Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás naposledy v tomto roce pozdravil a sdělil Vám některé informace, které Vás budou zajímat.
V prvé řadě bych se chtěl zmínit o kanalizaci. Jistě všichni víte, že koncem října jsme zahájili zkušební provoz a
nastalo období připojování jednotlivých nemovitostí. Myslím,že vše proběhlo bez větších komplikací a problémů, i když
případy netěsnosti ventilů díky hadrům, kostem, mrkvi a pod. se také vyskytly. Teď záleží hlavně na Vás, jak brzo se
všichni připojíte. Snažte se připojit co nejdříve, protože v příštím roce se budou vyhodnocovat ukazatele, které stanovil
Státní fond životního prostředí pro poskytnutí dotace. V případě, že se nepřipojíte, nedojde k splnění předepsaných
limitních hodnot, stanovených pro naši kanalizaci a obce budou muset část, nebo v horším případě celou dotaci vracet. To
si jistě žádný z nás nepřeje a proto doufám, že se připojíte všichni a včas. Jak jsem Vás již v minulém čísle informoval,
svazek obcí nebude kanalizaci provozovat sám, ale pronajme provozování odborné firmě. Ta si bude s každým z Vás
uzavírat smlouvu a zároveň stanovovat výši poplatků. Pro mnohé z Vás, hlavně pro ty, kteří jste neměli septiky, nebo jste
je pravidelně nevyváželi, bude poplatek novým výdajem z Vašeho rozpočtu. Jsem však přesvědčen, že ekologické klady
kanalizace převáží nad finanční zátěží každého z nás, a že dojde k postupnému zlepšování kvality našich spodních vod.
Připomínám, že každý po připojení musí zažádat o kolaudaci. Formuláře jsou na OÚ.
Také bych Vás chtěl seznámit s termíny vybírání poplatků v příštím roce.
 Poplatek ze psů se bude vybírat v únoru, za 1 psa v sídle 50 Kč a za další po 100 Kč.
 Poplatek za odpad se bude vybírat v dubnu. Cena je 450 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci, 500 Kč za
rekreační chalupu.
Na jaře příštího roku se u většiny hrobů budou uzavírat nové nájemní smlouvy a bude se vybírat nájem na dalších
10 let. Cena bude 600 Kč + 30 Kč za každý i započatý m2 hrobu. Hroby jsou přečíslovány a smlouvy se budou uzavírat již
na nová čísla.
Na závěr mi dovolte, abych jménem svým i jménem zastupitelů obce popřál Vám i Vašim blízkým příjemné prožití
Vánočních svátků a v příštím roce hodně zdraví a spokojenosti.
František Dymeš
starosta obce

Slovo a samochvála místostarosty
Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí rok a je čas na hodnocení, co se udělalo a co se musí ještě do konce volebního období udělat,
abychom zlepšili život v naší obci. Tak, jak jsem vždy říkal, přijdou nám do obecní pokladny určité peníze. Bohužel jich
není tolik, aby pokryly veškeré požadované potřeby naší obce. Na školení starostů nás náměstek ministra financí
informoval, aby obce nepočítaly s tím, že by jim stát navýšil jejich příjmy. Stát má na rozdělení pouze 10 % z celkového
národního důchodu. Splácením půjček a úroků se tato částka ještě snižuje. Přibližně stejně hospodaří i naše obec. Máme
celkový příjem okolo 5 mil. Kč za rok. Zatím jsme byli schopni ušetřit okolo 900 tisíc Kč za rok, a to jsme nevydali
zbytečně ani korunu. V roce 2006 začneme splácet půjčku, včetně úroků z této půjčky na kanalizaci. Tato částka bude
kolem 600 tisíc Kč po dobu 8 let. Na rozdělení, zakoupení různých pracovních pomůcek, vylepšení silnic, veřejného
osvětlení atd., nám zůstane v obecní pokladně kolem 300 tisíc Kč. Ostatní peníze jsou určené a dané. Například: na školu,
čím dál dražší elektřinu, mzdy zaměstnanců obce, příspěvek na autobus, odvoz odpadu atd. (příklad – aby v Sokolči vůbec
jezdil autobus, musí naše obec přispět asi 180 tisíc Kč dopravní společnosti na provoz autobusů). Co nám připadá
zbytečné – doplácet na odvoz odpadků z popelnic a kontejnerů. Na tuto činnost nám náklady stoupají každým rokem a už
dnes doplácí obec 200 tisíc Kč. Uvažovali jsme o zvýšení poplatků za popelnice na 500 Kč na občana za rok. Nakonec
jsme od toho upustili.
Obyvatelé, kteří mají přechodné bydliště v naší obci zde mnohdy bydlí i celý rok mohou platit pouze 500 Kč na celý
rodinný dům. To nám nepřipadá spravedlivé, ale zákon je zákon.
Chtěl bych se na Vás obrátit jménem zastupitelstva obce, aby jste při vyvážení odpadu dávali do kontejnerů a
popelnic co nejméně listí a staré trávy. Tento odpad, pokud je mokrý, je značně těžký a my platíme odvoz odpadu za tuny.
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Stačilo by, kdyby jste si na své zahrádce určili koutek ke zkompostování tohoto odpadu. Po ztrouchnivění by jste měli
krásný kompost a nám všem by jste tím ušetřili zbytečně vynaložené peníze. Uvažovali jsme i o tom, utvořit obecní
kompost. Po zvážení jsme se sjednotili v názoru, že řada lidí je nezodpovědných a házeli by nám tam i ostatní opad,
například plech, plast atd. Tím by se tento kompost znehodnotil.
Jak získat peníze do obecní pokladny:
1. navýšit počet obyvatel v obci
2. prodat výhodně lukrativní pozemky
3. dotace od státu, popř. evropské unie
Navýšit počet obyvatel chceme takto – nechali jsme zpracovat územní plán obce. Po schválení tohoto územního
plánu nám vznikne okolo celé obce území, kde bude možno vybudovat 300 – 400 stavebních parcel. Za objektem AGRA
Sokoleč jsme určili asi 15 ha pozemků jako průmyslovou zónu k rozvoji v podnikání. Po schválení územního plánu
budeme budovat stavební parcely, a to nejdříve směrem na Poděbrady. Tato lokalita se pro nás jeví jako finančně
nejschůdnější pro vytvoření těchto stavebních parcel. Předpokládáme, že zde vznikne 40 – 50 stavebních parcel. Toto je
naše vize a plánovaná budoucnost v naší obci. Budoucnost naší obce spočívá v tom, abychom získali přes 1000 obyvatel.
Tím by do obecní pokladny nepřibývalo 5 mil. Kč, ale 10 mil. Kč a zastupitelé by nemuseli řešit každou tisícikorunu.
Naplnila by se škola, sokolovna a další spolky, žily by hostince i obchod. Vy mladší a zdatní chlapi, berte to jako výzvu a
dejte se do toho – naplňte naší školku! Věřte, že budeme rádi vítat naše malé a nové občánky do obce.
Prodat lukrativní pozemky – stále máme v plánu prodat tzv. Saharu, a to za 20 Kč za m2. Tím získáme do obecní
pokladny 6 mil. Kč. V letošním roce prodáme pozemek za Koláčnovými panu ing. Mrázovi, který na vlastní náklady
vybuduje veškeré inženýrské sítě, a tím vznikne z tohoto pozemku pro něho stavební parcela. Obec má v plánu využít
těchto inženýrských sítí a utvořit naproti další stavební parcely směrem ke koupališti. Za tyto stavební parcely (které
budou prodány podle pořadníku na obci) předpokládáme zisk do obecní pokladny. Jestli někdo ze spoluobčanů má jiný a
lepší nápad, jak získat peníze, rádi tento nápad přivítáme a určitě zrealizujeme.
Dotace od státu, popř. EU – jistěže na výstavbu nových stavebních parcel budeme žádat na ministerstvu vnitřního
rozvoje o co největší dotace, ale jak jsem se již zmínil, stát moc peněz nemá, a když tak to z něho leze jako z chlupaté
deky.
EU to je podle mého názoru horší RVHP. Do této společnosti musí odvádět náš stát 30 miliard Kč každý rok.
Někteří ministři tvrdí, že tyto peníze se nám vrátí na dotacích od EU zpět. Můj názor na tyto dotace je ten, že 1/3 se
rozkrade, 1/3 spolknou s tím spojené úřady a 1/3 se teprve dostane na požadované investice. Udělali by lepší, kdyby těch
30 miliard Kč rozdělil v našem státě a nám všem by tím pomohli budovat lepší stát.
Hurá – sláva kanalizace bude, jásali jsme před rokem a hleďme kanalizace je hotová a představte si, že i funguje.
Věřím, že Ti neslušní kritici a pochybovači se aspoň trochu zastydí.
Budovali jsme ji s firmou, která nejnižší cenou vyhrála výběrové řízení. Budovali jsme jí za složitých finančních
podmínek, ať už problémy s ministerstvem, které nám nechtělo uvolňovat peníze podle stanoveného plánu, tak i
s problémem zvýšeného DPH z 5% na 19% určené státem. Tímto všechny obce, které něco budují doslova okradly.
Navýšení DPH stálo svazek „Jižní Polabí“ 9 mil. Kč navíc. Naši obec tato státní legrace stála přes 4 mil. Kč navíc a nikdo
z vlády se nás nezeptal, kde na to vezmeme peníze. Žádáme ministerstvo o prominutí tohoto navýšení, ale zatím
bezúspěšně.
Co se nám dále podařilo je úprava místních komunikací. Bylo nám jasné, že v projektu na úpravu komunikací,
včetně zásypu štěrkem, je stanovená částka 2.800.000 Kč. Dosypávání štěrkem jsme šetřili tak, jak to šlo a stálo nás to
600.000 Kč. Tím jsme ušetřili 2.200.000 Kč na úpravu povrchů těchto komunikací. Žádali jsme Vod-ku, aby nám tyto
peníze dala k dispozici s tím, že si tyto komunikace upravíme sami. Po dlouhém jednání to dopadlo tak, že za úpravu
povrchů našich komunikací neseme odpovědnost my jako obec. Přesvědčili jsme firmu Tanaco – majitel pan Zdeněk
Škarvada mladší, který nám vyšel vstříc s tím, že pro Sokoleč udělá všechno a za rozumné peníze. Nabídka činila
2.800.000 Kč, včetně nové silnice okolo rybníka. Tuto nabídku obec přijala a snaží se jí realizovat.
Tím jsme docílili opravy komunikací podle našich představ. Všude tam, kde byla balená, přišla též balená, na
ostatní komunikace přijde recykláž, který se uválcuje, postříká asfaltem a zasype štěrkem. Tak jak je to hotové v ulici
Františka Nováka. Víme, že dost deklů u šachet je nižší než komunikace, ale máme dojednáno s Vod-kou, že provede
úpravy na úroveň komunikací. Bohužel na tuto akci musíme doplatit částku 50 – 60 tisíc Kč. Jiné a lepší řešení nevidím,
protože nebylo možné, abychom už před rokem požadovali dávat tyto dekly o 10 – 15 cm nad terén vozovky. Dnes jsou
tyto komunikace ve stádiu rozdělání a bude se dále pokračovat až na jaře. Komunikace dělané tímto recyklátem potřebují
určitou teplotu. Tak Vás žádám o pochopení a trpělivost. Jsem přesvědčen, že i tuto akci dotáhneme do zdárného konce.
Vážení spoluobčané,
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku.
S pozdravem nakupujte u nás jsme tu přece pro Vás
Mráz Jiří
místostarosta
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo ze dne 22. 9. 2005
 Zastupitelstvo obce Sokolče bere na vědomí:Zprávu
starosty o činnosti za rok 2005.Veřejné projednání zadání
ÚPO, plnícího funkci souborného stanoviska ke konceptu
ÚPO s odborným výkladem Ing. arch. Pavlem Koubkem.
Podněty k zadání k ÚPO mohou všichni podávat do
19. 10. 2005 písemnou formou na adresu OÚ Sokoleč.
K pozdějšímu podání nebude přihlíženo.





Zastupitelstvo ze dne 5. 10. 2005
 MS ČČK zaslala oznámení o konání Country zábavy dne
8. 10. 2005.
 MěÚ Poděbrady zaslal územní rozhodnutí na umístění
lakovacího boxu Gamma a stavbu garáže pro paní
Krupkovou čp. 34.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo zveřejnění záměru
výpůjčky stavby kanalizace.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo rozpočtové opatření
č. 6.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo osvobození rod.
domu čp. 223 od poplatku za odpad.
 ZO projednalo poplatek za odvoz odpadů za chalupu čp.
223. Jelikož do tohoto domu nikdo nejezdí, rozhodlo ZO
tento dům od poplatku za odpad osvobodit.








Boumová seznámily ZO s návrhem rozpočtu ZŠ na rok
2006. Rozpočet školy i obce bude projednáván v ZO dne
16. 11. 2005
Agro Sokoleč a.s. – plánovaná modernizace čtyřřadého
kravína nelze provést, protože část leží na soukromém
pozemku, majitel zemřel a dědice nemůžou dohledat. Jiné
řešení vidí Agro v tom, že postaví nový kravín.s
Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo rozpočtové opatření
č. 7.
Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo záměr SOJP na
výpůjčku kanalizace Vodovodům a kanalizacím Nymburk.
Smlouva o výpůjčce bude před podpisem znovu projednána
v zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo provoz dvou
výherních hracích přístrojů firmy FOX spol. s.r.o.
v pohostinství pana Kyjovského v měsíci říjnu a listopadu
letošního roku.
Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo zvýšení cca 30
šachtových hrdel firmou Vodka za cenu 50 – 60 tisíc korun.
Zastupitelstvo obce Sokolče pověřilo starostu obce, pana
Dymeše, k souhlasnému vyjádření s uzemním řízením a
stavebním povolením na stavbu kravína pro Agro Sokoleč
a.s.

Zastupitelstvo ze dne 16. 11. 2005
 SK Sokoleč, oddíl kopané zaslal po předchozím jednání
cenovou nabídku na opravu kabin a žádá o finanční
příspěvek. ZO po projednání rozhodlo, že v rozpočtu obce
peníze na tuto akci nejsou a že SK přispějí částkou
50.000 Kč ze svých odměn.
 V diskuzi starosta obce pan Dymeš informoval o návštěvě
zástupců společnosti T-Mobil, kteří by chtěli na školu
umístit vysílač. Tato akce by představovala vybudování
střešního okna na škole a vybudování lávky. Přípojku by si
udělali vlastní, na půdě by si udělali ze sádrokartonu
místnost 3x3m² a ročně by nám platili nájem kolem
35.000 Kč. Starosta je požádal o předložení písemného
návrhu. ZO předběžně rozhodlo, že pokud škola proti tomu
nebude, umístění vysílače se povolí a nájemné dostane
k dispozici škola k volnému použití.
 Zastupitelstvo obce Sokolče souhlasí s vyvěšením návrhu
rozpočtu na rok 2006.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo podepsání smlouvy
na výpůjčku kanalizace Vodovodům a kanalizacím
Nymburk.
 Zastupitelstvo
obce
Sokolče
schválilo
vyřazení
opotřebovaného majetku ze ZŠ dle přiloženého likvidačního
protokolu.
 Zastupitelstvo obce Sokolče zamítlo uzavření smlouvy
s obcí Pňov-Předhradí na sdružení prostředků na požární
jednotku ve smyslu §69a zákona o požární ochraně.

Zastupitelstvo ze dne 19. 10. 2005
 Zastupitelstvo obce projednalo výběr lokality na stavební
pozemky a schválilo.
 použít na stavební parcely nejprve lokalitu č. 1 dle
připravovaného územního plánu. Jedná se o pokračování
parcel směrem na Poděbrady.
 Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo dát Agru
Sokoleč a.s. výpověď z nájemní smlouvy na pozemky, které
leží ve zmiňované lokalitě.
 Výbor TJ Sokol Sokoleč zaslal žádost na příspěvek na dresy
pro děti, které budou nacvičovat na XIV. Všesokolský slet.
Celková cena dresů a náčiní bude asi 46.500 Kč. ZO po
projednání rozhodlo přispět TJ Sokol Sokoleč částkou
20.000 Kč ze svých odměn.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo použít na zřízení
nových parcel lokalitu č. 1 dle návrhu územního plánu.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo dát výpověď
z nájemní smlouvy Agru Sokoleč a.s. na pozemky, které
leží v lokalitě č. 1 na zřízení nových parcel dle návrhu
územního plánu.
 Zastupitelstvo obce Sokolče zamítlo proplacení faktury č.
FV255039, ve výši 4.034 Kč, vystavené panem Hanušem
Romanem za vysazení 2 ks javorů.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo převod neinvestiční
dotace na TJ Sokol Sokoleč ve výši 300.000 Kč.
Zastupitelstvo ze dne 2. 11. 2005
 Ředitelka ZŠ paní Mgr. Vlasta Dubinová, vedoucí školní
jídelny paní Plačková a zástupce ředitelky pro MŠ paní

Šátky kvůli poctivosti
Děvčata, která chtějí vědět, zda je příští rok připraví nějaký chasník o poctivost, zavážou své šátky do uzlů a dají je
do necek. Které se šátek rozváže, může se s věnečkem rozloučit.
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ČINNOST SPOLKŮ




POHOSTINSTVÍ KYJOVSKÝ MILAN – Sokoleč
SMÍŠENÉ ZBOŽÍ MRÁZ JÍŘÍ – Sokoleč
BORA
BEZPEČNOSTNÍ
AGENTURA
MaB
VÁCHOVI – Sokoleč

POCH REKLAMA POŠÍK JAN – Cerhenice

KŘÍŽŮV MLÝN – Pečky, Sladkovského

VODOINSTALACE – CHUCHVALEC J. a ČÁP –
Sokoleč

AGROTOL

AGRO Sokoleč

PRÁVNÍ KANCELÁŘ – JUDr Hruška Pavel
V listopadu – Polabská výstava Kolín. Naše účast: Kosina
L., Kubát M.
Výstava ve Slouči, kterou jsme též obeslali králíky př.
Valtr, Kubát M., Šťastný Z. a Kosina L., který získal čestnou
cenu na kolekci králíků novozélandských červených.
V listopadu také proběhla v Lysé nad Labem národní
výstava králíků. Za nás se zúčastnili př. Šťastný Z., Kubát M. a
Kosina L., který získal čestnou cenu na kolekci králíků
novozélandských červených.
V prosinci se chystá př. Kosina L. a Kubát M. na své
speciální klubové výstavy.
V lednu se koná středočeská výstava v Lysé nad Labem,
kde se budeme také účastnit.
V březnu 18. 3. 2006 od 20.00 hodin budeme pořádat
v místní sokolovně ples. K tanci a poslechu bude hrát „TOX“ p.
Trnky a druhý den od 14.00 hodin budeme pořádat pro malé
DĚTSKÝ KARNEVAL, tímto zveme malé i velké.

ČSCHM Sokoleč
V lednu jsme se účastnili výstavy Náš chovatel v Lysé
nad Labem – naše účast: Kosina L., Vejtruba Jos., Valtr a
Kubát, který ve své kategorii českých strakáčů obdržel čestnou
cenu.
V březnu na Josefa jsme pořádali po dlouhé odmlce ples,
který se nám povedl, kdo přišel se bavil až do konce, hrála
kapela p. Trnky „TOX“. Byla bohatá tombola se zvířaty.
Přes léto jsme provedli drobné úpravy na chatě a areálu.
V srpnu nám začala výstavní sezóna. Výstavu v Sadské
obeslali svými králíky p. Valtr, Kubát, Šťastný Z., Vejtruba J.,
který získal čestnou cenu za burgundského králíka a Kosina L.
ten získal čestnou cenu na kolekci králíků novozélandských
červených.
V říjnu jsme pořádali výstavu doma v Sokolči už bez
drůbeže a holubů díky veterinárnímu zákazu. Bylo vystaveno
120 králíků – 15 druhů plemen. Na této výstavě z našich členů
získali čestné ceny: př. Kubát M. – na českého strakáče, př.
Vejtruba J. – kolekce kalifornských králíků, př. Kosina L. –
novozélandský červený.
Klubové putovní poháry
získali za rok 2005: př. Kubát M.
– na jednotlivce, př. Kosina L. –
na kolekci.
Chtěli bychom poděkovat
za přispění na průběh výstavy
těmto sponzorům:



ZPRÁVY ZE SPORTU
Zhodnocení činnosti Tělocvičné jednoty
Sokol Sokoleč za rok 2005

U příležitosti Mezinárodního dne dětí byl v červnu
uspořádán zálesácký závod ve spolupráci s ČČK Sokoleč. Děti
si potom odpočinuly na zahradě sokolovny, kde je čekala
grilovaná uzenina.
V září naši floorbalisté provedli sběr železného šrotu.
Děkujeme tímto všem občanům za jejich příspěvky, děkujeme
také AGRU Sokoleč, a.s. za poskytnutou mechanizaci. I tato
akce skončila pěkným výdělkem.

V roce 2005 se výbor TJ Sokol Sokoleč zaměřil na
největší úkol, a to získat finanční prostředky na opravu střechy
sokolovny. Začali jsme uspořádáním sokolského plesu v únoru
2005. Výtěžek byl dobrý základ pro financování oprav.
Začátkem března se členové sokola aktivně účastnili
velké akce Masopust, která měla za úkol získat finanční
prostředky na židle do sokolovny. TJ Sokolu Sokoleč nezbývá,
než poděkovat všem, především Obecnímu úřadu, který doplatil
cenu židlí tak, abychom mohli pořídit 150 ks. Doufáme, že jsme
vybrali dobře a že návštěvníci všech akcí v sokolovně budou mít
„pěkné posezení“ a židle nám dlouho vydrží nepoškozeny.
Naši žáci a dorost předvedli v březnu také předtančení na
chovatelském plese.
V měsících dubnu a květnu se naši cvičenci zúčastnili
všech akcí ve floorbale, plavání a atletice pořádaných Župou
Kolín. Tady je na místě poděkovat především všem rodičům
dětí, kteří ochotně zajišťují odvoz a dozor na těchto akcích spolu
s paní Magdou Zemanovou a Zlatkou Ludvíkovou.
V květnu se konal v sokolovně v Sokolči velký májový
turnaj ve velkém floorbalu. Jako obvykle, i letos byla
zaznamenána početná účast družstev a je nutno konstatovat, že
tento sport se v naší obci opravdu rozšířil a přechází z otců na
jejich syny a to je dobře.
Výbor Sokola intenzivně pracoval na rozsáhlé
administrativě při zpracování žádosti o dotaci na střechu
sokolovny. Slibovanou dotaci v červnu jsme nakonec obdrželi
až na podzim, přesto oprava střechy započala.

Turnaj
v minifloorbale
se
konal dne 29. 10. 2005
v Sokolovně. Této akce
se zúčastnila družstva:
TJ Sokol Sokoleč,
Sokol Velim a Sokol
Nymburk. Žáci byli
rozděleni na starší a
mladší, celkem se
zúčastnilo 35 dětí.

V mladších zvítězilo družstvo Sokoleč ve složení
Švesták Michal, Seibert Michal, Seibert Ondra, Veselý
Marek a Sipajda Daniel. Gratulujeme.

Druhé místo obsadilo družstvo Nymburka
Ve starších bylo takovéto pořadí:

místo Nymburk A

místo Nymburk B

místo Sokoleč A/ Nykodym Jakub, Frcek
Daniel,Ludvík Tomáš/

místo Velim A
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místo Velim B
místo Sokoleč B/ Ludvík Jiří, Krejčík Tomáš,
Drahokoupil Ladislav, Tříska Josef

Tabulky podzim 2005
I.B Třída
1.
Zápy
32:14 31 bodů
2. SK Sokoleč 29:13 31 bodů
3.
Rejšice
31:16 25 bodů
4.
Sibřina
22:14 25 bodů
5.
Kouřim
22:16 22 bodů
6.
Milovice
22:20 19 bodů
7.
Tuchoraz 26:24 18 bodů
8.
Ostrá
18:17 14 bodů
9.
Loučeň
20:25 14 bodů
10.
Velim B
19:25 14 bodů
11. M. Králové 23:30 14 bodů
12.
Pečky
16:29 11 bodů
13.
J. Lhota
20:41 11 bodů
14.
Kounice
16:32 10 bodů

Gratulujeme za všechna umístění a děkujeme všem
zúčastněným. Zároveň děkujeme všem maminkám, které
nám ochotně přišly pomáhat při této akci do kuchyňky. Jen
škoda, že tak pěkného turnaje se zúčastnilo minimum
rodičů, kteří mohli podpořit své ratolesti v zápasech a zjistit,
jak mají šikovné děti.
V podzimních měsících nacvičují naše cvičitelky s dětmi
skladby na XIV. Všesokolský slet v roce 2006. Je to práce
náročná, která zabírá především cvičitelkám spoustu času a my
jim za to děkujeme. Na jaře 2006 tyto skladby předvedeme
našim spoluobčanům. Zároveň patří poděkování Obecnímu
úřadu za příspěvek na nákup cvičebních úborů. Nacvičujeme
skladby:
Počítadla – 17 cvičenců / děti 7 – 10 let/
Výlet s aerobikem - 17 cvičenců / dorost/
V prosinci, jako každoročně Vás zve místní oddíl
stolního tenisu na velký vánoční turnaj, který se koná 26. 12.
2005.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Sokoleč Vám tímto
všem přeje hodně zdraví, spokojenosti a pohody nejen o
vánocích, ale i v dalším roce 2006 a přijďte mezi nás, cvičíme
každý den.
Výbor TJ Sokol Sokoleč

Úspěšný vstup fotbalistů SK Sokoleč do
sezóny 2005 - 2006
Tak jako v loňském roce, tak i letos jsme byli pověřeni
ČSFS zajistit dva zápasy v rámci „Memoriálu V. Ježka“ hráčů
do 18 let.
 Dne 23. 8. 2005 CHORVATSKO – SLOVINSKO
0:1 - 200 diváků
 Dne 26. 8. 2005 UKRAJINA – POLSKO
0:1 - 150 diváků
Tato mezinárodní akce dopadla velice dobře a doufáme, že příští
rok se bude opakovat.

III.Třída
SK Sokoleč B
Kovanice
Tatce
Předhradí
K. Lhota
AFK Nymburk
K. Zboží
Kounice B
Sadská B
Všechlapy
Všejany
Ostrá B
Straky
Lipník

Žáci
1. SK Sokoleč
2. Litol
3. Ostrá
4. Kostomlaty
5. Přerov n/L.
6. K. Zboží
7. Poříčany
8. K. Lhota
9. Tatce
10. Hořátev
11. Předhradí

Podzimní sezóna 2005 skončila pro náš fotbalový klub
dobře a za poslední desetiletí nemá v Sokolči obdobu. Naše A
mužstvo je v I. B třídě na 2. místě za Sokolem Zápy jenom na
skóre. Na jeře postupují do I. A třídy dva kluby. B.mužstvo je ve
III. třídě na 1. místě s náskokem 2 bodů před Kovanicemi.
Největší radost nám dělají naši žáci, kteří jsou na 1. místě bez
jediné porážky se skórem 82:2 a 33 body.
Výbor SK Sokoleč proto děkuje všem, kteří se na těchto
dílčích výsledcích podílejí a do jarních bojů o body přeje hodně
fotbalového štěstí a všem pevné zdraví.
Rok 2006 je pro SK Sokoleč významný, protože oslavíme
80. let kopané v Sokolči.

37:25
28:16
21:11
28:23
28:11
19:16
34:24
36:38
25:21
30:27
27:17
30:33
16:50
14:61

82:2
77:10
42:18
36:23
31:30
26:17
24:37
21:35
11:34
11:37
19:79

28 bodů
26 bodů
25 bodů
25 bodů
23 bodů
22 bodů
19 bodů
18 bodů
17 bodů
14 bodů
13 bodů
13 bodů
5 bodů
3 body

33 bodů
30 bodů
23 bodů
18 bodů
16 bodů
15 bodů
14 bodů
12 bodů
11 bodů
10 bodů
7 bodů

Slepice
Na Štědrý den vyjděte o půlnoci před dům, pokud bude obloha plná hvězd, budou slepice v novém roce hodně
nést.
Na závěr SK Sokoleč děkuje sponzorům a obecnímu
úřadu za podporu Sokolečského fotbalu a všem příznivcům
přejeme hodně zdraví v roce 2006.

12. Chrást
DEN UTKÁNÍ
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09:64

2 body

SOUPEŘ

VÝSLEDKY

28. 8. 2005

KOSTOMLATY

(5:3) 3 : 0 KONT.

4. 9. 2005

TATCE

7:0

11. 9. 2005

KOSTELNÍ LHOTA

11 : 0

18. 9. 2005

KAMENNÉ ZBOŽÍ

7:0

25. 9. 2005

POŘÍČANY

6:0

28. 9. 2005

OSTRÁ

(1:0) 3 : 0 KONT.

2. 10. 2005

LITOL

3:0

9. 10. 2005

PŘEDHRADÍ

20 : 0

16. 10. 2005

HOŘÁTEV

6:1

23. 10. 2005

PŘEROV n/LABEM

8:1

30. 10. 2005

CHRÁST

7:0



Jak jsme se bavili na návštěvě Dětenic
Místnost připomínající středověkou krčmu s dobovými nástroji a vybavením.
K tomu dobré jídlo, pití a zábava

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Do života jsme přivítali:
Alexandra Procházková

Rozloučili jsme se:
Julie Doskočilová
ve věku nedožitých 97

říjen

KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A
SPOKOJENOSTI V ROCE 2006 VÁM PŘEJÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA
A REDAKČNÍ RADY SOKOLÍKU.
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. 2. 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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