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Příspěvek starosty
Informace o stavu prací na výstavbě kanalizace
Poslední týden v červnu se podepsala smlouva o dílo mezi Svazkem obcí Jižní Polabí a zhotovitelem VOD-KA a.s.
Litoměřice.
Dalším úkolem, je vodoprávní povolení stavby, které provádí Městský úřad Kolín – odbor životního prostředí. Jakmile
bude vyřízeno povolení stavby, tak uzavřeme smlouvu se Statním fondem životního prostředí. K tomu musí být oceněn
majetek obce, který dáme do zástavy pro půjčku od SFŽP a také musíme doložit výši finančních prostředků, které mají
všechny obce k dispozici. Proto musíme přikročit k vybírání 12.000 Kč za nemovitost od občanů. Tyto prostředky budou
vedeny na běžném účtu obce odděleně rozpočtovou skladbou a variabilním symbolem.
Na daný účet budou občané posílat peníze složenkou (případně převodem). Složenky budou k vyzvednutí na OÚ
Sokoleč. Peníze je třeba vybrat nejpozději do poloviny září. Věříme, že se podaří peníze vybrat z větší části v červenci
a srpnu.
Pokud vše dopadne podle plánu předpokládáme, že by se na podzim zahájily práce na stavbě čističky, případně potrubí
z jednotlivých obcí. Vše ale záleží na tom, kolik peněz uvolní SFŽP v letošním roce. Při výstavbě kanalizace v obci
počítáme s doprojektováním přípojek i pro nově budované rodinné domky v zástavbě 22 parcel u silnice na Poděbrady.
Zároveň s vybíráním peněz budeme s každým majitelem nemovitosti uzavírat smlouvu o připojení na veřejnou kanalizaci
a finanční spolupráci na její výstavbě.
Všem majitelům nemovitostí bych rád připomenul, že připojením se na veřejnou kanalizaci stoupne cena jejich
nemovitostí. Těm, kteří nevyužijí možnosti připojení na kanalizační systém, tak nastanou starosti s dodržováním zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách. Tento zákon jasně stanovuje způsob likvidace odpadních vod. Dodatečné připojení na kanalizaci
si bude muset zajistit každý sám a cena za připojení pak bude podstatně vyšší.
Dále bych chtěl seznámit občany s výsledky průzkumu na plynofikaci obce. Z 320 domácností vrátilo vyplněný dotazník 289
domácností. Z tohoto počtu bylo pro zavedení 146 domácností, tj. 46%. Proti zavedení bylo 43 domácností, tj. 13%. Ze 146 rodin
uvažovalo o připojení do tří let 99 domácností, což je 30%. Protože pro zahájení akce je třeba zájem minimálně 60% domácností
a více, tak od plánu plynofikace obce prozatím upouštíme.
František Dymeš
starosta obce

Slovo místostarosty
Hurá a sláva – kanalizace bude!
To byla první slova starosty a místostarosty naší obce, když se s konečnou platností dohodli se zástupci obcí Pňova Předhradí, Klipce a Osečka s firmou VOD-KA na podmínkách realizace výstavby kanalizace. Tomu předcházelo mnoho
hodin rokování a hledání společné řeči. Jednalo se jak o hospodaření s financemi, to znamená hledat rezervy a možné
úspory, tak o vlastním zahájení stavby. Myslím, že i nadále budeme dobře spolupracovat a společné problémy budeme řešit
ke spokojenosti všech obcí.
Doufáme, že naše voliče, kteří nám dali důvěru, nezklameme a znovu je svojí iniciativou přesvědčíme, že volili své
zástupce správně. Věříme proto, že naši občané nejen ocení tuto snahu a pochopí, že připojit se na kanalizační řád je jejich
morální povinností, ale hlavně si uvědomí, že investují do svého zdraví i zdraví svých dětí a dalších generací. Zbavit se
odpadu touto cestou je pro nás nejsnazší a také nejlevnější. I poctivě vyvážené fekálie jsou vypouštěny za obcí a dostávají se
do spodních vod našich studní. Nechci si ani připustit, že nejeden náš občan se těchto fekálií zbavuje tak, že je vypouští
na zahradu.
Dotaci od státu jsme dostali proto, abychom zbavili tuto oblast nečistot ve spodních vodách. Zároveň jsme vzali na sebe
zodpovědnost, že budeme dohlížet jak naši spoluobčané, včetně chalupářů, odpad likvidují. Tuto povinnost nám ukládá
zákon o odpadech. Nechceme používat slova nařízení, nechceme pokutovat a penalizovat, ale od občanů, kteří se nepřipojí
na kanalizační řád, budeme důsledně vyžadovat, aby jejich jímky byly nepropustné, včas a pravidelně vyprazdňované
fekálním vozem. Bude nutné prokázat se potvrzením, že fekálie byly odvezeny na čističku. Předpokládaná cena jedné
cisterny bude kolem 800 Kč. Věřím však, že i vy chcete mít opět ve studních čistou a hlavně pitnou vodu. I při provozování
kanalizace je nutné dodržovat určitý řád ze stran účastníků. Do kanalizace se například nesmí pouštět dešťová voda,
do odpadu nesmí přijít žádný předmět, jako na příklad hadr, který jsme vylili do záchodové mísy i s vodou. Každý občan
bude včas a řádně o provozu kanalizační sítě informován a seznámen při podpisu smlouvy s obcí. Případné dotazy rádi
zodpovíme.
Jiří Mráz
místostarosta obce
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NAŠE BLÁTIVÉ KOMUNIKACE
Dlouhodobým problémem naší obce je oprava starých komunikací. V okrajových částech je třeba dořešit dosud nevybudované
silnice. Důležité je pro nás investici pořídit co nejlevněji.
Předmětem diskuse našich občanů bylo jistě i to, proč jsme nejprve začali opravovat prostranství kolem prodejny smíšeného
zboží. Rádi bychom, aby cesta za nákupem a sousedským popovídáním před prodejnou byla příjemná a hlavně bezpečná pro
občany všech věkových kategorií. Podařilo se nám opravu křižovatky zvládnout v krátké době, investovaná částka nepřesáhla 50
000 Kč. Chceme také v této lokalitě zbudovat parčík, kam již navážíme přebytečnou hlínu z cest. Tímto navýšením zeminy
docílíme, aby povrchová voda odtékala do kanalizace. Přes parčík bude zbudovaná cesta a celé okolí bude osázeno okrasnými
jehličnany.
Posezení na lavičce jistě přivítají mladé maminky při dopoledním nákupu, ale rádi posedí i starší občané. Chceme, aby se toto
místo stalo srdcem obce. Každá vesnička má svoje srdce – náměstí, kostel, kašnu. Naše bude mít ve středu obce hezký parčík.
Nyní se pokračuje ve zpevňování další ulice (To je ale hanba! Nemáme pojmenované ulice), kterou musím nazvat před
Křepelovými. Ta už je z části hotová a náklady na ní vycházejí kolem 60.000 Kč. Další neschůdná a blátivá komunikace před
panem Mrzenou se začne zpevňovat ihned, jak bude vybudovaná kanalizace. Právě v této ulici bude zahájena stavba kanalizace.
I ji budeme budovat svépomocí, protože na ni máme připraveno v obecním rozpočtu 100.000 Kč. Dále budeme pokračovat
s opravou ulice u Pulpánů. Tento pozemek má vlastníka, kterým je pan Tolar. Obec zahájila jednání o odkoupení pozemku zpět
do svého vlastnictví. Postupně dáme do pořádku i další cesty – před Kuberovými, okolo rybníka, ke hřbitovu. K opravě
komunikací jsme zajistili postřikové auto, kde jedna náplň stojí 25.000 Kč. Podle finančních možností budeme postupně
pokračovat v opravách našich cest a silnic. Nakonec plánujeme chodník u novostaveb při silnici na Poděbrady, aby cesta dětí
i dospělých do centra byla bezpečná.
Také jsme se informovali, jaká by byly finanční náklady v případě, že by jsme zažádali o státní dotaci na výstavbu komunikací.
V tomto případě by musel být zpracován projekt a práce zadaná odborné firmě. Náklady by celkem byly 1.300 000 Kč z toho
dotace od státu by činila jen 300.000 Kč. Částka 1.000 000 Kč by musela být vyplacena z rozpočtu obce.
Nyní se vrátím ještě zpět k pojmenování ulic v naší obci. Co jsme to za obec, pár kilometrů od lázeňského města, dálnice a 50
km od hlavního města naší republiky, a přesto naše ulice nemají jména. Dovoluji si tvrdit, že naše obec je jednou z nejkrásnějších
na okrese Nymburk, a proto si ulice své pojmenování zaslouží. Chci vás touto cestou požádat o pomoc při navrhování jejich jmen.
Vaše návrhy můžete předat v podatelně obecního úřadu paní Bernardové.
Jiří Mráz
Místostarosta

AKTUÁLNÍ INFORMACE
EVROPSKÁ UNIE
První svobodné referendum rozhodlo o našem vstupu do EU. Co nás tedy čeká? Vstup České republiky do EU je poznanou
nutností naší současnosti. Pro nás je velmi důležité s jakými postoji tam půjdeme a co tam budeme prosazovat. Je třeba přistupovat
k evropské integraci realisticky a střízlivě. Chápat jí nikoliv jako cíl sám o sobě, ale jako nástroj k realizaci našich vlastních cílů.
Evropská unie je trh s 375 miliony občanů - spotřebitelů. Už dnes je český export výrazně provázán s unií - nejvíce se exportuje
do Německa. Vstup do EU bude znamenat další významné otevření trhů nových členských zemí mezi sebou navzájem. Českým
firmám se zlepší podmínky obchodování a půjde o rozšíření příležitostí pro české firmy. V případě, že by jsme v referendu vstup
do EU nepodpořili, stali by jsme se izolovanou oázou obklopenou celními bariérami. Také zahraniční investoři by neměli zájem
u nás investovat. Kdybychom do EU nevstoupili, nastalo by prudké oslabení naší koruny, akciového i dluhopisového trhu.
Průmysl mimo unii by přestal být konkurenceschopný. EU bude v budoucnu velký ekonomický kolos, schopný vyjednávat
s dalšími velmocemi výhodnější podmínky. V rámci EU může tedy naše ekonomika postupně jedině získat. Izolaci si mohly
dovolit jen bohaté státy jako je Švýcarsko a Norsko. Na vstup do EU je třeba se dívat realisticky a považovat ho za manželství
z rozumu.
(MF)
ODS
Starostové obcí byli pozváni na křest knihy poslance ODS Mgr. Hynka Fajmona - JAK NA STAROSTU. Tato kniha vznikla
v době, kdy sám poslanec starostoval v Lysé nad Labem a spolupracoval s občany. Svoje poznatky vtipně přenesl, včetně
paragrafů, do této knihy. Několik výtisků věnoval naší obci, aby si každý občan mohl tuto knihu, která je uložena u starosty obce,
prostudovat. Ke křtu dobré vínko a také dobrá nálada patří.
Poslanec úzce spolupracuje se zastupiteli obce Sokoleč a je poradcem i ve věci budování kanalizace v obci. Za tímto účelem
naší obec několikrát navštívil, aby podal informace ohledně státních dotací. Tyto schůzky byly obci velmi prospěšné. Další setkání
s poslancem Fajmonem proběhlo dne l5. 6. 2003 v ZOO Chleby. Na programu byla diskuse o výsledcích referenda o přistoupení
ČR k EU a diskuse o aktuální politické situaci. Věříme, že spolupráce s poslancem PSP ČR panem Mgr. Hynkem Fajmonem bude
nadále pokračovat.
(MF)
ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA


Zasedání ze dne 26. 3. 2003.
 Odsouhlaseno zadat úpravu vody v ZŠ firmě Hydroservis
Starý Kolín.
 Odsouhlaseno zadat právníkovi další jednání s firmou
Atlanta Safe ohledně prodeje akcií.
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Odsouhlaseno proplacení faktury na koks ve výši
14.965,90 Kč pro Sokol, která byla vedena v rozpočtu
obce jako neinvestiční dotace na tělovýchovu.
Odsouhlasena oprava křižovatky za samoobsluhou, před
čp. 324 a trativod před čp. 1. Zemní práce povede pan












Vojtěch Mráz - platba bude provedena z fondu odměn
zastupitelů.
Zvolení členů do konkurzní komise na výběr ředitele ZŠ
za zřizovatele - pana starostu Dymeše a pana Sipajdu,
za pedagogický sbor školy paní Boumovou.
Odsouhlasen prodej stavební parcely č. 392/8 o výměře
744 m2 manželům Buldrovým.
Odsouhlasen nákup ovocných stromů a růží na zlepšení
vzhledu obce.
Odsouhlaseno osvobození poplatku za odpad panu
Klimešovi, Sokoleč čp. 117 pro rok 2003.
Odsouhlasena žádost na stavbu rodinného domu podaná
paní Lenkou Daviesovou.
Odsouhlasena žádost o vykácení ovocných stromů
na pozemku č. 209/1 v době vegetačního klidu a
následující vysázení nové zeleně na jaře roku 2004.
Odsouhlasena žádost kulturní komise na zapůjčení
zasedací místnosti na uspořádání velikonoční výstavy.
OZ vzalo na vědomí vyúčtování MěÚ Poděbrady, odboru
školství – neinvestiční náklady na žáky naší obce, kteří
plní školní docházku v ZŠ Poděbrady - výše nákladů
197.970 Kč.










Odsouhlasen odjezd MŠ Sokoleč do školy v přírodě
v Pasekách nad Jizerou.
OZ odsouhlasilo neodepisovat investiční majetek
příspěvkové organizace ZŠ v hodnotě 253.931,50 Kč.
Informace o zajištění referenda o přistoupení České
republiky k Evropské unii.
Informace o celkové částce za opravu místní komunikace
u tel. ústředny – 55.525 Kč.
Seznámení s nabídkou OÚ Cerhenice - plynofikace obce
Sokoleč, Cerhenice, Cerhýnky a Radimek - průzkum
dotazníky. Nabídka na vstup do Pečeckého regionu zjistit další podrobnosti této nabídky.
Informace o zasedání výběrové komise na kanalizaci
z 30. 4. 2003 - určení pořadí:
1. - Sdružení společnosti VOD-KA, a.s. Litoměřice; 2. PMS spol. s.r.o. Poděbrady; 3. - Stavokomplet, spol.
s.r.o., Hradec Králové.
Oznámení o dokončení studny u koupaliště, kolaudace.
Cena za práci na studni a vybagrování rohu koupaliště
byla 25.000 Kč.

Zasedání ze dne 21. 5. 2003.
 Odsouhlaseno použití výtěžku provozovatele výherních
automatů na opravu místní komunikace za prodejnou.
 Zamítnuto odkoupení pozemku za sušárnou včetně
rybníčku č. p. 459 panem Škarvadou - dodržet
parcelizaci podle návrhu Ing. Futerové, „močidlo“
neprodávat.
 Odsouhlasen prodej nařezaného palivového dřeva - cena
200 Kč/1 m3. Upřednostněni budou starší občané.
 Odsouhlaseno nezajišťovat do zásoby popelnice na OÚ,
možnost získat v TS Poděbrady, v železářství.
 Projednán program veřejného zasedání, u bodu
kanalizace odsouhlasena částka příspěvku majitele
nemovitosti ve výši 12.000 Kč.

Zasedání ze dne 9. 4. 2003.
 Odsouhlasena cena za parkování na separačním dvoře
ve výši 150 Kč za měsíc.
 Odsouhlaseno a projednáno zjištění možnosti využití
Sahary. Finanční přínos pro obec by byl prodej písku
a vybudování rybníka.
 Odsouhlaseno objednání 1 soupravy štěrku od TS
Poděbrady na opravu místních komunikací.
 Na základě oznámení ředitele ZŠ odsouhlasen jeho odchod
do důchodu - vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ.
Projednáno složení konkurzní komise, průběh konkurzního
řízení, termín jmenování nového ředitele.
 Odsouhlaseno zvýšení počtu dětí v MŠ na školní rok
2003/2004.
 Se členy výboru TJ Sokol projednány možnosti investic
na Sokolovnu. OZ s investicemi pomůže, pokud získá
majetkový podíl na Sokolovně.

Veřejné zasedání ZO Sokoleč – konané dne 22. 5. 2003.
 Veřejného zasedání se podle prezenční listiny zúčastnilo
86 obyvatel naší obce.
 Hlavními body bylo: Vodoprávní řízení MěÚ Kolín bylo
zahájeno veřejnou vyhláškou. Dále byl předložen plán
kanalizace, který si občané mohli prohlédnout. Pan
Tučím vysvětlil přítomným systém kanalizace.
 Předseda svazku obcí Jižní Polabí vysvětlil termín prací,
průběh výběrového řízení, prověření stejného systému
kanalizace v obcích Hořátev, Budiměřice, Veltruby,
Velký Osek.
 Starosta obce seznámil občany s dotací a půjčkou
od SFŽP. Dotace bude ve výši 37,5 mil. Kč, půjčka
12,5 mil. Kč s 2% úrokem. Na tuto půjčku bude muset
obec ručit majetkem v hodnotě 30 mil. Kč. Celková cena
kanalizace bude 66 mil Kč. Majitelé nemovitostí
se budou podílet na stavbě veřejné části díla částkou
12.000 Kč.
 Zpráva starosty o činnosti zastupitelstva obce od začátku
volebního období do konce roku:
- sestavení rozpočtu na rok 2003,
- dokončení výběrového řízení na kanalizaci,
- dokončení právní subjektivity školy,
- výběrové řízení na ředitele školy,
- odstranění hygienických závad ve škole,
- zlepšení pořádku a vzhledu obce,
- zajištění 5 pracovních míst na VPP,
- zajištění 2 dalších kontejnerů před samoobsluhou,
- vyčištění, naorání a výsadba holin po lesní těžbě,
- opravy místních komunikací,

Zasedání ze dne 23. 4. 2003.
 Jednání se zástupci tenisu, kteří chtějí založit Tenisový
klub Sokoleč. V současné době má tento pozemek
v bezplatném pronájmu SK Sokoleč. SK projednal
a odsouhlasil smlouvou oddělit tento pozemek z nájmu SK
a dát ho do bezplatného užívání tenisovému klubu,
za podmínek, že budou kurty i jejich okolí udržovat, budou
pracovat s mládeží a kurty, podle stanov a podmínek
klubu, budou přístupné veřejnosti. V případě rozpadu
klubu pozemek připadne zpět SK Sokoleč.
 OZ vzalo na vědomí jmenování statutárního zástupce
školy, kterým byla určena paní Jana Boumová od
1. 4. 2003.
 Položení kytice u Pomníku padlých v Sokolči a Památníku
protifašistického odboje v Boru k 8. 5. provede MŠ, úklid
zajistí pracovní četa.
 Otevření mandlu jednou za 14 dní.
 Informace kulturní komise o Velikonoční výstavě výstavu navštívilo 264 lidí, na dobrovolném vstupném
bylo vybráno 3.080 Kč. Za tuto částku byly dětem v MŠ
a ZŠ koupeny čokolády, odměny a hračky pro MŠ.
Zasedání ze dne 7. 5. 2003.
 Odsouhlaseno opravení místní komunikace za panem
Kaliankem v hodnotě 60.000 Kč.
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- vyčištění koupaliště a výstavba studny,
- projekt na nové stavební parcely,
- pořádání kulturních akcí,
- pomoc na zlepšení stavu sokolovny, za předpokladu
majetkového podílu na této nemovitosti.
Do plánu prací pro zbytek letošního roku patří:
- zahájení stavby kanalizace,
- opravy dalších místních komunikací,
- pokračovat v přeložce el. vedení do země,
- odstranění hygienických závad ve škole,
- oprava a nahození zdi okolo školní zahrady,
- oprava a vyspárování zdi okolo hřbitova,
- vybudování rybníka v malém okruhu, vytěžení a prodej
písku,
- dokončení projektu pro nové stavební parcely.
Předseda finančního výboru pan Ing. Marián Sipajda
seznámil přítomné s čerpáním rozpočtu a se stavy účtů
k 30.4. 2003.
Předsedkyně kontrolního výboru paní Jana Kulichová
seznámila přítomné s prací kontrolního výboru a apelovala
na občany s prosbou o pomoc při údržbě pořádku v obci.
Předsedkyně kulturně – školského výboru paní Jana
Boumová seznámila občany s akcemi pořádanými touto
komisí a s redakční radou Sokolíku, který má za úkol
informovat lidi o dění v obci.
Dotazy a diskuse se týkaly vybudování chodníku u nových
parcel při hlavní silnici, spalování biomasy, nepořádku
kolem sokolovny při akcích, plynofikace obce, sponzorské
sbírky pro modernizaci ZŠ. Po usnesení návrhové komise
a jeho odsouhlasení informoval pan starosta občany
o konání celostátního referenda o vstupu do EU.





Odsouhlaseno otevření madlu v pondělí 16. 6. 2003 od
13.30 hod. - 15.30 hod. každý lichý týden za cenu 6 Kč
za 1 kg a odměna pro zaměstnance.
Odsouhlasena oprava schodiště v ZŠ, umístění
únikových reflexních značek, opravy linolea a podlah,
opravy prolézačky.
OZ odsouhlasilo zadání znaku a vlajky pro obec Sokoleč
v částce do 10.000 Kč.
Odsouhlaseno zakoupení 5 počítačů pro potřeby ZŠ a ŠD
v rámci modernizace školy.

Zasedání ze dne 18. 6. 2003.
 OZ odsouhlasilo, podle doporučení a výsledků konkurzní
komise, jmenování do funkce ředitelky Základní školy
letce Františka Nováka Sokoleč paní Mgr. Vlastu
Dubinovou.
 OZ odsouhlasilo prodej akcií společnosti STE a.s.
společnosti ČEZ, a.s. v počtu 623 ks za 2.033 Kč/kus.
 Odsouhlasen provoz 2 výherních hracích automatů
společnosti Esotronik plus s.r.o. a dvou výherních
automatů firmy Fox s.r.o.
 Podle výsledků dotazníků o plynofikaci rozhodnuto
nepouštět se do zavedení plynu do naší obce.
 Zákaz pořádání technopárty ve dnech 27. 6. – 29. 6. 2003
panem Krojidlem Robinem.
 Oprava části místní komunikace za panem Vočadlou.
 Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ - Petry Provazníkové,
Jana Krojidla, Kateřiny Pokorné, Jakuba Petržálka,
Anety Kosinové, Kristýny Kosinové a Petry Kovářové
do MŠ od 1. 9. 2003.
 Seznámení s výsledky referenda v naší obci.
(JB)

Zasedání za dne 4.6. 2003.
 Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej palivového dřeva
za cenu 220 Kč za m3 dle seznamu.

KULTURA
školy, ale i získanou ekonomickou a právní samostatnost
zvládnout administrativně a věřte nebo ne, „papírování“ je
v téhle zemi více a více. Náhle měl na krku mateřskou školu,
školní jídelnu a pochybnou možnost „všechno rozhodni,
všechno udělej a ze vše si ručíš sám“. Z člověka učitele, který
má předávat vědomosti dětem, být rázem kvalifikovaný
ekonom, právník, manažer a počítačový expert na malé škole,
kde si všechno musíte udělat sami není právě jednoduché.
Je třeba ale říci ke cti pana ředitele, že se této práce zhostil
velice dobře a i mezi zaměstnanci zařízení vládla dobrá
nálada a komunikace. Dovolte mi, abych panu řediteli za celý
kolektiv školy poděkovala za jeho práci pro naši školu a děti,
popřála mu hodně zdraví, svěžesti, elánu a optimismu
do dalších let na zaslouženém odpočinku.
Život školy ale plyne dál a práce ředitele musí
pokračovat, a proto v konkurzním řízení obecního úřadu
ve spolupráci s ČŠi a KÚ Středočeského kraje – odboru
školství bylo provedeno řízení, jehož účastnicemi byly Mgr.
Helena Hubáčková a Mgr. Vlasta Dubinová. Po proběhnutí
všech náležitostí byla jmenována od 1. 8. 2003 na místo
ředitelky ZŠ paní Mgr. Vlasta Dubinová.
Jméno paní učitelka Dubinová představuje vzpomínku na
léta, které pro mnohé z vás představuje vzpomínku na léta
strávená v základní škole v Sokolči, na která s odstupem času
nahlížíte jako na krásné a bezstarostné dětství, které vám
usměrňovala a svým působením připravovala základy pro
celoživotní vzdělání právě ona. Proto přejeme dalším

Muzikál GALILEO
Kulturní komise oznamuje – v říjnu či v listopadu,
v pracovní den, chystáme návštěvu muzikálu GALILEO –
cenová relace: 110, 215, 415, 515, 615 Kč za lístky + 50 Kč
autobus. Zájemci, prosím hlaste se co nejdříve na OÚ u paní
Bernardové (uveďte pouze cenu vstupenky – zatím
bez placení).
SOKOL SOKOLEČ
Od září připravujeme cvičení předškolních dětí od 4 let –
nábor pro zájemce provedeme první týden v září (termín
a čas upřesníme na nástěnce v ZŠ a MŠ). Popřípadě se
můžete hlásit u Jany Boumové ml.
Hudební výuka!!!
Od září 2003 budou probíhat v naší obci hudební kurzy ve
výuce hry na klavír, zobcovou flétnu a dechové nástroje.
Zájemci se mohou hlásit v průběhu prázdnin v MŠ v Sokolči
nebo u paní Jany Boumové.
Základní škola letce Františka Nováka informuje
V červnu letošního roku dochází v naší škole k několika
změnám. Do důchodu odchází pan ředitel Mgr. Pavel Burian.
V naší škole působil vzhledem ke své učitelské praxi celkem
krátce, ale zastihl ho jeden z nejdůležitějších mezníků
v našem školství a to vstup do právní subjektivity. Rázem byl
nucen jako pedagog v závěru roku 2002 a počátku roku 2003
provádět nejen svou profesi, tedy práci s dětmi a běžné řízení
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školáčkům, aby i oni prožili své školní začátky pod vedením
vstřícné, tolerantní a oblíbené paní učitelky a ředitelky.
Paní Mgr. Vlastě Dubinové přejeme hezký návrat
do svého bývalého působiště, samé hodné děti, spolupracující
rodiče, optimistické kolegy a zaměstnance a bezesporu
dobrou spolupráci s obecním úřadem.

škole zůstává z letošního školního roku 20 dětí a 7 dětí
přichází nových. Obecní zastupitelstvo přednostně vyhovělo
matkám, které nastupují do zaměstnání.
Vzhledem k rostoucím nákladům na provoz předškolního
zařízení a školní družiny zastupitelstvo obce uvažuje
o spoluúčasti rodičů na úhradě části neinvestičních nákladů.
Po předložení hospodaření za 1. pololetí 2003 bude
rozhodnuto patrně o výši částky 50 – 100 Kč měsíčně.
Také dojde k úpravě ceny za stravování – obec nyní
dotuje potraviny pro děti v částce 2 Kč denně a důchodce
6 Kč denně. V září po vyúčtování hospodaření bude třeba
upravit platby strávníků, aby pokryly náklady na potraviny
bez dotace obecního úřadu.
(JB)

Zápis do MŠ Sokoleč
Pro velký počet zájemců u zápisu do MŠ jsme museli
požádat o výjimku pro větší počet dětí v MŠ. Krajský úřad
Středočeského kraje odbor školství nám tuto výjimku povolil
a obecní zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo
k 1. 9. 2003 přijmout tyto děti: Kateřina Pokorná, Jan
Krojidlo, Jakub Petržálek, Petra Provazníková, Aneta
Kosinová, Kristýna Kosinová, Petra Kovářová. V mateřské

SPORT V NAŠÍ OBCI
uskutečnilo „sportovně–kulturní“ odpoledne, na kterém vám
cvičenci předvedli své umění.
Bylo však třeba zpestřit běžné cvičení něčím novým,
proto jsem přišla s návrhem naučit se jednoduchý lidový
country tanec, ale je velice těžké zaujmout teenagery něčím,
co nezkusili. Mladším cvičencům se jednoduchá forma
zalíbila a začali jsme s tréninkem, ale ani starší nezůstali
oproti nám pozadu. Ty si vzala pod svá křídla paní Zlatka
Ludvíková, která se ukázala jako dobrá choreografka
a připravila pro ně taneční vystoupení s názvem Čarodějka.
Všichni se snažili cvičit opravdu poctivě, za což si zasluhují
pochvalu.
Když se však naskytla možnost ukázat „těm dospělákům“
jak se správně šlape country, tak se děvčata chytla šance. Na
svoje představení dostali „pravý“ stejnokroj, který „chlapci“
doplnili country kloboukem. Jistě každý zažil vzrušení před
vystoupením před více lidmi, a ani u nás se to neobešlo bez
trémy. Když však začala hrát muzika, tak ze všech tréma
spadla a pokud jste se podívali na „balkón“ a ke stolům, které
byly přeplněny, tak jste mohli vidět pýchu rodičů a uznání
lidí. Příbuzní i ostatní tleskali ze všech sil do rytmu hudby,
čímž to děvčatům velice ulehčili. Tímto bohatě ocenili
námahu, se kterou jsme se snažili vypilovat a sladit každý
pohyb. Byl to ohromný zážitek nejen pro děvčata, ale věřím
že i pro dospělé, kteří si uvědomili, že radost z pohybu je ta
nejlepší.
Troufám si říci, že se děvčata stala průkopnicemi
modernějšího cvičení v sokole.
Musím se však zmínit také o Pouťové zábavě, na které se
vám mohla představit již zmíněná čtveřice s vystoupením
„Čarodějka“ a většina cvičenců z řad dětí a dorostu
s pompony ve stylu amerických roztleskávaček. Také
autorkou tohoto vystoupení a celého nácviku byla paní Zlatka
Ludvíková s paní Zemancovou.
Tato vystoupení byla prvními na veřejnosti, a proto všem,
kteří vystupovali i nacvičovali, patří dík za oživení kulturních
akcí v Sokolči.
(JB ml.)

„V Sokolči vznikl tenisový klub“
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vás informovat o vzniku tenisového klubu
TENIS SOKOLEČ, který rád přivítá všechny občany, kteří
mají rádi tenis.
Nejdříve něco málo z historie. V první řadě nesmíme
zapomenout na tenisové nadšence, kteří kurty postavili
s minimem finančních prostředků. Nelze je všechny
vyjmenovat, protože bychom mohli na někoho zapomenout.
Jim však vděčíme za to, že máme kde hrát.
Naše generace se snaží navázat na bezmála dvacetiletou
tradici tenisu v Sokolči založením tenisového klubu. Vše
odstartovalo dohodou s vedením oddílu fotbalu. Poté naši
zástupci požádali zastupitelstvo obce o pronájem tenisového
areálu. Zastupitelstvo dne 23. 4. 2003 oficiálně souhlasilo
s využitím pozemku tenisovým klubem. V návaznosti na
povolení byly svolány dvě schůze z nichž první ustanovující
sdružila zakládající členy a druhá „valná hromada“ přinesla
stanovy a řád. Právoplatně existujeme od 24. 5. 2003.
Ne každý ví, že letos v červenci pořádáme turnaj čtyřher
po čtvrté za sebou. Loni jsme přivítali rekordní počet dvaceti
šesti hráčů. Máme zájem vychovávat tenisovou mládež,
pro kterou letos otevíráme tenisovou školu s trenérem. Při
náboru do tenisového kroužku přišlo prozatím sedmnáct dětí
ve věku od 5 do 12 let. Tenisovou školu povede pan Karel
Vrbenský, který absolvoval trenérskou školu Českého
tenisového svazu. Své zkušenosti čerpá i z bohaté hráčské
kariéry, když úspěšně reprezentoval LTC Poděbrady.
Příští rok plánujeme účast v soutěži Okresní liga
neregistrovaných hráčů.
Zdeněk Šťastný
předseda tenisu Sokoleč
Jak jsme začali s tancem
Mnoho z vás ví, že se opět obnovila funkce Sokola
Sokoleč jako tělocvičné jednoty. Chtěli jsme vás seznámit
s tím, co náš cvičební plán zahrnuje a jaké mají možnosti
nejen mladí lidé. Díky našemu vedoucímu týmu se

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narodili se:
Duben
Veronika Dittlová
Blahopřejeme:
červenec
Skala Josef
75 let
Skalová Růžena 75 let
srpen
Nováková Eva 75 let
září
Poklop Václav 80 let

Zemřeli:
Duben
Květen

Červen

Emilie Němcová
Hana Řeháková
Vlastislav Slabý
Marie Psotová
Bohumil Kára
(JS)
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INZERÁTY A NABÍDKY
Základní škola hledá účetního (účetní) účtující v podvojném účetnictví pro vedení účtů právního subjektu Základní škola letce
Františka Nováka Sokoleč. Zájemci hlaste se na OÚ Sokoleč.

PRÁZDNINOVÝ FEJETON PRO VÁS
pomalu potápět a já se topila také. Bylo to hrozné. Nemohla
jsem se z toho šoku vzpamatovat. I těmto lidem jsem přinesla
smůlu.
Teď tu ležím na dně moře sama a samotinká, v tichu
a klidu. Přemýšlím o tom, co jsem udělala a co jsem nestihla.
A také vám vyprávím svůj smutný a krátký příběh. Jsem
ráda, že jsem alespoň něco pro ty človíčky tam nahoře
vykonala.
Začínám si myslet, že jsem snad prokletá. Sním o
tom, jak si pro mě někdo přijde a já mu budu dělat
radost.
…Po dvou letech…
Pořád čekám a čekám. Jé, ten plavčík z lodi má
ale sexy kostru.
…Po pěti letech…
No, já se z toho zblázním. Au! Teď mě
zavalila lebka.
…Po dvaceti letech…
To mi nebudete věřit, ale já někoho
vidím. Opravdu sem někdo plave!
„Hej! Tady jsem, pomoc! Tady u dna!“
Všiml si mě. Ano a vzal mě do ruky.
NAŠLI MĚ!!!
Petra Boumová
13 let

Já - desetikoruna
Narodila jsem se v mincovně v Jablonci nad Nisou. Já a
moje kamarádka dvacetikoruna jsme se dostaly do banky. Po
pár týdnech jsem zůstala sama. Dvacetikoruna se vydala do
světa. Zůstala jsem opuštěná, ale později banku navštívil
starý pán, který si mě vzal k sobě do peněženky a já se tam
měla moc dobře. Povídala jsem si s ostatními penězi.
V peněžence byla i fotografie rodiny starého pána. Podle
mě byla jeho žena velice hezká. Bohužel poté, co jsem si
zvykla, tak mě násilím odebrali. Nosila jsem zřejmě velkou
smůlu, protože když šel starý pán jednou po ulici, tak ho
nějací hloupí kluci přepadli. Vzali mu peněženku i se mnou.
Ach! Zapomněla jsem říci, jak jsem se dostala
z mincovny do té banky. Bohužel vyhořela. Ano slyšíte
dobře. VYHOŘELA.
Nicméně pokračujeme dál, v mém příběhu.
Ani u chlapců jsem nevydržela dlouho. Zatkli je a já jsem
se opět ocitla v bance.
Jednou přišel k pokladně mladý pár. Těšila jsem se, že
bych se odtud mohla nějakým způsobem dostat. K mému
velkému překvapení mluvili mladí lidé nějakým podivným
jazykem. Byli to Australané a k mému ještě většímu
překvapení, mě pokladní vytáhl z pokladny, protože si ti lidé
chtěli rozměnit australské mince. Tak jsem se stala majetkem
zamilovaného páru Australanů.
Dlouho jsem byla v peněžence a vůbec jsem neviděla ven,
co se dělo.
Po dlouhé době jsem přeci jen vykoukla na svět a málem
jsem vypadla, když jsem viděla tu nádheru. Byli jsme na moři
na krásné bílé plachetnici. Dlouho to však netrvalo.
Jednoho večera začalo hřmět a blýskat se. Bála jsem se, a
pak se to stalo. Loď se převrátila a vše kolem se začalo

Tip pro ty, kteří mají
zájem zúčastnit se naší
prázdninové soutěže o ceny.

PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
Napište svůj zážitek z prázdnin – nejzajímavější příběh o tom, co se vám přihodilo nebo vyprávění o
věcech, které se vám nejvíce líbily o prázdninách, uveřejníme v zářijovém čísle a autoři se mohou těšit na
hezký dárek. Své příspěvky odevzdejte do 15. září v mateřské škole.

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: 15. 9. 2003
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Marta Fajmonová (úvodník), Mgr. Jana Seibertová (ekonomika, hospodářství), Ing. Věra Sipajdová (společenská rubrika a korektura), Ludmila
Svobodová (sport, kultura), Jana Boumová ml. (grafické zpracování)
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