OBČASNÍK PRO OBČANY OBCE SOKOLEČ

1. číslo

Únor 2002

Vážení občané,
nedávné komunální volby ukázaly, že každý Váš volební hlas může rozhodnout o velmi
důležitých věcech a umožnit nově zvoleným zastupitelům realizovat jejich volební program.
Kandidovat v komunálních volbách za politickou stranu, znamená přihlásit se k jejím základním
myšlenkám a ty následně v zastupitelstvu prosazovat. Nejenom pracovat a nalézat stále nové
možnosti rozvoje obce, ale také vycházet z toho, že hospodaření se svěřenými prostředky se nijak
neliší od hospodaření v každé rozumné rodině. Jen vyrovnaný rozpočet je dobrý rozpočet, a proto
je nutné peněžní prostředky vynakládat na obci prospěšné a užitečné věci. Vaší volbou kandidátů
ODS jste volili záruku pořádku a prosperity. Zastupitelstvo a starosta budou rozhodovat společně
s Vámi o tom, zda se postaví kanalizace nebo silnice, kolik budeme platit za likvidaci
komunálního odpadu atd. V centru pozornosti zastupitelstva je také sportovní a společenský život
v obci. Obec i letos finanční dotací podpoří sportovce s tím, že v tomto roce budou celoročně po
stavebních úpravách udržovat vodní plochu starého koupaliště.
Volili jste stranu, ale hlavně jste volili člověka, který je jedním z Vás. Dali jste mu důvěru,
protože mu věříte, je spořádaným občanem, vede příkladný rodinný život, je pracovitý a spolehlivý. Věřte, že tato práce vyžaduje hodně úsilí, práce a osobního času. Pomáhejme, kritizujme,
ale važme si práce těch, kteří pro obec a celou společnost udělají něco navíc. Za každým
výsledkem je třeba vidět desítky i stovky hodin jednání, dohadování, osobních proher a vítězství.
(MF)
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-1-

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
a) ze dne 1. - 2. 11. 2002 ve smyslu § 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích:
Počet voličů zapsaných do seznamu voličů činí

654

Počet voličů, kteří se účastnili voleb

487

Počet odevzdaných platných hl. lístků

478

b) nově zvolení členové do Obecního zastupitelstva v Sokolči:
1
2
3
4

Volební strana č. 1 Občanská demokratická strana
Zvoleni
Náhradníci
Ing.Sipajda Marián
Řehák Petr
Mráz Jiří
Řehák Miloslav
Boumová Jana
Bělohlávek František
Dymeš František
Čápová Veronika

1
2
3
4

Volební strana č. 2 Sdružení nezávislých
Zvoleni
Náhradníci
Tomek František
Kulichová Jana
Krejčík Zdeněk
Glos Miloš
Nikodým Jaroslav
Faust Antonín
Šándor Karel

c) dne 18. 11. 2002 složili slib členové OZ do rukou nejstaršího člena zastupitelstva, Dymeše Františka
Slib odmítli složit –Tomek František, Nikodým Jaroslav, Glos Miloš, Faust Antonín. Za kandidáty, kteří odstoupili, byli doplněni
náhradníci - Kulichová Jana, Šandor Karel.

d) do volební komise pro volbu starosty a zástupce starosty byli navrženi a zvoleni :
Předseda
Červinka Josef

Členové
Mrázová Pavlína, Bělohlávek František

e) předseda volební komise se ujal tajné volby starosty a zástupce starosty:
Volba starosty ze 7 platných hlas. lístků
5 hlasů
Dymeš František
1 hlas
Krejčík Zdeněk

Volba zástupce starosty ze 7 platných lístků
5 hlasů
Mráz Jiří
1 hlas
Krejčík Zdeněk
1 hlas

1 hlas
Kulichová Jana
Starostou obce byl zvolen Dymeš František.
Zástupcem starosty obce byl zvolen Mráz Jiří.

Ing. Sipajda Marián

f) do dalších komisí byli navrženi a zvoleni:
Komise
Finanční
Kontrolní
Kulturní a sociální

Předseda
Ing. Sipajda Marián
Kulichová Jana
Boumová Jana

Členové
Krejčík Zdeněk, Řeháková Vlaďka
Čápová Veronika, Mrázová Pavlína
Ing. Sipajdová Věra, Mgr. Seibertová Jana

g) na ustavující schůzi bylo dále odsouhlaseno:
♦
♦
♦

Uvolněným pro výkon funkce bude starosta obce.
Obecní úřad bude zaměstnávat na plný úvazek jednu administrativní pracovnici.
Byl založen sponzorský fond z odměn členů zastupitelstva, kterých se dobrovolně zřekli ve prospěch obce.

V diskusi poděkoval nově zvolený starosta pan Dymeš za práci bývalému OZ, seznámil občany s plány nového OZ a na závěr popřál
hodně pracovních a osobních úspěchů novému OZ.
(MF)

NĚKOLIK SLOV A ČÍSEL K HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2002
Stav účtu k 1. 1. 2002 – 3.546. tis. Kč

Celkové příjmy obce za rok 2002 – 6.414 tis. Kč

Celkové výdaje v roce 2002 – 6.552 tis. Kč

Nejvýznamnější podíl na příjmech tvořily
Daň z příjmu fyzických a právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Příjmy z prodeje pozemku
Přijaté dotace ze státního rozpočtu

Nejvyšší výdajové položky tvořily
Výstavba parcel
Činnost místní správy a zastupitelstva
Provoz školy, školky a jídelny
Poplatky za žáky dojíždějící do škol mimo Sokoleč
Výjimka z počtu žáků

Kč/tisíce
2.173
1.451
795
546

Kč/tisíce
1.805
1.622
661
245
47

Rozdíl příjmů a výdajů byl v loňském roce - 138 tis. Kč. Tento mírný schodek byl plně pokryt rezervou z roku 2001.
K 31. 12. 2002 byl zůstatek na účtu – 3.442 tis. Kč.
Ing. Marián Sipajda – předseda finančního výboru, (JS)

2. 2. Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA SOKOLEČ
Zastupitelstvo se sešlo dne: 18. 11. 2002, 20. 11. 2002, 27. 11. 2002, 29. 11. 2002, 4. 12. 2002, 11. 12. 2002,
27. 12. 2002, 15. 1. 2003.
Nejdůležitějším bodem všech jednání je otázka stavby kanalizace. Na tuto finančně náročnou investici bylo vypsáno
výběrové řízení, do kterého se přihlásilo šest stavebních firem. V současné době odborná komise posoudí a vyhodnotí
nabídky firem za přítomnosti členů Sdružení obcí jižního Polabí, odborníků na kanalizační stavby a členů životního
prostředí. Cílem jednání bude vybrat firmu se zárukou kvality odvedené práce, včetně dodržení termínů výstavby kanalizace. Hlavním cílem
bude odborné posouzení finančních nároků jednotlivých firem. Obecní zastupitelstvo v Sokolči na svém mimořádném zasedání dne
29. 11. 2002 na základě odstoupení předsedy sdružení p. Tomka a místopředsedy p. Pohanky navrhlo a odsouhlasilo předsedu sdružení Jižní
Polabí p. Ing. Vlastimila Hlavatého a zástupce předsedy p. Františka Dymeše.
Dne 9. 1. 2003 proběhlo otevírání obálek s nabídkami firem, které mají zájem o budování kanalizace v naší obci.
Nabídky firem podané do obchodní veřejné soutěže na veřejnou zakázku - Odkanalizování obcí svazku Jižní Polabí – vyhlášenou
v Obchodním věstníku č. 46/02 ze dne 13. 11. 2002 pod zn. č. 161491 – 46/02:
1
2
3
4
5
6

Firma
Sdružení společnosti VOD-KA a.s. Horní Dubina, Litoměřice
REKOMONT a.s., Novoveská 100, Praha 5
VODOHOSP.STAVBY, spol. s.r.o., Křižíkova 2393, Teplice
STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC a.s., Nár.tř.10, Praha 1
STAVOKOMPLET, spol.s.r.o., Královická 251, Zápy
PMS, spol.s.r.o., Za bažantnicí 51, Poděbrady

Cena/Kč
65.905.558,00
109.595.266,74
109.998.505,00
129.859.290,00
109.688.224,30
128.724.979,00

Dne 28.1.2003 proběhne výběrové řízení, kde by měla být vybrána firma, která bude kanalizaci budovat. Samozřejmě bližší imformace se
dozvíte v dalším čísle Sokolíku.
(MF, JS)
♦

Ustavující zasedání OZ Sokoleč 18. 11. 2002
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Seznámení přítomných s výsledky voleb do OZ – p. Červinka.
Složení slibu nových zastupitelů podle tradice do rukou
nejstaršího člena zastupitelstva.
Tajná volba členů zastupitelstva na místa starosty a zástupce
starosty - starosta p. František Dymeš, zástupce starosty p. Jiří
Mráz.
Volba finanční komise, volba kontrolní komise.
Odsouhlaseno - uvolněným pro výkon funkce bude starosta obce,
jedna pracovnice na plný úvazek.
Poděkování nově zvoleného starosty p. F. Dymeše bývalému
zastupitelstvu a starostovi p. F. Tomkovi za práci v minulých
letech, přání novému zastupitelstvu k úspěšné práci.

♦
♦
♦
♦
♦

Nové podpisové vzory u KB, odměny starostovi, zástupci
starosty – 8.780,00 Kč, předsedům výborů – 980,00 Kč a členům
OZ – 300,00 Kč. Všichni členové odsouhlasili založení
sponzorského fondu do kterého budou přispívat svojí odměnou.
Pan starosta do fondu přispěje částkou 500,00 Kč měsíčně.
Odsouhlaseno zasklení vitríny před OÚ - viník nebyl zjištěn
policií ČR.
Od 1. 1. 2003 - odsouhlaseno uzavřít smlouvu s MěÚ Poděbrady
na přestupkovou a stavební komisi.
Odsouhlasena žádost pí B. Kubíčkové o zproštění poplatku za
odpady.
Byla ustanovena kulturní a sociální komise - předsedkyní
navržena a zvolena pí. J. Boumová.
Byla odložena žádost Pozemkového fondu ČR o prověření
převodu 24 parcel - dořeší se po prozkoumání.

Zasedání dne 27. 11. 2002
♦

♦
♦
♦
♦

Zasedání dne 29. 11. 2002

Zasedání dne 20.11.2002
♦

♦

Byla prověřena žádost Pozemkového fondu ČR o 24 parcelách –
nejsou ve výhledovém plánu obce a nezasahují do činnosti obce odesláno.
Odsouhlasena žádost MS ČČK - příspěvek 2.000,00 Kč na
Mikulášskou besídku z obecního rozpočtu.
Schválena částka pro občerstvení hostů OÚ do výše 300,00 Kč
měsíčně.
Poslána žádost na dopravní inspektorát na umístění
zpomalovacích pruhů před ZŠ.
Odsouhlasena žádost p. M. Havlíčka na vykácení 2 stromů
a vysazení nových.
Schváleny členky kulturní a sociální komise - pí. Ing. Věra
Sipajdová, pí. Mgr. Jana Seibertová.

Právní subjektivita školy - od 1. 12. 2002 vzniká příspěvková
organizace, která bude sdružovat základní školu, mateřskou
školu, školní jídelnu, školní družinu a ponese název Základní
škola letce Františka Nováka Sokoleč čp. 41. Ředitelem právního
subjektu byl potvrzen Mgr. Pavel Burian. Odvolání z funkce
vedoucí ŠJ a ředitelky MŠ, schválena nová zřizovací listina,
projednána doplňková činnost školy - vaření pro důchodce.
Přidělení částky na účet právního subjektu pro provoz školy.

♦

Seznámení se situací ve Sdružení obcí jižního Polabí po volbách
do zastupitelstev členských obcí. Odstoupení bývalého starosty
p. F. Tomka z předsednictví ve Sdružení obcí jižního Polabí.
Projednáno a schváleno - návrh OZ na nové členy do funkcí –
předseda – p. Ing. V. Hlavatý, zástupce předsedy – p. F. Dymeš.

Zasedání dne 4. 12. 2002
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

Schválena provozní doba na skládce odpadků od 1. 12. 2002 30. 4. 2003 vždy v sobotu od 10.00-12.00 hod.
Schváleno předání vánočních balíčků v hodnotě 500,00 Kč pro
naše občany žijící v domovech důchodců: p. Hradecký – DD
Lysá nad Labem,pí. Kroutilová – DD Rožďalovice.
Kontrolní komise prověřila penále od FÚ v Nymburce pro
bývalého starostu ve výši 13.517,00 Kč, částka byla uhrazena,
byla podána žádost o prominutí penále, pokud bude toto
zamítnuto či pouze sníženo, bude částka ve výši určené FÚ po
odvolání určena k úhradě.
Odsouhlasena žádost pana starosty o možnost stravování ve
školní jídelně.
Projednána a odsouhlasena částka 15.000,00 Kč na provoz
příspěvkové organizace - ZŠ.
Odsouhlasena možnost nákupu do ŠJ z vybavení závodní jídelny
Tona Pečky, která je rozprodává.
Odloženo bylo zakoupení nového počítače na OÚ.

14. 2. Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
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Zasedání dne 15. 1. 2003

Zasedání dne 11. 12. 2002
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Po návrhu a dohodě s p. Mojžíšem bylo odsouhlaseno, že skládka
odpadků bude v měsíci lednu - březnu uzavřena, v naléhavých
případech je možné vyvezení po dohodě s panem Mojžíšem.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 - Řád veřejného pohřebiště byla schválena.
Byla schválena žádost firem ESOTRONIK plus s.r.o a FOX spol.
s.r.o. na provozování hracích automatů v místních pohostinstvích.
Smlouva s obcí Radim na odvoz odpadků - kontejner u hřbitova schváleno od 1. 1. 2003 - 31. 12. 2006 - odsouhlaseno.
Byla jmenována inventarizační komise na vyřazení inventáře ZŠ
- předsedkyně pí. Jana Kulichová, členové-p. Jiří Mráz a p. Ing.
Marián Sipajda
Převeden příspěvek na platbu el. energie pro ZŠ ve výši
27.800,00 Kč.

Zasedání dne 27. 12. 2002
♦
♦
♦
♦

♦

9. 1. 2003 proběhlo otevírání obálek na našem OÚ s nabídkami
na odkanalizování naší obce. Výběrové řízení proběhne
28. 1. 2003 na OÚ.
Schválena platba poplatku na svoz odpadů na rok 2003.
Rozpočtové provizorium pro příspěvkovou organizaci ZŠ - 1/12
vypočítaná z výdajů na rok 2002 – ZŠ – 20.000,00 Kč, MŠ –
10.000,00 Kč, ŠJ – 10.000,00 Kč.
Rozhodnutí o vybudování nové studny v ZŠ, která bude
zásobovat školu pitnou vodou - nejprve budou provedeny
zkušební vrty a posouzena kvalita vody.
Dále bylo odsouhlaseno vybudování studny u koupaliště. O vyčištění koupaliště, likvidaci betonového dna a opravu hrází se
postará SK Sokoleč pod vedením p. Melezinka. Náklady hradí
OÚ na provedení, po provedení práce bude převedena
neinvestiční dotace na činnost sportovců ve výši 50.000,00 Kč.
OZ odsouhlasilo zajištění dopravní obslužnosti obce částkou
170,00 Kč na občana - celkem částka133 966,00 Kč.
Finanční úřad v Nymburce zaslal rozhodnutí o prominutí penále
ve výši 6.759,00 Kč. Zbylou část 6 759,00 Kč kontrolní komise
navrhla a OZ odsouhlasilo uhradit takto: 3.759,00 Kč uhradí
obec, 3.000,00 Kč p. Tomek.
Informace kulturní komise o vydávání Obecního zpravodaje,
složení redakční rady, první číslo.
(JB)

♦
♦
♦
♦

♦

Písemná smlouva mezi AGRO Sokoleč a OÚ o vyhrnování sněhu
- zima 2002, 2003 - provádí pan Janoušek- odsouhlaseno.
Smlouva s TS Pečky a její dodatek k odvozu popelnic vyúčtování celého roku.
Poskytnutí zasedací místnosti OÚ na výroční členskou schůzi MS
ČČK.
Projednání posypové služby silnic uvnitř obce pracovníkem obce
p. Dubňanským.

♦

♦

AKTUÁLNÍ INFORMACE
1. KOMUNÁLNÍ ODPAD
♦
♦
♦
♦
♦
♦

2. POPLATEK ZA PSA

Výdej známek na popelnice od 15. 1. 2003 na OÚ
Vylepení známek na popelnice do 31. 1. 2003
Poplatek za komunální odpad uhradit do 30. 4. 2003
Poplatek na 1 osobu 350,00 Kč/rok
Poplatek za rekreační objekt 420,00 Kč/rok
Poplatek podnikatelů 700,00 Kč/rok a popelnici

♦
♦
♦
♦

Poplatek za prvního psa 50,00 Kč
Poplatek za druhého psa 80,00 Kč
Poplatek za každého dalšího 100,00 Kč
Poplatek uhradit do 28. 2. 2003

3. NOVÝ ŘÁD
♦

Podle nového řádu o pohřebišti bude s každým nájemcem
uzavřená nová smlouva během roku 2003.

KULTURNÍ DĚNÍ
knih. Jsou mezi námi tací, kteří „přelouskali“ vše, co jim knihovna
mohla nabídnout, ale je i mnoho jiných, kteří vůbec netuší, že zde
tato možnost existuje. Doufám, že těch je skutečně málo a věřím, že
důvodem, proč lidé nenavštěvují knihovnu, i když je tak blízko, je
většinou nedostatek času v každodenním pracovním shonu.
Každopádně, vydá-li se někdo z vás do knihovny v Sokolči
určitě bude překvapen, co vše je zde možné nalézt. I ti, kteří mají
dojem, že místní nabídku vyčerpali, zde najdou nové tituly, které
knihovně poskytla Okresní knihovna Nymburk svým půjčovním
fondem. Přijďte, vyberete si a uvidíte, že zajímavá kniha si pro sebe
čas udělá sama, že je příjemné na chvíli vyměnit příběh svého
života za jiný, který se nabízí na stránkách knih.
KNIHOVNA:
Provozní doba: každé úterý 16.00 – 17.00
(LS)

Zábavy a bály...
V dohledné době se připravuje několik
společenských akcí, které se uskuteční v sokolovně
TJ Sokol Sokoleč. První z nich proběhne
8. února 2003 - „Valentinský bál“, pořádaný
místní organizací červeného kříže. Členky výboru pořadatelské
organizace pod vedením paní J. Boumové připravují bohatou
tombolu, jejíž součástí budou i ručně vyrobené ceny útěchy, každý
kdo přijde, a rozhodne se zakoupit si lístek do tomboly vyhraje.
Celý večer vás bude bavit taneční skupina Glória. Všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.
Další akcí plánovanou nejspíše na březen je maškarní bál,
který zařizuje fotbalový SK Sokoleč. Datum maškarního plesu ještě
není upřesněn, ovšem až bude, jistě se to všichni dozvíme. Pokud
máte smysl pro humor a chuť, již nyní přemýšlejte nad maskou,
která může být ten večer vyhodnocena jako nejlepší.
Pokud jste si ještě nevybrali z uvedené nabídky, na duben
pro vás MS ČČK připravuje „Country bál“.
(LS)

MŠ Sokoleč
VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT, JSEM
SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Robert Fulghum

Pověz mi, co čteš a já ti povím, jaký jsi...

Zdá se vám výrok známého amerického spisovatele
nadnesený? Myslíte si, že ve školce si děti pouze hrají, chodí na
vycházku a paní učitelky je „jen hledají“? Nevěřte tomu! Práce
s dětmi v MŠ má svá pravidla. Naše vzdělávání sleduje určité cíle,
které jsme začlenili do vlastního školního vzdělávacího programu
nazvaného „Rok plný her a poznání“.

Jistě je patrné, že v následujících řádcích
bude řeč o knihách. Tentokrát ani ne tolik o knihách samotných, jako spíše o instituci, kde je
možné si knihy půjčit. Samozřejmě ani v naší
obci nechybí místní knihovna, která nabízí spoustu zajímavých

1. 3. O svaté Albíně je po sněhové peřině.
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dítěti školní docházku či přesvědčení rodičů, že škola ve městě bude
pro žáčka výhodnější. Do lavic v 1. třídě zasedne tedy jen pět žáků.
Při zápisu se všichni chovali vzorně. Nikdo neplakal,
nehledal pomoc u rodičů. Děti v pohodě malovaly postavu, kterou si
samy zvolily, pozorně přepsaly některá písmena a překreslily
jednoduché plošné tvary. Poznávaly a třídily čísla, rozlišovaly
barvy, pojmenovávaly geometrické tvary, vyprávěly část známé
pohádky a na závěr přednesly básničku či zazpívaly písničku. Ani
nepozorovaly, že v těchto činnostech předváděly, jak jsou zralé pro
školní docházku. Každý si za svou snahu odnášel kromě pochvaly
i malé dárečky.
Učitelé ZŠ navázali i první kontakty s rodiči budoucích
žáků. Školní léta budou rodiče prožívat se svými dětmi, a proto na
dobrých vztazích školy a rodiny velmi záleží.
Naší společnou snahou je vytvořit dětem takové prostředí,
aby děti chodily do školy rády, měly z výsledků školní práce radost
a aby na léta prožitá v sokolečské škole rády vzpomínaly.
Mgr. Pavel Burian

Vše, co děti vnímají, co prožívají, s čím se seznamují
rozšiřuje jejich poznání, kultivuje sociální chování ve skupině a pomáhá pochopit pravidla společenského chování. Snahou učitelek je,
aby pobyt v MŠ a všechny činnosti, které děti dělají, jim přinášely
radost a uspokojení z dobře prožitého dne. V rámci dopolední cílené
didaktické činnosti se děti aktivně učí malovat, lepit, stříhat, cvičit,
oblékat se, přednášet básničky, zpívat, tančit, vyprávět, ale i naslouchat. Kromě běžné činnosti jezdíme každý měsíc do divadla a divadélka jezdí k nám, připravujeme besídky, vánoční a velikonoční trh,
děti se učí na flétny. Před námi jsou výlety do Poděbrad, pobyt ve
škole v přírodě, výstava prací dětí, návštěva jiných MŠ, plavecký
výcvik a mnoho dalších činností.
V letošním roce navštěvuje naši MŠ 27 dětí ve věku od 3-7
let. Na konci školního roku odejde 7 dětí do první třídy, a tak i MŠ
chystá svůj zápis do kolektivu dělí na školní rok 2003-2004.
ZÁPIS PROBĚHNE V pondělí 3. 3. 2003 od 10.00–15.00
hod. v mateřské škole (vezměte si s sebou rodný list dítěte).
Pokud chcete s naší školičkou seznámit již dříve, srdečně
zveme všechny adepty a jejich maminky na „SEZNAMKU SE
ŠKOLIČKOU“ – v úterý 25. 2. a ve čtvrtek 27. 2. o jarních
prázdninách od 7.30-10.00 hod. u nás ve škole – vyzkoušíte si to
nanečisto – hrát si, malovat, cvičit, zpívat a pozorovat! (pokud
budete mít zájem provedeme i zápis do MŠ).
NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ : děti a zaměstnanci MŠ
Sokoleč.
Jana Boumová

Hospodyňky žehlíte rády?
Ozvalo se několik hlasů, které volaly po znovuzprovoznění
místního mandlu. Pokud jste to právě vy, které upřednostňujete
kvalitní damaškové povlečení po babičce před povlečením
z materiálu krepového jste srdečně vítány mezi námi praktickými
ženami.
Každá dobrá hospodyňka je obeznámena s přáním svého muže
týkající se jeho pohodlí v posteli. A co je tím nejdůležitějším?
Samozřejmě ložní prádlo. Stále od něho slyšíte, jak se mu špatně spí
v krepu a proč nepovlíkáte jako jeho maminka. Důvod? Přeci
nebudete stále žehlit ten „zatracený“ damašek. Řešení je
jednoduché. Podpořte otevření našeho obecního mandlu.
Máte-li o provoz mandlu zájem přihlaste se na obecním
úřadě Sokoleč.

Zápis do 1. třídy ZŠ Sokoleč
V úterý 21. 1. 2003 jsme opět po roce přivítali v sokolečské
ZŠ budoucí prvňáčky.
Zprvu se zdálo, že jich bude osm, stejně jako vloni.
Bohužel, realita je jiná. Důvody různé. Trvalé bydliště mimo
Sokoleč, doporučení pedagogicko – psychologické poradny odložit

ČINNOST SPOLKŮ
Jak se v naší obci sportuje...
Každý člověk se sportu nevěnuje a každý, kdo sportuje, činí tak
z různých důvodů. Někdo se sportem pouze baví a těší se po dobrém
výkonu na ještě lepší osvěžení, ale jiný má vyšší ambice. Chce
vyhrávat. Pracovat na své fyzické kondici. Ať již je v naší obci
motivem ke sportování „nuda“ či dosažení harmonie tělesných a duševních hodnot, je pozitivním zjištěním, že se v Sokolči na pohyb
nezapomíná.
V rámci TJ Sokol Sokoleč, fungují oddíly stolního tenisu, oddíl
„A“ a „B“ , které trénují dvakrát týdně pod vedením pana
Podrazského.
Přibližně dvacet pět dětí ve věku od sedmi do patnácti let se
pravidelně každou středu schází se svými cvičitelkami, paní Magdou
Zemancovou a paní Zlatkou Ludvíkovou v místní sokolovně. Počítá
se ovšem s rozdělením oddílu na mladší a starší děti, aby pak každá ze
cvičitelek mohla lépe přizpůsobit náplň své hodiny věku a také
schopnostem a zájmům přítomných dětí. Oba oddíly jsou registrovány
u Župy Tyršovy Kolín, pod jejíž záštitou provozují svou činnost
a mohou se účastnit různých závodů, které tato organizace pořádá.
V sokolovně se také dvakrát týdně hraje florbal v počtu přibližně
patnácti lidí. V tomto případě jde o oddíl neregistrovaný, o příjemnou
volnočasovou aktivitu. Stejný počet lidí využívá posilovnu a také
v tomto případě nejde o organizovanou a registrovanou skupinu, ale
spíše o zájmovou činnost.
Velmi oblíbenými se staly také hodiny aerobiku, které v letošním
roce opět povede JITKA ZÁHOROVÁ (tel: 736 236 652). Cvičit se

bude každé pondělí v místní sokolovně.
AEROBIK:
První hodina: 7. 4. 2003 - pondělí
Čas:18.30–19.30
Cena: 25 Kč
Nesmím zapomenout ještě na sport, tradiční
doménu mužů, kterému se v Sokolči velmi daří,
tedy na fotbal. Mužstvo „A“ trénuje pan M. Müller,
mužstvo „B“ pánové F. Bulíř a M. Soblahovský,
dorost pan L. Kára a žáky připravuje F. Bělohlávek.
Před fotbalovou sezónou, která začíná třicátého
března, čeká fotbalisty SK Sokoleč během února
a března přípravná série šesti přátelských utkání. Na zápasy se
mohou těšit nejen sami sportovci, ale také jejich fanoušci. I těchto
pasivních obdivovatelů se u nás najde vždy dost. Minulou sezónu
využila hřiště v Sokolči česká reprezentace, kategorie do osmnácti
let, a sehráli zde dvě utkání, s Ukrajinou a s Norskem. Očekává se,
že i letos k nám budou některá utkání „osmnáctky“ sehrána, takže
ti, které zajímá fotbal pouze z bezpečné vzdálenosti za hnědými
klandry, se mohou těšit na sportovní klání na mezinárodní úrovni.
(LS)

Místní skupina ČČK hlásí: “Naše práce za minulý
rok”
V pátek 17. 1. 2003 proběhla výroční členská
schůze MS ČČK. Na schůzi se sešlo 30 členů a členek,
jako host nás navštívil pan starosta František Dymeš.

Jemine, domine, masopust pomine
jemine, domine, masopust pryč!
Masopust přestane, růženec nastane
jemine, domine, masopust pryč!
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Součástí programu bylo představení firmy TOP MORAVIA se svým
titanovým nádobím. Po této ukázce proběhl program naší schůze.
Členky si v rekapitulaci připomněly činnost za rok 2002:
1) 26. 1. 2002 - Vločkový bál - vystoupení tanečního klubu DDM
Kolín
2) 8. 3. 2002 - Výroční členská schůze - hostem večera byla p.
Bauerová s přednáškou a ukázkami o kyneziologii a metodě
ONE BRAIN.
3) Typologie a kosmetika Avon - p. Černá - správné líčení,
oblečení ke svému typu.
4) 1. 6. 2002 - Pouťová zábava - vystoupení taneční skupiny
moderního tance při DDM Poděbrady.
5)
25. 6., 17. 7. 2002 - Dámská prima jízda – předvedení nových
pomocníků do kuchyně
6) 28. 6. 2002 - Dětský den
7) 19. -23. 8. 2002 proběhla ve spolupráci s OÚ peněžní a materiální sbírka na povodně - ČČK věnoval ze svého účtu
5 000,00 Kč
8) 24. 8. 2002 - Spolupráce s OÚ při leteckém dnu
9) 22. 10. 2002 - Výroba andělíčků ze šustí
10) 23. 11. 2002 - Výlet do Polska
11) 3. 12. 2002 - Mikulášská pro děti
12) V průběho roku gratulace a předání balíčků při životním
jubileu
13) Před Vánocemi – přáníčko a drobná pozornost - vonící svíčka
pro naše členy
Zorganizováno bylo 13 akcí s celkem dobrou účastí. Dále
následovala zpráva o stavu účtu naší organizace. Plán na rok 2003
zahrnoval 8. 2. 2003 Valentinský bál, návštěvu muzikálu Kleopatra
v březnu, velikonoční aranžování, velikonoční Country bál, májové
posezení s hudbou a vystoupením dětí pro naše starší spoluobčany,
dětský den, pouťovou zábavu a další akce.

Přivítali jsme nové členky do našich řad a doplnili výbor o ty,
které mají chuť zapojit se do práce a vymýšlet nové akce.
Pan starosta se v diskuzi přihlásil o slovo a mile nás překvapil naše činnost v něm vzbudila takovou závist, že byl ve velkém
pokušení, pověsit brokovnici na hřebík a stát se řádným členem
našeho spolku. Do další práce nám popřál hodně zdaru, životního
elánu a přislíbil podporu OÚ.
Schůze pokračovala volnou diskuzí na neuvěřitelná témata,
náměty a nápady, o které mezi námi není nouze.
Ráda bych svým jménem a jménem celého výboru poděkovala
všem, kteří s námi spolupracují při akcích – sponzorům a spolupracovníkům – Obecnímu úřadu Sokoleč, Sokolu, myslivcům,
vodákům, chovatelům, SK Sokoleč, potravinám p. Mráze,
Zemědělskému družstvu Agro Sokoleč, BaF chovatelské potřeby,
Hydroprodukt, VaJ pí. Jelínkové, Orchidea pí. Němcové,
klempířství p. Plačka, a všem členům, členkám a příznivcům naší
organizace za podporu, zájem a spolupráci v období uplynulém. Do
nového roku přeji všem hodně zdraví, spokojenosti a co největší
účast na akcích pořádaných MS ČČK.
Jana Boumová - předsedkyně MS ČČK

MS ČČK pořádá zájezd do PRAHY
v ÚTERÝ – 25. 3. 2003
muzikál “KLEOPATRA”
cena: 345,00 Kč (545,00 Kč, 645,00 Kč) - vstupenka
65,00 Kč - doprava
Přihlášky do 20. 2. 2003 a peníze – pí. Bernardové
na OÚ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme:

Vítáme do života nového občánka:

♦

Marka Hláska

♦
♦

PROSINEC
paní Emanuele Šátkové k 90. narozeninám
paní Haně Řehákové k 75. narozeninám
BŘEZEN
panu Josefu Boumovi k 80. narozeninám
panu Miroslavu Fotrovi k 75. narozeninám
DUBEN
panu Jaroslavu Řehákovi k 75. narozeninám

Rozloučili jsme se:
s paní Annou Červinkovou
s paní Annou Paroulkovou
s Tomášem Cepkem
s paní Boženou Vejtrubovou
s paní Cecílií Paroulkovou
s paní Danuší Mojžíšovou
(VS)

Vydává OÚ Sokoleč.
Za případnou chybu 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 čláků zodpovídá autor.
Příjem zpráv: členové redakční rady, úřednice OÚ.
Uzávěrka příspěvků: do 21.3.2003
DALŠÍ ČÍSLO SOKOLÍKU VYJDE: DUBEN 2003
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 14176
Tisk:
Tiskárna Nové Město, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město 14
Tel.: 495 484 534, 495 484 509, Fax: 495 486 024
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