OBČASNÍK PRO OBČANY OBCE SOKOLEČ

7. číslo

červenec 2004

Zpráva místostarosty
Vážení občané,
V dnešní zprávě bych Vám rád podal informace o průběhu stavby kanalizace v naší obci. Jsem velice rád, že k ní
přistupujete zodpovědně a chápete nutnost kvalitní kanalizace. Dosáhneme tím zlepšení životního prostředí a naše generace
tím dílem stane vzorem pro další, kteří budou chtít budovat ekologické prostředí v obci, ale i v celém světě. K připojení na
kanalizaci se přihlásili téměř všichni naši občané, kteří současně složili na náš účet finanční příspěvek.
Stavební práce na stavbě kanalizace probíhají podle stanoveného harmonogramu. Během kontrolních dnů
upozorňujeme na případné nedostatky a řešíme jejich odstranění. Vedení firmy VOD-KA s našim technickým dozorem má
zájem na tom, aby stavba probíhala bez velkých a zbytečně nákladných operacích. Veškeré připomínky dáváme do zápisu,
aby při konečném hodnocení nedošlo k případným nedorozuměním. Je pravda, že je to pro naší obec velká a zdlouhavá
stavba, která na krátkou chvíli naší obec mění na oraniště a výkopy, ale věřím, že až bude stavba dokončená a komunikace
budou zase upravené, na tyto strasti rádi zapomeneme. Hlavně si také musíme uvědomit, že stavba kanalizace pozvedne
hodnotu obce i našich rodinných domků. Znovu chci připomenout, že firma VOD-KA vyhrála výběrové řízení za
nejvýhodnějších finančních podmínek a má naší důvěru. Kritiky některých našich občanů, na prodražování stavby jsou
neoprávněné a svědčí jen o tom, že tento občan má zájem jen kritizovat a to za každou cenu a vnášet do řad občanů
nepodložené informace.
Cena je pevně sjednaná a také stavba je tímto přehledným způsobem průběžně financovaná. Na základě smlouvy bude
stavba kanalizace Jižního Polabí /Sokoleč, Pňov, Předhradí, Klipec, Oseček/ ukončena 31. 12. 2005. Současně budou dány do
původního stavu veškeré komunikace. Před ukončením stavby budeme rezervovat 10. mil. korun a tato částka bude doplacena
až po roce zkušebního provozu od kolaudace stavby. Nejvíce mě mrzí, že se nikdo z občanů nedostavil na zasedání, které
bylo s vedením firmy VOD-KA vedeno, ohledně průběžné kontroly plnění stavby. Tyto schůzky jsou veřejné a občan je o
nich včas informován místním rozhlasem. Tam je místo pro Vaše kritiku, která bude ihned řešena a bude na ní fundovaně
odpovězeno.
Při této příležitosti bych se ještě zmínil jak bude řešena přípojka v bytovkách. Bude se platit jedna přípojka a to bez
ohledu na to, kolik bydlí v bytovce rodin. Až bude kanalizace v provozu, potom stočné bude rozpočítáno na jednotlivého
občana. Toto rozhodnutí bylo schváleno zastupiteli obce proto, že v moha rodinných domcích bydlí dvě až tři rodiny a také
financují jen jednu přípojku. Obec má zájem stavbu neprodražovat, a proto se musí ekonomicky přistupovat i k jednotlivým
záležitostem.
Záměrem naší obce je získat pro mladé rodiny co nejvíce stavebních parcel. Bohužel i zde, ač jsme zatím žádné nové
stavební parcely nevybudovali ani pozemky nevykoupili, slyším kritiky které se vůbec nezakládají na pravdě. Začátkem
volebního období jsme prodali ještě volnou parcelu panu Milanu Buldrovi ml. za 100 Kč/m2 a tím respektovali rozhodnutí
minulého zastupitelstva, které prodej této parcely odsouhlasilo. Současně také v tomto období byla schválena žádost slečny
Veroniky Čápové o stavební parcelu v této lokalitě. Na vyměření parcely se pracuje a tento prodej nebyl dosud uskutečněn.
Parcely v nově navržených lokalitách se budou prodávat za cenu 100 Kč/m2 + režie za inženýrské sítě, které obec na
svoje náklady vybuduje, nebo 100 Kč/m2 a režii s tím spojenou si bude hradit vlastník sám. Obec chtěla původně stavební
parcely vybudovat v lokalitě za mlýnem, ale náklady na vybudování inženýrských sítí byly vysoké – 960 Kč/m2, a proto jsme
od tohoto záměru ustoupili. Z těchto důvodů nebyla zatím závazně nikomu v této lokalitě parcela přislíbena ani v tom
případě, že by si zájemce sám hradil veškeré náklady na inženýrské sítě. Tato lokalita by musela již mít schválený statut
stavebních parcel.
Jako další lokalitu na stavební parcel jsme navrhli pozemky za Mysliveckou klubovnou. Zde je výhledově možno
vybudovat až 50 stavebních parcel. Nejdříve však musíme pozemky vykoupit. Poté se rozhodneme zda jsme schopni
investovat do inženýrských sítí z obecních peněz svépomoci, nebo pozemky nabídneme investorovi. Pozemky budeme
vykupovat za 100 Kč/m2 a finance na tento výkup jsme získali prodejem pozemku firmě BF a Agro Sokoleč. Prodejem těchto
pozemků v průmyslové zóně jsme získali do obecní pokladny 2.900.000 Kč. Protože máme zájem o vytvoření dalších
pracovních míst budeme nabízet další pozemky naproti Myslivecké klubovně k podnikatelským účelům.
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Máme zájem o vybudování drobných provozoven a malých dílen, a proto jsme prostřednictvím inzertní firmy tyto
pozemky nabídli k prodeji. Věřím, že najdeme investory a podnikatele, kterým bude vyhovovat naše obec z hlediska
zeměpisného umístění. Jistě k tomu přispěje i to, že nedaleko naší obce vede dálnice a hlavní město je vzdáleno 50 km.
Rád bych se ještě zaměřil na událost, která otřásla všemi obyvateli obce. Budova obecního úřadu a obchodu
s potravinami byla popsána hanlivými nápisy. Tato nepříjemná záležitost byla již vyšetřena, pachatel byl zjištěn a
způsobenou škodu na vlastní náklady uhradil a dal vše do pořádku. Jsem však nadále přesvědčen, že autor se nechal
inspirovat štvavými poznámkami některých našich spoluobčanů. Jedná se o urážlivý postoj k hodnocení naší práce, která je
velice zodpovědná. Většina z Vás nám dala ve volbách důvěru, a proto prosím, nechejte nás v klidu pracovat. Při dalších
volbách naší práci zhodnotíte a budete mít možnost zvolit podle vašeho mínění vhodnější zástupce. Volby, to je soutěž o
důvěře, a já bych byl rád, kdyby se do této soutěže přihlásilo co nejvíce kandidátů. To vidím jako férové řešení. Nadávky
napsané na zdi považují za nekorektní a urážlivé a pravdou nepodložené.
Doufám, že jsem Vám podal v dnešní zprávě nové informace, na které máte možnost reagovat osobně nebo písemně na
obecním úřadě, každých 14 dní od 19 hod při jednání zastupitelstva obce.
Mráz Jiří
Místostarosta obce



ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA


Zasedání ze dne 10. 3. 2004
 OZ odsouhlasilo prodej palivového dřeva z obecních lesů za
cenu 300 Kč za 1 m3.
 OZ odsouhlasilo po projednání opravu místní komunikace za
panem Vočadlou 125.977 Kč a před panem Půlpánem
v hodnotě 44.060 Kč, která bude provedena firmou Tannaco
s.r.o.
 OZ odsouhlasilo příspěvek na dětský karneval SK Sokoleč ve
výši 2.500 Kč.
 OZ odsouhlasilo prodej nemovitosti čp. 164 s pozemkem o
výměře 726 m2 manželům Kovářovým za cenu 400.000 Kč.
 OZ projednalo a odsouhlasilo záměr zadat pořízení územního
plánu obce.
 OZ bere na vědomí zaslanou žádost ZŠ na výjimku z počtu
dětí v MŠ.
 OZ bere na vědomí doporučenku Úřadu práce Nymburk se
seznamem zájemců o veřejně prospěšné práce.
 OZ bere na vědomí oznámení Dobrovolného svazku obcí
Pečecký region o nově připravované stezce pro cyklisty přes
Sokoleč.




OZ vzalo na vědomí přípravu a program veřejného zasedání,
které bude konané v místní sokolovně dne 7. 4. 2004.
OZ vzalo na vědomí oznámení MS ČČK Sokoleč o pořádání
Country zábavy 10. 4. 2004.
OZ vzalo na vědomí žádost pana ing. Vojtěcha Mráze na
odkoupení parcely 461/12 – zmíněný pozemek není stavební
parcelou, nemá inženýrské sítě.

Zasedání ze dne 7. 4. 2004
 OZ schválilo návrh smlouvy č. 05440211 na poskytnutí
finančních prostředků ze SFŽP ČR v této výši
Dotaci – 37.000.000 Kč
Úročenou půjčku – 12.500.000 Kč
Úrokovou sazbou 2%.
 Zástavní smlouvu č. 05440211-Z 4 na zastavení pozemků
v majetku obce uvedených ve smlouvě a oceněných částkou
13.122.305 Kč.
 Pan starosta F. Dymeš byl pověřen zastupováním obce při
podpisu těchto smluv.
 OZ vzalo na vědomí zprávu starosty o činnosti za rok 2003.
 OZ vzalo na vědomí zprávu předsedy finančního výboru.
 OZ vzalo na vědomí zprávu předsedkyně kontrolního výboru.
 OZ vzalo na vědomí zprávu předsedkyně kulturně – školského
výboru.
 OZ vzalo na vědomí informaci místostarosty o záměrech
rozšíření lokalit území zastavěnosti pro přípravu územního
plánu obce.
 OZ vzalo na vědomí informace o výstavbě kanalizace.
 OZ vzalo na vědomí diskusní příspěvky a připomínky z řad
občanů.

Zasedání ze dne 24. 3. 2004
 OZ odsouhlasilo závěrečný účet obce za rok 2003.
 OZ odsouhlasilo přijetí 7 uchazečů na VPP.
 OZ odsouhlasilo po projednání nové zadání a úpravu konceptu
územního plánu obce.
 OZ odsouhlasilo začlenění částky 200.000 Kč na dokončení
územního plánu obce do rozpočtu na rok 2005.
 OZ odsouhlasilo osvobození nemovitostí čp. 18, 28, 38, 44,
49, 53, 62, 113, 117, 129, 135, 149, 157, 160, 181, 191, 192,
206, 231 a osoby s trvalým pobytem p. Brhlík F., Jakab L. a
pí. Řeháková H. od poplatků za komunální odpad na rok 2004.
 OZ odsouhlasilo použití výtěžku spol FOX s.r.o. ve výši
12.264,20 Kč na opravu místních komunikací.
 OZ odsouhlasilo převést na TJ Sokol Sokoleč částku
15.000 Kč na nákup koksu.
 OZ odsouhlasilo na žádost starosty obce pokácení jasanu mezi
čp. 229 a čp. 323. Po projednání bylo odsouhlaseno, pokud
nebudou připomínky provést tento záměr až na podzim v době
vegetačního klidu.
 OZ odsouhlasilo smlouvu o spoluúčast obce na refundaci
nákladů v ZŠ.

Zasedání ze dne 21. 4. 2004
 OZ odsouhlasilo prodej pozemků Agru Sokoleč a.s.
 OZ odsouhlasilo převod částky 1.018.959 Kč na SOJP - nutno
zaplatit fakturu firmě VOD-KA.
 OZ odsouhlasilo rozpočtové opatření.
 OZ odsouhlasilo použít výtěžek na VPÜ od Esotronik plus,
s.r.o. ve výši 20.165 Kč na opravu místních komunikací.
 OZ odsouhlasilo žádost manželů Kratochvílových na
vybudování mostku k č.p. 392/13.
 OZ odsouhlasilo zaslat částku 700 Kč Centru pro zdravotně
postižené v Nymburce.
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OZ vzalo na vědomí kontrolu čerpání rozpočtu příspěvkové
organizace ZŠ k 31. 3. 2004.
OZ vzalo na vědomí pozvánku na přednášku k DPH
pořádanou FÚ Poděbrady.
OZ vzalo na vědomí nabídku Zdravotního ústavu Kolín na
rozbory vody.
OZ vzalo na vědomí vyrozumění Policie ČR Poděbrady na
šetření ohledně poškození oplocení skládky odpadků.

Zasedání ze dne 19. 5. 2004
 OZ odsouhlasilo, aby poničenou fasádu OÚ a vývěsní skříňky
před OÚ, uvede viník do původního stavu prostřednictvím
odborné firmy, která dá na provedenou práci obci záruku.
 OZ odsouhlasilo po projednání vyrovnaný rozpočet SOJP na
rok 2004 na celkovou částku 44.711.000 Kč.
 OZ odsouhlasilo převod částky 2.301.236 Kč na SOJP.
 OZ odsouhlasilo zadat prořezávku paseky za jezerem na
Sahaře vhodnému zájemci, který bude ochoten prořezávku
provést na dohodu o provedení práce.
 OZ odsouhlasilo odprodej hasičské rozdvojky PEN-360 za
500 Kč panu Vojtěchovi.
 OZ odsouhlasilo proplatit fakturu ve výši 1.005 Kč za
Nymburský deník pro ZŠ s článkem ke 100. výročí školy.
 OZ odsouhlasilo po zhodnocení stavu dopravního značení
v obci „Zóna zákazu parkování“, který není občany dodržován
tyto značky již neobnovovat.
 OZ vzalo na vědomí informaci pana Štycha o průběhu prací na
kanalizaci, projednalo dotazy a připomínky obyvatel s firmou.
 OZ vzalo na vědomí pozvánku na pracovní oběd od kanceláře
poslanecké sněmovny Mgr. Hynka Fajmona na 26. 5. 2004.

Zasedání ze dne 5. 5. 2004
 OZ odsouhlasilo změnu zástavní smlouvy č. 05440211-Z4 na
částku 13.096.260 Kč.
 OZ odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 o
používání obecních symbolů.
 OZ odsouhlasilo návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2004,
kterou se stanoví doba ukončení veřejné produkce.
 OZ odsouhlasilo návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 o
příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a
ŠD zřízené obcí.
 OZ odsouhlasilo přijmout M. Holana, O. Švestáka,
T. Volavkovou, R. Jiráka, J. Čápa, K. Hassana, E. Kurucovou
do MŠ na školní rok 2004/2005.
 OZ vzalo na vědomí pozvánku na schůzku starostů ohledně
dopravní obslužnosti.



SPORTOVNÍ UDÁLOSTI
Poděkování patří firmě pana Mráze, která dětem darovala
sladkosti, párek a pití.
Všichni nakonec dostali malý dárek /Sponzor AGRO
SOKOLEČ/.
I přes organizační nedostatky myslíme, že jsme předvedli
našim spoluobčanům, že opravdu stojí za to udržet sokolovnu pro
cvičení s dětmi a mládeží a že je radost se dívat na to, co všechno
dokáží. Důstojně jsme tak oslavili 85. výročí založení Sokola
Sokoleč.

Zpráva TJ Sokol Sokoleč
Seznámíme Vás s výsledky sportovních akcí našich dětí
v prvním pololetí 2004

Nymburk, 24. 4. 2004 - plavání
Kategorie mladší žákyně:
Dohnálková Eliška – 2. místo
Botek Milan - 3. místo
Kategorie starší žákyně:
Drahokoupilová Iveta – 12. místo
/31 účastníků/
Šafránková Hana - 15. místo
Kategorie starší žáci:
Kadeřábek Jan – 1. místo
Kategorie dorostenci:
Kvíz Ondřej – 1. místo
Hajný Petr - 2. místo

8. 5. 2004 - Turnaj osvobození
V sokolovně se konal turnaj ve velkém floorbale. Turnaje se
zúčastnila tato družstva: Sokoleč A, B, C, D, E, Praha, Kladno,
Žabonosy, Poděbrady /policie/ Zvítězilo družstvo Sokoleč A –
POZEŘI v sestavě: Kubát, Jirák, Hlásek a získali krásný pohár. I
přes nepřízeň počasí se turnaj vydařil.

4. 6. 2004 – Velim - turnaj malý floorbal

Nymburk, 24. 4. 2004 – malý floorbal

„mláďata“ - 1. místo /Švesták Michal, Ludvík Tomáš, Chuchvalec
Petr, Krejčík Tomáš/
žáci – 1. místo /Mráz Vojtěch, Dohnálek Radek, Ludvík Jiří, Botek
Milan/

2. místo /Ludvík Tomáš, Dohnálek Radek, Pavlíček Dušan,
Krejčík Tomáš, Ludvík Jiří, Nykodým Jakub/

Kostomlaty, 24. 4. 2004 - velký floorbal - dorost

5. 6. 2004 – Účast na župním sletu v Poděbradech

1. místo – naši zvítězili a získali z tohoto turnaje pohár /Noháček
Tomáš, Kulich Jan, Čemus Jan, Řehák Petr, Kvíz Ondřej/

Předškoláci měli nacvičenou krásnou skladbu se stuhami.
Protože se 4 děti nezúčastnily /po nemoci/, skladbu jsme nemohli
bohužel na sletu předvést.Škoda, děti by měly určitě radost, když
tak pilně nacvičovaly.
Žáci předvedli nacvičenou skladbu se švihadly, i když za
nepřítomná děvčata musely cvičit i naše náčelnice. Všem, kteří se
zúčastnili, se cvičení moc líbilo.

1. 5. 2004 - 85. výročí založení TJ Sokol Sokoleč
Strávili jsme s našimi cvičenci krásné sobotní odpoledne.
Honza Kulich se snažil komentovat celý program, ale pro hluk
nebylo slyšet. Hodnotila se činnost Sokola od založení až doposud
a vzpomínalo se na známá jména našich předků.
Předškoláci tančili se stuhami, starší děti a dorost cvičili na
hrazdě, trampolíně, kruzích a předváděli nám přeskoky přes kozu.
Potom se tančil country taneček a následovalo cvičetní
roztleskávaček a pěkná cvičení s hudbou.

16. 6. 2004 se cvičenci rozloučili s prvním pololetím
výletem na kolech do Poděbrad. Výlet jsme ukončili
zmrzlinovými hody.
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a zábavách. Prosíme všechny, kdo nám chtějí jakoukoliv částkou
pomoci, mohou zaslat svůj příspěvek na účet č. 1984952198/0800.
Předem děkujeme za Vaše pochopení. Jde nám jen o to, aby
práce našich předků zůstala zachována i našim dětem. Jména všech
sponzorů zveřejníme v sokolovně a podle Vašich požadavků
vystavíme na příspěvek potvrzení.
Díky všem, kteří přispějí
Výbor TJ Sokol Sokoleč

Prosba výboru TJ Sokol Sokoleč
Výbor TJ Sokol Sokoleč zadal ke zpracování projekt na
novou střechu do sokolovny, do které na mnoha místech zatéká a
na rekonstrukci stávajících místností na byt správce sokolovny.
Chtěli bychom s rekonstrukcí začít v roce 2005. Je k tomu
zapotřebí značné množství finančních prostředků. Máme zatím
přislíbenu finanční podporu od Župy Kolín a Obecního úřadu. Jen
samotný projekt vyžaduje značnou sumu peněz, které musí hradit
TJ Sokol Sokoleč z vlastních prostředků vydělaných na brigádách



KULTURA
Místní skupina ČČK připravuje:

Zájezd do Polska.

Celonedělní výlet zájemců autobusem do ZOO zahrady
nebo Botanické zahrady v Praze v Tróji (především návštěva
nového velkého skleníku Fata Morgana). Datum a cena budou
upřesněny koncem prázdnin na vývěsce před obchodem.

V listopadu chystáme jednodenní zájezd do Polska Kudowa-Zdroj.

Muzikál - „Noc na Karlštejně“

Kulturní komise OÚ nabízí možnost přihlásit se na středu
13. 10. 2004, případně čtvrtek 14. 10. 2004 (podle volných
V září a říjnu většinou v neděli dopoledne podle dohody
vstupenek) jako zájemci o návštěvu nového muzikálu
3x-4x by podle počtu přihlášených zájemců proběhla výuka Hudebního divadla Karlín - Kongresové centrum Praha - Noc na
pletení tácku, misky, košíčku, zvonků (místo klasických
Karlštejně. Přihlášky do 14 dnů i s cenou lístků – 190 Kč,
vrbových proutků se používají koupené kokosové proutky
290 Kč, 390 Kč, 440 Kč na obecním úřadě u pí. Bernardové.
pedik). Zajištěna by
Představení od 19.00
byla
kvalifikovaná
hod,
odjezd
ze
PODĚKOVÁNÍ
lektorka a materiál.
00
Sokolče
17.
hod
od
Základní škola letce Františka Nováka v Sokolči a zastupitelstvo obecního úřadu
Cena podle počtu
OÚ.
děkuje paní O. Škarvadové za dlouholetou práci ve funkci vedoucí školní jídelny.
zájemců. Pokud máte
Účinkuje
Do dalších let přejeme především hodně zdraví a životního elánu.
zájem, informace a
Symfonický
přihlášky
u
pí.
orchestr,
Orchestr
Boumové.
Karla Vlacha, pěvecký sbor a balet HDK. Osoby a obsazení
alternují Karel IV. - Petr Štěpánek/Pavel Rímský, Eliška
Country zábava
Pomořanská - Kateřina Brožová/Monika Absolónová, Arnošt
23. 10. 2004 chystáme country zábavu s kapelou
z Pardubic - Radoslav Brzobohatý/Petr Kostka a další.
TRAMPOTY. V průběhu proběhne vystoupení dívek ze Sokola
a vynikající taneční skupina ALDEBARAN z Prahy - s ukázkou
mexických, skotských a historických tanců v dobovém a
tradičním oblečení.

Kurz pletení z pediku



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Do života jsme přivítali:

Zajícová Věra

Jakub Provazník 25. 4. 2004
Omluva:
19. 12. 2003 se
narodil Hubal Martin

Blahopřejeme:

Rozloučili jsme se:
Bouma Václav 12. 4. 2004
Muller Jindřich 6. 7. 2004

7. 7. 2004

KVĚTEN
Kárová Anna
85
ČERVEN
Kolaříková Hana 75
Doležalová Jitka 75

SRPEN
Plačková Hedvika
Plačková Helena
Javůrková Libuše
ZÁŘÍ
Denemarková Emilie
Vejtrubová Anežka
Krojidlová Emilie

85
75
80
80
80
85

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: září 2004
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

4

