Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

začal nám další rok, rok 2007. Dovolte
Sloupek poezie
mi, abych Vás informoval o tom, co máme
jako zastupitelstvo obce v plánu udělat
Pláčem luny zahrady se čistí
a hlavně o tom, co musíme v letošním roce
udělat.
mraky plují do budoucích dní,
Začali jsme jako každý rok sestavením
průvod stromů bez ptáků a listí
obecního rozpočtu, který byl na zastupitelstvu
obce projednán, upraven a schválen na rok
kráčí jarem v soumrak předjaří.
2007. Přestože příjmy na daních a ostatních
poplatcích nám činí něco málo přes pět mil.
J. Zahradníček
korun, tak rozpočet obce jsme sestavili na
čtrnáct mil.korun.
Je to tím, že jsme v minulých letech šetřili a podařilo se nám každý rok skoro jeden mil. korun ušetřit. Dále jsme
prodali pozemek pod JZD, kde koupila firma B&F pan Karel Fajmon část pozemku a ostatní pozemky koupila firma
AGRO Sokoleč a.s.. Celkem jsme za tyto pozemky utržili přes tři miliony korun. Tyto peníze jsme museli získat,
abychom měli jistotu, že budeme mít na doplacení podtlakové kanalizace, kterou jsme všichni tak chtěli. Bylo nám jasné,
že Fond životního prostředí v Praze bude dělat všechno proto, aby nám nemusel dotaci vyplatit v plné výši. Víte, že nás
okradly na navýšení DPH, které zvedly z 5% na 19%, to nás stálo skoro čtyři mil. korun navíc. Koncem února nás čeká
závěrečná kolaudace stavby. Po této kolaudaci bychom měli doplatit jako svazek obcí firmě Vod-ka 5% pozastávku a ta
činí skoro čtyři mil. korun. Tuto pozastávku bychom měli uhradit tímto poměrem: fond 80% a svazek 20%. Po úspěšném
dokončení kolaudace nás čeká závěrečné vyhodnocení stavby a doplatit firmě Vod-ka dalších 5% pozastávky zase s tom
poměru: fond 80% a svazek 20%.
Podle informací, které máme, není obvyklé, že by fond měl snahu ještě nějaké peníze doplatit.
To by znamenalo, že 10% pozastávku by musel uhradit svazek obcí ze svých zdrojů a pro naši obec to činí přes tři
mil. korun. Já osobně jsem přesvědčený, že uděláme maximum proto, abychom fond přinutili nám tyto peníze doplatit a
my se vyrovnali s firmou Vod-ka. Tím by byla kanalizace uzavřena. Pro obec by to znamenalo, že peníze, které by nám
zbyly můžeme použít na vybudování stavebních parcel.
S úsměvem vzpomínám na to, co jsem vyslechl nadávek, když se kanalizace budovala, že jsme neschopní, nikdy to
nedoděláme, nebude to fungovat atd. Vidíme, že kanalizace pracuje dobře, silnice jsou spravené a dneska si užíváme toho
pohodlí a nikoho ani nenapadne, že to bylo nějak jinak. Nejkrásnější na tom je, že si nepouštíme fekálie do vlastních
studní a musíme věřit, že voda ve studních se nám časem zlepší.
Vím, že Vás to stálo nemalé peníze a přesto jste měli tu odpovědnost a na kanalizaci se připojili. V současné době
je připojeno v naší obci 96% domácností. Nepřipojené jsou hlavně domy, kde nikdo nebydlí.
Pracovní doba OÚ
Úřední hodiny OÚ v Sokolči budou v pondělí a ve středu od 7.00 – 12.00 hodin a od 12.30 – 17.00 hodin.
Pracovní doba obecního úřadu je vyvěšena za oknem OÚ a jsou zde uvedeny i úřední hodiny. Je to prodloužená
pracovní doba, aby si mohli i ti spoluobčané, kteří chodí do zaměstnání vyřídit své záležitosti a povinnosti k obci.
Nechceme tím omezovat spoluobčany pouze na úřední hodiny, můžete přijít v pracovní době každý den, ale nemáte
jistotu, že nás tady vždy najdete, protože máme řadu různých školení a jednání mimo obec, která přesouváme mimo
úřední hodiny. Chci Vás požádat, aby jste se snažili platit různé poplatky Vám určené v úřední hodiny a to z toho důvodu,
že musíme každou větší částku peněz odvézt ještě ten den večer do banky.
Takže nás na obecním úřadě můžete navštívit v pracovní době každý den se vším, co Vás trápí a pokud to bude
v našich silách, budeme se Vám snažit vyhovět. Hlavně se neomlouvejte, že nás otravujete. Je to naše práce a jsme za ni
z Vašich peněz velice dobře placeni.

1

Lávka přes ŽZO
Na I. zasedání zastupitelstva obce Sokoleč konaném dne 17.1.2007 projednalo ZO stav lávky pro pěší na 7,987 km
železničního zkušebního okruhu a konstatovalo, že stav lávky je v havarijním stavu a tudíž nelze vyloučit ohrožení zdraví
občanů a bezpečnost zkušebních jízd. Většina našich spoluobčanů ví, že tato lávka (to je směrem k hájovně) přes trať se
nikdy nepoužívala. Obecní zastupitelstvo se usneslo na uzavření této lávky a souhlasí s jejím odstraněním. Po projednání
této záležitosti s vedením Výzkumného ústavu železničního, a.s. jsme se dohodli, že lávka bude odstraněna na náklady
VÚŽ.
Bylo mi sděleno vedením VÚŽ, že se na tomto okruhu (tzv. velký okruh) jezdí při zkušebních jízdách rychlostí až
230 km/hod. Chci Vás proto touto cestou upozornit, že je přísný zákaz zdržovat se na této trati a velmi nebezpečné je
převádění jízdních kol přes koleje, v té chvíli hrozí největší nebezpečí úrazu. Strojvedoucí nemůže při tak vysoké
rychlosti vlak ubrzdit.
Do lesa se na kole dostanete při přejezdu nadjezdu směrem na Poděbrady a odbočením před druhým nadjezdem
vpravo podle dálnice, kde je vybudovaná krásná silnice až do lesa.
Znám Vaše názory a plně s Vámi souhlasím, že kdysi někdo o nás bez nás rozhodl o vybudování tohoto
železničního okruhu, který nám zohyzdil okolní přírodu a zkomplikoval život, nehledě na to kolik zvěře nám vlak během
roku pozabíjí. Vím, že nic pozitivního to naší obci nepřineslo. Při jednání o lávce jsem zjistil, že pan ing. Antonín Blažek
generální ředitel a ostatní přítomní pánové byli velice příjemní a sympatičtí, proto je požádám, zda by nemohli
sponzorovat SK Sokoleč, která hraje A třídu a dobře reprezentuje obec a Sokol Sokoleč, kde cvičí naše děti. Myslím, že
pro takovou firmu by to neměl být žádný problém a my bychom jim mohli odpustit, že nám komplikují život.
Přesto Vás ještě jednou žádám, nezdržujte se na trati, je to životu nebezpečné.
Děkuji.
Jiří Mráz
starosta obce

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

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA


Zápis ze dne 20. 9. 2006
 Pani ředitelka Mgr. Dubinová seznámila ZO s výroční
zprávou školy, s činností a s přehledem hospodaření ZŠ a
MŠ za uplynulý školní rok. Během prázdnin byla v ZŠ
z družiny vybudovaná učebna, a družina je nyní místo
šatny, která je na chodbě. V družině je ale šero, protože
před školou jsou vzrostlé túje a stíní. Starosta obce požádal
na tomto základě zastupitelstvo o jejich vykácení. ZO
schválilo vykácení tújí před základní školou a prodej
pianina na faru do Předhradí za 2.000 Kč.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo převedení částky
34.939,93 Kč z neinvestičního příspěvku ZŠ na investiční
dotaci. Peníze byly použity na digestoř do školní jídelny.
 Pan Jaroslav Plesník seznámil ZO s projektem Senior Park.
Měl by zájem o pozemek cca 4.000 m². ZO se po
projednání shodlo, že vhodný pozemek by byl na louce a
části parku mezi koupalištěm a vakuovou stanicí. Bude
vyvěšen záměr o prodeji pozemku za 200 Kč/m².
 Starosta obce, pan Dymeš informoval ZO o nutnosti
převodu částky 335.610 Kč na účet SOJP. Jedná se o
úhradu na základě uzavřené smlouvy na vícepráce při
výstavbě kanalizace a f.č. 2062569, která je vystavena na
celkovou částku 992.859,50 Kč. Obec Pňov-Předhradí
uhradí 384.081 Kč a obec Oseček uhradí 273.168,50 Kč.
ZO po projednání převod 335.610 Kč.
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Společnost FOX převedla na náš účet z výtěžku
provozovatele částku 17.249 Kč. ZO po projednání
rozhodlo použít tyto peníze na úpravu zeleně na veřejném
prostranství v obci.
Starosta obce, pan Dymeš, seznámil ZO s plánem obnovy
venkova na rok 2007 – 2010. Zastupitelstvo obce Sokolče
schválilo plán obnovy venkova.
Došlá pošta:
-Kadeřábek Jiří zaslal žádost o přidělení stavební parcely,
bude zařazen do pořadníku
-MěÚ Poděbrady, odbor živ. prostředí, zaslal souhlas
s trvalým odnětím zem. půdy ze ZPF na přístupovou cestu
k plánované výstavbě RD.
-MěÚ Poděbrady, odbor správních činností, zaslal předpis
úhrady za projednávání přestupků.
-MěÚ Poděbrady, odbor výstavby zaslal kolaudační
rozhodnutí na Sokoleč Tannaco kabel NN.
-MěÚ Poděbrady, odbor správních činností zaslal oznámení
o registraci kandidátních listin.
-Městská knihovna Kutná Hora zaslala smlouvu o
poskytnutí odborné pomoci.
Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo osvobození těchto čp.
od poplatku odpad 28, 38, 41, 44, 48, 51, 53, 63, 62, 96,
129, 134, 135, 138, 149, 157, 160, 164, 181, 191, 192, 206,
223, 224, 231.



Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo kupní smlouvu s MS
Březina na pozemky p.č. 659/35, st.p.č.242 a 243 za
symbolickou cenu 1 Kč.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo pronájem zasedací
místnosti na uspořádání vánoční výstavy ve dnech 2. 12.a
3. 12 a 9. 12. a 10. 12. 2006 za 800 Kč.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo odprodej starých
cihel ze hřbitovní zdi panu Dubňanskému za 3 Kč za kus.
PROGRAM OBNOVY VENKOVA NA R. 2007-2010
Základní škola - oprava střechy, zateplení obvodového pláště,
výměna oken.
Obecní úřad - oprava střechy, izolace proti vlhkosti,
elektroinstalace.
Veřejná prostranství - výsadba zeleně, rekonstrukce parku
včetně vybudování dětského hřiště, přestavba čekáren, oprava a
doplnění laviček, rozmístění odpadkových košů v obci.
Požární nádrže - úprava a odbahnění močidla, kluziště,
koupaliště.
Obecní rozhlas - výměna a doplnění amplionů v obci, rozšíření
na nové parcely.
Veřejné osvětlení - výměna zkorodovaných stožárů, instalace
úsporných svítidel, oprava el. vedení v zemi.
Pitná voda - zpracování projektové dokumentace na centrální
vodovod.
Bytová výstavba - vytvoření nových stavebních parcel, jejich
zasíťování výstavba domu s pečovatelskou službou.
Odpadové hospodářství - zřízení nových sběrných míst.
Místní komunikace - vybudování cyklostezky do lesa, oprava
lávky přes zkušební okruh, výměna dopravních značek,
zbudování nových chodníků
Kultura - internet do knihovny, nakoupení krojů na máje,
vydávání obecního zpravodaje, podpora zájmových spolků,
klubovna








elektřiny. ZO situaci v ZŠ projednalo a rozhodlo o navýšení
neinvestičního příspěvku o 16.000 Kč
ZO projednalo půjčovné za knížky v místní knihovně a
rozhodlo, že roční výpůjční poplatek bude od 1. 1. 2007 ve
výši 20 Kč za čtenáře.
Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo prodej části pozemku
z p.č. 461/9 o výměře cca 4000 m² za 200 Kč/m². Jedná se o
pozemek ve špičce za klubovnou Chovatelů a RD čp. 321,
322, p.č. 461/28 a 461/29.
Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo vykácení 2 tújí na
hřbitově u hrobu č. 7.
Zastupitelstvo
obce
Sokolče
schválilo
navýšení
neinvestičního příspěvku o 16.000 Kč příspěvkové
organizaci ZŠ z důvodu doplatku elektřiny.
Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo roční výpůjční
poplatek ve výši 20 Kč za čtenáře. Poplatek bude vybírán
od 1. 1. 2007.

Zasedání ze dne 15. 11. 2006
 ZO projednalo návrh rozpočtu ZŠ na rok 2007, projednalo
vykácení tújí před ZŠ, odvoz odpadu ze dvora ZŠ, 4. 12.
bude před ZŠ zpívání u vánočního stromu. Dále byla
projednána rada školy do které byl zvolen za zřizovatele
Ing. Sipajda Marian, Holan Petr.
 ZO projednalo měsíční odměny a příplatky poskytované
členům ZO a výborů dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a
schválilo tyto odměny:
zástupce starosty
11.088 Kč
člen ZO a předseda výboru
990 Kč
člen ZO a člen výboru
680 Kč
člen výboru
300 Kč
 Starosta obce, pan Mráz jmenoval inventarizační komisi,
která bude pracovat ve složení:
předseda
Řehák Miloslav
členové
Holan Petr
Kulichová Jana
Inventarizace bude provedena k 31. 12. 2006. ZO vzalo
nventarizaci majetku na vědomí.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo komisi pro občanské
záležitosti ve složení: předseda – Boumová Jana, členové –
Junková Eva, Mgr. Seibetrová Jana.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo zvolení pana Ing.
Sipajdy Mariana a Holana Petra do rady školy.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo odměny členům
zastupitelstev, výborů a komisí.
 Starosta obce požádal o vykácení smrků u koupaliště.
Stromy jsou staré, proschlé a větvičky i jehličí padají do
koupaliště kde tlí a voda se kazí a dále kořeny ničí břehy
koupaliště. ZO vykácení odsouhlasilo.
 ZO projednalo vítání občánků, které se uskutečnilo dne
26. 11. 2006 od 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
 ZO projednalo investiční záměr - vykoupení pozemků za
myslivnou pro účel vybudování stavebních parcel a
pověřilo starostu obce, pana Mráze jednáním ohledně
vykoupení těchto pozemků za cenu maximálně 100 Kč/m² a
jednáním s peněžním ústavem o poskytnutí úvěru na nákup
těchto pozemků. Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo cenu
vykupovaných pozemků maximálně za 100 Kč za 1 m².
 Starosta obce seznámil ZO s výsledkem dílčího
přezkoumání hospodaření obce, ve kterém bylo obci
vytčeno, že nezachycuje příjmy ze ZBÚ na mzdy do
pokladny a následně výdaje běžné pokladní hotovosti
(mzdy) z pokladny v pokladní knize – napraveno od výplaty
za měsíc říjen.

Zastupitelstva ze dne 11. 10. 2006
 ZO projednalo zprávu předsedy finančního výboru pana
Ing. Sipajdy o výsledku hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ k 30. 6. 2006 a výsledek hospodaření
schválilo.
 Došlá pošta:
-MěÚ Poděbrady - oznámení o zahájení kolaudačního řízení
na novostavbu RD na p.č. 392/25.
OSSZ - oznámení o provedení kontroly dne 31. 10. 2006.
-MěÚ Poděbrady - Mandátní smlouva na zajištění dopravní
obslužnosti na rok 2007.
-MěÚ Poděbrady - nařízení č. 4/2006 o zimní údržbě
komunikací.
-MěÚ Poděbrady - Rozhodnutí o odstranění stodoly u RD
čp. 48.
-MěÚ Poděbrady - oznámení o zahájení územního řízení na
3 rodinné domy u koupaliště.
-MěÚ Poděbrady - rozhodnutí na povolení stavebních úprav
v RD č. 48.
-Drážní úřad Praha - stavební povolení na rekonstrukci
velkého zkušebního okruhu.
-Žádost – starosta obce, na základě žádosti paní Polákové,
požádal ZO o povolení vykácení 2 tújí na hřbitově u hrobu
č. 7. ZO vykácení schválilo.
-Pan Bouma, č.p. 84, zaslal žádost na povolení svodu
dešťové vody na ulici, ZO žádost odsouhlasilo.
ČEZ Distribuční služby, s.r.o. zaslaly informaci k okleštění
stromoví v době od 16. 11. 2006 do 31. 3. 2007.
 Ředitelka ZŠ Mgr. Dubinová požádala o navýšení
neinvestičního příspěvku na ZŠ z důvodu navýšení
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František Dymeš, místostarosta
úředně určená místnost: zasedací místnost OÚ Sokoleč
doba: sobota, mimo státních svátků do 10.00 do 14.00
a pověřilo místostarostu pana Dymeše Františka užíváním
závěsného odznaku se státním znakem ČR při
svatebním obřadu.

Knihovnice pani Boumová informovala ZO o průběhu
projednávané dotace na počítač do místní knihovny. Je
potřeba vyčíslit náklady na pořízení počítače, stolek pod
počítač a židli.
V diskuzi informovala paní Junková o stížnostech občanů
na vyvážení popelnic zejména na jejich poškozování při
vyvážení, dále informovala o stížnostech na pobíhající psy a
i na psy, které majitelé venčí na vodítku, ale neuklízí po
nich.
Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo dárkové balíčky pro
jubilanty v hodnotě 500 Kč. (muži za 500 Kč, ženy za
450 Kč a kytičku.)

Zastupitelstvo ze dne 13. 12. 2006
 ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2007.
Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 22. 11. 2006
do 12. 12. 2006.
Příjmy obce v roce 2007 jsou rozpočtovány na
7.873.470 Kč.
Výdaje obce v roce 2007 jsou rozpočtovány na
14.873.470 Kč.
Schodek rozpočtu ve výši 7.000.000 Kč bude
dofinancován ze zůstatku roku 2006.
 ZO projednalo a schválilo rozpočtovou opravu
rozpočtového výhledu na rok 2007.
 ZO projednalo a schválilo rozpočtový výhled obce na rok
2009.
 ZO pověřilo starostu obce pana Jiřího Mráze srovnáním
rozpočtu k 31. 12. 2006.
 ZO projednalo a schválilo rozpočet SOJP na rok 2007.
Rozpočet byl vyvěšen od 27. 11. 2006 do 13. 12. 2006. Je
sestaven jako vyrovnaný na celkovou částku 9.085.000 Kč.
 ZO projednalo žádost spol. Esotronik plus s.r.o. na umístění
2 VHP v pohostinství pana Kokyho na 1 pololetí roku 2007.
Po projednání byla žádost odsouhlasena.
 ZO projednalo a schválilo prodloužení smlouvy s obcí
Radim do 31. 12. 2008 na odvoz kontejneru od hřbitova.
 ZO projednalo žádost starosty obce pana Mráze na vykácení
starých ovocných stromů v obci. Jednalo se o ořech u pana
Millera ml., švestku u pana Káry Milana, hrušku u pana
Katrňáka a u pana Šátka, jabloň u pana Krause a na kopci u
Coufalů. ZO odsouhlasilo vykácení 10 starých ovocných
stromů s tím, že bude v obci na jaře vysazeno nejméně 30
nových ovocných stromů.
 ZO projednalo a odsouhlasilo rozpočet Mikroregionu
Poděbradské Polabí na rok 2006 a 2007.
 ZO projednalo a schválilo likvidační protokoly na vyřazení
starého PC, kopírky a AKU kamen ze ZŠ.
 Došlá pošta
- MěÚ Poděbrady zaslal oznámení o zahájení řízení o
změně stavby před dokončením u čp. 164.
- MěÚ Poděbrady zaslal oznámení o zahájení stavebního
řízení pro pana ing. Mráze na p.č. 461/45.
- MěÚ Poděbrady zaslal stavební povolení na stavbu kabelu
NN na p.č. 461/43, 44, 45.
- Myslivecké sdružení Březina Sokoleč zaslalo oznámení o
konání mysliveckého plesu na 27. 1. 2007.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo splátkový kalendář
pro PO ZŠ na rok 2007.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo úpravu vnitřních
směrnic OÚ.
 Dle rozhodnutí OZ ze dne 13. 12. 2006 převede obec
Sokoleč v roce 2007 příspěvkové organizaci ZŠ
neinvestiční příspěvek v celkové výši 745.274 Kč.

Zastupitelstvo ze dne 29. 11. 2006
 ZO projednalo vybudování chodníku u nových parcel.
Nabídku předložila firma Tannaco s.r.o. Cena chodníku
300.000 Kč s DPH. ZO po projednání odsouhlasilo
zbudování chodníku a pověřilo starostu obce zadáním
projektu a jednáním ohledně stavebního povolení.
 ZO projednalo možnost zhotovení nových zastávek
autobusu. Zastávky dle informací a nabídek z internetu stojí
60.000 Kč a více. Nabídka pana Petra Řeháka, f.. Seson
Sokoleč je na 42.000 Kč. ZO po projedná rozhodlo se
zastávkami počkat až po kolaudaci kanalizace a rozhodnout
dle aktuální finanční situace.
 ZO projednalo stížnosti občanů na volně pobíhající psy a na
psy, které majitelé mají na vodítku, ale neuklízí po nich.
Pokud se situace nevyřeší bude řešena přes přestupkovou
komisi.
 ZO projednalo návrh rozpočtu ZŠ na rok 2007 a rozhodlo
do rozpočtu ještě začlenit 15.000 Kč na opravu domečku průlezky na zahradě ZŠ a 2.000 Kč na tiskárnu ŠJ.
 ZO projednalo žádost spol. Fox na umístění 2 VHP
v pohostinství pana Kyjovského na 1 pololetí roku 2007. Po
projednání byla žádost odsouhlasena
 ZO projednalo žádost pana Jiřího Janečka, Hradišťko 39 na
umístění atrakcí na pouť a žádost schválilo.
 Tenis Sokoleč požádal o dotaci 10.000 Kč na činnost na rok
2007. ZO po projednání rozhodlo v rozpočtu ponechat
částku 5.000 Kč. Tenis Sokoleč kromě dotace je napojen na
obecní elektřinu, kterou neplatí.
 ZO pověřuje místostarostu pana Dymeše Františka
užíváním závěsného odznaku se státním znakem ČR při
svatebním obřadu.
 ZO projednalo a schválilo dodatek č.5 ke smlouvě o
nakládání s komunálním odpadem na právním území obce
Sokoleč
 Došlá pošta
- Okresní správa sociálního zabezpečení v Nymburce
zaslala protokol o kontrole pojistného.
- MěÚ Poděbrady zaslal oznámení o zahájení vodoprávního
řízení pro pana Ing. Vojtěcha Mráze na pozemku p.č.
461/45.
- MěÚ Poděbrady zaslal souhlas k trvalému odnětí zem.
půdy ze ZPF pro pana Ing. Vojtěcha Mráze.
- MěÚ Poděbrady zaslal oznámení o zahájení stavebního
řízení na stavbu zpevněné cesty a rozšíření VO u parcel u
koupaliště.
 Zastupitelstvo obce Sokolče pověřilo starostu obce pana
Jiřího Mráze a místostarostu pana Františka Dymeše, aby
zastupovali obec ve SOJP.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo seznam oddávajících,
místo a dobu pro přijímání prohlášení o uzavření manželství
takto:
oddávající :
Jiří Mráz, starosta

Zastupitelstvo ze dne 18. 12. 2006
 Zastupitelstvo obce Sokolče vzalo na vědomí vyhodnocení
projednání návrhu ÚPO Sokoleč.
 Zastupitelstvo obce Sokolče vzalo na vědomí stanovisko
nadřízeného orgánu územního plánování.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo územní plán obce
Sokoleč.
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Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo OZV obce Sokoleč o
vyhlášení závazné části ÚPO Sokoleč.

Zastupitelstvo ze dne 17. 1. 2007
 Zastupitelé obce projednali stav starého mandlu a
odsouhlasili jeho likvidaci.Mandl se nepoužívá, po inzerci
v loňském roce o něj neměl nikdo zájem. Mandl bude
rozřezán a dán do kontejneru železného šrotu.
 ZO projednali možnosti zhotovení chodníku u nových
parcel. Pozemky před domy nejsou všechny obecní, proto
se budou muset vykoupit. ZO pověřilo starostu jednáním
ohledně pozemků, zadáním zhotovení geometrického plánu
panu Vaníčkovi a vykoupením pozemků před domy za cenu
100 Kč/m².
 ZO projednalo stav lávky pro pěší v km 7,987 Železničního
zkušebního okruhu a konstatovalo že stav lávky je
v havarijním stavu a tudíž nelze vyloučit ohrožení zdraví
občanů a bezpečnost železničních zkušebních jízd. Lávka
již delší dobu není používána a ZO souhlasí s jejím
uzavřením a odstraněním. Obec Sokoleč se vzdává
užívacího práva lávky pro pěší. U lávky již byly umístěny
výstražné tabule a občané jsou o havarijním stavu lávky
informováni relací v místním rozhlase
 Paní Jana Boumová seznámila ZO se školním vzdělávacím
programem MŠ, který předala ZO k nahlédnutí.
 Došlá pošta:
- MěÚ Poděbrady zaslal stavební povolení na stavbu
zpevněné cesty a rozšíření VO u parcel u koupaliště.
- Vodovody a kanalizace Nymburk zaslaly informaci o ceně
vodného a stočného pro rok 2007.
- ZO ČSCH Sokoleč zaslala oznámení o konání plesu a
dětského karnevalu.
- SMO České republiky zaslal nabídku na vstup do SMO
ČR-ZO bere na vědomí, zatím vstupovat nebudeme.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo že odměny
zastupitelů a členů komisí se v roce 2007 nebudou
navyšovat.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo inventarizaci
veškerého majetku a závazků a pohybů majetku obce
Sokoleč a inventarizaci příspěvkové organizace Základní a
Mateřské školy letce Františka Nováka Sokoleč
k 31. 12. 2006.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo zveřejnění záměru
prodeje pozemků o výměře 1.914 m², 290.628 m² a
56.948 m² a vodní plchy o výměře16.658 m² za minimální
cenu pozemku 20 Kč/m² a vodní plochy za 40 Kč/m². Při
posuzování bude respektována nejvyšší nabídka a záměr.
Dále ZO schvaluje podání výpovědi z pronájmu těchto
pozemků Agru Sokoleč a.s.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo zveřejnění záměru
prodeje stavebních parcel o výměře 992 m² a 987 m² v
lokalitě u koupaliště za minimální cenu 800 Kč za m² a
bude respektována nejvyšší nabídka.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo výroční zprávu o
hospodaření školy. Zisk ve výši 16.322,17 Kč bude
ponechán příspěvkové organizaci a bude rozdělen takto:
rezervní fond 13.058,17 Kč a fond odměn 3.264 Kč.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo změnou ÚPO
Sokoleč. Změna se týká pozemků parc. č. 461/42, 461/18 a
982 a jedná se o změnu využití ze stavebních parcel pro
rodinné domy na ostatní plochy.














Zasedání ze dne 7. 2. 2007
 ZO projednalo činnost Polabského internetu, který
zastupoval pan Pecl. Polabský net má na ZŠ asi 2 roky
umístěnou anténu, neplatí žádný nájem, neposkytuje obci
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žádné služby a nemá s obcí uzavřenou žádnou smlouvu,
protože se sní ještě nedostavil. Asi před ¾ rokem
kontaktoval opakovaně pana Pecla starosta obce pan Dymeš
s tím, že na OÚ nejde internet. Pan Pecl se na OÚ vůbec
nedostavil, takže byl OÚ po čtrnácti dnech bez internetu,
(tedy bez e-mailové pošty a bez přímého bankovnictví)
přepojen na internet poskytovaný panem Váňou. ZO po
projednání rozhodlo, že pan Pecl bude kontaktován a pokud
bude i nadále mít na ZŠ umístěnou anténu, bude s ním
uzavřena smlouva na 3000 Kč nájemného za měsíc a na
poskytování internetu ZŠ zdarma.
Starosta obce, pan Mráz informoval ZO o schůzce se
zástupci Železničního zkušebního okruhu. Okruh na svoje
náklady lávku odstraní.
Starosta obce, pan Mráz pověřil kontrolní výbor kontrolou
usnesení ZO a činností FV.
ZO projednalo stav v obecních lesích po vichřici, kde jsou
polámané a vykácené stromy. O dřevo mají zájem občané,
kteří by si ho nadělali na topení a dále Josef Novák lesnická činnost, který nabízí 400 Kč/m³. ZO rozhodlo
zadat tuto práci firmě, protože u polomů hrozí nebezpečí
úrazů. Bude oslovena ještě Kolínská lesní a práce budou
zadány výhodnější nabídce.
Došlá pošta:
- ČSCH Sokoleč zaslal oznámení o konání plesu dne
17. 3. 2007 a dětského karnevalu dne 18. 3. 2007 a žádost
na poskytnutí neinvestiční dotace.
- MěÚ Poděbrady, odbor správních činností, zaslal předpis
ve výši 800 Kč za projednání přestupku.
- MěÚ Kolín zaslal oznámení o zahájení kolaudačního
řízení na kanalizaci.
- MěÚ Poděbrady zaslal oznámení o zahájení kolaudačního
řízení na stáj pro dojnice.
- MěÚ Poděbrady zaslal územní souhlas na umístění stavby
pro čp.10 - pergola.
- Řehák Miloslav čp. 235 zaslal žádost na vyjádření ke
změně stavby před dokončením,OÚ Sokoleč souhlasí.
Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo prodej stavebních
parcel p.č. 461/43 o výměře 992 m² a p.č. 461/44 o výměře
987 m² v lokalitě u koupaliště za cenu 800 Kč/m² panu
Zdeňku Škarvadovi, bytem Sokoleč čp. 263. Pan Škarvada
sponzorsky upraví tréninkové hřiště.
Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo čtyři pracovníky na
veřejně prospěšné práce pro rok 2007.
Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo převod částky
95.600 Kč na účet SOJP na zaplacení splátky půjčky a
úroků.
Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo převod částky
22.500 Kč za pronájem do T-mobile základní škole.
Zastupitelstvo
obce
Sokoleč
schválilo
převod
neinvestičního
příspěvku
zájmovým
organizacím
následovně:
ČSCH Sokoleč
27.000 Kč
Myslivci
25.000 Kč
Tenis Sokoleč
5.000 Kč
SK Sokoleč
20.000 Kč
Sokol Sokoleč
20.000 Kč
MSČČK Sokoleč
5.000 Kč

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

KULTURA + ZPRÁVY
KNIHOVNA
Změna otvírací doby:
Pondělí
16.30 – 17.30

SKLÁDKA ODPADŮ

žádáme všechny, kteří jsou přihlášeni v místní knihovně, aby
knihovnu navštívili a provedli platbu 20 Kč na rok 2007.

POLSKO – KUDOWA ZDROJ
tento výlet pořádá MS ČČK Sokoleč
Termín: sobota - 24. 3. 2007
Odjezd: 5.30 od OÚ
Přihlášky s platbou: pí Bernardová – obecní
úřad v úřední dny.
Cena zájezdu: 120 Kč – člen ČČK
150 Kč – nečlen ČČK
!!! Při platbě dostane každý číslo sedačky
v autobuse a při obsazování autobusu je třeba
čísla sedadel dodržet. !!!

Provozní doba skládky odpadů
do 15. 12. 2007
středa
sobota

16.00 – 18.00
9.00 – 11.00

MS ČČK vás zve na

C*O*U*N*T*R*Y ZÁBAVU
sobota - 7. 4. 2007
v sále místní sokolovny
Nejen country muziku vám zahraje kapela:
TRAMPOTY - Červené Pečky
Jako vždy se můžete těšit na zajímavou tombolu,
příjemnou atmosféru.

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

ZPRÁVY ZE SPORTU
SOKOLEČSKÝ FOTBAL PŘED JARNÍ SEZÓNOU
Naše tři mužstva jsou v plné přípravě na jarní mistrovská utkání. Podle tabulek, které vám předkládáme si naše
mužstva vedou ve svých třídách velice dobře. Jsou zde uvedeny tabulky z minulé fotbalové sezóny a zároveň u
nich je přehled zápasů pro tento rok.

I.A třída skupina B
DOMÁCÍ
Libodřice
Sokoleč
Poděbrady
Sokoleč
K. Hora
Sokoleč
Týnec
Sokoleč
Suchdol
Sokoleč
Bakov
Kosořice
Sokoleč
G.Vlašim B
Sokoleč

HOSTÉ
Sokoleč
Kunice
Sokoleč
Litol
Sokoleč
Chocerady
Sokoleč
U. Janovice
Sokoleč
Benátky
Sokoleč
Sokoleč
M. Hradiště
Sokoleč
Rožďalovice

DAT.
10.3.
18.3.
24.3.
1.4.
8.4.
15.4.
21.4.
29.4.
6.5.
13.5.
19.5.
27.5.
3.6.
10.6.
17.6.

ČAS
14:30
15:00
15:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
10:15
17:00
17:00
17:00
17:00

DEN
SO
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
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OS III.A – Sokoleč B
DOMÁCÍ
Sokoleč B
Sadská B
Kounice B
Sokoleč B
AFK NBK
Sokoleč B
Kost. Lhota A
Sokoleč B
Hradišťko
Sokoleč B
Všejany
Sokoleč B

HOSTÉ
Tatce A
Sokoleč B
Sokoleč B
Ostrá B
Sokoleč B
Hořátev
Sokoleč B
Dvory
Sokoleč B
Předhradí
Sokoleč B
Kam. Zboží A

DAT
31.3.
7.4.
15.4.
21.4.
28.4.
5.5.
13.5.
19.5.
26.5.
2.6.
9.6.
16.6.

ČAS
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

DEN
SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO

OP žáci

UMÍTE FOTBAL?
Chcete si vyzkoušet své znalosti ohledně fotbalové teorie?
Připravili jsme pro vás malý test, který musí podstoupit rozhodčí,
než získá svou kvalifikaci. Je to pouze malý zlomek z 1677 otázek,
které jsou použity pro testování.
Další informace můžete získat na internetové adrese:
www.fotbal.cz - kde je přehledný soubor otázek.
Takže máte na to být správným porotcem?
Vhazující hráč záměrně zdržuje
vhození míče a snaží se tím takticky
získat čas. Rozhodčí:
1. hráče napomene za zdržování hry a
nechá ho vhazování provést.
2. hráče napomene za zdržování hry,
nenechá jej vhazovat a nechá
vhazování provést některého jeho
spoluhráče.
3. zastaví vhazování a nechá provést
vhození míče hráčem soupeřova
družstva.
4. hráče vyzve k neprodlenému vhození
míče s tím, že když tak ihned neučiní,
bude napomenut.
Vhazování není provedeno v souladu
s pravidly, když vhazující hráč...
1. se rozběhne ze vzdálenosti větší než
1m.
2. hodí úmyslně míč na soupeře.
3. při vhození vyskočí.
4. vhodí míč ze vzdálenosti větší než
1m.
Asistent rozhodčího při vhazování
zvedne praporek, jestliže hráč
provádějící vhazování...
1. nedodrží místo, odkud se má
vhazování provést.
2. vhodí míč jen jednou rukou.
3. nemá při vhazování obě nohy na
zemi.
4. se rozběhne ze vzdálenosti větší než
1 metr.
Smí se hráč při provádění PVK
rozběhnout z místa mimo hrací
plochu?
1. Ano, pravidla to povolují.
2. Ne, v žádném případě.
3. Pouze tehdy, rozehrává-li se PVK z
pomezní nebo brankové čáry

Podle výkladu
pravidla 4. se za
nebezpečné
předměty, které
hráč nesmí mít na
sobě, nepovažují...
1. náušnice.
2. hladké náramky.
3. vlasová síťka.
4. žádné z těch,
které jsou zde
uvedeny.
Rozhodčí chce vyloučit hráče za
urážku, k níž došlo o poločasové
přestávce na chodbě před kabinami.
Provede to tak, že...
1. kartu neukazuje, oznámí rozhodnutí
kapitánovi a vyloučenému hráči.
2. za přítomnosti kapitána ukáže hráči
ČK a o udělení trestu nechá
prostřednictvím pořadatelské služby
informovat diváky.
3. kartu neukazuje, oznámí rozhodnutí
hráči slovy.
4. ukáže hráči červenou kartu za
přítomnosti kapitána
Pravidla určují konstrukci a umístění
hráčských lavic. Je předepsáno, kolik
osob se na hráčskou lavici má vejít?
1. Ano, je to 10 osob
2. Ano, je to 12 osob, pokud SŘ nebo
RS nestanoví jinak
3. Ne, pravidla to přesně neurčují
4. Ano, je to maimálně 5 osob
Brankář provádí kop od branky, míč
skončí přímo v soupeřově brance.
Rozhodčí...
1. branku uzná.
2. nařídí kop z rohu u soupeřovy branky.
3. nařídí kop od soupeřovy branky.
4. nechá kop od branky opakovat.
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Při provádění pokutového kopu
porušil spoluhráč brankáře bránícího
družstva předepsané postavení dříve,
než byl míč ve hře. Rozhodčí nechal
pokutový kop provést a brankář míč
vyrazil na roh. Rozhodčí...
1. nechal pokutový kop opakovat.
2. nařídil kop z rohu.
3. nařídil kop od branky.
4. nařídil NVK z místa, kde hráč porušil
předepsané postavení.
Je kapitán družstva odpovědný za
neoprávněný start hráče svého
družstva?
Ano
Ne
Může být pořadatelský sbor tvořen
osobami mladšími 18 let?
Ano
Ne
Nechá rozhodčí nastoupit hráče s
brýlemi proti slunci?
Ano
Ne
Míč schválený ke hře je o poločasové
přestávce pod dohledem
1. rozhodčího nebo pořadatele utkání.
2. rozhodčího.
3. pořadatele utkání.
4. domácího družstva.

TENISOVÁ ŠKOLA
Vážení přátelé tenisu,
rádi bychom Vás informovali o práci tenisové školy.
Scházíme se každý týden na tenisových kurtech, proběhneme se,
protáhneme a poté si zahrajeme s opravdovými tenisovými míčky a
raketami tenis. Venku hrajeme od jara do podzimu, ale nezahálíme
ani v zimě a proháníme se v místní Sokolovně. Tenis je vhodný
doplněk k fotbalu, floorbalu nebo jinému sportu.
Tenisový kroužek není jenom hraní tenisu. V prosinci jsme si
s dětmi uspořádali „Vánoční párty“, kde se bouchalo šampaňské, pila
Cola, jedlo cukroví, soutěžilo o ceny a každý vyhrál nějakou tu
sladkost! Byl u nás Ježíšek a každému malému tenistovi nadělil
dárek. V létě o prázdninách si uspořádáme turnaj o pohár.
Na přelomu dubna a května budeme pořádat nábor malých
tenistů. Bližší informace se včas dozvíte prostřednictvím plakátů a
letáků ve škole a školce.
Těšíme se na Vás
Zdeněk Šťastný
Trenér TENIS Sokoleč
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ČAS PŘEDVELIKONOČNÍ
Zdobení kraslic
Podle starých kulturních představ je vejce symbolem života. Jeho magické kouzlo mělo zajišťovat
životodárnou plodnost a úrodu. Zdobení vajec umocňovalo v představách lidí jejich mnohovýznamnost
a magickou působivost. Zdobení, malování, vyškrabování kreseb i nápisů na vejce je známo již z 11.
století. Snad nikde se nevyvinula výzdoba vajec do takové krásy a nevzniklo tolik rozmanitých
zdobných technik, jako u nás a na Slovensku.
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1. Batikování včelím voskem - je jednou z nejstarších a nejrozšířenějších technik. Na vejce se nanáší
vosk pomocí špendlíku, trubičkou (stužkou) nebo kotejšem (sestřižená brka do různých tvarů). Stužka
je plechová trubička, která se namáčí do roztaveného vosku a kresba vytváří rovnoměrnou, souvislou čáru. Barvení je důležitou částí
malování kraslic. Používají se různé barvy, které jsou dány krajovou oblastí a nelze je měnit. Základní barva je bílá, takže nejprve se
kreslí na bílé vajíčko. Po nakreslení vzory, který má být bílý, se vajíčko obarví např. ve žluté barvě. Na žluté vajíčko se pak kreslí
další vzory, které mají být na kraslici žluté. Naposledy se ponoří vajíčko do červené barvy a
po oschnutí se vajíčko otře flanelovým hadříkem nebo se nechá vosk roztéci v troubě.
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2. Plastické (reliéfní) zdobení voskem - plastické zdobení voskem je v podstatě základ
batiky s tím rozdílem, že se vosk přibarví a ponechá se na obarvené kraslici. Vosk lze
přibarvit křídami i menšími dávkou olejové malířské barvy, aby lépe přilnul. Vzory lze
tvořit špendlíkem i trubičkou.
3. Ovazování rostlinnými částmi - na uvařená vajíčka nebo vyfouklé skořápky se nalepí
ve vodě namočené lístky rostlin nebo trávy. Vajíčko se uváže kusem látky a vaří se v barvě
z odvaru z cibulových slupek nebo mladého osení. Po krátkém oschnutí se vše odstraní a
vznikne kraslice s rostlinnými vzory.
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4. Vyškrabování vzoru - výzdoba kraslic vyškrabováním se provádí na sytých barvách,
zejména červené, temně fialové nebo černé ocelovým nožem, břitvou. Technika má dvě fáze:
obarvení se uzavřeného vejce a vyškrabování vzoru. Na vyškrabování se používají jen vejce
nejčistší, nejhladší a největší.
5. Pozitivní malování - malování kraslic perem je technika mladá. Na malování se používá
tuží a anilinových barev. Na bílou kraslici se perem maluje výšivkový vzor a postupuje se od
černé barvy k barvám nejsvětlejším.
6. Zdobení nalepováním vzorů
Sláma – k výzdobě se používá sláma ovesná, působící na červeném, modrém nebo černém základě příjemným zlatožlutým tónem.
Z připravené slámy se vystříhají nejrůznější tvary, které se na vajíčko nalepovaly stolařským klihem, nebo nitrolakem. Technika
zdobení je velice pracná a náročná.
Jezerní sítina – při zdobení kraslic dužinou jezerní sítiny se obtáčí tímto materiálem bílé vejce. Sítina nesmí být mladá ani vyzrálá,
nesmí být přeschlá ani syrová. Dužina se nalepuje řídkým těstem nebo škrobem.
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