Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se v prvním letošním čísle našeho občasníku věnoval zhodnocení
loňského roku, výsledkům hospodaření obce a výhledem na rok letošní. Loňský rok proběhl ve snaze o
dokončení kanalizace v obci a zahájení zkušebního provozu. Až na malé nedodělky se to podařilo a zkušenosti
s provozem kanalizace za několik prvních měsíců nás přesvědčily, že kanalizace je schopna splnit naše
očekávání, pokud se naučíme hlavním zásadám jejího používání. Pokud nebudeme do kanalizace vypouštět
splašky obsahující pevné předměty jako kosti, zbytky zeleniny, hadry, hygienické vložky apod., bude po
konečném seřízení ventilů provoz bez problémů. V jarních měsících zbývá zprovoznit kanalizaci na nových
parcelách v ulici Severní, kde jsou ještě nějaké potíže. Dále musíme na některých šachtách změnit výšku
kanálových vík, aby na vozovkách nebyly dolíky a nenatékala do kanalizace zbytečně dešťová voda. Nakonec
provedeme konečnou úpravu povrchů všech komunikací. Potom bude zbývat dokončení připojování těch
z Vás, kteří jste to nestihli koncem minulého roku. Nezapomeňte si zkontrolovat, jestli jste požádali o stavební
povolení a po připojení o kolaudaci, abyste se nevystavovali postihu za provozování černé stavby. Při kontrole
na stavebním úřadu jsem se přesvědčil, že tak ještě řada z Vás neučinila. Také je třeba po připojení dokončit
vyčištění septiků, které jsou v mnoha případech zdrojem znečištění spodních vod. S pracovníky stavebního
úřadu máme dohodnuto, že kolaudace budou provádět pouze namátkově, ale ve Vašem vlastním zájmu je,
abyste měli domovní přípojky v pořádku, jak po stránce provedení, tak i po stránce právních předpisů. Žádám
Vás, abyste si nechodili stěžovat na stavební úřad, že Vám přípojku zkolaudovali, aniž ji viděli. Dalo mi dost
práce je přesvědčit, že jste natolik zodpovědní, že k Vám nemusí jezdit.
Nyní bych Vás chtěl v několika číslech seznámit s hospodařením za loňský rok:
V příjmové části rozpočtu došlo k navýšení proti plánu o cca 1,73 mil. Kč na 8.461.944 Kč. Bylo to
hlavně díky vyšším daňovým příjmům a prodeji pozemků.
Ve výdajové části rozpočtu jsme díky úsporným opatřením snížili plánované výdaje o 4,19 mil. Kč na
konečných 10.256.046 Kč. Největší výdajové položky jsou:
5.538.812 Kč………………odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)
133.960 Kč………………příspěvek na dopravní obslužnost
651.352 Kč………………základní a mateřská škola
136.025 Kč………………školní stravování
300.000 Kč………………příspěvek na opravu sokolovny
122.545 Kč………………veřejné osvětlení
611.989 Kč………………svoz a likvidace komunálních odpadů
699.804 Kč………………zastupitelské orgány
915.966 Kč ……………...místní samospráva
376.178 Kč………………platby daní a poplatků
Z těchto položek se do budoucna sníží výdaje na kanalizaci (budeme splácet půjčku asi 800 tis. Kč
ročně), ale ostatní položky budou spíše narůstat díky vyšším cenám energie, pohonných hmot a vyššímu DPH.
Zároveň se budou snižovat daňové příjmy obcí. Proto budeme nuceni hledat nové zdroje příjmu. Možnosti
máme bohužel omezené. Jednou z položek, které můžeme svým chováním ovlivnit je svoz a likvidace
komunálních odpadů. Pokud se nám podaří Vašim přičiněním zlepšit třídění odpadů, to znamená přestat házet
do popelnic sklo, plasty, papír a železo, a místo toho tento vytříděný odpad odvézt do nádob k tomu určených,
sníží se množství komunálního odpadu odváženého do Radimi. Za ten platíme těžké peníze. Naopak se zvýší
množství vytříděného odpadu, za který peníze dostaneme. Dalšího snížení množství odpadů lze docílit tím, že
přestaneme vyvážet ze svých zahrádek odpad, který je možné zkompostovat. Na našich pískách kompostu není
nikdy dost a jistě by Vám pomohl k lepší úrodě na zahrádce. Drobnou stavební suť uvítá jistě naše zemědělské
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družstvo k vyspravení polních cest. Samozřejmě nesmí se jednat jen o vysypání hromady doprostřed cesty.
Tato opatření nejsou v silách ani zastupitelů ani OÚ, ale má je v rukou každý občan naší obce a záleží na
každém z nás, jakým způsobem se k tomu postaví. Druhou alternativou je zvýšení poplatku za odpad, aby obec
tolik nedoplácela.
Dalším zdrojem vyšších příjmů je zvýšení počtu obyvatel s trvalým pobytem. Můžeme toho dosáhnout
vytvořením dalších stavebních parcel, abychom do obce nalákali nové občany a docílením toho, aby se
k trvalému pobytu přihlásili všichni ti, kteří tu sice trvale bydlí, ale přihlášeni jsou jinde. Divili byste se, kolik
jich v naší obci je. Jistě k tomu mají své důvody, ale naší obci to nic nepřináší. Naopak právě takoví nešetří
připomínkami, kritikou a požadavky.
A kdybychom dokázali navázat na nedávnou minulost, kdy si každý před svým domem vyhrabal a
vysekal, zbyly by v rozpočtu další peníze, za které bychom mohli zvelebovat naši obec.
To je krátce k výsledkům hospodaření v loňském roce a nyní ještě k výhledu na letošní rok.
Jak jsem již uvedl výše, čeká nás dokončení všech prací na kanalizaci, zároveň s tím dokončení povrchů
všech našich komunikací. Máme za povinnost do konce roku také vyměnit všechny dopravní značky v obci za
nové tzv. reflexní. Musíme v letošním roce dokonči práce na územním plánu obce a jeho schválení, dále
provést přípravné práce v souvislosti s vytvořením nových parcel tak, aby v příštím roce bylo možné nabídnout
alespoň část parcel k prodeji. Pokud budou v rozpočtu peníze, chceme začít s vykupováním pozemků na další
parcely. Obávám se, že na nějaké další významnější investice již nebude.
V letošním roce nás také čekají dvoje volby. V létě do parlamentu a na podzim volby komunální. Ty
podzimní jsou z pohledu obce důležitější. Proto je třeba, abyste se již nyní zabývali výběrem kandidátů do
zastupitelstva obce, aby se podařilo vybrat ty nejlepší, nejspravedlivější a nejschopnější, kteří budou zárukou
dalšího rozkvětu obce.
František Dymeš
starosta obce
Kultura v naší obci
Když chceme, aby obec žila, musíme se věnovat kulturní činnosti v naší obci. Kulturní činnost tvoří hlavně
zájmové organizace. Jako hlavní bych viděl naše sportovce. Máme zde fotbalový oddíl, který se stará o hřiště a jeho okolí.
Víme, že je to vizitka obce. Pod vedením p. Melezínka dosahují výborných výsledků, ale hlavně se starají o naše
nejmenší. Vedou je ke sportu a pro děti k velice důležitému a zdraví prospěšnému pohybu. Za tuto obětavou činnost jim
patří poděkování.
Neméně zajímaví jsou i naši tenisté, kteří pod vedením p. Šťasného udržují svůj areál pořádku. Hlavně založili
školu pro naše nejmenší, kde se mohou všechny děti, které mají zájem o výuku tenisu, přihlásit a učit se pod odborným
vedením.
Dále zde máme sokol, i tato organizace se věnuje hlavně dětem, které chodí pravidelně cvičit. Pod vedením pí.
Zemanové, pí. Ludvíkové a dalších pár obětavých žen je sokolovna pořádku a žije. Chodí tam cvičit i dospělí, a to jak
ženy, tak i muži. Sokolovna je velká budova, která potřebuje údržbu. Díky pí. Svobodové získali sokolové od státu
dotace, které činí 1 milion Kč. Tyto peníze použijí na vybudování nové střechy a bytu pro správce sokolovny. Na tuto
akci si vybrali dobrou firmu. Věřím, že firma Plaček a Krojidlo odvede dobrou práci a celou akci dovede ke zdárnému
konci.
Chovatelská organizace též přispívá ke kultuře v naší obci. Chovatelé uspořádali výstavu drobného zvířectva, kde si
každý člen vystavil svá nejlepší zvířata, která chová. Dále členové této organizace získali řadu drobných ocenění i na
ostatních výstavách a tím reprezentují naši obec. Pro naše občany uspořádali společenský ples, který byl hojně navštíven a
kladně ohodnocen. I této organizaci patří poděkování.
Myslivecké sdružení – vím, že mají dost starostí s chovem zvěře, ale přesto jsem moc rád, že si přestali hrát na
svém písečku a pochopili, že musí též udělat něco pro veřejnost. Odhodlali se uspořádat společenský ples, který byl velice
dobře zajištěn, ale hlavně poctěn bohatou účastí. Návštěva tohoto plesu mi připomínala naše mladá léta. V té době měli
lidé největší starost o to, jestli budou mít místo k sezení. Zato jim patří poděkování.
Český červený kříž pod vedením pí. Jany Boumové pořádá různé společenské akce, ať už zájezdy, dětský den, ale
hlavně společenské zábavy. V posledních letech to byl právě tento spolek, který organizoval tyto akce a udržoval je při
životě. Vím, že to byla zásluha hlavně pí. Boumové, tak jí chci touto cestou poděkovat.
Vidíte, že kulturní činnost v naší obci je na dobré úrovni. Zastupitelé naší obce si toho váží a plně si uvědomují, že
musí tuto činnost nadále podporovat a rozvíjet, aby obec vzkvétala a žila. Chci touto cestou vyzvat naše občany, aby
hojně navštěvovali a podporovali tyto akce, vždyť jsou organizovány hlavně pro ně.
Musíme si všichni uvědomit, že proto, abychom se i nadále mohli tlouct do prsou a byli pyšni na naši krásnou obec,
musí každý z nás proto něco udělat. Jinak se o nás bude pohrdavě říkat „jó v Sokolči chcíp pes“.
S pozdravem, co si sami uděláme to budeme mít!
Mráz Jiří
Místostarosta obce
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA


Zastupitelstvo ze dne 30. 11. 2005
 Při stavbě kanalizace v obci bylo oproti původnímu
projektu vybudováno o 13 kanalizačních přípojek více, a ty
bude nutno firmě Vod-ka zaplatit jako vícepráce. Hodnota
těchto víceprací představuje pro naši obec asi 700.000 Kč.
ZO vícepráce v tomto rozsahu odsouhlasilo.
 T-Mobile a.s. požádal o umístění základnové stanice GMS ZO souhlasí za podmínek 45.000 Kč nájmu ročně.
 MěÚ Poděbrady zaslal souhlas k trvalému odnětí zem. půdy
ze ZPF pro výstavbu stáje pro dojnice.
 MěÚ Poděbrady zaslal úhradu za projednání přestupků.
 Zastupitelstvo obce Sokolče souhlasí se srovnáním
pozemků na výpis z katastru nemovitostí datu 31. 10. 2005.
 Zastupitelstvo obce Sokolče souhlasí s převodem částky
521.254 Kč na SOJP č.ú. 517255330257/0100 na úhradu
faktury č. 20503669 firmě Vod-ka.








Zastupitelstvo ze dne 14. 12. 2005
 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce na
rok 2006. Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce Obecního
úřadu Sokoleč dne 22. 11. 2005 a sejmut 12. 12. 2005.
Příjmy obce v roce 2006 jsou rozpočtovány na
7.471.900 Kč. Výdaje obce v roce 2006 jsou rozpočtovány
na 13.330.100 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 5.858.200 Kč
bude dofinancován ze zůstatku roku 2005.
 ZO projednalo a schválilo rozpočtovou opravu
rozpočtového výhledu na rok 2006
 ZO projednalo a schválilo rozpočtový výhled obce na rok
2007 a na rok 2008.
 ZO projednalo splátkový kalendář pro příspěvkovou
organizaci Základní školu a mateřskou školu letce Františka
Nováka Sokoleč dle schváleného rozpočtu, kde je na
budovu školy rozpočtováno 410.500 Kč, na ZŠ 60.500 Kč,
na MŠ 21.000 Kč a na ŠJ 87.000 Kč. Celkový rozpočet
příspěvkové organizace je 579.000 Kč. Zastupitelé obce po
projednání rozhodli, že částka 579.000 Kč bude
příspěvkové organizaci Základní škole a mateřské škole
letce Františka Nováka Sokoleč převedena následovně:
První splátka v celkové výši 289.500 Kč bude
převedena do 15. 1. 2006.
Druhá splátka v celkové výši 146.000 Kč bude
převedena do 15. 4. 2006
Třetí splátka v celkové výši 143.500 Kč bude
převedena do 15. 6. 2006
 Zastupitelstvo obce při schvalování rozpočtu odsouhlasilo,
že trvá na zakoupení nových lavic do ZŠ, ostatní položky
v rámci jednotlivých rozpočtů mohou být pozměněny.
 ZO projednalo a schválilo převod neinvestiční dotace
4.000 Kč na MS ČČK Sokoleč za uspořádání Mikulášské
besídky.
 ZO projednalo a odsouhlasilo jednorázový příspěvek na
stravování důchodců ve výši 8.025 Kč.
 MěÚ Poděbrady zaslal souhlas pro Agro Sokoleč a.s. na
stavbu stáje pro dojnice a kejdového hospodářství
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo rozpočet obce na rok
2006. Rozpočtované příjmy ve výši 7.471.900 Kč, výdaje
ve výši 13.330.100 Kč. Schodek ve výši 5.858.200 bude
dofinancován ze zůstatku roku 2005.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo rozpočtovou opravu
rozpočtového výhledu na rok 2006.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo rozpočtový výhled na
rok 2007 a 2008.




Zastupitelstvo obce Sokolče pověřilo starostu obce
srovnáním rozpočtu obce k 31. 12. 2005 dle rozpočtového
opatření č. 9, které bude schváleno na prvním lednovém
zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo splátkový kalendář
pro příspěvkovou organizaci. Celková částka 579.000 Kč.
Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo proplacení víceprací
f. Vod-ka a.s., Litoměřice, které vznikly při stavbě
kanalizace. Vícepráce budou proplaceny do výše
800.000 Kč.
Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo provoz dvou
výherních hracích přístrojů společnosti FOX spol. s.r.o na 1.
pololetí roku 2006 v pohostinství pana Kyjovského.
Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo provoz dvou
výherních hracích přístrojů společnosti Esotronik plus na 1.
pololetí roku 2006 v pohostinství Sokolečský valach.
Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo vykácení tří
stříbrných smrků na place před č. 258 Kára V.
Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo prodej travnatého
pozemku p.č. 461/45 o výměře 1633 m² za 100 Kč/m² panu
Vojtěchu Mrázovi čp. 214.
Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo prodej pozemku p.č.
57/2 díl „a“ o výměře 32 m² a p.č. 645 o výměře 1 m²
manželům Řehákovým za cenu 100 Kč/m².

Zastupitelstvo ze dne 8. 1. 2006
 Ředitelka Základní školy paní Mgr. Dubinová informovala
ZO o nutnosti požádat KÚ SK o změnu v údajích rejstříku
škol a školských zařízení k 1. 9. 2006. Je nutno změnit
kapacitu ZŠ ze 40 na 45 žáků, kapacitu ŠJ z 74 na 80
strávníků, u MŠ je třeba zapsat místo poskytovaného
vzdělání a u ŠJ překódování na L11. Žádost je podávána
v mimořádném termínu z důvodu nepředpokládaného
zvýšení počtu žáků při zápisu do 1. ročníku. Zvýšení
kapacity ZŠ a ŠJ bylo schváleno KHS SK, uzemní
pracoviště Nymburk. ZO po projednání všechny
navrhované změny schválilo.
 Mgr. Dubinová informovala ZO o provozu školy, navrhla
zrušení smlouvy na údržbu počítačové sítě f. AutoCont,
protože oni síť řídí pouze dálkově a při poruše dlouho trvá
oprava. Na nového správce poč. sítě navrhla paní ředitelka
pana Tomáše Tůmu, který předložil smlouvu o odborné
údržbě výpočetní techniky. Výpověď AutoContu by se
musela podat do 31. 3. 2006, výpovědní lhůta by běžela do
30. 6. 2006 a pan Tůma by nastoupil od 1. 7. 2006.
Ředitelka školy žádá o projednání tohoto návrhu do
15. 3. 2006. Dále paní ředitelka předložila cenovou nabídku
na odtah nad centrálním vařičem ve školní kuchyni.
Nabídka je na 46.947,90 Kč. Digestoř by byla nerezová a
vedení par pozinkované. Po projednání ZO rozhodlo, že by
se celé odsávání, tedy i vedení mělo udělat v nerezu a žádá
přepracování cenové nabídky.
 Paní ředitelka požádala o vyřazení DHM a to pianina Petrov
a harmoniky Delicia. Obojí se dá ocenit a pak se znovu
projedná vyřazení a prodej.
 T-Mobile Czech Republic a.s. zaslal návrh nájemní
smlouvy. ZO se sní seznámilo a dalo ji k prostudování
ředitelce ZŠ.
 Starosta obce informoval ZO o nutnosti navýšení částky na
zakoupení pohřebních kytic. Kytice, které jsme objednávali
byly zdražené z 540 Kč na 600 Kč. ZO toto navýšení
odsouhlasilo.
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Starosta obce informoval ZO o nákupu kytičky a dárku pro
paní Polákovou, která odchází do důchodu a pracovala
v naší ZŠ jako družinářka. Kytička stála 261 Kč a dárek
233 Kč. ZO s nákupem souhlasí.
Zastupitelstvo obce Sokoleč schvaluje zvýšení kapacity ZŠ
ze 40 na 45 žáků zvýšení kapacity ŠJ ze 74 na 80 strávníků
u MŠ zapsání místa poskytovaného vzdělání – Sokoleč
čp.41, 290 01 Poděbrady překódování ŠJ na L 11.
Zastupitelstvo obce Sokoleč schvaluje rozpočtové opatření
č. 1 dle přílohy č. 2 tohoto zápisu
Zastupitelstvo obce Sokoleč schvaluje smlouvu o vytvoření
DSO - Mikroregin Poděbradské Polabí.
Zastupitelstvo obce Sokoleč schvaluje rozpočet f. Vod-ka
a.s. Litoměřice na úpravu kanálových vík v ceně
70.527,32 Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce Sokoleč schvaluje zaslat neinvestiční
příspěvek ve výši 5.000 Kč pro Tenis Sokoleč na provoz
žákovského oddílu.
Zastupitelstvo obce Sokoleč schvaluje poskytnutí příspěvku
na přípojku NN k p.č. 461/28 – Řehák Miloslav a Řeháková
Iva, bytem Sokoleč čp. 128, ve výši 10.500 Kč po
předložení smlouvy nebo dokladu o zaplacení.



částky 16.000 Kč. Penále bude narůstat až do doby
zaplacení dluhu.
Zastupitelstvo obce Sokoleč souhlasí s parkováním
nákladního automobilu fi. Weidler na separačním dvoře za
cenu 150 Kč/měsíc.

Zastupitelstvo ze dne 25. 1. 2006
 ZO Projednalo a odsouhlasilo inventarizaci majetku ZŠ
k 31. 12. 2005
 Starosta obce, pan Dymeš, seznámil ZO s rozdělením
víceprací na kanalizaci ve výši 840.000 Kč. Z toho
506.940 Kč je za odkanalizování 21 nových parcel, které
byly navíc a 333.060 Kč je za přípojky, které byly
vybudované ve vsi a nejsou v projektu. ZO vícepráce
odsouhlasilo.
 V diskuzi seznámil starosta ZO s postupem prací na ÚPO.
Napsal žádost na Odbor živ. prostředí a zemědělství KÚ SK
na změnu stanoviska č.j. 11437/EIA-115605/05.
V lokalitách 13 a 14 o celkové výměře 4.8 ha, které jsou
v konceptu vedeny jako plochy produkční určeny pro
výrobu a sklady obec od uvedeného funkčního využití
upouští. V upraveném Zadání budou zmíněné plochy
redukovány na cca 2 ha a budou navrženy pro funkční
využití drobná a řemeslná výroba. Od záměru
víceúčelového využití zkušebního železničního okruhu pro
zvýšení atraktivity rekreačního zázemí obec ustupuje.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schvaluje inventarizaci
majetku PO ZŠ k 31. 12. 2005.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schvaluje převod částky
513.365,50 Kč na úhradu Vod-ce a převod částky
143.520 Kč na neinvestiční výdaje SOJP.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schvaluje zaplacení víceprací
na kanalizaci v celkové výši 840.000 Kč.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schvaluje umístění antén a
technologie mobilního opetátora T-mobile ČR a.s. na
budově školy v Sokolči za podmínek, že T-mobile bude
platit nájem 45.000 Kč ročně a v ZŠ instaluje nové
bezpečnostní zařízení.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč osvobodilo od poplatku za
svoz a separaci odpadů dům čp. 117. pan ing. Klimeš.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schvaluje zaslat neinvestiční
příspěvek ve výši 15.000 Kč pro TJ Sokol Sokoleč na
nákup koksu.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schvaluje poskytnutí příspěvku
na přípojku NN k p.č. 461/29 – Čihák Miloš, bytem
Sokoleč čp. 211, ve výši 10.500 Kč.

Zastupitelstvo ze dne 11. 1. 2006
 Ředitelka ZŠ, Mgr. Vlasta Dubinová seznámila ZO
s provozem a situací v ZŠ a požádala o přehodnocení
rozpočtu obce na rok 2006. ZO po projednání zrušilo část
usnesení ZO č. 102/XXII/2005, ve kterém trvá na
zakoupení lavic. Tuto částku může ZŠ použít na malování a
lavice zakoupí ZO ze svých odměn.
 ZO projednalo a schválilo OZV č. 1/2006 o místních
poplatcích. Vyhláška nabývá platnost dne 1. 2. 2006
 Zastupitelstvo obce Sokoleč ruší z Usnesení č.
102/XXII/2005 požadavek ve kterém trvá na zakoupení
lavic z rozpočtu ZŠ. Lavice zakoupí ZO ze svých odměn.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schvaluje inventarizaci
majetku obce k 31. 12. 2005
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schvaluje rozpočtové opatření
č. 9 dle přílohy č. 2 tohoto zápisu
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schvaluje OZV č. 1/2006 o
místních poplatcích. Vyhláška nabývá platnost 1. 2. 2006.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schvaluje zveřejnění záměru
odprodeje části pozemku p.č. 921/1 o výměře 30 m² za cenu
1.580 Kč
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schvaluje zveřejnění záměru
odprodeje pozemku p.č.461/42 o výměře 1.710 m².
 Zastupitelstvo obce Sokoleč souhlasí s náhradním termínem
do 31. 3. 2006 pro slečnu Lantovou k uhrazení dlužné

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

ZPRÁVY ZE SPORTU
CVIČENÍ PRO KRÁSU I PRO ZDRAVÍ
AEROBIK
Aerobik je forma vytrvalostního cvičení při hudbě, která využívá základní, gymnastické a kondiční prostředky. Je vhodným
prostředkem pro formování postavy a rozvíjení pohybových dovedností (koordinace pohybů, prostorová orientace, pohybová
paměť...). Také pozitivně ovlivňuje především oběhový srdečně cévní systém.
Je vhodný pro ty, kteří chtějí zlepšit nejen svůj vzhled, ale užít si i trochu zábavy, protože se nejedná o obyčejné „mučení těla“, ale o
radost z pohybu při hudbě a dobrý pocit, že děláte něco blahodárného pro své tělo.
Naše Tělocvičná jednota Sokoleč se rozhodla pokračovat v kurzech aerobiku a všechny zájemce (začátečníci i pokročilí) o toto
cvičení srdečně přivítá. Pokud jste začátečníci, nebojte se přijít a naučte se něco nového – přizpůsobíme se vám.
Každý pátek od 19:00 – 20:00 hod. v sokolovně.
Cena za cvičební hodinu – 10 Kč (příspěvek pro tělocvičnou jednotu). Pro členy sokola zdarma.
Hodina se bude skládat z jednoduché choreografie s nácvikem aerobních kroků pro začátečníky, posilování problematických partií,
protažením. Je možnost využít různých cvičebních pomůcek a nástrojů, které jsou v sokolovně k dispozici (step, overball...), k různým
aerobním stylům.
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ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Cvičení, které je zaměřeno na protažení a posílení problematických částí těla. Zvýšení pohyblivosti kloubního aparátu, zlepšení
kardiovaskulární činnosti a zvýšení funkčnosti svalové soustavy. Nejedná se o nijak dynamicky zaměřenou hodinu, proto je vhodná
pro ženy i muže středního a vyššího věku. Toto cvičení pomáhá lidem, kteří mají sedavé zaměstnání a potřebují se protáhnout nebo
starším lidem, kteří rádi udělají něco pro své zdraví. Přijďte si posílit a protáhnout své tělo.
Cena za jednu hodinu: 10 Kč. Pro členy sokola je cvičení zdarma.
Každé pondělí od 18:30 – 19:30 hod. v tělocvičně základní školy.

Ohlédnutí za floorbalovým turnajem Sokola Sokoleč
Venku mrzne, sníh právě slezl a děti se nudí. Tak nějak se nechal charakterizovat čas po
Vánocích v předjaří. A právě pro toto období si naše Sokolská jednota vybrala termín na
uspořádání Floorbalového turnaje v místní sokolovně. V sobotu 25. února 2006 od 8.30 hod. se
sjela auta od Nymburka a od Plaňan, aby přivezla jednotlivá družstva.
Na soutěž mladších žáků v minifloorbalu se přihlásila 4 družstva: dvě družstva
z Nymburka, družstvo z Plaňan vedené samotným župním náčelníkem panem J. Zedníkem a
družstvo domácích ze Sokolče. Naši borci se nenechali ohromit zdatněji vyhlížejícími soupeři a
statečně bojovali seč jim síly stačily. A jejich nasazení přineslo zasloužený úspěch. Po dvou
vítězstvích a jedné remíze jsme vybojovali první místo. Za námi zůstalo družstvo Plaňan a
družstva z Nymburka. Utkání se hrála na 2x10 minut, ale výsledek za to stál. Všichni o nás vědí a
musí s námi počítat. O vzornou reprezentaci obce se zasloužili: Míla Řehák, Jenda Košek, Marek
Veselý, Míša Švesťák, Dan Sipajda a Martin Tomek.
Po nich nastoupila družstva starších žáků. Zde startovalo 5 týmů. Čtyři družstva po 5
hráčích byla z Nymburka a proti nim jedna naše trojice. Opět se hrálo systémem každý s každým a
při délce 2x7,5 minut bylo přece jen znát, že utkání jsou náročnější. Každé družstvo hrálo 4x. Zde
projevilo, že pokud je více hráčů a mohou vytvořit minimálně 2 družstva pro trénink, je vidět
sehranost. Nám tato základna chyběla, a tak ač jsme se snažili, vždy výsledek nebyl zdařilý. Po závěrečných bojích tři družstva
Nymburka v uspořádání „C“, „D“, „B“, „D“ měla stejný počet bodů. Nakonec rozhodovalo skóre počtu vstřelených a obdržených
branek. Pro nás měla utkání velký význam v prvním setkání s protihráči jiné jednoty. Mohli jsme si uvědomit v čem nás předčí a na
co se máme soustředit. Naši jednotu reprezentoval: Martin
Kosina, Pepa Tříska, Jirka Ludvík a Míla Řehák.
O zázemí po dobu celého dne se starala paní Zlatka
Ludvíková a paní Magda Zemancová. Vedoucím turnaje a
zároveň hlavním rozhodčím byl pan Ing. Macháček.
Všem našim hráčům děkujeme za vzorné
reprezentování obce a pořadatelům přejeme, aby se jim dařilo
pořádat více tak hezkých turnajů.
S. Macháček

1926 – 2006
80 let kopané v Sokolči
NĚKOLIK VĚT K 80. VÝROČÍ SK SOKOLEČ
V životě člověka je osmdesát let dobou tří generací,
představující průměrný lidský věk a v životě klubu časový
úsek naplněný aktivní činností, ověnčený vavříny úspěchů
uplynulé slávy.
A tak už osmdesát let se nepřetržitě hraje v Sokolči
kopaná. Snad nic zvláštního, nic mimořádného, vždyť
takových oddílů jsou v naší vlasti stovky. Nám však je
povinováno se zmínit několika slovy, jak to u nás vůbec
začalo.
Do roku 1920 se o kopané v Sokolči jenom hovořilo.
Několik nadšených chlapců se dalo dohromady. Nejdříve hráli
hadrákem, později již opravdovým míčem proháněli Coufalův
a Strnadův plac. Později to vyzkoušeli i se svými sousedy
z okolních vesnic a naplněni dostatečnou jistotou se v roce
1926 přihlásili do soutěže pod názvem AFK Sokoleč. Do
vínku mladého klubu byla od samého počátku vryta vůle po
vítězství, úspěchu a především bojovnost, která najednou
slavila svůj úspěch nad lepšími soupeři. V tu dobu nepřinášela
kopaná jenom radost. Tak tomu bylo i u nás, že největším
problémem byla hospodářská stránka. Výstroj si museli hráči
kupovat za svoje peníze, k utkání chodili pěšky a později na
kolech. A tak museli svou působnost rychle rozšiřovat i mimo
plochy hřiště. Začali hrát ochotnické divadlo a pořádat jiné
kulturní akce. Vše jen proto, aby se za získané peníze
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zkvalitnila činnost. Střídali se úspěchy s krizemi. Oddíl vychoval mnoho talentovaných fotbalistů, kteří věrně hájili barvy svého
klubu, jiní odešli jako posily do vyšších soutěží. V roce 1951 ve spolupráci OÚ a OVCŠTV v Nymburce byla zahájena stavba kabin a
později byla provedena celková úprava hrací plochy, včetně ohrazení a laviček. V roce 1955 postoupil klub do oblastní krajské
soutěže, kterou však vzápětí z důvodu neorganizace po roce museli opustit. Udržovali si stále svůj standard řadu let v krajské B třídě a
v roce 1973 si opět vybojovali postup do 1.A třídy. Po pádu z 1.B třídy jsme dlouhá léta hráli okresní přebor. Ačkoli jsme byli
špičkovým mužstvem okresu, nedařilo se nám postoupit. Nejblíže jsme k tomu měli v roce 1985, když jsme hráli dva kvalifikační
zápasy s Rožďálovicemi, žel ani po těchto utkáních se nám nepodařilo postoupit do 1.B třídy. Postup se nám podařil v roce 1997 a od
této doby se hraje v Sokolči 1.B třída. V roce 2001 byla za pomoci obecního úřadu rekonstrukce sociálního zařízení a kabin. O tom,
že náš sportovní areál patří mezi nejlepší svědčí i to, že od roku 2002 jsou zde sehrána mezinárodní utkání v rámci „Memoriálu I.
Ježka“. Kde je Sokoleč vědí na Ukrajině, Slovensku, v Norsku, Švédsku, Polsku, Irsku, Kataru a v Srbsku – Černé Hoře.
V dnešní době má náš fotbalový klub 3 mužstva (A. MUŽ., B. MUŽ. a ŽÁCI) a všechny mají na to
postoupit do vyšších soutěží.
Na závěr mi dovolte poděkovat Obecnímu úřadu Sokoleč a všem drobným sponzorům za finanční
podporu našeho sportovního klubu a našim příznivcům, kteří dělají diváckou kritiku při fotbalových utkání.
Na závěr „AŤ ŽIJE SK SOKOLEČ“.
Za SK Sokoleč
Sekretář Václav Mojžíš
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Z ČINNOSTI OBCE
ZPRÁVA O ČINNOSTI MS ČČK SOKOLEČ ZA ROK 2005
16. 3. 2006 se konala výroční členská schůze naší skupiny, kde byla přednesena zpráva o činnosti za rok 2005, finanční zpráva návrh
činnosti na rok 2006.
Z činnosti za rok 2005:
Co plánujeme v tomto roce:
 Leden 2005 – sbírka na postižené oblasti vlnou TSUNAMI –  15. 4. 2006 – Country zábava.
příspěvek z fondu červeného kříže 5.000 Kč.
 Výlet do Botanicusu - Ostrá na některé připravované
 25. 2. 2005 – výroční členská schůze – beseda s dietologem,
slavnosti.
ochutnávka racionálních potravin.
 Pouťová zábava, nad jejímž konáním visí otazník, zda pořádat
 5. 3. 2005 – spolupráce na přípravě a průběhu Masopustu
či nepořádat.
(obsluha kuchyňky při zábavě).
 Dětský den.
 16. 4. 2005 – Coutry zábava.
 Rádi bychom uspořádali divadelní představení v místní
 23. 4. 2005 – Polsko (KUDOWA ZDROJ) – 45 lidí.
sokolovně s libickým divadelním spolkem Vojan ve
 28. 5. 2005 – Pouťová zábava.
spolupráci se sokolem Sokoleč.
 3. 6. 2005 – pohádkový les – DĚTSKÝ DEN s trasou lesem,  Podzimní Country zábava.
plněním úkolů u kontrol, kde naše mladé členky přestrojené  Předvánoční nákupní výlet do Polska.
za pohádkové bytosti pomáhaly dětem při plnění úkolů a
 Mikulášská pro děti s divadelním představením.
opékáním buřtů na zahradě sokolovny.
 Spoluúčast na posezení pro důchodce.
 8. 10. 2005 – Country zábava.
 Případně další osvědčené nebo naprosto nové akce v průběhu
 17. 11. 2005 – nákupní výlet Polsko – dva autobusy.
roku, které nás napadnou a bude v našich silách je realizovat.
 4. 12. 2005 – Mikulášská pro děti – družina Mikuláše s čerty a
andělem v provedení našich nejmladších členek a jejich přátel
– dárkové pytlíčky a DISCO.
 Jako poděkování všem členům místní skupiny jsme připravili
malé dárkové balíčky pro potěšení s přáníčkem a podkovičkou
pro štěstí do nového roku 2006.
 Příspěvek 1.000 Kč na vánoční posezení důchodců v prosinci
2005.
 Na rok 2006 byl odsouhlasen příspěvek pro nadaci Přístav při
Speciální škole Poděbrady 5.000 Kč. Tuto školu navštěvují
čtyři děti ze Sokolče.
Výroční schůze byla zakončena přijetím čtyř nových členek. Naše organizace má v současné době 102 členů.
V závěru schůze si členky ozdobily připravené velikonoční perníčky. Každá se domů odnášela trochu jara, pohody a dobré nálady do
svého domova.

Děkujeme všem obětavým členkám a členům, kteří se účastní při organizaci zábav a ostatních akcí, protože bez těchto
aktivních účastníků, bychom těžko mohli existovat. Poděkování patří také naší spolehlivé pí. účetní Ing. E. Svobodové.

MS ČČK Sokoleč pořádá
O Velikonocích v sobotu 15. 4. 2006 Country zábavu se skupinou Trampoty
Červené Pečky. Zveme všechny milovníky country od 20:00 do sokolovny.
Prosíme všechny naše členy o příspěvek do tomboly.
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Případné dotazy či originální
nápady pro zpestření činnosti
v naší obci přijímáme na
emailovou adresu:
janaboumova@seznam.cz
Jana Boumová
předsedkyně MS ČČK

Vážení spoluobčané!

PRAKTICKÁ DÍVKA

Členové MS Březina Sokoleč srdečně děkují
všem svým příznivcům, kteří se v tak hojné míře
zůčastnili Mysliveckého plesu. Zvláště pak patří
poděkování sponzorům, kteří přispěli k obohacení
tomboly zajímavými cenami. Jsou to p. Mráz Jiří,
Vácha Bohumil, Fajmon Karel, Koky Kamil, Novák
Josef ml., Škarvada Zdeněk ml., Melezinek Roman a
Vaníček Karel.
Doufáme, že se Vám ples líbil a že nám zachováte
přízeň i do příštích let.
Členové MS Březina Sokoleč

JABKENICE 2006

INTERNET SOKOLEČ

Místo: Jabkenice – základna ČČK
Šestilůžkové chaty s dvěma místnostmi a verandou, pracovna, jídelna,
kuchyň, sprchy, sociální zařízení a zdravotka – areál se nachází v lesním
prostředí s nedalekým koupalištěm.

Nabízíme Vám neomezené připojení po celých 24
hodin denně za nízké paušální ceny! Neplatíte žádné
zřizovací poplatky, jako je tomu u konkurenčních sítí!
Nemáme žádné omezení objemu přenesených dat! Naše
síť je založena na bezdrátové technologii WiFI 2.4GHz
Připojení od 250Kč za měsíc!
Více informací na www.internet.sokolec.cz
Také nás můžete kontaktovat :
Jiří Váňa
Dobřichov 265
tel: 775 155 545
e-mail: reddevil@jirivana.net
Zdeněk Bernard
Sokoleč 10
tel: 608 059 941
ICQ: 338313049
e-mail: zdenek.bernard@sokolec.cz

TÁBOR ZAMĚŘENÝ NA LIDOVÉ I MODERNÍ VÝTVARNÉ
TECHNIKY
Pořádající: DDM Symfonie, Za nádražím 56, 29001 Poděbrady
Termíny:
I. turnus:
dívky 7-11 let
pátek 11. 8. 2006 – pátek 18. 8. 2006
II. turnus:
dívky 12 –18 let
pátek 18. 8. 2006 – pátek 25. 8. 2006

Na co se můžete těšit:
Miniatury a drobnosti z tenkého pediku, výroba voskových svíček,
netradiční šperky z peříček a kamínků, práce s kůží, drobnosti z korálků,
skleněné mandaly, linoryt, drátované šperky a drobnosti, pletení ze
slámy, ošatky z trávy, malování (kresba), batika, návrh a ušití
jednoduchého modelu, malování na hedvábí. Vycházky, soutěže, kvízy,
hry, odměny a další činnost.
Cena: 2.500 Kč
Bližší informace získáte od
Jany Boumové
Adresa:
Jabloňová 177, Sokoleč, 29001 p. Poděbrady
Telefon: 325 654 528
Mobil: 737 040 481
Email: jana.boumova@seznam.cz

PRODEJ:
Základní škola a mateřská škola letce Františka Nováka nabízí k odprodeji pianino z roku 1902 v ceně
5.000 Kč a velkou harmoniku v ceně 4.000 Kč. Zájemci hlaste se pí. ředitelky Mgr. Vlasty Dubinové do
konce května.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
OMLUVA: Omlouváme se pí. Procházkové za neúplné uveřejnění jména její dcery Madeline Alexandry
Procházkové v minulém čísle našeho Sokolíku.

Do života jsme přivítali.......... Václava Petržálka
Rozloučili jsme se s..................panem Jaroslavem Řehákem, panem Josefem Krausem

VÁNOČNÍ
VÁNO NÍ POSEZENÍ PRO DŮCHODCE
D CHODCE
13. 12. 2005 uspořádala kulturní komise obecního úřadu posezení pro důchodce s vystoupením dětí,
občerstvením a hudbou v prostorách myslivny. Zúčastnilo se okolo 50 lidí, o občerstvení se postaraly: pí.
S. Mágrová, pí. B. Nechvílová, pí. R. Vejtrubová, pí. J. Řeháková.
Jak byla zábava úspěšná můžete posoudit i vy:
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2. Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ všechny potěšilo.
1. Při posezení byla možnost si prolistovat kroniky s fotodokumentací

3. Takhle to umíme roztočit.

4. Všichni se velice dobře bavili.

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

MODERNÍ RECEPT JAKO INSPIRACE NA VELIKONOCE
Mrkvové řezy
Pečící plech – 16 porcí
Na těsto:
500g mrkve
1 pomeranč
200g mletých mandlí
200g mletých lískových oříšků
8 vajec, špetka soli
300g cukru
2 lžíce třešňovice (podle chuti)
100g mouky
1 lžička prášku do pečiva
Na polevu:
200g moučkového cukru
5 lžic vlažného mléka
16 marcipánových mrkviček (lze koupit)
Tuk na vymazání a strouhanka na
vysypání plechu
Postup:
Mrkve omyjte, oškrábejte a jemně
nastrouhejte.
Opláchnutý
pomeranč
osušte, ostrouhejte kůru a šťávu
vymačkejte.
Nastrouhanou
mrkev
smíchejte s pomerančovou kůrou a
mletými mandlemi a oříšky.
Předehřejte troubu, plech vymažte tukem
a vysypte strouhankou. Žloutky utřete
s cukrem do pěny a přimíchejte mrkvovou

směs, pomerančovou šťávu a třešňovici.
Z bílků se špetkou soli ušlehejte pevný
sníh, přidejte do těsta a nakonec zlehka
přimíchejte mouku s práškem do pečiva.
Těsto rovnoměrně rozetřete na plech a
pečte 45 minut ve střední části trouby při
150° (v horkovzdušné při 160°).

Vychladlý koláč polijte bílou polevou
z moučkového
cukru,
do
hladka
umíchanou s mlékem a jednotlivé porce
ozdobte marcipánovou mrkvičkou.
Tip: Místo bílé cukrové polevy můžete
použít 200g máslové polevy s čokoládou.
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SUDOKU
V řešení tohoto hlavolamu jsme mistry. Objevuje se dnes již v téměř každém tisku, proto
ani mi jsme si neodpustili zveřejnit jeden z lehkých. Hodně štěstí při řešení a nevzdávejte
se!
JAK ŘEŠIT SUDOKU:
Vepisujte čísla 1 až 9 tak, aby se v žádném řádku ani sloupci nevyskytovala dvě stejná čísla. A
aby v každém zvýrazněném čtverci obsahující devět čísel nebyla dvě stejná.

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. Uzávěrka
příspěvků: do 15. 5. 2006. Redakční rada: Jana Boumová – odpovědný redaktor (zprávy ze zastupitelstva, organizace), Marta Fajmonová (úvodník), Mgr. Jana
Seibertová (ekonomika, hospodářství), 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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