SLOVO STAROSTY
Kanalizace
Vážení spoluobčané, v minulých číslech našeho časopisu jsem Vás informoval o průběhu prací na
kanalizaci v obci, termínech dokončení výstavby, zahájení zkušebního provozu a připojování jednotlivých
nemovitostí. Všem se omlouvám za to že tyto informace nebyly pravdivé, neboť jsem věřil slibům představitelů
provádějící firmy. Přesto mi dovolte, abych Vás seznámil se současným stavem. V červenci jsme požádali o
povolení zkušebního provozu. Dne 11. srpna proběhlo kolaudační řízení. Zástupci dotčených orgánů si po
prohlídce díla vyžádali dodatečné předložení další dokumentace, na základě které je předpoklad povolení
zkušebního provozu.
Na kontrolním dnu 6. 9. byl zástupcem Vod-ky závazně slíben termín uvedení do provozu a postupné
připojování občanů od 26. září. S určitou rezervou se dá předpokládat, že to bude během října. Všichni budete
místním rozhlasem předem informováni. Nezapomeňte po připojení na veřejnou síť požádat o kolaudaci.
Formulář si vyzvednete na OÚ v Sokolči a po jeho vyplnění jej spolu s revizní zprávou o zkoušce těsnosti
odborné firmy (např. J. Chuchvalec) vrátíte zpět na OÚ. Z Městského úřadu Poděbrady poté obdržíte kolaudační
rozhodnutí. Je to bez poplatku. Znovu zdůrazňuji, že do kanalizace nesmí být svedena dešťová voda, nepatří tam
ani skořápky, slupky, kosti, hadry, hygienické prostředky, drátěnky, ale i olej, ředidla, barvy a další chemikálie.
Toto vše může vyřadit z provozu ventil v šachtě, na kterou jste napojeni, a potom mohou nastat potíže. Jistě Vás
zajímá, kolik se bude platit. Zatím to není rozhodnuto. Zástupci Svazku obcí Jižní Polabí se dohodli, že nemají
technické vybavení na to, aby kanalizaci provozovali sami a musí zadat provoz odborné firmě. Při výpočtu
poplatku se vychází z normy 46 m3 za rok na jednoho občana. Potom záleží na provozních nákladech. V
okolních obcích s podobnou kanalizací se poplatek pohybuje od 70 Kč do 120 Kč měsíčně na osobu. U nás
počítáme s poplatkem v dolní polovině. Záleží ale na provozující firmě.
Konečně se také od 8. září začalo s opravami povrchů místních komunikací, naším přáním je dokončení
oprav před příchodem zimy.
Územní plán obce
Na veřejném zasedání ZO dne 22. 9. 2005 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ proběhne veřejné jednání
s odborným výkladem projektanta ing. arch. P. Koubka k zadání ÚPO plnícího funkci souborného stanoviska ke
konceptu ÚPO. Do 19. 10. 2005 mohou všichni podávat podněty k zadání ÚPO.
Sokolovna
Vynaložením značného úsilí výboru TJ Sokol Sokoleč se podařilo zajistit finanční prostředky na opravu
střechy sokolovny, na které se bude podílet obec částkou 300.000 Kč. Zastupitelé učinili výjimku z usnesení, že
v tomto volebním období budeme přispívat místním spolkům jen za vykonanou práci, protože jinak by ani
Ministerstvo školství ani Župa finance neuvolnila. Je v zájmu celé obce, aby sokolovna sloužila i dalším
generacím našich obyvatel.
Koupaliště
V letošním roce byly mimořádně nepříznivé klimatické podmínky pro provoz přírodních koupališť a tak se
našim fotbalistům, kteří se o vyčištění koupaliště starali, přes veškeré vynaložené úsilí nepodařilo udržet vodu
čistou. Nepomohlo ani použití chemických přípravků, které jsou k tomu určeny. Doufáme, že se v dalších letech
situace zlepší.
Bezdrátový internet
Již několik měsíců je v naší obci v provozu bezdrátový internet. Další zájemci z řad našich obyvatel mohou
kontaktovat firmu IT CITY, pana Pecla, telefon 603 410 438.
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Parkování aut na veřejných prostranstvích
Stále častěji dochází k používání veřejných prostranství a místních komunikací pro parkování osobních a
nákladních automobilů. Naše komunikace nejsou stavěny na zatěžování zvláště těmi těžkými tahači a návěsy.
Dochází k destrukci vozovek, jejich krajnic, někde i k praskání zdí baráků. Některé naše ulice nejsou tak široké,
aby v nich při parkování i osobních automobilů nedocházelo k znemožnění průjezdu. Obec vynakládá značné
prostředky na opravy a nebude nečinně přihlížet k tomu, že někdo z vlastní pohodlnosti to ničí. Máme
naplánovanou opravu většiny ulic v obci v letošním roce a po její dokončení budou tyto přestupky stíhány.
Apeluji na všechny, kterých se to týká, aby si parkování vyřešili na vlastních pozemcích.
Výměna občanských průkazů
Znovu upozorňuji občany, kteří mají občanské průkazy vydané do 31. 12. 1994, že si musí požádat o jeho
výměnu nejpozději do 30. 11. 2005. Týká se to i těch, kteří mají platnost bez omezení.
Pobíhání psů
Tento nešvar se nám stále nedaří vyřešit. Přesto, že se o tom již několikrát psalo v Sokolíku, hlásilo
rozhlasem, upozorňovali konkrétní majitelé, stále po vsi běhají smečky psů, kteří obtěžují naše občany a
znečišťují náves. Zvláště majitele bojových plemen upozorňuji na to, že musí mít psa s náhubkem a na vodítku.
Pokud se situace nezlepší, rozhodli zastupitelé, že necháme psy odchytovou službou odchytat a na majiteli
budeme uplatňovat náhradu výloh. Jedná se o 3 až 5 tisíc korun za psa.
František Dymeš
Starosta obce



ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo ze dne 18. 5. 2005
 Město Poděbrady zaslalo zamítnutí žádosti o dotaci
z programu obnovy venkova v roce 2005 na územní plán.
 Drážní úřad, sekce stavební, zaslala stavební povolení na
stavbu „Pilotní projekt GSM-R v úseku Děčín st.hr.-Ústí
nad Labem-Praha-Kolín“.
 Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem
přezkoumání hospodaření obce, které bylo bez závad.
 Žáci pátého ročníku, kteří z naší školy odchází dostanou
v letošním roce místo knížky tričko s potiskem. Tato trička
zaplatí zastupitelé ze svých odměn.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč rozhodlo, že pátý postupný
ročník v Základní škole letce Františka Nováka Sokoleč se
zachová.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo rozpočtové opatření
č. 4.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo převod fin. částky
57.146 Kč na účet SOJP č.ú. 515732480217/0100. Jedná se
o investiční dotaci dle smlouvy s STE na připojení ČOV a
rezervovaný příkon elektřiny.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo cenu pronájmu
zasedací místnosti ve výši 300 Kč na předváděcí akci
zdravotnických potřeb dne 2. 6. 2005 pro pana Behenského.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo převod neinvestiční
dotace na kulturní činnost ve výši 4.000 Kč na MS ČČK na
č.ú. 501522309/0800









bylo odpovězeno, že nadjezd se nenachází v našem
katastrálním území a nejsme jeho správcem.
Drážní úřad, stavební sekce, zaslala oznámení o zahájení
řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením –
rekonstrukce velkého zkušebního okruhu na rychlost
200km/hod.
Zastupitelstvo obce Sokoleč rozhodlo že pokud Základní
škola letce Františka Nováka Sokoleč nevyjde s rozpočtem,
bude jim poskytnuta účelová dotace ve výši 6.000 Kč na
připojení k internetu.
Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo vstup do
mikroregionu „Poděbradské Polabí“.
Zastupitelstvo obce Sokoleč zamítlo žádost manželů
Kvízových na odkoupení cesty před jejich RD, část stp.
30/2 o výměře 195m².
Zastupitelstvo obce Sokoleč zamítlo osvobození paní
Kárové Venuše, trvale bytem Sokoleč čp. 258 od poplatku
za odvoz odpadů.

Zastupitelstvo ze dne 15. 6. 2005
 Starosta obce informoval zastupitelstvo o životním jubileu
ředitelky ZŠ. ZO rozhodlo, že dárek a kytičku koupí ze
svých odměn.
 Dále starosta obce informoval zastupitelstvo o nutné opravě
archivu a zasedací místnosti. Vzhledem k finanční situaci
obce bude oprava provedena zaměstnanci obce.
 Paní Zemanová Magda a paní ing. Svobodová Emilie
informovaly ZO o nákupu židlí do Sokolovny. Židle budou
objednány u firmy Sedia Ostrava, která je doveze zdarma a
cena jedné židle po 10% množstevní slevě bude 562,30 Kč.
Židle budou dřevěné a stahovatelné. Výtěžek z masopustu
postačí na nákup 120 ks židlí. ZO rozhodlo, že se objedná
150 ks židlí a zastupitelstvo je doplatí ze svých odměn.
 Dále paní ing. Svobodová informovala zastupitelstvo o
jednáních ohledně dotací na střechu sokolovny. V případě,
že by se ji nepodařilo dotaci v letošním roce získat,

Zastupitelstvo ze dne 1. 6. 2005
 České dráhy, a.s., Výzkumný ústav železniční zaslal dopis,
ve kterém upozorňuje na nutnost oprav nadjezdů na velkém
zkušebním okruhu u Cerhenic a Vrbové Lhoty. Správa a
údržba silnic Kutná Hora přislíbila opravu nadjezdu u
Cerhenic. Nadjezd u Vrbové Lhoty není v jejich správě a
proto doporučili obrátit se na obec Sokoleč a obec Vrbová
Lhota, které předmětná silnice spojuje. Naším úřadem jim
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požádala o převedení dotace ve výši 300.000 Kč od obce na
rok 2006.
V současné době 36 žáků a dorostenek nacvičuje na
Sokolský slet, který se bude konat v červnu roku 2006 na
Strahově. Vedení Sokola požádalo na tuto akci o dotaci,
protože si děti veškeré náklady musí hradit. O výši dotace
se bude jednat po vyčíslení nákladů TJ Sokolem Sokoleč.
Zastupitelstvo obce Sokolče souhlasí s celoročním
hospodařením obce Sokolče za rok 2004 a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo provoz dvou
výherních hracích přístrojů v pohostinství Sokolečský
valach na 2 pololetí roku 2005 firmě Esotronik plus s.r.o. a
provoz dvou výherních hracích přístrojů v pohostinství pana
Kyjovského od 1. 7. 2005 do 30. 9. 2005 firmě FOX, spol
s.r.o.
Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo připojení knihovny k
internetu prostřednictvím komunikační infrastruktury
veřejné správy v rámci projektu internetizace knihoven.
Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo dotaci pro žáky SK
Sokoleč na týdenní výlet do Krkonoš ve výši 5.000 Kč.
Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo půjčování výsuvného
žebříku za částku 100 Kč/den.







Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo rozpočtové opatření
č. 5 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo příspěvek ve výši
4 Kč na 1 oběd uvařený ve školní jídelně pouze pro občany
s trvalý pobytem v obci Sokoleč.
Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo doplatit na základě
požadavků ZO na kvalitnější opravy komunikací rozdíl
mezi cenovým návrhem f. Tannaco a prostředky určenými
na opravu komunikací f. Vodka.
Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo zadání prořezávky
lesního porostu firmě pana Josefa Nováka. Za vytěženou
dřevní hmotu nám pan Novák zaplatí 100 Kč/m³.
Zastupitelstvo obce Sokoleč zrušilo usnesení č. 16/III/2005
a schválilo nový název školy na: Základní škola a mateřská
škola letce Františka Nováka, Sokoleč a dodatek č. 1 ke
zřizovací listině.

Zastupitelstvo ze dne 31. 8. 2005
 ZO projednalo a schválilo prodloužení smlouvy s Úřadem
práce na veřejně prospěšné práce do 30. 11. 2005.
 V diskuzi starosta obce informoval zastupitelstvo o
množících se stížnostech na volně pobíhající psi v obci.
 Dále starosta informoval o potřebě zavedení místního
rozhlasu na nové parcely - bude zařazeno do rozpočtu na
příští rok.
 Představitelé SK Sokoleč požádali o vykácení starých
topolů mezi hřištěm a koupalištěm, požádali o doplatek
dotace ve výši 15.000 Kč za vyčištění koupaliště – bude
převedena po dodání č. účtu.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo Obecně závaznou
vyhlášku obce Sokolče č. 01/05, kterou se ruší obecně
závazná vyhláška obce Sokolče č. 14.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo Obecně závaznou
vyhlášku obce Sokolče č. 02/05 o zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo Obecně závaznou
vyhlášku obce Sokolče č. 03/05 kterou se vydává požární
řád obce Sokolče.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo řád ohlašovny požáru
obce Sokolče.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo prodloužení smlouvy
s Úřadem práce na VPP do 30. 11. 2005.
 Zastupitelstvo obce Sokolče zamítlo vstup do Centra
sociálních a zdravotních služeb Poděbrady.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo prodej cca 1500 m²
za cenu 100 Kč /m² vedeného v KÚ Sokoleč jako pastvina
z p.č. 461/11 a 461/12 panu ing. Vojtěchu Mrázovi za
předpokladu, že pan Mráz přivede k pozemku inženýrské
sítě na vlastní náklady a zhotoví z něj stavební parcelu.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo převod neinvestiční
dotace na SK Sokoleč ve výši 15.000 Kč.

Zastupitelstvo ze dne 30. 6. 2005
 Starosta obce pan Dymeš pověřil kontrolní a finanční výbor
provedením kontroly hospodaření za 1. pololetí roku 2005
v ZŠ v Sokolči.
 Zastupitelstvo obce Sokolče souhlasí s celoročním
hospodařením SOJP za rok 2004 a to bez výhrad.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo převod jedné
poloviny dotace ve výši 15.000 Kč na SK Sokoleč č.ú.
0501534-369/0800 za čištění koupaliště.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč zrušilo usnesení č. 54/XI/2005
a schválilo prodej 195 m², p.č. 30/2 manželům Kvízovým
za 100 Kč/m². Manželé Kvízovi zaplatí veškeré náklady
spojené s prodejem pozemku.
Zastupitelstvo ze dne 10. 8. 2005
 ZO projednalo položení kabelu NN k RD čp. 218. Celou
tuto akci si zaplatili manželé Kosinovi ze svých vlastních
zdrojů. Po předložení faktur je tato akce stála 14.947 Kč.
 ZO rozhodlo vyplatit za přípojku el. energie panu L.
Kosinovi částku 7.500 Kč ze svých odměn.
 Agro Sokoleč zaslalo žádost na vyjádření k přestavbě
kravína.
 Marie Luisa Heřmánková Jašková zaslala žádost o pomoc
při odklízení vyhořelé stodoly. ZO po projednání žádost
zamítli z důvodu nedostatku finančních prostředků
v obecním rozpočtu.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo plnění rozpočtu obce
za první pololetí letošního roku.



KULTURA
divadelních představení v Nymburku a Poděbradech. Zavedli
jsme také novou tradici – Vítání ročních období.
U příležitosti Dne Země jsme navštívili Ekocentrum
v Choťánkách a ZOO v Chlebích. V měsíci dubnu jsme ve
spolupráci s Policií ČR Nymburk uspořádali dopravní soutěž, ve
které si děti mohly prověřit své znalosti z dopravní výchovy a
také zručnost v jízdě na kole. Společně s mateřskou školou jsme
absolvovali první Slet čarodějnic, kdy se na celé jedno
dopoledne škola proměnila v školu malých čarodějů a
čarodějnic.

Hodnocení školního roku 2004/2005
I ve školním roce 2004/2005 naše škola byla velmi
aktivní. V celém jeho průběhu jsme se zúčastnili mnoha
kulturních a sportovních akcí, dále jsme se zapojili do několika
projektů. Zmínit bych se chtěla především o internetovém
projektu Evropská škola, v jehož rámci se s naší školou mohli
seznámit žáci a studenti ze všech evropských zemí. Dále jsme se
zapojili do soutěže o titul EKOŠKOLA. V rámci výchovně
vzdělávací činnosti jsme navštívili Planetárium a Štefánikovu
hvězdárnu v Praze, skanzen v Kouřimi a shlédli několik
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Úspěšní jsme byli i na poli různých soutěží. Za zmínku
stojí především úspěchy pěveckého sboru vedeného Mgr.
Lenkou Mončekovou, který se zúčastnil pěvecké soutěže
pořádané DDM Poděbrady, kde získal čestné uznání. V sólovém
zpěvu pak Kristýna Kárová získala ve své kategorii 1. místo. Ta
zároveň získala první místo v krajské výtvarné soutěži
„Záchranáři“. V krajské plavecko–běžecké soutěži pořádané pod
záštitou hejtmana Bendla získal v tvrdé konkurenci Dominik
Šlais velmi pěkné 3. místo. Jana Ludvíková a Martin Kosina se
zúčastnili okresní soutěže v recitaci. Někteří žáci se též zapojili
do internetové soutěže Bezpečně do školy. Žáci 5. ročníku
v rámci celostátního projektu KALIBRUM si mohli prověřit své
vědomosti a porovnat je s ostatními páťáky v republice.
V červnu se pak vybraní žáci zúčastnili okresních plaveckých a
lehkoatletických závodů v Nymburce.
Po celý školní rok jsme opět sbírali starý papír a nově
také pomerančovou a citrónovou kůru. Nezůstali jsme lhostejní
ani k neštěstí druhých. Na fond „Člověk v tísni“, jehož výtěžek
byl věnován oblastem postiženým tsunami, jsme vybrali částku
2.530 Kč a na projekt „Světluška“, který pomáhá nevidomým
dětem, jsme zaslali částku 683 Kč.
Pro veřejnost jsme opět uspořádali Rozsvěcení vánočního
stromu a Vánoční akademii. Květnová akademie pak byla
poděkováním všem maminkám.
V týdnu od 21. 6. – 24. 6. v rámci projektu „Setkání
přírodních národů“ jsme navštívili Ekofarmu v Nasavrkách.
Přespali jsme ve škole, kde si při noční hře mohly děti prověřit
svoji odvahu. Další den jsme pak strávili v Liberci, kde jsme
navštívili ZOO a Botanickou zahradu. Po přespání v pěkném
penzionu U lípy jsme podnikli túru za poznáváním krás
Jizerských hor.
Mnoho se také udělalo ke zlepšení školního prostředí. Na
toaletách bylo staré linoleum nahrazeno novou dlažbou a
vyměnily se i všechny nevyhovující mísy, ve třídách byla
obložena umyvadla. U vstupu do školní jídelny byla instalována
dvě umyvadla s teplou vodou a sušákem na papírové ručníky.
Do šatny na TV nám pan Jirásek zhotovil pěkné nové věšáky a
lavičky.
O údržbu a drobné opravy se po celý školní rok
svědomitě staral pan V. Dymeš. Na školní zahradě v současné
době pod záštitou pana Z. Škarvady probíhá výstavba
sportovního hřiště, při které pomáhají i rodiče. Během prázdnin
byly z důvodu zateplení provedeny
stavební úpravy ve
vestibulu školy. Tyto úpravy nám, tak jako v loňském školním
roce, opět provedl pan J. Kubát. Všem jmenovaným i ostatním,
kteří nám takto pomáhají zlepšovat prostředí v naší škole, patří
naše velké poděkování.
Všechny tyto řádky jsou důkazem toho, že naše
málotřídní škola stejně jako plně organizované školy důsledně a
kvalitně plní výchovně vzdělávací program. O tom se mohli
během celého školního roku přesvědčit i rodiče, kteří měli
možnost kdykoliv navštívit vyučování. Je škoda, že této
možnosti využilo jen malé procento rodičů. Věřím, že
v letošním školním roce, do kterého vstupujeme s novým
názvem Základní škola a mateřská škola letce Františka Nováka
Sokoleč, tuto příležitost využije více rodičů, protože možnost
vidět své dítě v třídním kolektivu, sledovat jeho chování,
porovnávat jeho aktivitu a vědomosti s ostatními je neocenitelná
zkušenost, která pomáhá ke zkvalitnění spolupráce školy a
rodiny.
Mgr. Vlasta Dubinová
ředitelka školy

Věc: Příspěvek do obecních novin obce Sokoleč –
SOKOLÍK
Pavel Richter, Dr . Horákové 268/II, Poděbrady, kontaktní
adresa: Sokoleč, Na Březinu 392
Dne 11. března 2002 jsem na základě kupní smlouvy
odkoupil v obci Sokoleč stavební parcelu č. 392/25 o výměře
967 m2 v hodnotě 241.750 Kč. tj. 250 Kč/m2.
Dle zjištěných skutečností a informací okolních sousedů stavebníků, kteří také zakoupili stavební parcelu v obci Sokoleč
v ulici Na Březinu, a ulici Severní, jsem jediný stavebník, který
zakoupil stavební parcelu ve výši 250 Kč/m2.
Stavební parcelu jsem zakoupil se zájmen zahájit výstavbu
rodinného domu v této obci, tudíž i trvalého pobytu, kde obec, po
kolaudaci stavby a případném nastěhování mé rodiny bude
pobírat finanční prostředky do rozpočtu obce za každého nového
občana. Obec Sokoleč taky spadá pod město Poděbrady, a tak se
necítím být přespolní, jak mi bylo zodpovězeno, že těmto
uchazečům o zbudování v obci Sokoleč, byly prodávány stavební
parcely v jiné finanční hodnotě.
Nebyl jsem informován při koupi stavební parcely o tom,
že jsou určeny dvě prodávající varianty. Věřte tomu, že bych
určitě našel řešení jak odkoupit tuto parcelu v takové hodnotě,
jaká byla nabídnuta okolním stavebníkům.
Nakonec všichni budeme po zbudováni našich nových
domovů občany téže obce, pro které platí stejná práva a
povinnosti.
Při zahájení stavby mi bylo také přislíbeno, že v obci bude
možnost zavážky pozemků, kde na toto do dnešního dne nedošlo.
V Poděbradech dne 29. 8. 2005

OÚ Sokoleč Vás zve na návštěvu historického Pivovaru a krčmy

ZÁMKU DĚTENICE

na
Nabízíme vám pátek 28. 10. 2005 společný výlet autobusem do
Dětenic. Prohlídka pivovaru
bude pokračovat návštěvou
středověké
krčmy
s historickým programem a
neopakovatelnou atmosférou
středověkého života.
Předpokládaný
odjezd
v 16.00 hod od obecního
úřadu (autobus zdarma).
Prohlídka pivovaru od 17.00 hod. a od 19.00 hod. vás čeká
tříhodinový program s posezením a večeří.
Účast dětí je podle uvážení rodičů. Program je do 23.00 hod.
Vaše platby: vstupné do pivovaru + 75 Kč program v hostinci +
večeře podle vaší chuti.
Ceny jsou solidní, jídlo velmi dobré.
Máte možnost získat více informací na internetové adrese:
www.krcmadetenice.cz

Přihlášky do 15. 10. 2005 u paní Bernardové na OÚ
Sokoleč + 75 Kč na osobu (záloha na vstupné).
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PROHLÍDKA ZÁMECKÉHO PIVOVARU

KAČENA DOKRMENÁ ŠIŠKAMI
připravená dle receptu z 16.století od Beatrice Zilvarové
potřená medem a pečená na ovoci, obložená bylinkovým
knedlem kuchařky Voršily s bílým zelíčkem

 dobové interiery sladovny, bednárny, varny, laboratoře,
chmelnice,
ležáckých sklepů,
spily a ledárny
 historické sklepy
se středověkou
krčmou
 unikátní výroba
piva z 18. století podle prastarého
receptumpůvodním
postupem (vaření na otevřeném ohni) - z tradičních surovin
 originální pivovarnické muzeum
 shlédnete výrobu piva podle prastarého receptu
 ochutnáte Dětenické černé a světlé

ŽRÁDLO K ŽRÁDLU

250g Kořeněná vepřová krkovička
s česnekovou omáčkou, pečenou kukuřicí, žampionovoslaninovým špízem a bramborou ve stříbrné košili, pecínek
chleba
250g Hovězí biftek ze statného býka
do růžova propečený podávaný s ovesnou plackou, kukuřicí,
žampionovo-slaninovým špízem, česnekovou a povidlovou
omáčkou, bramborou ve stříbře a pecínkem chleba
280g Novozélandské jehněčí kotletky
na grilu s paličkou kukuřice, 2 placky z ovesných vloček,
žampionovo-slaninový špíz, česneková a povidlová omáčka,
stříbrná brambora, pecínek chleba

STŘEDOVĚKÁ KRČMA
 posilníte se středověkými specialitami připravenými na
otevřeném ohni, které se jí rukama
 pobaví Vás tanečnice na stolech, šermíři, žebráci, fakír,
kejklíř...
 připravte se na šokující středověké prostředí a poněkud
drsnou staročeskou mluvu

1 celý šťavnatý jazyk pašíka Vašíka
opečený na grilu s křenem a galskou hořčicí, palička kukuřice,
pecínek chleba
250g Hnáta z exotického ptáka
pštrosí steak s česnekovou a povidlovou omáčkou, s bramborou
ve stříbrném obalu, pecínek chleba

Vítej cizinče v naší krčmě,
chystáme se pohostit tě chutnou krmí a napojit všelikými
nápoji.
Pivo, víno, medovina či voda čistá svlaží tvé vyprahlé
hrdlo v našem hlučném šenku. Protože jsi zavítal do středověku,
nediv se, že ti veselá šenkýřka směle tyká a šenkýř hlasitě
povykuje. Jejich chování je trochu drsné, ale jsou to zgruntu
dobří lidé. Postarají
se, abys poseděl na
měkkém s plným
břichem
a
pak
odcházel chudší o pár
zlaťáků.
Až tě osloví
sedláku či selko,
rytíři,
loupežníku
nebo holoto bídná,
není to proto, že by tě
chtěli urážet, ale
středověk není současnost.

Přijďte, uvidíte, uslyšíte, popijete a pojíte
MS ČČK SOKOLEČ pořádá

COUTRY ZÁBAVU
ZÁBAVU
Sobota 8. 10. 2005 v sále místní sokolovny
Hrají: Trampoty – Červené Pečky
Srdečně Vás všechny zveme a zaručujeme DOBROU
NÁLADU!!!
MS ČČK pořádá pro slečny, dívky, ženy a dámy

VEČER S KOSMETIKOU AVON
a ukázkou typologie
Jste jarní, letní, zimní nebo podzimní typ? Jaké barvy vám
lichotí a které vás zneviditelní? Jaká kosmetika je nyní
v AVONU? Možnost objednat si vánoční dárky.
KDY: pátek 25. 11. 2005 od 19.00 hod.
KDE: zasedací místnost OÚ

Pohodu a dobrou náladu přejí všem šenkýřky šejdířky,
krčmáři i kuchtíci.
Malá ukázka z dobového jídelníčku:

MS ČČK Pořádá: ZÁJEZD DO POLSKA

KUDOWA-ZDROJ
Čtvrtek 17. 11. 2005
Odjezd v 5.00 hodin od obecního úřadu.
»Nepromeškejte šanci a nakupte si vánoční i jiné dárky pro sebe
nebo pro své blízké.«

Žrádla pro početné družiny

550g TALÍŘ PRO ZAZOBANÉHO SEDLÁKA (1 - 2osoby)
3 kuřecí křídla, 2 masové špízy, plátek uzeného, palička
kukuřice, plátek jablka, placka z hub a ovesných vloček,
žampionovo-slaninový špíz, česneková a povidlová omáčka,
pecínek chleba

OÚ+MS ČČK+Sokol Sokoleč
Pořádají MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU PRO DĚTI
Neděle 4. 12. 2005 od 14.00 hod.
Místo: sál sokolovny
HRY, SOUTĚŽE, DISKOTÉKA A MOŽNÁ BUDE CHODIT I
MIKULÁŠ SE SVOJI DRUŽINOU.
!!!Je vítán každý malý i velký hříšník!!!

750g TALÍŘ PRO LOUPEŽIVÉHO RYTÍŘE (2 - 3osoby)
1 jehněčí kotletka, 1 vepřový steak, 2 masové špízy, 3 kuřecí
křídla, plátek uzeného, palička kukuřice, plátek jablka, 2 placky
z hub a ovesných vloček, žampionovo-slaninový špíz,
česneková a povidlová omáčka, pecínek chleba
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ČINNOST SPOLKŮ
Program soustředění: byly naplánovány dva
přátelské zápasy, Krkonošský miniturnaj, diskotéka,
celodenní bojovka (noční hra), zakončení táborákem.
Přátelské zápasy nám na poslední chvíli odřekli. Důvod
nám byl docela pochopitelný, protože po dlouhé zimě
opravovali hřiště, jak v Horním Maršově tak i ve Svobodě nlÚp.
Tak jsme se zaměřili hlavně na Krkonošský miniturnaj.
Zúčastnilo se 6 mužstev po 3 hráčích. Žáci vzali turnaj velice
vážně a zodpovědně. Pan Chuchvalec, který jako nový impuls
pro žákovské mužstvo a nynější velká trenérská pomoc sehnal
věcné ceny pro tento turnaj. Turnaj probíhal velice bojovně, a
všichni do toho dali co mohli. Všichni věděli o co se hraje, ale
nakonec byli vítězové a poražení.

Sezóna 2004/2005
Sezóna 2004/2005 byla pro žáky SK SOKOLEČ velice
těžká, ale pro nastávající sezonu pozitivní. V mužstvu jsme
neměli ani jednoho hráče, který by měl r. narození 1990. Proto
jsme se poohlédli po 2 hráčích z Vrbové Lhoty. Lukáš Kubín a
Marek Bouma nám pomohli dohrát sezonu.
Některá utkání byla vyrovnaná a některá se nám
nepovedla. Mužstvo se od konce podzimu 2004 konsolidovalo.
K mužstvu přišla nová posila v trenérské činnosti pan
Chuchvalec, který celou zimu obětoval mužstvu, které trénoval
v místní sokolovně.
Na jaře 2005 se už pomalu ukazovalo, kde je síla
v mužstvu, a kde slabina. Sezónu jsme skončili na 7. místě z 10
mužstev. Získali jsme konečných 11 bodů. Měli jsme 3
vítězství, 2 remízy a 11 zápasů jsme prohráli.
Po sezoně jsme se s p. Chuchvalcem a rodiči dohodli, že
uspořádáme exhibiční utkání mezi mužstvem rodičů a
žákovským mužstvem u příležitosti ukončení sezony. Vše se
povedlo, utkání se sehrálo 11. 6. 2005 na hřišti SK SOKOLEČ.
Po utkání bylo připraveno občerstvení, jak pro žáky, tak pro
rodiče. Voňavá vepřová kýta, uzené ryby a další pamlsky všem
chutnaly. Akce proběhla velmi dobře, někteří vydrželi až do
ranních hodin. Na další podobné akce se těší rodiče i děti.

První místo a zlaté medaile se zlatým pohárem
získalo zaslouženě mužstvo č. 1:
Sandro Alesandro Velli (Vojtěch)
Aneta Kulichová
Tomáš Krejčík
Druhé místo získalo mužstvo č.
2:
Radek Dohnálek
Jakub Nykodym
Jáchym Šlais
Třetí místo získalo mužstvo č. 3:
Dana Bělohlávková
p. Josef Chuchvalec
Petr Holan
Čtvrté místo získalo mužstvo č.
4:
Světlana Burešová
p. František Bělohlávek
Daniel Frcek
Páté místo získalo mužstvo č. 5:
David Sixta
Dominik Šlais
Tomáš Ludvík
a nakonec šestá příčka zbyla pro mužstvo Fanynek:
Iveta Drahokoupilová
Hana Šafránková
Marcela Bělohlávková
Turnaj se povedl a po odpoledním vyhodnocení se večer
uskutečnila diskotéka pro všechny. Předposlední den jsme
prožili v odpočinku a relaxaci. Ti otužilí se byli smočit, ti
unavení odpočívali a ti nerozhodní se byli podívat po okolí.
Večer jsme vyhlásili tzv. bojovku, která proběhla velice dobře.
Soustředění jsme zakončili táborákem.
Nyní nám zbýval celodenní výlet, který jsme plánovali na
Sněžku nebo do ZOO Dvůr Králové. Počasí, které poslední dny
vládlo, nás nasměrovalo do Dvora Králové, kde se i počasí

p. Bělohlávek František
vedoucí mužstva

Sportovní výlet Krkonoše 2005
Ve dnech 16. 7. - 21. 7. 2005 proběhlo fotbalové
soustředění žáků SK SOKOLEČ. Ubytování bylo zajištěno na
chatě ZZN Kolín v Horních Albeřicích. Účastníků soustředění
bylo tentokrát 24, z toho 19 dětí. Zajištění stravování bylo
přímo na chatě, kde se o vaření starala p. Bělohlávková Iveta.
Jídelníček byl velmi pestrý a doufáme, že jim všem chutnalo.
Ráno měli čerstvé pečivo a každý den k hlavnímu jídlu tj. k
obědu a večeři nějakou tu sušenku a ovoce. V kuchyni mimo
jiné vypomáhali naše stálé fanynky: Drahokoupilová Iveta,
Šafránková Hana a Bělohlávková Marcela. Tímto jim taky
děkujeme.

6

trochu umoudřilo a my jsme mohli nabrat kurs Sokoleč.
Dopravu nám zajišťoval soukromý dopravce p. Pavel Šafránek.

Dana Bělohlávková 1
David Sixta 1

Tímto moc děkujeme OU Sokoleč, který nám přispěl
na dopravu a podpořil tak dobrou věc pro naše žákovské
mužstvo.
Děkujeme:
Bělohlávek František (vedoucí mužstva), p. Chuchvalec Josef
(trenér)

Třetí
mistrovské
utkání se odehrálo v
Kostelní Lhotě, kde
jsme
suverénně
porazily
Kostelní
Lhotu 11:0.
Branky: 11. 9. 2005
Aneta Kulichová 3
Světlana Burešová 4
Jakub Nykodym 1
Ondřej Puk 2
Radek Dohnálek 1

Nová sezona 2005/2006
Letní příprava začala už od 1. července. Každý týden se
trénovalo. Po soustředění, které jsme absolvovali ve dnech
16. 7. - 21. 7. 2005 se nadále pokračovalo v trénincích.
Přípravné utkání jsme odehráli jenom jedno a to s Radimí.
Radim je účastník okresního přeboru kolínského okresu.

Další mistrovská utkání hrajeme 3x za sebou doma a to:
18. 9. Kamenné Zboží - neděle - 10 hod
25. 9. Poříčany - neděle - 10 hod
28. 9. Ostrá - (svátek) středa - 10 hod
Další zápasy dle rozpisu.

Zápas jsme odehráli na hřišti Viktoria Radim, po velice
dobrým výkonu jsme vyhráli 6:3.
Branky:
Aneta Kulichová 2
Radek Dohnálek 2
Štěpán Košický 1
Světlana Burešová 1

Přijďte povzbudit mladou generaci, která má zájem o sport.
Děkujeme
p. Bělohlávek František, p. Chuchvalec Josef

Během léta jsme se s p. Chuchvalcem zaměřili na
posílení mužstva jak v obraně, tak v záloze a samozřejmě i v
útoku. Dohodli jsme se s klubem Olympií Cerhenice na
pevném přestupu Davida Sixty do SK SOKOLEČ a dále na
hostování Štěpána Košického. Největší přestup ve směru k
hostování se nám povedlo na poslední chvíli před
mistrovskými
utkáními.
To
překvapení
je
Ondřej Puk, který
je hráč FK VELIM,
která hrála minulou
sezonu
krajskou
soutěž. Hráč má
své kvality, který
určitě přenese do
mužstva
něco
nového a dobrého.
Mužstvo je tedy posíleno.
První mistrovské utkání jsme vyhráli v Kostomlatech 5:3.
28. 8. 2005
Branky:
Jakub Nykodym 2
Radek Dohnálek 1
Ondřej Puk 1
Dana Bělohlávková 1
Druhé mistrovské utkání jsme odehráli na domácím hřišti
proti Tatcům, vyhráli jsme 7:0.
Branky:
4. 9. 2005
Radek Dohnálek
Jakub Nykodym 1
Světlana Burešová 1
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti:
Listopad
Palusková Božena
Půlpánová Stanislava
Stehlíková Bohuslava
Sixtová Hana

80
75
75
75

Prosinec
Nejedlá Vlasta
Výborná Miloslava

80
80

Rozloučili jsme se:
Mundlová Božena
Zajíc František

ve věku 87 let
ve věku 84 let

Z pověstí o Sokolči:

přinášíme vám několik málo informací z historie naší vesnice. Pověsti
pocházejí z různých zdrojů, které se zmiňují o zajímavostech z našeho okolí.

Pověst O rytíři Košineckém
Košinecký byl rytíř, zjevující se v lese poblíž Sokolče. Sokoleč byla starodávnou dědinou s několika větrem pocuchanými
chalupami. Chlapi z vesnice se živili převážně prací v lese. Na kraji vsi žily dvě velice chudé rodiny. Muži ráno odešli do lesa za prací
a pilně tam pracovali až do oběda. Když se však pustili do jídla, tu najednou zahlédli, jak k nim přijíždí zbrojí ověšený rytíř. Přijel až
k obědvajícím dřevařům a obořil se zhurta na ně: "Jak se opovažujete kácet stromy v mém lese?" Dřevaři mu zkroušeně odpověděli,
že jsou velice chudí, a prosili ho o odpuštění. Rytíř jim odpustil, ale pravil jim, že do lesa na dříví již nikdy nesmějí chodit. Jak rychle
rytíř v brnění přijel, tak se rychle vrátil do hloubi lesa. Chudáci chlapi vzali si nějaké to dříví a rychle se vydali na cestu k domovu.
Doma ve vsi vyprávěli všem sousedům svůj zážitek. Mnozí jim nechtěli věřit, zkusili se také vypravit do lesa, ale po setkání s rytířem
Košineckým rychle upalovali z lesa.
Adolf Vlček: Pověsti z Poděbradska. Košinecký. Věstník 7, 1904, str. 54.

Nález zlaté sekerky ("palastávu")
Roku 1906 sokolečský občan Váša měl na svém poli nasázeny "zemáky". Počátkem listopadu si od svého švagra nechal zorat
pole se "zemáky", aby se daly snadněji vybírat. Jeho žena a desetiletá dcera začaly vybírat brambory. Matka vybírala brambory
napřed, dcera po ní "paběrkovala". V jednom řádku děvče zpozorovalo na dně vyorané rýhy lesklý předmět, jež vyjmulo ze země.
Dcera žádala matku, aby ji vysvětlila, co to je za věc. Ta však hodila předmět do koše s brambory a řekla dceři, že to je nějaký starý
"metál". . Po příchodu domů ukázaly předmět tátovi, ale ani ten si nevěděl rady. Donesl ho do továrny, aby jeho přítel strojník zkusil,
co to je za kov. Kousek předmětu ulomili a uviděli zlatou barvu. Muž vzal ulomenou část předmětu k poděbradskému hodináři a ten
usoudil, že se jedná o zlato. (Později byl zlatý předmět získán Národním muzeem prostřednictvím poděbradského lékárníka Jana
Hellicha.)
J. Hojsák: Sokoleč. Písnička o vrahu Janečkovi. Věstník 7, 1904, str. 6.

Vrah Janeček
Pověstný zlosyn se svou partou prý navštívil kolem roku 1870 také Poděbradsko - a to snad okolí Sokolče. Byla o něm složena
jarmareční píseň, kterou vytiskl Jan Spurný v Praze: V Čechách devátého srpna v Poděbradském okresu byl vypátrán od četnictva, že
je v cikánském spolku; přišlo na něj mnoho lidu, chtěli je tam chytati, oni se na outěk dali
Však vojenský dovolenec Jan Marky tán nazývaný, pustil se za těmi vrahy, byl od nich zamordovan; když je měl dohoniti, oni
po něm střelili, první ránou ho chybili po druhé sklesl k zemi.
J. Hojsák: Sokoleč. Písnička o vrahu Janečkovi. Věstník 7, 1904, str. 6.

Zaniklá ves Popovice
Jihovýchodně od Sokolče, dle lidové tradice a historických pramenů, se vypínala tvrz a rozkládala své domky ves zvaná
Popovice. Vše zaniklo za krutých bojů ve válce třicetileté. Dlouho tu v polích býval kopeček s příkopem a náspem. Ten byl postupem
času rozvezen. Dnes se v těchto místech rozkládá remíz, kam se stahuje zvěř z celého okolí.
August Sedláček: Hrady zámky a tvrze království Českého. Čáslavsko XII. Praha 1936, str. 24.
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