucho
v jarních měsících poznamenalo výsledky jařin. V měsíci březnu
spadlo pouze 30 mm srážek, navíc poslední z nich 24.3. 2007.
Od 25.3. 2007 do 5.5. 2007 spadlo pouze 3,5 mm. První vydatný
déšť na našem katastru přišel až 7.6. 2007. Díky převážně
písčitým půdám, které nejsou schopny akumulovat vláhu, jsou
výnosy jarních obilovin pod průměrem okresu.
Výnosy jednotlivých obilovin:
průměr okresu:
Pšenice ozimá 4,1 tuny/ha
4,0t/ha
Žito
4,3 tuny/ha
4,5t/ha
Triticale
4,2 tuny/ha
5,0t/ha
Ječmen jarní
2,1 tuny/ha
4,5t/ha
Pšenice jarní
2,5 tuny/ha
4,0t/ha
Oves
2,8 tuny/ha
3,0t/ha
V měsíci srpnu proběhla kolaudace stavby kravína
s bezstelivovým ustájením, kejdovým hospodářstvím a dojicími
roboty. Díky pracovnímu nasazení všech, kteří se podíleli a
podílejí na naskladňování a zacvičování dojnic, se podařilo
překonat počáteční nesnáze. V současné době je naskladněno
100 kusů dojnic s průměrnou dojivostí 25,7 litrů na kus a den.
Kondice a zdravotní stav zvířat se zlepšuje.
Další akcí související s touto stájí je nákup stroje na aplikaci
kejdy k plodinám na pole.
Společnost podala v měsíci červenci žádost o poskytnutí
dotace z Evropské unie v rámci Programu rozvoje venkova ČR

na dostavbu chléva. Krmná chodba včetně kejdové jímky jsou
již připraveny pro tuto dostavbu, zbývá dostavět stání, hnojné
chodby a umístění dalších dvou dojicích robotů. Na tuto
dostavbu je již vydáno stavební povolení. Pro finanční náročnost
celé akce bude dostavba zahájena až po schválení dotace.
V provozu zůstává dále jedna stáj s vazným ustájením a
plnou kapacitou dojnic, kde je užitkovost dojnic podstatně nižší.
Cena za 1 litr mléka vzrostla pro naši společnost o 0,80 Kč,
ovšem pro spotřebitele vzrostla v průměru o 3 Kč/l.
Od měsíce září je zrušen provoz porodny prasat
v Předhradí. Výkrm a předvýkrm prasat v Ratenicích bude
ukončen v zimních měsících roku 2008. Nízká tržní cena za
vepřové maso a stav odchovem, které vyžadují další finanční
prostředky, neumožňuje dále provozovat tuto již několik let
ztrátovou výrobu.
Tak jako v ostatních státech Evropské unie i v naší
republice je zemědělství dotováno.
Dotace jsou stanoveny sazbou na hektar a také sazbou na
jednu velkou dobytčí jednotku. Jejich výše je stále podstatně
nižší u přistoupivších států než u původních členských států.
Tím je dále omezena konkurenceschopnost na evropském trhu.
Z důvodu neúrody obilí v celé Evropě dosahujeme vyšších
tržních cen u obilí sklizeného v roce 2007. Důvodem je i to, že
zásoby obilí v Evropské unii jsou nyní na nejnižší úrovni za
posledních 40 let a celosvětově poptávka po potravinách stoupá.
Ing. Emilie Svobodová
A G R O SOKOLEČ,a.s
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ČSCH SOKOLEČ
Za uplynulý rok 2006 a část roku 2007 jsme se zúčastnili
několika chovatelských výstav po celé republice.
Byly to:
Celostátní výstava mláďat králíků v Přerově na Moravě,
krajská výstava v Lysé n L., místní výstavy v Sadské a Slovči a
okresní výstava v Kolíně.
Velice úspěšně nás na těchto výstavách zastupovali: Kosina
L., Kubát M., Vejtruba J., Šťastný Z., Křivka F. a Němeček J.
Dále
na
speciálních
klubových
výstavách
králíků
Novozelandský červený - Kosina L. a Český strakáč - Kubát M.
V říjnu jsme pořádali výstavu drobného zvířectva také
doma v Sokolči, byla bohatě zastoupená králíky, holuby a
drůbeží. Putovní poháry u králíků za rok 2006 získali na kolekci
Vejtruba J. a za jednotlivce Kosina L.
V únoru jsme v naší chatě, za přítomnosti našich manželek
a přátel na výroční schůzi důkladně zhodnotili naši činnost. Po
dobré večeři kterou připravil p. Mráz s kolektivem, nám k tanci
a poslechu do ranních hodin zahrál p. Paroulek na varhany.
V březnu jsme pořádali náš tradiční ples, k tanci a poslechu
hráli Pražští hudci, sice za menší účasti, ale kdo přišel tak se
dobře bavil. Také jsme pořádali pro naše děti dětský karneval.
Myslíme si, že se taktéž vydařil. Děkujeme za přispění na tuto
akci OÚ Sokoleč a firmě Mráz J.

skladu, za což mu patří dík, který patří též panu Václavu
Mošnovi, který vymaloval výčep a sklad. Dále jsme přebrousili
a nalakovali parkety, naistalovali novou vodárnu a splachovače
na WC a opravili jsme rozvod vody. Za velkého přičinění
našeho člena Mráze Jiřího st. se opravil a natřel plot kolem
areálu, natřelo se zábradlí a zárubně v budově. Opravili jsme
akumulační kamna a obě trouby za což děkujeme Mirku
Růžičkovi. Dokoupilo se vybavení do kuchyně a výčepu. Takže
jsme do areálu investovali nemalé peníze. Velmi nám pomohl
příspěvek na činnost spolku, který jsme ve výši 25.000 Kč
obdrželi od obecního úřadu a za který touto cestou děkuji
obecnímu zastupitelstvu. Dále máme v plánu výměnu oken.
V říjnu 27.-28.10. 2007 pořádáme místní výstavu drobného
zvířectva.
Náš tradiční chovatelský ples pořádáme 15.3. 2008 od
20.00 hodin v místní sokolovně, k tanci a poslechu zahraje
Polabanka pana Petráška. Druhý den 16.3. 2008 budeme od
13.00 hodin pořádat pro naše děti dětský karneval.
Na tyto akce srdečně zveme všechny naše spoluobčany.

Přes léto jsme rekonstruovali v rámci možností naši chatu a
areál. Za pomoci Oldy Poláka se opravili židle, stoly a regály ve

Kosina Ladislav
jednatel

Náš chovatelský areál půjčujeme i na soukromé akce.
Ceny za zapůjčení chovatelského areálu:
Oslavy, jednodenní akce např. narozeniny 1.500 Kč + režie,
ostatní větší akce, např. svatba 2.500 Kč + režie.

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

ZPRÁVY ZE SPORTU
Činnost Tělocvičné jednoty Sokol Sokoleč
ve druhém pololetí 2007

Oddíl kopané
Naše činnost:
Pro letošní sezónu se nám podařilo upravit tréninkové hřiště
tak, aby se v příštím roce mohlo využívat. V kabinách jsme
kromě výměny vodárny provedli i standardní opravy. Zábradlí
kolem hřiště je natřené a působí na pohled velmi dobře.

Tělocvičná jednota Sokol Sokoleč zahájila svou činnost po
prázdninách úklidem sokolovny. Poděkování především ženám
a maminkám našich cvičenců, které umyly okna v celé
sokolovně.

Budoucnost:

V sokolovně se cvičí:

Nejvíce nás však těší, že po několika letech máme opět dvě
mládežnická mužstva – žáky a dorost. V okolních vesnicích se
potýkají s problémy, kde dnes děti pro tento sport získat a tak
mužstva ruší. Kde není mládež, tam za čas končí i dospělí!
Ač náš dorost je velmi mladý, předvádí kvalitní kopanou.
Sehrává slušné výsledky i proti starším hráčům. Je to naděje pro
budoucnost.
U žáčků se po odchodu
starších kluků buduje nový tým.
Tito chlapci mají velkou naději
obhájit okresní přebor i další rok.
Jsme rádi, že žáčkové již dvakrát
zvítězili.

Pondělí:
MALÝ FLORBAL
VOLEJBAL ŽENY

18.00 - 19.00
20.00 - 21.00

Úterý:
TENIS
STOLNÍ TENIS

16.30 - 18.00
18.00 - 20.00

Středa:
CVIČENÍ DĚTÍ
17.00 - 18.00
FLORBAL MUŽI
19.00 - 20.00
Čtvrtek:
STOLNÍ TENIS
Pátek:
CVIČENÍ DĚTÍ
Neděle:
FLORBAL MUŽI

18.00 - 20.00
16.00 - 18.00
17.00 - 18.00
Zveme všechny, kteří chtějí přestat lenošit na pohovce,
aby si s námi přišli zacvičit.

Muži:
„A“ mužstvo má dobré
výsledky a drží se v první
polovině „A“ třídy.
„B“ mužstvo i v letošní
sezóně bojuje o první příčku.

 Ještě se vrátíme k prvnímu pololetí naší činnosti, kdy jsme
nepoděkovali našemu dorostu za účast na závodech v plavání
v dubnu 2007 v Kolíně. Těchto závodů se zúčastnili Aneta
Veselá, Veronika Zalabáková, Eliška Křepelová, na plavání je
dovezl Jan Kulich. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší
jednoty.

Děkujeme všem příznivcům za
podporu našich utkáních – za SK
Sokoleč, J. Chuchvalec.
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V sokolovně jsme provedli tyto opravy :
 Pan Chuchvalec odvedl odpad z kuchyňky sklepem /šatnou/ a
napojil ho na veřejnou kanalizaci.
 Pan Bitala obložil stěnu v šatně sádrokartonem. Šatna je tak
připravena pro zimní provoz plesů bez rizika, že se odložené
kabáty ušpiní od omítky.
 Také nám nezbylo, než zakoupit novou vodárnu, protože stará
letitá vodárna již dosloužila.

AKCE SOKOLA SOKOLEČ
 Sedmdesáté
výročí
úmrtí
prvního
prezidenta
Československé republiky T. G. Masaryka jsme si
připomněli v naší jednotě jízdou na kolech k nymburským
hradbám.
Akce se zúčastnilo 10 osob, odjeli jsme v sobotu 14.9. 2007
směr Poděbrady podél Labe až k nymburským hradbám. Pod
nymburskými hradbami se pořádalo vystoupení dětských
folkrolních souborů – Polabská vonička. Za zvuku folkloru se
děti povozily na kolotoči a všichni jsme si pobesedovali o
životě a činnosti prvního prezidenta naší republiky,
T. G. Masaryka. Tento referát měla velmi zodpovědně a
kvalifikovaně připravený Eva Čápová ml.. Děti zajely do
Nymburka na zmrzlinu a druhou stranou podél Labe jsme se
vraceli zpět.
Počasí nám přálo, a tak všichni, kteří se zúčastnili, si
odnesli pěkný sportovní i kulturní zážitek. Škoda jen, že účast
dětí nebyla větší.

Děkujeme všem, kteří chápou, že provoz takovéto budovy je
náročný a svou účastí na našich akcích nám pomohou snížit naše
náklady. Děkujeme také Obecnímu úřadu za příspěvky na
provoz sokolovny.

CO V BUDOUCNU?
 V listopadu proběhne v sokolovně také soutěž jednot Župy
Kolín v malém florbalu. Zveme rodiče a všechny, kteří mají
zájem podívat se na vzájemná soupeření.
 Činnost v roce 2007 ukončíme v prosinci, 26.12. 2007, kdy
proběhne tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise. Zveme
registrované i neregistrované příznivce stolního tenisu nejen
k podívané, ale také k účasti v turnaji. Ti nejlepší budou
odměněni.
 V zimních měsících roku 2008 svoláme valnou hromadu
Tělocvičné jednoty Sokol Sokoleč, kde mimo jiné schválíme
plán akcí na rok 2008. Jedna z největších akcí bude v květnu
2008 pod názvem „Májová sportovní akademie“. Tuto
slavnost již nacvičujeme. Cvičenci předvedou své sportovní
dovednosti, zatančí Vám své tanečky a tím si všichni
připomeneme 70 let od zbudování sokolovny v naší obci. Na
tuto akci zveme všechny občany naší obce. Nenechte si ujít
krásné sportovní a kulturní odpoledne.
 Naši cvičenci se dále zúčastní akcí pořádaných Župou Kolín
v prvním pololetí 2008.
Výbor Tělocvičné jednoty
Sokol Sokoleč

 Další kulturní akce na nás čekala 28.9. 2007, kdy jsme
uspořádali Country zábavu. Na této zábavě předvedly naše
dorostenky předtančení, které si nacvičili spolu s Janem
Kulichem. Děkujeme za jejich aktivitu. Zároveň děkujeme
všem, kteří si přišli zatancovat a pobavit se.
I když výdělek z této akce nebyl veliký, pomůže nám pokrýt
výdaje na budovu sokolovny.
 Dne 20.10. 2007 se konal v sokolovně v Sokolči Zálesácký
závod zdatnosti, kterého se zúčastnilo celkem 13 družstev ze
Župy Tyršovy. Zde cvičenci změřili své schopnosti a znalosti.
Za mladší žáky soutěžily: Jana Ludvíková, Veronika Fadrná,
Tomáš Krejčík. Získali 4. místo.
Za starší družstvo soutěžili Aneta Veselá, Veronika
Zalabáková, Eliška Křepelová. Vyhráli 1. místo a na jaře
pojedou reprezentovat na župu Tyršovu do Úpice….Hurá!!
 Dne 10.11. 2007 jsme uspořádali posvícenskou taneční
zábavu, na které hrála kapela ECHO 91.

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

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ 2007
neděle 25.11. Obecní úřad Sokoleč a DS Sadská představí divadelní hru: "ČERT NA ZEMI"

– sokolovna od 17.00

Jedná se o národní báchorku J. K. Tyla pro dospělé i děti. Ještě jste neviděli výpravnou podívanou našeho souboru o
Káče a čertovi? Tak honem do sokolovny!
Dospělí - 50 Kč. Děti a důchodci zdarma

neděle 2.12.

OÚ, MS ČČK, Sokol Sokoleč pořádají pro děti: MIKULÁŠSKOU BESÍDKU - sokolovna od 14.00
PROGRAM: pro děti je připravené pohádkové představení DS Vojan Libice nad Cidlinou „MĚLA BABKA ČTYŘI
JABKA“. Po představení možná přijde Mikuláš se svojí čertovskou a andělskou družinou s dárky pro všechny
hodné děti.

sobota 8.12.

DS Vojan Libice nad Cidlinou představí komedii: (Moliére) „LAKOMEC“ – od 17.00 hod v sokolovně
(120 minut, přestávka)
VSTUPNÉ: 50 Kč
DĚTI do 15 let a důchodci zdarma
Srdečně Vás všechny zveme na zajímavý kulturní zážitek.

úterý 18.12.

Již tradiční předvánoční posezení pro důchodce: „SOUSEDSKÁ“ - od 15.00 hod v myslivně
PROGRAM: Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Sokoleč
Zajištěna hudba, občerstvení a malé dárky dětí.
Podle potřeby zajistíme odvoz účastníků domů a případně i na posezení.
Přijďte si poslechnout náš nový pěvecký sboreček Sokoláčků a jejich vystoupení. Poslechnout si muziku,
popovídat a případně i „šoupnout škrpálem“, vždyť Vánoce jsou časem setkání a pohody v kruhu přátel a
známých.
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ 2008
pátek 18.1.

pořádá místní skupina ČČK výroční členskou schůzi od 17.30 v zasedací síni OÚ
PROGRAM SCHŮZE: 1) Zahájení
5) Plán činnosti na rok 2008
2) Schválení programu
6) Plán rozpočtu na rok 2008
3) Zpráva o hospodaření za rok 2007
7) Diskuze
4) Zpráva o činnosti za rok 2007
8) Usnesení a závěr
Na konci programu je připraveno občerstvení a podle zájmu a chuti malé posezení se skleničkou vína, kávičkou a
malým kurzem ubrouskové techniky. Vyrobíte si moderní a netradiční květináče krekovací technikou zdobené
ubrousky.
VŠECHNY ČLENY A ČLENKY SRDEČNĚ ZVEME!

sobota 26.1.

MYSLIVECKÝ BÁL – sokolovna od 20.00 hod
Hraje TOX pana Trnky. Čeká na vás bohatá tombola plná zvěřiny – prase, srna, muflon, zajíci, bažanti...

sobota 16.2.

MS ČČK Sokoleč pořádá FRŇÁKOVÝ BÁL - od 20.00 hod v Sokolovně
Hraje KOŽABAND pana Oldy Černého
Přijďte na ples s jakýmkoliv nosem, nosíkem, pršáčkem, frňáčkem, frňákem, skobou, rypáčkem či rypákem a
dostanete dárek! V půlnoci slosování všech FRŇÁKŮ o velmi pěkné ceny.
BOHATÁ TOMBOLA

sobota 15.3.

CHOVATELSKÝ PLES - od 20.00 hod v sokolovně
Hraje Poděbradka pana Petráše. Bohatá tombola i v živém provedení..

sobota 19.4.

MS ČČK Sokoleč připravuje: JARNÍ COUNTRY ZÁBAVU
Hraje Country western kapela „PODLABÁCKEJ PACIFIK“- měníme country kapelu na vaše přání, tak si přijďte
poslechnout, trsnout si, zazpívat a pobavit se.

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

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Pár slov k fungování školy

Školní rok 2007/2008

Každá obec má zákonem stanovenou povinnost zabezpečit
povinnou školní docházku pro děti, které v ní mají trvalý pobyt.
Obecní úřad v Sokolči je zřizovatelem naše školy jako
příspěvkové organizace.
Stát poskytuje pouze roční příspěvek na každého žáka.
Hradí náklady na základní školní pomůcky a veškeré mzdové
náklady pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy.
Všechny ostatní náklady na budovy, provoz a funkčnost školy
hradí obec ze svého rozpočtu.
Za správu a fungování školy neodpovídá jenom její ředitel
nebo ředitelka. Na správě naši školy se podílí i „školní rada“. Co
to je ? Kdo ji tvoří ?
Školní rada je orgán umožňující rodičům, učitelům a
zřizovateli podílet se na správě školy. (Členem školní rady
nemůže být ředitel školy.)
Rodiče zastupují v školní radě:
Kárová Ivana a Provazniková Martina.
Požadavky a podněty učitelů předkládá:
Boumová Jana a Pokorná Lenka.
Za zřizovatele (OÚ) dohlížejí na fungování školy:
Sipajda Marián a Holan Petr.

Nový školní rok přinesl do ZŠ letce Františka Nováka
mnohé změny. Žáci 5. třídy odešli na druhý stupeň do Poděbrad
a místo nich jsme přivítali 9 nových prvňáčků. Změny nastaly i
v učitelském sboru. Odešla bývalá paní ředitelka a na její místo
byla jmenována Mgr. Iveta Sixtová, která poté prošla úspěšně i
konkurzním řízením a ve funkci byla potvrzena. Místo paní
učitelky Petry Růžkové nastoupila nová paní učitelka Mgr. Irena
Hadvičáková.
A co nás v tomto školním roce kromě učení čeká?
Budeme se účastnit různých soutěží, navštěvovat divadelní
představení, budeme jezdit plavat, navštěvovat kroužky – např.
pěvecky, výtvarný a kroužek pohybových her. Na konci roku
pojedeme na vícedenní výlet. Ale to je zatím ještě hodně
daleko...
Nejbližší akcí, která nás čeká, bude 3.12. ZPÍVÁNÍ U
VÁNOČNÍHO STROMU, spojené s vyhlášením výsledků o
nejkrásnější vánoční ozdobu, 5.12. 2007 MIKULÁŠSKÁ a
vyvrcholením adventního času bude VÁNOČNÍ AKADEMIE,
která se bude konat ve čtvrtek 20.12. 2007.
Na tyto akce srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče a
přátele školy.
Mgr. Iveta Sixtová
ředitelka školy

Kromě jiného se školní rada:
 vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů,
 schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 projednává návrhy rozpočtu školy,
 podává podněty a připomínky řediteli školy a obecnímu
úřadu.

JÍDELNA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ,
OZNAMUJE STRÁVNÍKŮM ŠKOLNÍ JÍDELNY,
ŽE OD LEDNA 2008 BUDE ZVÝŠENÉ STRAVNÉ
U VŠECH KATEGORIÍ STRÁVNÍKŮ

V případě, že jako rodiče nebo občane naši obce máte
co říct k fungování naši školy, obracejte se na zástupce
školní rady, kteří Vaše připomínky, nápady a podněty
přenesou na odpovědné osoby.
Sipajda Marián
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pozitivní. Všechny děti, které s maminkou do školky chodili
zvládly přechod lépe a s menším stresem.
Předškoláky máme pouze 4, a tak v letošním roce musíme
upravit svůj školní program pro mladší děti - využít více formu
hravou a méně organizační, ale "pracovat a poznávat" budeme i
tak.
V říjnu je již situace zcela stabilizovaná a "běžíme" již
naplno. Předškoláci mají možnost účastnit se pohybových her se
školáky, kroužku angličtiny, hry na flétnu a plaveckého výcviku.
Naplánováno máme divadelní představení i výlety, ale zatím se
snažíme, aby se život především nejmladších dětí přizpůsobil a
oni získali svůj klid a vnitřní jistotu. Potom teprve můžeme
podnikat i náročnější akce a činnosti. Rozhodně ale máme v
plánu zpívání pod vánočním stromem a vánoční besídku.
Zprávy z MŠ - Jana Boumová.

Co se děje u nás ve školce?
Náš nový školní rok v mateřské škole začal docela hekticky.
Na konci prázdnin se v MŠ díky finančnímu přispění OÚ
vyměnily přímotopy za akumulační kamna. Vymalování a
nezbytné úpravy jsme si provedli sami. Do jídelny byly
zakoupeny nové moderní stolky a židličky. Naleštěná školička
mohla v září přivítat nové školáčky.
V letošním roce 2007/2008 máme k docházce zapsaných 25
dětí. Někteří budou docházet postupně po dovršení věku 3 let.
Začátek byl dosti rušný. Šest nově příchozích tříleťáčků a jedna
školačka ve věku dva a půl roku je docela náročné. Pláče,
slziček a stesku po mamince jsme si letos užili víc než dost, a to
především u našeho mužského osazenstva, kterému maminčina
péče tak nějak víc chybí.
Potvrdilo se nám, že náš program zvykání si dětí společně s
maminkou na školku před příchodem samostatného dítěte je

ZŠ – (fotografie z 3.9. 2007) - Pani ředitelka přivítala žáky ZŠ
v novém školním roce. První školní den se s prvňáčky přišel
přivítat také pan starosta Jiří Mráz.

Při DRAKIÁDĚ, kterou uspořádala ZŠ na místním hřišti,
představili žáci spoustu zajímavých modelů létajících draků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Do života jsme přivítali:

Rozloučení s našimi spoluobčany:














Buldrová Klára
Novotná Šarlota
Kratochvílová Anna
Hubalová Daniela
Kombercová Vanessa
Kakrdová Nikola

Marie Mullerová
Václav Čihák
Josef Bouma
Růžena Laštovková
Miloslava Ludvíková

Už vedle mě nestojíš,
slova na mě nepromluvíš.
U tebe už nenajdu bezpečí.

Významná výročí oslaví:
 A. Kyjovská
 K. Nováková

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, Jana Boumová – Jabloňová 177.
Redakční rada: Jana Boumová – odpovědný redaktor (zprávy ze zastupitelstva, organizace), Mgr. Jana Seibertová (ekonomika, hospodářství, korektura),
Ing. Věra Sipajdová (společenská rubrika a korektura), Ludmila Svobodová (sport, kultura), Jana Boumová ml. (grafické zpracování).
Přidělené evidenční číslo: MK ČR E 1417. Vydává OÚ Sokoleč. Za případné chyby se předem omlouváme.
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