OBČASNÍK PRO OBČANY OBCE SOKOLEČ

4. číslo

září 2003

Vážení spoluobčané
Stává se již tradicí, že Vás na úvodní stránce našich novin informuji o nejdůležitějších záležitostech života
v naší obci. Co nás trápí, s čím jsme nebo nejsme spokojeni, jaké akce čekají na řešení v nejbližší budoucnosti.
I tentokrát využívám této možnosti, abych Vás s těmito věcmi seznámil.
V první řadě bych Vám chtěl oznámit, co se nám přes prázdniny podařilo. Díky iniciativě místostarosty p.
Mráze a za finančního přispění převážné většiny místních podnikatelů jsme výrazně vylepšili a zmodernizovali
školu. Obě třídy byly vybaveny novými výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi, byly přebroušeny a
nalakovány parkety. Zrenovováno bylo celé schodiště, družina byla zařízena novým kobercem a nábytkem. Do
druhé třídy jsme zakoupili pět počítačů. Další velké úpravy pokračovaly ve sklepě. Ve všech místnostech byla
položena nová dlažba. K vodárně přibyla úpravna vody, která zajišťuje, že z každého kohoutku již teče pitná
zdravotně nezávadná voda. V kuchyni byly nahrazeny vodovodní baterie bezdotykovými.
Do zimy nás čeká ještě oprava zdi kolem školní zahrady. Tuto opravu slíbili provést členové Tělocvičné
jednoty sokola Sokoleč.
Všem, kteří se na modernizaci podíleli patří srdečný dík. Chtěli bychom, aby naše škola v příštím roce, kdy
budeme slavit její stoleté výročí, byla co nejkrásnější a aby se v ní dětem líbilo. O tom, že se na místo ředitelky
vrátila „staronová“ pí. učitelka Mgr. Vlasta Dubinová, jsme Vás informovali již v minulém čísle. Ještě jednou jí
přeji hodně úspěchů a spokojenosti v práci.
Dalším cílem, který jsme si vytyčili, bylo zlepšení kvality vody v koupališti. Přáli jste si, aby se zde mohly
Vaše děti koupat bez obav z infekcí. I tento úkol se nám povedlo splnit ve spolupráci s SK Sokoleč.
Ale dost chvály! Bylo třeba řešit i některé méně populární věci. Věřte, že se nám to nerozhodovalo lehce.
Pokud bychom nestáli před zahájením výstavby kanalizace, finanční situace obce by byla zcela jiná a
k takovýmto krokům bychom nemuseli přistupovat. První z nich je zvýšení stravného pro důchodce, na které se
z obecního rozpočtu doplácela nepřiměřeně velká částka. Druhé je zavedení příspěvku rodičů dětí v MŠ a
školní družině na neinvestiční výdaje od 1. září. Ze stejného důvodu jsme museli omezit dotace našim
zájmovým organizacím. Těm poskytujeme finanční prostředky pouze za práce, které vykonají pro obec.
Dalším tíživým bodem rozpočtu je výstavba kanalizace. Od 8. 9. 2003 jsme proto začali vybírat 12.000 Kč
od občanů jako realizační příspěvek do rozpočtu na kanalizaci. Jsme trochu překvapeni, že po sedmi letech tedy
od r. 1996, kdy zastupitelé obce z Vaší vůle rozhodli o tom, že v obci vybudujeme kanalizaci, je s tímto
rozhodnutím spojeno tolik problémů. Od počátku bylo jasné, že bez příspěvku od občanů tak finančně náročnou
akci nelze realizovat. Tak to také bylo veřejnosti neustále vysvětlováno. Zaráží mě proto projevy nedůvěry a
neochoty některých z Vás příspěvek zaplatit. Možná z nedostatku informací kolují po obci různé fámy a
dohady. „Co se stane, když stavební firma zkrachuje? Přijdu o své peníze? Zaplatím teprve tehdy, až bude
potrubí položeno před mým domem!“ Proto bych chtěl věci uvést na pravou míru.
1) Chceme kanalizaci? Odpověď většiny zní „ano“! Jak to však vypadá převedeno na finance:
Nabídka firmy:
66.000.000 Kč
Příspěvek ze státního fondu:
37.500.000 Kč
Dotace a půjčka:
12.500.000 Kč
Doplatek spolku obcí:
16.000.000 Kč
které je třeba pokrýt
z vlastních zdrojů
Pro obec Sokoleč to znamená zhruba: 7.700.000 – 8.000.000 Kč
Na účtu OÚ:
4.700.000 – 5.000.000 Kč
3.000.000 Kč
Do celkové částky tedy chybí:
Z toho je jasné, že bez příspěvku občanů nelze tuto akci podniknout.
Částku 8.000.000 Kč na hotovosti musíme mít složenou jako jistinu pro Státní fond životního prostředí,
který nám poskytne dotaci.
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2) Peníze od Vás vybrané budou uloženy na účtu obce odděleně a uvolňovat je budeme pouze za provedené
práce se spoluúčastí SFŽP. Jak my, tak i fond, bude dohlížet na to, aby se nevydalo ani o korunu více, než je
třeba. Firma, která bude výstavbu provádět, nedostane za práci v hodnotě prvních 3 milionů Kč zaplaceno.
Další faktury budeme splácet s devadesátidenním prodlením. Je to dalších zhruba 9 milionů Kč. Představuje
to dohromady 12 milionů Kč, kterými máme firmu pojištěnou. Dále jí bude z každé faktury propláceno
pouze 90%, zbylých 10% dostane zaplaceno až po kolaudaci. Při hodnotě díla 66 milionů je to částka
dalších 6,6 milionů Kč. To si myslím jsou spolu se smlouvou, kterou jsme s firmou uzavřely, dostatečné
záruky k tomu, abychom se o své peníze nemuseli bát. Doufám, že po takto podrobném vysvětlení již
nenajde nikdo, kdo by nepochopil, že vybíraný příspěvek je třeba zaplatit ihned. Občanům, kterým jejich
finanční situace nedovoluje celou částku zaplatit najednou, umožníme splácet příspěvek po částech. Ale
smlouvu a první splátku je nutno uzavřít a zaplatit co možná nejdříve.
A nakonec ještě několik slov těm, kteří ještě váhají zda zaplatit či nezaplatit. Všichni víte, že se vstupem do
Evropské unie budou pro nás platit stejně přísná pravidla jako pro ostatní členské země EU. S čímž souvisí také
nakládání s odpadními vodami. Po vybudování a zprovoznění kanalizace nebude přípustné vyvážení septiků na
pole, nebo na zahrady. Budou zakázány trativody a načerno provedené přípojky na stávající dešťovou
kanalizaci. Každý, kdo se nepřipojí, bude muset prokazovat pravidelnou likvidaci odpadních vod na čističce. To
bude podstatně dražší, než poplatek za používání kanalizace. Dodatečné připojení bude spojeno s větší
administrativou a mnohem vyššími finančními náklady. Také postihy za porušování zákona o likvidaci
odpadních vod nejsou zanedbatelné. Proto jsem přesvědčen, že po dobudování kanalizace se v obci nenajde
nikdo, kdo by ji nevyužíval a dál ničil životní prostředí sobě a svým spoluobčanům.
To je vše, co jsem pokládal za nutné Vám v tomto čísle sdělit. Děkuji za pochopení.
František Dymeš
Starosta obce

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA


Zasedání ze dne 2. 7. 2003
 OZ odsouhlasilo od 1. 8. 2003 zřízení organizační složky
obce pod názvem Místní lidová knihovna.
 OZ vzalo na vědomí dotaci KÚ SK, odboru školství na
úhradu přímých výdajů ve výši 170.700 Kč pro ZŠ.
 KÚ SK, odbor školství zaslal prostředky na úpravu rozpočtu
pro ZŠ ve výši 3.400 Kč.
 KÚ SK, ekonomický odbor, zaslal zálohu dotace pro obec
ve výši 4.908 Kč.
 KÚ SK, odbor školství zaslal souhlas s jmenováním Mgr.
Vlasty Dubinové, do funkce ředitelky ZŠ letce Františka
Nováka Sokoleč s účinností od 1. 8. 2003.
 Starosta seznámil zastupitele se stavebními úpravami ve
sklepě ZŠ, s opravou schodů, s elektro úpravami spojenými
se zapojením nových počítačů, nabídl pomoc pracovníků
VPP při vyklizení půdy.





Zasedání ze dne 16. 7. 2003
 OZ odsouhlasilo barevný návrh znaku a praporu obce včetně
oficiálního popisu s odesláním žádosti Parlamentu ČR o
jejich oficiální schválení.
 OZ odsouhlasilo návrh Dohody o příspěvku na vybudování
kanalizace. V bodě III. rozhodli zastupitelé, že nejnižší
splátka na kanalizaci je 1.000 Kč měsíčně.
 OZ odsouhlasilo návrh smlouvy na nájem hrobových míst.
 OZ odsouhlasilo osvobození domů č: 18, 24, 28, 38, 44, 49,
53, 62, 113, 129, 149, 157, 167, 181, 192, 206, 231, 160,
191, 179 od vybírání poplatků za komunální odpad. Domy
nejsou trvale obydleny, přestavují se a nikdo v nich ani
krátkodobě nebydlí.
 OZ odsouhlasilo po projednání výsledků hospodaření VHČ
školní jídelny – pokud se bude důchodce stravovat v jídelně
alespoň 4 dny v týdnu, bude cena za oběd 35 Kč. V
ostatních případech bude cena 40 Kč.



Zastupitelstvo vzalo na vědomí pololetní výkazy
příspěvkové organizace a pověřilo kontrolní a finanční
výbor provedením kontroly za 1. pololetí.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí průběh oprav a úprav v ZŠ.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí svoz nebezpečného odpadu,
které zajistí TS Pečky, které v určený den přijedou a za
poplatek odpad od občanů vyberou.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- Informaci KÚ SK, odboru školství o financování škol,
kterým byla udělena výjimka z počtu žáků dle § 6
školského zákona.
- Upozornění KÚ SK, náměstka hejtmana F. Váchy, který
zaslal upozornění pro všechny uživatele zem. půdy o
možnosti požádat o zařazení do evidence půdy.
- Informaci Ladislava Kutíka člena rady KÚ SK o
připravovaných projektech týkajících se cestovního
ruchu.
- Informaci Ing. Josefa Ďurčanského, starosty Poděbrad o
Havarijním plánu území správního obvodu Poděbrady,
se kterým je možno seznámit se na MěÚ Poděbrady.
Zastupitelstvo odložilo:
- Smlouvu se Sokolem Sokoleč ohledně sokolovny.
- Poskytnutí
příspěvku
pro
Centrum zdravotně
postižených.

Zasedání ze dne 13. 8. 2003
 OZ odsouhlasilo osvobození domu čp. 116 od poplatku za
odpad.
 OZ vzalo na vědomí: Průběh dalších úprav v budově školy,
předání právního subjektu nové ředitelce školy.
 Stav rozpočtu od 1. 1. - 31. 7. 2003. Za toto období příjmy
činily 5.686.553,76 Kč a výdaje 3.932.630,55 Kč. Prodej
623 akcií Středočeské energetické za cenu 2.033 Kč za
jednu - celkem 1.266.559 Kč.
 Vyúčtování firmy FOX spol s.r.o. za výherní automaty.
 Informace České spořitelny o výplatě dividend za rok 2002.
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OZ odsouhlasilo převedení částky 50.000 Kč pro SK
Sokoleč za vyčištění koupaliště a udržování jeho čistoty.
 OZ odsouhlasilo vybírání příspěvků na kanalizaci od občanů
ve výši 12.000 Kč od pondělí 8. 9. 2003 s podpisem smluv
pro majitele.
 OZ odsouhlasilo konání vítání nových občánků obce na
12. 10. 2003 od 14.oo hod. s předáním kytičky a peněžitého
daru ve výši 500 Kč.
 OZ vzalo na vědomí:
- Dotaci KÚ SK odboru školství ve výši 5.000 Kč pro ZŠ.
- Dotaci KÚ SK odboru školství ve výši 170.700 Kč na
úhradu přímých výdajů. Dotace byly převedeny na účet
školy.
- Ministerstvo zemědělství zaslalo rozhodnutí o poskytnutí
dotace na změnu struktury zemědělské výroby
zalesněním zem. Pozemků včetně ochrany takto
vzniklých lesních porostů na jejich zajištění ve výši
72.960 Kč.
- ÚVS Kolín zaslala oznámení o odvodním řízení branců
ročník 1985 dne 3. 10. 2003.
- MěÚ Kolín odbor životního prostředí zaslal rozhodnutí
na povolení stavby kanalizace Svazku obcí Jižní Polabí.
- Vyúčtování firmy ESOTRONIK plus s.r.o. za výherní
automaty.
- Výpověď Agra Sokoleč a.s. z pozemků dohodou
v katastru území obce Sokoleč. Pozemky budou fyzicky
předány k 30. 9. 2003.
- III. změnu územního plánu sídelního útvaru obce Velim.
- Oznámení pana Robina Krojidla o konání hudební
produkce 22. - 24. 8. 2003. Toto oznámení obdržel OÚ
25. 8. 2003.

Oznámení parlamentu o obdržení žádosti o udělení obecních
symbolů.
Osvědčení Ministerstva kultury ČR o zápisu do evidence
knihoven pod evidenčním číslem 5502/2003.
KÚ SK, ekonomický odbor zaslal změnu dotace na školství
na jednoho žáka z 925,3 Kč na 932,3 Kč.
MěÚ Poděbrady, odbor investic zaslal informace o
Programu obnovy venkova.
MěÚ Poděbrady, Ing. Václav Šebrle - přenesenou působnost
na úseku přestupků od 1 .3. 2003 vykonává za naši obec
město Poděbrady. Za jedno započaté řízení bude účtováno
800 Kč.
MěÚ Poděbrady, odbor správní činnosti, zaslal k vyřízení
oznámení o přestupku ohledně uspořádání technopárty. OZ
bere oznámení na vědomí.
Projednání žádosti pana R. Kratochvíla, M. Růžičky a
manželů Koldinských na zařazení do pořadníku na stavební
parcely.

Zasedání ze dne 3. 9. 2003
 OZ odsouhlasilo převedení částky 71.760 Kč na Svazek obcí
Jižní Polabí.
 OZ odsouhlasilo převedení 15 pozemků vedených
v evidenci pod nulovou hodnotou pod hodnotu 1 Kč. Zatím
neprovádět ocenění pozemků.
 OZ odsouhlasilo možnost stravování i ostatních občanů do
naplnění kapacity ŠJ.
 OZ odsouhlasilo příspěvek ve výši 100 Kč měsíčně za jedno
dítě umístěné v MŠ a 50 Kč měsíčně za jedno dítě umístěné
ve školní družině. Za děti které dochází v MŠ na 5 dní
v měsíci a za děti dlouhodobě nemocné se platit příspěvek
nebude.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
z výpůjčního fondu z Nymburka – sto nejnovějších titulů od
našich i světových autorů.

Sokolečská škola do nového školního roku
Horké léto a s ním i prázdniny utekly jako voda a my jsme se
ocitli na prahu nového školního roku. Ten bude pro naši školu
opravdu významný. Je to až neuvěřitelné, ale této pěkné škole
bude plných sto let. Nutno však říci, že jako nějaká stařenka
rozhodně nevypadá. Díky místním sponzorům a obecnímu
zastupitelstvu doznala během letošních prázdnin mnoha úprav,
které ji viditelně omladily a zmodernizovaly. Jsou to nejen nové
lavice a počítače, ale i pěkné podlahy a schodiště. Škola se
rozjasnila i díky pěkné výzdobě chodeb, kterou vytvořily děti
z výtvarného kroužku vedeného paní uč. Janou Boumovou.
Věřím, že naše škola bude místem, kam děti budou chodit
rády a i v budoucnu na ni v dobrém vzpomínat.
Mgr. Vlasta Dubinová
ředitelka školy

(JB)

Co většina z nás ani netuší!
Mnohé celorepublikové úspěchy našich spoluobčanů nám
zůstávají zcela utajeny. Většina z nás vůbec netuší, když vidíme
projíždět obcí kamiony firmy p. Součka, že byly oceněny na
soutěži i v Hradci Králové. V roce 2002 vyhrál p. Libor Souček
první místo za nejkrásnější auto. Výtvarné provedení kapoty jeho
kamionu je vskutku originální a krásné a vypovídá o vztahu jeho
majitele ke country tradicím. Tato cena byla jistě zasloužena,
protože tak zajímavý design kapoty se hned tak nevidí a je určitě
jeho chloubou.
To však ještě není všechno! Kamiony mají Součkovi krásné,
ale i za volantem dokazují své mistrovství. V roce 2002 na Truck
Show ve Vysokém Mýtě vyhrál p. Libor Souček mladší i v jízdě
zručnosti.
O těchto úspěších jsme se dozvěděli zcela náhodně. A jako
správná redakční rada je předkládáme i vám. Firmě p. Součka
přejeme podobné další úspěchy a dodatečně blahopřejeme.
Prosíme naše spoluobčany: pokud víte o dalších
zajímavostech, podělte se s námi. Rádi vaše informace
uveřejníme.
(JS)

Daruj krev – daruješ život
Vážení spoluobčané Klub dárců krve při OS ČČK Nymburk a
Úřad oblastního spolku Červeného kříže Nymburk se sídlem
v Poděbradech sdělují, že naše dlouholetá členka paní
STANISLAVA MÁGROVÁ získala Zlatou medaili prof. MUDr.
J. Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve.
Za místní skupinu ČČK blahopřejeme k získání Zlaté
medaile. Paní Mágrové děkujeme za hluboce lidský postoj
k bezpříspěvkovému dárcovství krve - tekutině, která znamená
život a nikdo z nás neví, kdy ji bude potřebovat. Malé
poděkování připravíme pro naši členku na výroční schůzi.
Jana Boumová
Předsedkyně MS ČČK Sokoleč

České zemědělství v roce 2003
Rok 2003 se pro mnohé české zemědělské podniky stal
nejhorším rokem jejich historie. Na tom nemění nic fakt, že
okres Nymburk rovněž postižený nepřízní počasí je v porovnání
s ostatními okresy postižen méně. Nejhůře dopadly okresy
Rakovník a Beroun, kde průměrné výnosy obilovin nedosáhly
ani tři tuny.

Místní lidová knihovna oznamuje:
Od října měníme výpůjční den a dobu vždy každé pondělí od
17.00 do 18.00 hodin. Přijďte se podívat na nové knihy
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V našem okrese jsou samozřejmě velké rozdíly mezi podniky
na těžkých půdách, které postiženy téměř nebyly a podniky na
písčitých půdách, kde se vliv sucha projevil značně.
V porovnání s rokem 2002 je dosaženo lepší kvality obilí a
zaznamenáváme již i vzestup cen, neboť chybějící obilí není
odkud dovézt. Sucho totiž postihlo i EU, hlavně Itálii a Francii.
Ukrajina, která v minulých letech obilí vyvážela, ho musí naopak
dovézt. Stejná situace je v Rumunsku, které již zakázalo vývoz
obilí a v zemích bývalé Jugoslávie.
Naše akciová společnost A G R O sklidila 33,71 q/ha (v roce
2002 jsme měli výnos 33,02 q/ha). Tržby za obilí budou
v porovnání s loňským rokem vyšší.
Podstatně hůře skončila prakticky v celé ČR sklizeň řepky.
Naše společnost řepku nepěstuje. Výpadky se však projevují i ve
sklizni silážní a zrnové kukuřice a to jak v kvalitě, tak i
v množství.
Některé
oblasti
ČR,
například
celý
Českobudějovický kraj, mají katastrofální nedostatek krmiv a
právě na jihu Čech prakticky všechny podniky sklízejí pouze
50% potřebného množství. Výsledkem je hromadné vybíjení
stád, která je nutno předčasně sehnat z vypasených a vyschlých
pastvin.
Náš podnik má zajištěn dostatek krmiva díky zásobě
z minulých let. Na celkové situaci českého zemědělství se však

výrazně nepříznivě projevil propad cen obilí prodávaného
v období do letošních žní, dále velmi nízké ceny prasat (cca
27 Kč/kg) a prudký pokles ceny mléka (cca 7,80 za 1 litr)
provázený v některých oblastech i odbytovými problémy.
Z tohoto poklesu cen však běžný spotřebitel žádný prospěch
neměl, neboť téměř celý zisk skončil v pokladnách obchodních
řetězců. Ty navíc bez výjimky již nejsou v českých rukou.
Především z hlediska množství i vývoje cen jsou
problematické i další komodity jako proso, hořčice, slunečnice a
koriandr.
K tomu přistupuje i špatná platební disciplina, kdy peníze za
dodané výrobky dostáváme s čím dále větším zpožděním a
mnohdy až po řadě soudních jednání.
Příští rok bude rokem vstupu ČR do Evropské Unie. České
zemědělství však toto období prožije ve velmi špatné kondici. To
může mít (a patrně i bude mít) značně nepříznivé následky
v blízké budoucnosti.
Ing. Milan Spremo
předseda představenstva
a ředitel společnosti
A G R O SOKOLEČ, a.s.

KULTURA
MS ČČK oznamuje :

Předvánoční nákupy
ZÁJEZD DO POLSKA – KUDOWA ZDROJ – proběhne v úterý
28. 10. 2003.
Odjezd autobusu v 5.30 hod. od obecního úřadu.
Členové ČČK zdarma, ostatní 100 Kč.
Sebou si vezměte CESTOVNÍ PASY, svačinu, velkou
peněženku a dobrou náladu.
Mikulášské oslavy
MS ČČK ve spolupráci s kulturní komisí OÚ a Sokolem Sokoleč
pořádají:
NEDĚLE 7. 12. 2003 od 17.oo hod. pro všechny naše malé
občánky a nejen pro ně, ale i pro dospělé kteří se chtějí bavit:
ČERTÍ ŠKOLU – besídku sice po Mikuláši, ale s bezvadným
divadelním programem a dárky pro naše děti - divadelní
společností pana Slavíka.
Místo konání - místní Sokolovna.
Přijďte se trochu bát, hodně bavit a smát, soutěžit a prostě si
v době adventní přes všechnu práci užívat. Vstupné dobrovolné.

Muzikál GALILEO
Přihlášeným účastníkům muzikálu GALILEO:
vstupenky máme na středu 8. 10. 2003 do Divadla KALICH Jungmanova 9, Praha 1 - začátek představení od 19.00 hod. odjezd v 17.00 hod. autobusem od OÚ Sokoleč.
COUNTRY ZÁBAVA
Srdečně zveme všechny spoluobčany - BAVTE SE S NÁMI AŽ
DO RÁNA na COUNTRY ZÁBAVĚ
sobota 25. 10. 2003 od 20.00 hod. v sokolovně Sokola Sokoleč
k tanci hraje skupina TRAMPOTY – Červené Pečky.
Co Vám nabízíme:
- Předtančení v country stylu dívkami z místního Sokola
- Bohatou tombolu - každá obálka vyhrává
- Dostatek občerstvení (poučili jsme se z chyb)
- Zajímavou výzdobu
- Půlnoční slosování vstupenek
- Vstupné 50 Kč
Prosíme členy ČČK a ostatní příznivce především z řad vodáků o
příspěvky do tomboly - v sobotu sokolovna otevřena od 16.oo
hod. Děkujeme.

SPORT V NAŠÍ OBCI
Floorball:
středa od 19.00
Stolní tenis:
úterý, čtvrtek od 18.00
Aerobic je zrušen pro nezájem cvičenek. Pokud by měly ženy
zájem o jakékoliv cvičení, bude obnoveno.
RODINNÝ VÝLET
Protože bylo venku ještě hezké počasí, Tělocvičná jednota sokol
Sokoleč pořádala výlet na kolech pro rodiče s dětmi a i všechny
ostatní příznivce jízdy na kole. Naučná jízda na kolech vedla
k pomníku Slavníkovců v Libici nad Cidlinou.
Doufáme, že všem účastníkům se naše rozloučení s létem a
s prázdninami líbilo a těšíme se na vaši další spoluúčast na
našich akcích.

Činnost Tělocvičné jednoty Sokol Sokoleč
Odpočati po prázdninách začínáme opět od září cvičit
v sokolovně:
Cvičení dětí:
středu od 17.00 do 19.00
pátek od 17.00 do 19.00
Cvičení předškolních dětí
Pátek od 16.00 do 17.00
Ti rodiče, kteří mají zájem o cvičení svých předškolních dětí
v sokole mohou přijít i se svými ratolestmi na první zápisnou
hodinu dne 3. 10. 2003 v pátek v 16.00 hod. Cvičení je pro děti
starší čtyř let, které již absolvovaly alespoň jeden rok v mateřské
škole.
Ženy volejbal:
pondělí od 20.00 hod. od měsíce října
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Pochopila jsem dobře, měli jste celý týden k dispozici
autobus?
Ano, jel s námi soukromý autodopravce p. Šafránek. Díky
dobré domluvě vedení SK s ním jsme měli možnost využít jeho
služeb celý týden, za velice rozumnou cenu. To nám také
umožnilo domluvit zápasy s místními žákovskými kluby. První
zápas jsme odehráli ve Svobodě nad Úpou. Hráli jsme na malé
brány 6x10 minut. Podařilo se nám zvítězit 16:5. Nejlépe se
dařilo našim děvčatům. Sázeli banány jeden za druhým.
Druhý zápas jsme svedli s místním družstvem v Maršově,
které skončilo na třetím místě na okrese. Zápas skončil remízou
3:3. V poslední minutě jsme k naši nelibosti a zklamání dostali
poslední gól. Musel jsem své svěřence přeci jen pochválit a
povzbudit je. Protože jejich výkon byl velice dobrý.
Jak jste vaše soustředění zakončili?
Ve finále jsme zvládli táborák s opékáním párků a tolik dětmi
očekávanou noční hru s bobříkem odvahy. Výsledek celé akce
byl jednoznačný: největší hrdinové se nevíce báli, ale zážitky
mají všichni bezesporu nezapomenutelné. Ono plížit se nočním
lesem ve tmě chce skutečně mnoho odvahy i od největších
rošťáků.
Podle svých zkušeností vím, že připravit akci pro děti, které
nejsou vaše je velká zodpovědnost. Musíte být neustále ve střehu,
soustředit se, řešit desítky problémů. Máte ještě chuť na další
akce?
Myslím si, že jsme soustředění zvládli dobře. Nedošlo
k žádnému úrazu, všichni byli spokojeni. Přesto se přiznám, že
až teprve doma jsem si v klidu oddechl a po šesti dnech jsem se
teprve pořádně vyspal. Podle možností se nezříkám dalších
podobných akcí.
Jak plánujete vaši sezónu dál?
Novou sezónu jsme začali 30. 8. 2003 v Tatcích, kde jsme
zvítězili 2:0 brankami V. Zalabákové. Ve druhém kole jsme
hostili TJ Chleby v prvním poločase jsme prohrávali 0:5 ale
zápas skončil výsledkem 4:7. Třetí kolo jsme odehráli
v Poříčanech. Jejich družstvo sestoupilo z okresního přeboru.
Předvedli jsme vynikající zápas, který skončil výhrou 3:1. Čtvrté
kolo jsme odehráli doma s prvním celkem žákovského přeboru
Kostelní Lhotou. Zápas dopadl v náš neprospěch 0:3, přesto však
musím pochválit celé družstvo za jeho herní aktivitu.
Z vašich slov jsem pochopila že velkou oporou jsou v oddíle
dívky.
Skutečně vám musím potvrdit, že bez děvčat bychom se
z žákovským družstvem mohli téměř rozloučit. Je znát, že tyto
ročníky jsou na počet dětí slabší než minulé a proto každý
šikovný fotbalista je u nás vítán s otevřenou náručí.
Co vás nejvíce trápí ve vaší činnosti s mládeží?
Přiznám se, že podpora SK Sokoleč i obecního úřadu je
dobrá. Velmi si pochvaluji také spolupráci se všemi rodiči. Vždy
jsou ochotni věnovat svůj čas a auta na to, aby děti dopravili na
zápasy, ať jsou to maminky nebo tatínkové. Velmi příznivě na
děti působí sledování zápasu a fandění od rodičů a ostatních
rodinných příslušníků. Myslím si, že není důležité pokaždé
zvítězit, ale dokázat zapojit do hry jak šestileté tak patnáctileté
hráče tak, aby si všichni zahráli a v mužstvu to klapalo. Největší
problém vidím v tom, že jsem na trénování sám. Při takovéto
pravidelné a časově náročné činnosti je třeba více zapálených
lidí, kteří chtějí věnovat svůj volný čas našim nejmenším. Vždyť
přece stará zkušenost praví, že zaměstnané dítě nezlobí.
Děkujeme vám za rozhovor a přejeme další úspěchy v práci
s naší mládeží. Věřte, že jako učitelka to dokáži ocenit.
(JB)

NOVODOBÉ ŠIBŘINKY PRO DĚTI
Se sportovně kulturními akcemi v přírodě se rozloučíme
NOVODOBÝMI ŠIBŘINKAMI DNE 4. 10. 2003 OD 13.00
HOD.
Děti absolvují závod zdatnosti v lese, který bude spočívat
v plnění úkolů na jednotlivých stanovištích (morsoeva abeceda,
první pomoc, uzle…). Závod zakončíme opékáním „buřtů“
v udírně v zahradě sokolovny, hudbou z magnetofonu, případně
míčovými hrami na hřišti sokolovny. V případě nepříznivého
počasí tato akce odpadá. Tento závod je určen pouze dětem
starším 6 let.
POSVÍCENSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
Kterou pořádá TJ sokol Sokoleč 15. 11. 2003.
Začátek ve 20.00 hod., vstupné 50 Kč. K tanci a poslechu hraje
hudba “JEPLA“.
Ve 21.30 hod. předvedou naše děti, co hezkého se pro Vás
naučily.
Zveme všechny občany k příjemnému pobavení a zároveň
děkujeme všem příznivcům cvičení a ostatním občanům za
příspěvek do tomboly. Svým příspěvkem nám pomůžete vydělat
si na údržbu sokolovny. DĚKUJEME.
STOLNÍ TENISTÉ
Naši stolní tenisté v září trénovali, neboť 4. října začíná jejich
soutěžní sezóna. Odbor má mužstvo A a B. Mužstvo A
postoupilo do II. třídy okresního přeboru, mužstvo B hraje III.
třídu okresního přeboru. O vánočních svátcích připravují turnaj
ve stolním tenise, na který zveme všechny občany.
FLOORBALISTÉ
Ani floorbalisté nezůstanou bez činnosti. Kromě svých tréninků
závazně přislíbili opravit školní zeď nejpozději v měsíci
říjnu.
Těšíme se na Vaši účast na všech našich akcích a věříme, že
podle hesla v zdravém těle zdravý duch si zachováte všichni
zdravou a veselou mysl do dalšího období.
Výbor TJ Sokol Sokoleč
FOTBALOVÉ LÉTO NA HORÁCH
Zpovídali jsme p. Františka Bělohlávka - vedoucího
oddílu žáků při SK Sokoleč, jak proběhlo jejich týdenní
soustředění na horách v Horním Maršově od 3. 8. – 8. 8.
2003.
Kde jste byli ubytováni?
Bydleli jsme v chatě ZNZ Kolín Horní Albeřice. Chata byla
velice dobře vybavena, u chaty bylo volejbalové hřiště, které
jsme první den upravili, a používali jej na zápasy a tréninky
v malé kopané.
Kolik lidí se zúčastnilo vašeho soustředění?
Celkem nás bylo 20. Z toho patnáct žáků. Musím podotknout,
že jsem velmi vděčný za podporu všech rodičů i své rodiny.
Například o vaření se nám perfektně staral p. Josef Zalabák.
Dopředu sestavil jídelníček, podle kterého jsme vše nakoupili u
nás a hlavní zásob si s sebou dovezli. Na místě jsme potom
kupovali pouze pečivo a maso. Všichni dospělí i děti byli s jeho
kralováním v kuchyni velice spokojeni, a proto mu patří i můj
velký dík. Dalším vynikajícím pomocníkem se pro mě stal Petr
Hajný, který jako dorostenec a nejstarší z účastníků, mi velmi
pomohl jak s přípravou hřiště a programu, tak s organizací.
Jak probíhal program?
První dva dny jsme zasvětili na našem hřišti u chaty malé
kopané. Děti se rozdělili do týmů a společně sehráli několik
utkání. Výsledky jsme ocenili zmrzlinovými odměnami.
Jeden den patřil celodennímu výletu do Jánských Lázní.
Lanovkou jsme vyjeli na Černou Horu a zpět pochodovali pěšky
dolů k autobusu, který nás opět dopravil k chatě.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narozeni:
Kárová Pavla
Zemřeli:
Marie Horáčková
Dagmara Dymešová

Blahopřejeme:
Jeřala Josef
Müller Jindřich

1. 8. 2003

85 let
80 let

PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ
Lanovkou jsme vyjeli na Černou horu. V Sokolči jsem se koupal
v koupališti. V Benátkách nad Jizerou mají velké muzeum.
Hezky bylo na hradě Houska a u Máchova jezera. Prázdniny se
mi moc líbily.
Jáchym Šlais

Příspěvky dětí ZŠ letce Františka Nováka Sokoleč na téma
MOJE PRÁZDNINY
Za vysvědčení jsem byl na parníku, na Ještědu a v ZOO. S rodiči
jsme byli na Šumavě. Tam jsme jezdili na kole, chodili na výlety
a koupali se. Také jsem byl s fotbalem v Krkonoších. Hráli jsme
tam fotbal. Byli jsme v Liberci na tobogánech. Hráli jsme si
s kamarády.
Miroslav Řehák

O prázdninách jsme byli u strýčka v Tuchořicích. Jeli jsme do
Loun na koupaliště s tobogánem a s klouzačkou. Navštívili jsme
hrad Křivoklát. Viděli jsme muzeum mašin v Lužné u
Rakovníka. Pět dní jsme byli v Krkonoších na fotbalovém
soustředění. Tam se mi to líbilo. V Sokolči jsem se koupal na
koupališti. S tátou jsme chodili na ryby. Nakonec jsme jeli do
Benátek nad Jizerou. Byli jsme na hradě Houska u Bezdězu.
Vykoupali jsme se v Máchově jezeře. Prázdniny se mi moc líbili.

Hned po vysvědčení jsem jela s bratrem a s babičkou do Velké
Úpy na chatu. Po týdnu jel bratr domů a já ještě na tři dny do
Pardubic s babičkou a sestřenicí. Potom jsme jeli s rodiči do
Rokytnice. Bylo tam hezky, jeli jsme lanovkou na Lysou horu,
chodili na maliny, opékali kuře a buřty. Skamarádila jsem se
s Denisou. Pak jsem byla na letním táboře Praktická dívka.
Zbytek prázdnin jsem se koupala na koupališti nebo u tety
v bazénu. Prázdniny byly prima.
Kristýna Šeborová

Dominik Šlais
Letošní prázdniny jsem byl doma a v Ratenicích u babičky.
Na týden jsem navštívil babičku Krejčíkovou. S rodiči a bratrem
jsme jezdili na výlety na hrady a zámky. Dva dny jsem prožil se
strýčkem na dětském dnu „Lesy České republiky“. K nám na
prázdniny přijela kamarádka Jana. S dědou a babičkou jsme jeli
na chatu u řeky Sázavy. Do Ratenic za mnou přijel bratr Michal.
Za velkých veder jsme se jezdili koupat na Saharu. Prázdniny
byli prima. Už zase chodíme do školy.
Tomáš Krejčík

O prázdninách jsem byl u babičky. Tam jsem často chodil na
ryby. Potom jsem byl na Sázavě. Bylo tam moc hezky. Když
jsme s rodiči jeli do Poděbrad, svezli jsme se parníkem po Labi.
Byl to pro nás hezký zážitek. V závěru prázdnin jsme navštívili
výstavu Země Živitelka v Českých Budějovicích. Bylo tam
vystaveno mnoho traktorů, kombajnů a jiných zemědělských
strojů.
Tomáš Ludvík

Druhý týden v červenci jsme jeli do Beskyd. Jeli s námi
Kosinovi a Čápovi. V Beskydech jsme chodili na tůry, jezdili na
kolech a jezdili na výlety. Pak jsme hráli hry. Po dovolené jsme
byli doma s babičkou a koupali se doma v bazénu. V půlce srpna
jsme jeli na Šumavu pod stan. Jezdili jsme na kolách a hráli ve
Vydře. Pod stanem se nám moc líbilo. Prázdniny byli moc
krátké.
Milan Botek

O prázdninách jsme byli se sestrou Janou doma, mamka a
taťka chodili do práce. Jeden týden jsme byli na dovolené na
Slapech. Jezdili jsme na lodičkách, koupali se ve velkém bazénu
a chodili na tůry. Navštívili jsme Prachovské skály a zámek
Hrubá Skála.
Petr Chuchvalec

Redakční rada se rozhodla, že vytiskne všechny slohové práce dětí ze
třetí a čtvrté třídy ZŠ Sokoleč a odmění je drobným dárkem.

Na začátku prázdnin jsem byl u babičky v Chomutově. Pak
jsme byli s rodiči na Křivoklátě, u Berounky a v muzeu
lokomotiv. Moc se mi líbilo na soustředění fotbalu v Krkonoších.

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.
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