SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o některých důležitých věcech, které nás všechny čekají v letošním
roce.
1.
Souhrnná informace o kanalizaci:
Do konce dubna bude dokončena veřejná kanalizační síť v naší obci. V květnu bude zahájen provoz ČOV.
K tomu je třeba, aby se během května připojila převážná část domácností. Je nutné začít s výstavbou
domovních přípojek tak, abyste se během května na pokyn OÚ připojili. Povinností každého majitele
nemovitosti je dle stavebního zákona mít zpracovanou projektovou dokumentaci a vyřízeno stavební
povolení. Abychom Vám tuto povinnost co nejvíce usnadnili, rozhodli zastupitelé obce, že projektovou
dokumentaci zajistíme a zaplatíme hromadně pro celou obec. Tento výdaj představuje částku cca 85.000 Kč
z obecního rozpočtu. Obec zajistí pro majitele nemovitostí formulář žádosti o stavební povolení a výpis
z katastru nemovitostí (bezplatně). Tyto dokumenty si každý vyzvedne na OÚ. Je třeba, abyste věděli číslo
pozemku, kde bude přípojka (pro zajištění výpisu LV). Vyplněnou žádost spolu s výpisem z katastru nemovitostí
a částkou 300 Kč podají majitelé nemovitostí na Městském úřadu Poděbrady k vyřízení. Po provedení díla
požádají o kolaudaci tamtéž. Ve stavebním povolení budou uvedeny podmínky, za kterých bude stavba
zkolaudována. Jednou z podmínek určitě bude předložení revizní tlakové zkoušky od oprávněné firmy, která
vlastní živnostenský list na provádění těchto prací.
Znovu upozorňuji na některé důležité zásady:
 potrubí nesmí být přerušeno septikem (septik musí být vyřazen)
 do přípojky nesmí být svedena dešťová voda!!!
 přípojka musí být opatřena odvětrávacím potrubím
 pokud si budete přípojku provádět sami, měl by ji před jejím zasypáním vidět starosta nebo
místostarosta a musíte mít doklad o tlakové zkoušce provedené oprávněnou firmou
 v době připojení na veřejnou část by měla být přípojka zkolaudovaná.
Tyto informace platí pouze pro ty vlastníky, kteří zaplatili příspěvek. Ostatní si vše zajišťují a hradí
sami.
2.
Pojmenování ulic:
Již několik let se připravuje zpracování návrhu na pojmenování ulic v naší obci. V letošním roce bychom
to chtěli konečně realizovat. Proto Vám předkládáme plánek obce s návrhem pojmenování ulic k posouzení.
Pokud máte nějaké připomínky, nebo proti návrhy, je třeba je podat nejdéle 21. 3. 2005, abychom je 23. 3. 2005
na zasedání ZO mohli projednat a odsouhlasit konečnou podobu návrhu. Pojmenování ulic je pro obec
prospěšné, zvyšuje to úroveň obce, zlepšuje orientaci, ale pro všechny obyvatele to bude znamenat výměnu
občanských průkazů a dalších dokladů, nahlášení adres na instituce, od kterých dostáváte korespondenci apod.
Výměna OP je bezplatná. Vzhledem k tomu, že podle zákona č.612/2004 Sb., většinu z nás výměna OP stejně
čeká, seznámím Vás s jejími termíny:
OP vydané do 31.12.1994 musí být vyměněny do 31.12.2005
31.12.1996
31.12.2006
31.12.1998
31.12.2007
31.12.2003
31.12.2008
Žádost je třeba předložit vždy do 30. listopadu. Výměna se týká OP bez strojově čitelných údajů. Z toho
je patrné, že převážná většina občanů by v letošním roce stejně výměnu OP musela provést. Proto jsme
pojmenování ulic načasovali do 1. pololetí letošního roku.
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3.

Informace pro majitele pozemků:
Novela ustanovení §3, odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů
dochází ke změně k 1. 1. 2005. Dle této změny platí majitel daň z nemovitosti za pozemky vedené v evidenci
katastru nemovitostí (KN). To znamená, že pokud máte na Vašem listu vlastnictví (LV) v kolonce KN
evidovány nějaké pozemky, jste povinni za ně platit daň a je na Vás, jestli si dohodnete s nájemcem zvýšení
nájemného za tyto pozemky. Daň za pozemky vedené ve zjednodušené evidenci (PK) platí dále nájemce.
Daňové přiznání je třeba učinit do 30. 4. 2005.
4.
Ekonomické informace:
Obecní příjmy a výdaje za r. 2004:
Příjmy:
11.719.287 Kč
Výdaje:
11.027.193 Kč
Výdaje na kanalizaci v r. 2004:
3.975.620 Kč
Stav bank.účtu k 31.12.2004:
9.217.376 Kč
Prostavěnost kanalizace SOJP do konce r. 2004:
37.000.000 Kč
5.
Likvidace domovních odpadů:
Příjmy poplatků za likvidaci komun. odpadu v r. 2004:
394.837 Kč
Výdaje za likvidaci komun. odpadu v r. 2004:
468.055 Kč
To znamená, že jsme z obecního rozpočtu dopláceli 73.218 Kč, to je 93 Kč na jednoho obyvatele. Protože
v letošním roce se naplno projeví zvýšení DPH z dubna loňského roku a zvýšení poplatku za skládku odpadu
v Radimi z 450 Kč/t na 600 Kč/t, stoupnou doplatky z rozpočtu obce v letošním roce zhruba na 150.000 Kč.
Znamená to pro nás značnou finanční zátěž, a proto se tímto problémem musí zastupitelé obce zabývat.
Toto jsou možná řešení:
1) Snížit množství odpadů - znamená to, že by občané museli důsledněji třídit odpad (za sklo,
papír, plasty a železný šrot má obec příjem), biologický odpad by museli kompostovat, stavební suť by
museli odvážet do Radimi sami. Toto řešení je ekologičtější, pro občany náročnější, ale nebudou se
muset zvyšovat poplatky.
2) Zvýšit poplatky za likvidaci odpadů, za likvidaci stavební sutě stanovit zvláštní poplatek. Toto
řešení je pro občany pohodlnější, ale finančně nákladnější.
Po vyhodnocení nákladů za tři čtvrtletí tohoto roku budou projednána opatření pro příští rok.
6.
Územní plán obce:
V letošním roce dojde ke schválení ÚPO jako základnímu územně plánovacímu dokumentu rozvoje obce,
platnému na minimálně dalších 10 let. Samozřejmě bude jeho schválení předcházet jeho veřejné projednání.
7.
Bezdrátový Internet:
Kolínská firma IT City buduje v obcích Svazku Jižního Polabí bezdrátovou síť Internetu. Přijímací a
vysílací anténa bude umístěna na budově základní školy. Zatím se přihlásilo 12 zájemců o připojení,
podrobnější informace jsou k dispozici na OÚ.
8.
Parcely:
V letošním roce bychom chtěli začít s vykupováním pozemků na stavební parcely. Máme v rozpočtu na to
pro tento rok vyčleněno 3 mil. Kč, ale záleží na tom, o kolik budeme mít zvýšené náklady na kanalizaci díky
zvýšení DPH a zda se nám podaří na toto zvýšení získat nějaké dotace.
František Dymeš
starosta obce



ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA


Zasedání ze dne 20. 10. 2004
 OZ odsouhlasilo zveřejnit záměr prodeje pozemků
v podnikatelské a průmyslové zóně.
 OZ odsouhlasilo doplnění pozemků navrhovaných na
prodej Agru Sokoleč a.s. o chybějící pozemky dle nového
geometrického plánu.
 OZ odsouhlasilo v případě prodeje splátkový kalendář pro
Agro Sokoleč a.s. na celkovou částku prodaných pozemků
v hodnotě 2.620.870 Kč.
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OZ odsouhlasilo zrušení obecně závazné vyhlášky
č. 16/2000 a odsouhlasili návrh OZV č. 2/2004 –
problematickým bodem bylo volné pobíhání psů, na které
musí být v obci vyčleněna lokalita. Na volné pobíhání psů
byla vyčleněna prostora parku a louka za parkem.
OZ odsouhlasilo od 1. 1. 2005 provozní dobu skládky
odpadků na sobotu od 1300-1500 hodin.












OZ odsouhlasilo proplacení poloviny nákladů z 60% podílu
nákladů na přeložku el. kabelů do země k domu čp. 218 –
manželé Kosinovi.
OZ odsouhlasilo zaslání 100 Kč pro ZORA Praha – TJ
zrakově postižených za pracovní kalendáře.
OZ jmenovalo na žádost paní ředitelky ZŠ své dva zástupce
do rady školy – pana ing. Mariana Sipajdu a paní Janu
Kulichovou.
OZ pověřilo pana starostu uzavřením smlouvy s realitní
kanceláří ATREJ REALITY, která nabídla zprostředkování
prodeje pozemků v podnikatelské zóně.
OZ vzalo na vědomí zprávu ředitelky ZŠ paní Mgr.
Dubinové.
OZ vzalo na vědomí konání veřejného zasedání
s projednáváním urbanistické studie dne 24. 11. 2004.
OZ vzalo na vědomí termín 21. 11. 2004 na vítání občánků.
OZ vzalo na vědomí jmenný seznam žáků navštěvujících
ZŠ v Poděbradech




OZ vzalo na vědomí postup prací na kanalizaci v naší
obci, navýšení hodnoty díla o nárůst DPH 19%.
OZ vzalo na vědomí přípravu rozpočtu na rok 2005.
OZ vzalo na vědomí oznámení TS Pečky na zvýšení
počtu pronajatých kontejnerů o kontejner na papír.

Zasedání ze dne 24. 11. 2004
 OZ schválilo převod finanční částky 511.905 Kč na účty
sdružení obcí Jižní Polabí na vyrovnání faktur pro firmu
Vod-ka a za el. přípojku s trafostanicí k čistírně odpadních
vod.
 OZ vzalo na vědomí zprávu starosty o činnosti za rok 2004.
 OZ vzalo na vědomí veřejné projednání urbanistické studie
jako konceptu územního plánu obce s odborným výkladem
Ing. Arch. Koubka.
Zasedání ze dne 8. 12. 2004
 OZ odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 6.
 OZ odsouhlasilo rozpočet ZŠ na rok 2005 ve výši
603.000 Kč.
 OZ odsouhlasilo provoz 2 výherních hracích přístrojů
společnosti FOX spol. s.r.o. v pohostinství čp. 7.
 OZ vzalo na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2005.
 OZ vzalo na vědomí předpis fin. prostředků na úhradu
neinvestičních nákladů na žáky dojíždějící do ZŠ
Poděbrady ve výši 235.000 Kč.
 OZ vzalo na vědomí oznámení o zahájení stavebního řízení
pro TJ Sokol Sokoleč na rekonstrukci střechy sokolovny.

Zasedání ze dne 10. 11. 2004

OZ odsouhlasilo zaslání výpovědi z pojistné smlouvy
České pojišťovny k 12. 1. 2005 a uzavření nové
výhodnější pojistky prostřednictvím pojišťovacího
makléře pí. Duškové.

OZ odsouhlasilo žádost pí. Mojžíšové zapůjčit zasedací
místnost na uspořádání vánoční výstavy, nájemné 500 Kč
a elektřinu.

OZ odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 5.

OZ odsouhlasilo prodej pozemků Agru Sokoleč
v hodnotě 2.651.770 Kč.

OZ odsouhlasilo navržený splátkový kalendář pro tento
prodej.

OZ odsouhlasilo vykácení okrasných stromů před ZŠ.

OZ odsouhlasilo zakoupení věnce na pohřeb bývalého
starosty pana Františka Tomka.

OZ odsouhlasilo převedení částky 5000 Kč neinvestiční
dotaci na Mikulášskou besídku pro MS ČČK.

OZ vzalo na vědomí čerpání rozpočtu ZŠ k 31. 10. 2004.

Zasedání ze dne 15. 12. 2004
 OZ odsouhlasilo rozpočet obce na rok 2005.
 OZ odsouhlasilo splátkový kalendář na převod částky
603.000 Kč pro příspěvkovou organizaci ZŠ na rok 2005.
 OZ odsouhlasilo provoz dvou výherních hracích automatů
v pohostinství Sokolečský valach na 1. pololetí roku 2005.
 OZ vzalo na vědomí inventarizaci nehmotného a hmotného
majetku a pozemků obce.
 OZ vzalo na vědomí dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1063 s obcí
Radim, ve kterém se zvyšuje cena za 1 t odpadu na 600 Kč
+ 19% DPH.



KULTURA
VÝROČNÍ SCHŮZE ČČK

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Kdy: pátek 25. 2. 2005
Čas: od 17.30
Kde: zasedací místnost obecního úřadu
Program:
1. zahájení
2. seminář o zdravé výživě s dietologem a paní Ing.
Magdalenou Pavlíkovou (vedoucí racionální výživy Jiřka –
Poděbrady) – ukázka biopotravin, jejich využití a
zpracování s ochutnávkou hotových jídel a s moderními
recepty.
3. zpráva o činnosti místní skupiny za rok 2004
4. hospodaření
5. plán činnosti na rok 2005
6. volby do výboru místní skupiny ČČK
7. usnesení
8. diskuse
9. volná zábava + občerstvení (káva a zákusek)
10. příprava výzdoby na Masopust

Kdy: sobota 19 . 3. 2005 a neděle 20. 3. 2005
Čas: 9.00 – 17.00
Kde: zasedací místnost Obecního úřadu Sokoleč
Pořádají: L. Mojžíšová, R. Turnerová, J. Boumová
Co vás čeká: tradiční i nové pojetí Velikonoc, náměty, nápady,
dekorace, drobný prodej, a malé překvapení pro všechny dětské
účastníky.

KURZ UBROUSKOVÉ TECHNIKY
Pořádá místní skupina ČČK
Kdy: čtvrtek 10. 3. 2005
Čas: od 18.00
Kde: zasedací místnost obecního úřadu
S sebou: dřevěné kuchyňské prkénko, květináč (papírovou
krabičku, vyfouklé vajíčku), vícevrstvý ubrousek s obrázkem,
kulatý štětec (číslo 6 – 10), hadřík, nůžky na nehty.
Kurzovné: členky ČČK zdarma, nečlenky zaplatí 40 Kč.

Srdečně zveme všechny členy a členky, ale i ostatní
zájemce o nové trendy ve výživě a o činnost v obci.
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Pořádá MS ČČK Sokoleč
Kdy: sobota 23. 4. 2005
Cena: Člen – 120 Kč
Nečlen – 150 Kč
Přihlášky s platbou částky na OÚ k paní Bernardové.
Odjez: 5.30 od obecního úřadu

CHOVATELSKÝ PLES
Pořádá Základní organizace ČSCH Sokoleč
Kdy: 19. 3. 2005 od 20.00
Kde: sokolovna Sokoleč
Hudba: TOX pana Trnky
Bohatá tombola – prase, králíci, kachny a další živé ceny.

Zájezd do Polska – Kudowa Zdrój



SPORTOVNÍ
UDÁLOSTI

Zpráva SK Sokoleč - jaro 2005
Tabulky našich mužstev před jarní sezónou
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A. MUŽSTVO
1. B TŘÍDA
Lysá n. Labem
35
Ostrá
24
Bakov n. Jizerou
27
Velim B
30
Dolní Bousov
31
Pečky
18
Jíkev
30
SK Sokoleč
24
Bělá pod Bezdězem 19
Mnichovo Hrádiště
26
Městec Králové
17
Loučeň
17
Rejšice
23
Radim
11

:10
:13
:22
:27
:24
:17
:31
:21
:22
:18
:24
:27
:28
:48

31b
25b
24b
22b
20b
20b
19b
18b
18b
17b
16b
15b
10b
3b

ŽÁCI
OKRESNÍ SOUTĚŽ
1. Stará Lysá
51 :4
2. Třebestovice
42 :12
3. Kovanice
48 :9
4. Poříčany
47 :17
5. Kostelní Lhota
29 :15
6. Tatce
18 :17
7. Chleby
21 :30
8. SK Sokoleč
24 :41
9. Předhradí
12 :51
10. Chrást
2 :98

24b
22b
17b
15b
15b
15b
10b
5b
4b
0b

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

B. MUŽSTVO
III. TŘÍDA
Přerov n. Labem
43
SK Sokoleč B
24
Tatce
24
Sadská B
31
Straky
44
Všechlapy
27
Kostelní Lhota
21
Všejany
19
Kamenné Zboží
23
Kounice B
23
Pátek B
14
Kovanice
14
Lipník
19
Poříčany B
19

:9
:14
:14
:14
:23
:31
:16
:21
:24
:26
:30
:31
:46
:46

37b
28b
26b
25b
22b
22b
21b
17b
16b
16b
13b
7b
6b
5b

Práce v areálu Fotbalového klubu SK
Sokoleč v roce 2004:
•
•
•
•

Úprava a osetí travní plochy
hřiště
Vyčištění koupaliště a natření
průlezek a skákadla.
Nová střecha a celková oprava
skladu nářadí vedle kabin.
Nová střecha na budově hostince
na hřišti.

Přípravné zápasy A. mužstva Jaro 2005
Suchdol : SK Sokoleč
2 : 4 ( 2:1 )
Jestř. Lhota : SK Sokoleč
SK Sokoleč : Ratboř
SK Sokoleč : Malín
Milovice : SK Sokoleč
SK Sokoleč : Úvaly
SK Sokoleč : Libodřice

30.1.2005
umělá tráva, Čáslav
branky: Kára 3, Provazník
13.2.2005
zač. 14:00 hod
19.2.2005
zač. 14:00 hod
26.2.2005
zač. 14:00 hod
5.3.2005
zač. 14:00 hod
12.3.2005.
zač. 14:00 hod
19.3.2005
zač. 15:00 hod

Rozlosování A. mužstvo - I. B třída skupina C
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

Lysá - SK Sokoleč
SK Sokoleč - M. Králové
Bělá p. Bezdězem - SK Sokoleč
SK Sokoleč - Mn. Hradiště
D. Bousov - SK Sokoleč
Jíkev - Sokoleč
Rejšice - SK Sokoleč
Sokoleč - Velim B
Sokoleč - Velim B
Loučeň - Sokoleč
Sokoleč - Pečky
Bakov n. Jizerou - Sokoleč
SK Sokoleč - Radim

26.3. 2005 15:00
2.4. 2005 16:30
10.4. 2005 17:00
16.4. 2005 17:00
23.4. 2005 17:00
30.4. 2005 17:00
7.5. 2005 17:00
14.5. 2005 17:00
21.5. 2005 17:00
28.5. 2005 17:00
4.6. 2005 17:00
11.6. 2005 10:15
18.6. 2005 17:00

SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

ZVEME PŘÍZNIVCE SOKOLEČSKÉHO FOTBALU NA ZÁPASY JARO 2005.
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Velmi bych rád poděkoval
všem hráčům a výboru SK
Sokoleč, kteří se na brigádách
podíleli.
Velké poděkování patří
především paní Panašové, která se
jako správce zařízení účastní
každé brigády, ale také se stará o
čistotu kabin a pořádku okolo
celého areálu.
Za SK Sokoleč
VÝBOR SPORTOVNÍHO
KLUBU



MASOPUST
tanec a vše rázem utichlo, protože se musel za všeobecného žalu
pochovat masopust. Tím se stala vypůjčená basa zabalená do
prostěradla nebo do rubáše.
Ve středu ráno se všichni vesničané vydali do města na
tichou mši a hlavně pro „popelec“ – křížek z popela na čelo, aby
si jím připomněli marnost tohoto světa a také aby je nebolela
hlava. Kdo si „popelec“ z čela nesetřel mohl se těšit, že bude
celý rok zdraví. Pak nastal předvelikonoční postní čas.

Masopust začínal hned po svátku Tří králů a byl každý
rok různě dlouhý – od jednoho do dvou měsíců a trval až do
„popelce“. Popeleční středa pak zahajovala čtyřicetidenní půst,
který končil o Velikonocích. A protože datum Velikonoc je
pohyblivé, mohla být Popeleční středa od 4. února až do 10.
března.
Byl to čas zabíjaček, vepřových hodů, nejrůznějších
vepřových zábav a bálů, čas nevázané veselosti. V té době se na
vesnici konalo nejvíce svateb. Věřilo se, že sňatky uzavřené
v masopustě budou šťastné a dlouho vydrží.
Mezi zvláštní krajové zábavy patřil „šplochan“. Jeden
pořádaly selky, jeden děvčata a jeden pořádala i čeládka. Den
před šplochaném pekli množství koláčů a také „věnec“. Druhý
den zapřáhli do několika vystrojených vozů voly. Do prvního si
sedli hudebníci, do ostatních pořadatelky. Průvod projížděl vsí a
před ním pobíhali směšné maškary. Nakonec se všichni sešli na
hostině a později v hospodě na taneční zábavě.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní
nedělí, nazývaný „tučný čtvrtek“ či „tučňák“. V mnoha
usedlostech mu předcházela zabijačka. Tradičním jídlem byla
k obědu vepřová pečeně s knedlíkem. Věřilo se, že hojnost jídla
a pití měly dodat síly pro celý příští rok.
Masopustní zábava začínala o masopustní neděli. Kdysi
se v některých obcích pořádala i odpoledne „dětská muzika“.
Později se v hospodě sešli dospělí a tancovalo se až do rána.
Také o masopustním pondělí se pokračovalo v zábavě a
tanci. V mnoha vsích se toho dne konal „mužovský bál“, kam
neměla svobodná chasa přístup. Tancovali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením Masopustu bylo úterý. Toho dne
procházely venkovem průvody maškar. Obchůzky masek
neměly obvykle závazná pravidla, záleželo většinou na vtipu a
pohotovosti účastníků jaké taškařice se budou provádět.
Hlavním smyslem bylo pobavit sousedy i sebe Čím byly masky
pitvornější a budily větší pozornost, tím bylo lépe. Při
návštěvách domů se zpívalo a tancovalo, přednášely se vinše,
žertovalo se na úkor hospodáře a hospodyně. všechny žerty byly
dovoleny, a tak maškary za zvuku hlučné muziky vyšly
obyčejně od hospody. Zastavovali a přepadali chodce, dávali
připít rosolky, za kterou vybírali příspěvek na muziku. Celý
průvod obcházel jedno stavení za druhým provázen vesničany a
hlavně dětmi. Hospodář s hospodyní v každém stavení obyčejně
už vyhlíželi a po promluvách mládenců a přípitku pak dali do
nastaveného talíře nějaké peníze na muziku. Některý z mládenců
vzal hospodyni k tanci, zatímco ostatní se vrhli po stavení a po
dvoře, kde by co objevili. Běda, když hospodyně zapomněla
pečeni v troubě nebo uzené v komíně. Zmizelo nenávratně
zatímco dávala maškarám smažené šišky a koblihy. Trvalo
obyčejně do samého večera, než průvod obešel celou vesnice a
skončil u hospody ze které vyšel. Hlavní postavou průvodu
býval medvědář s pytlem na zádech a s medvědem na zadních
tlapách, kterého vedl na provaze. Medvěd měl na sobě dlouhý
obrácený kožich a medvědí hlavu, stále bručel a po každém se
oháněl. Někdy byl medvěd – Masopust celý obtočen
hrachovinou, které si hospodyně trochu utrhla a dala do kukaně,
aby jí dobře seděly slepice. Dalšími důležitými maškarami byl
žid a židovka s pytlem na zádech, baba s nůší, kominík se
žebříkem, kozel, kobyla, cikánky, mimina, zástup šašků a drábů
a policajtů.
V hospodě potom zábava pokračovala, přepočítaly se
vybrané peníze, část připadla hudebníkům, zbytek se dal na
pohoštění děvčat, nakoupila se rosolka a nastala nejveselejší část
večera s tancem při muzice. Před dvanáctou hodinou skončil

RECEPT NA MASOPUSTNÍ KOBLIHY
Ingredience:
40 dkg polohrubé mouky
3 dkg droždí
sůl
2 lžíce rumu
meruňkový džem

2 lžíce cukru
asi 2 dl mléka
4 žloutky
2 lžíce rozehřátého tuku
tuk na smažení

Postup práce:
Mouku prosijeme do mísy, doprostřed dáme cukr,
rozdrobené droždí a s trochou vlažného mléka a mouky
promícháme. Přikryjeme, a když kvásek vykyne, doplníme solí,
žloutky, rumem, prochladlým tukem a zbylým mlékem. Potom
dobře vypracujeme těsto a dáme kynout. Po vykynutí je lehce
rozválíme, formičkou nebo okrajem skleničky vykrájíme. Na
polovinu koleček dáme trochu džemu, přikryjeme druhým
kolečkem, okraje stiskneme a znovu vykrojíme formičkou.
Necháme ještě chvíli kynout. Pak je vkládáme do kastrolu
s vyšší vrstvou horkého tuku, přikryjeme, a když jsou osmažené
odkryjeme, obrátíme a smažíme na druhé straně. Hotové koblihy
dáme na papírový ubrousek nebo na sítko odkapat a pak je
pocukrujeme.

Jana Boumová

MASOPUST V SOKOLČI
Malé vysvětlení, proč právě v letošním roce. Poslední
masopust se v naší obci konal právě před 10 lety. Poslední 2
roky jsme tento nápad lehce pokoušeli jako MS ČČK, ale
podobná akce potřebuje zapojení většího počtu nadšenců a
účastníků než jeden spolek. V loňském roce proběhly velmi
pěkné oslavy 100 let školní budovy, kterých se zúčastnila
značná část obyvatel naší obce a tak proč letos nevyzkoušet
masopust s podobným společným nasazením a účastí.
V ideálním případě - zapojit do účasti všechny místní spolky a
také OÚ, který pomůže s některými přípravnými pracemi.
Myšlenka neměla daleko k činům, a proto se po posvícení
sešli zástupci spolků, aby se domluvilo jejich zapojení do
příprav a vlastně se vysvětlila i celá myšlenka. Společně se
zapojí všechny organizace do příprav a průběhu celé akce.
Výsledný zisk se potom investuje do obnovy vybavení
v sokolovně - židle a případně podle vydělané částky i stoly. Ti,
kteří se totiž rozhodnou pořádat jakoukoliv akci v místní
sokolovně, začínají pomalu řešit nepříjemnou situaci
s nedostatkem židlí a stolů. Celé roky se inventář nejen
neobnovuje, ale ani neopravuje a stav je skutku žalostný.
Sokolovnu vlastně potřebujeme všichni a pokud se letos obec
společně se Sokolem pustí do opravy střechy, přijdou další
nutné investice do topení, elektrických rozvodů a další nezbytné
věci a na vybavení pořád nějak „nezbude“. Tohle řešení se zdá
jako docela příjemné a zábavné pro všechny zúčastněné.
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Tím chci apelovat na všechny sokoláky - zapojte se také,
přispějte při obchůzce masek po vesnici, zaplaťte za tu svou
písničku u domu, přispějte do tomboly večer na zábavu,
zúčastněte se a nezapomeňte pozvat své známé a příbuzné pobavíme se, zasmějeme, užijeme si trochu nevázaného veselí a
přitom podpoříme dobrou věc. Pamětníci vypráví, jak místní
lidé přispívali na to, aby sokolovna vznikla - penězi, pozemkem,
povozem, materiálem a vlastní prací. Pokud naši předci dokázali
něco podobného vybudovat, bylo by hanbou nás potomků,
abychom nedokázali majetek udržet alespoň v solidním stavu
vlastní pomocí.

silnici ke škole. Následuje malý okruh kolem obecního úřadu
k hostinci, obchodu, ke Křepelovým a zpět do sokolovny.
Oficiální zakončení v sokolovně.
VEČER:

MASOPUSTNÍ ZÁBAVA V MASKÁCH
Začátek: 20.00 v sokolovně
Hraje: skupina RHYTMICK pana Josefa Zmeka ze Sadské
Vstupné: 50 Kč
Bohatá tombola, odměny pro masky, masopustní výzdoba.
!!! V zájmu dobré věci prosíme všechny naše spoluobčany o
příspěvek do tomboly (ceny do tomboly můžete přinést do
sokolovny kdykoli během dne, budete vítáni s otevřenou
náručí) !!!

TERMÍN: sobota 5. března 2005
SRAZ ÚČASTNÍKŮ MASEK DO PRŮVODU: 7.30 hod.,
sokolovna - oblečení masek, nalíčení a úprava

26. 1. 2005 na MASOPUSTNÍ SCHŮZCE bylo
domluveno:
Masky zapůjčeny od paní Včelkové z Kamenného Zboží a
z vlastních zdrojů:
Medvěd + medvědář, vodníci, miminka, policajti,
černošky, Karkulka s vlkem, kominíci, Křemílek a
Vochomůrka, houbičky, ženich a nevěsta, veselí šašci,
cikánští baroni i s harémem cikánských krasavic,
Sněhurka a sedm trpaslíků, pes a kočka, Žid a Židovka a
další…

ZAČÁTEK MASOPUSTNÍHO PRŮVODU: 8.30 HOD.

Trasu průvodu doprovází
KELTNERA Z KOLÍNA

skupina

pana

TRASA DOPOLEDNE: od sokolovny směrem k p. Vajcové.
Lesem do uličky k Čemusovým a Lhoteckou ulicí zpět
k sokolovně. Dále po Cerhenické k Dvořákovým a slepou
uličkou ke Kvízovým. Pokračujeme okolo kapličky, kanceláří,
k Čápovým a dál po Předhraďské, až do ulice před hřbitovem.
Okolo bytovky slepou ulicí k Štěpařovům a zpět okolo
Melezínkových, Buldrových do uličky k Půlpánovým a dále k
Mojžíšovům.
Pokračovat budeme k Veselým a zpět do ulice k Třískovým,
Čapkovým a celou ulicí zpět na roh k Cepkovým, okolo
Cinkových, dále ulicí k Vojtovým. Potom spojovací uličkou
vlevo za paní Kubalovou, na roh k Simanovi a zpět
k trojúhelníku okolo Sixtových, Mágrových, kolem bytovky a
hurá do sokolovny na oběd.

Zajištění průvodu masek:
Traktor s šatlavou – pan Soblahovský
Obsluha v šatlavě – manželé Nechvílovi
Pokladna – pokladníci v průvodu – pan Horáček + zástupci
sokola
Oběd pro účastníky (vynikající guláš) – myslivci
Zásobení alkoholem zábavy i průvodu – chovatelé
Trasa – pan L. Bernard
Zábava kuchyň – červený kříž
výčep – floorbalisti a pinpong
sál sokolovny a tombola – sokolové
Masky – obyvatelé Sokolče se smyslem pro humor a tradici

TRASA ODPOLEDNE:
Ulicí směrem na Předhradí, před paní Doležalovou vlevo,
Řehákovi, Švárovi. Poté okolo Podrázských vlevo směrem
k Babinkým, Milerovým, vpravo okolo hřiště k Hnátkovým a
k Plačkovým. Dále okolo rybníka a cvičného hřiště směrem ke
Kaliánkovým, ulicí k Zemanovým, ke Kolárnám, směrem
k hlavní silnici. Postupně po hlavní silnici na Poděbrady, na
Vrbovou Lhotu, přes Řehákovi a Bylenkovi a zpět po hlavní

Po skončení Masopustu: společné vyúčtování na
obecním úřadě za přítomnosti zástupců zúčastněných
spolků.



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vítáme do života:
Listopad
Tomáše Dittla

Blahopřejeme:
Leden
Březen
Duben
Květen

Rozloučili jsme se:
Prosinec
Helena Dvořáková
Emilie Krojidlová

Miloslava Škvorová
Josef Čihák
Jiřina Čápová
Alois Němec
Miroslav Horáček

80
85
75
80
75

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 31. 5. 2005
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

6

