SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Po čtyři roky jsme se spolu na těchto stránkách scházeli při řešení problémů obce. Jak jistě všichni víte,
20. a 21. října jsou vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a Vy si zvolíte nové zastupitele. Končí volební
období, ve kterém jsme největší úsilí a finanční prostředky soustředili na vybudování podtlakové kanalizace
v obci. Jsem rád, že i přes počáteční nedůvěru a skeptické názory některých z Vás byla tato náročná akce
dovedena do zdárného konce. Jsem přesvědčen, že si na výhody kanalizace všichni rychle zvykneme a že
nebude nikoho, kdo by vypouštěl odpadní vodu někam na zahradu nebo na pole. Zároveň s dobudováním
kanalizace jsme provedli úpravu všech místních komunikací. Po celé volební období jsme se snažili o
transparentní nakládání s obecními prostředky a co největší informovanost občanů o práci zastupitelů a dění
obce. Trochu mne mrzí malý zájem a účast občanů na zasedáních zastupitelů.
Všem zastupitelům patří můj dík za to, že se zřekli svých odměn ve prospěch obce. Nebudu vyjmenovávat
všechny akce, které se nám podařili, o těch se jistě zmíní ve svém příspěvku místostarosta. Já bych na závěr
chtěl poděkovat všem z Vás, kteří nám jakýmkoliv způsobem byli nápomocni v naší práci pro obec. Protože se
v příštím volebním období nebudu ze zdravotních důvodů ucházet o funkci starosty, přeji novému starostovy i
celému novému zastupitelstvu hodně úspěchů v jejich náročné práci a ještě větší podporu z Vašich řad, než
jsem měl já.
František Dymeš
starosta obce

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané, ani se tomu nechce věřit, ale je to tak. Letos v listopadu tomu budou čtyři roky, co se
konaly poslední volby a my jsme nastoupili do vedení obce. Během té doby byla provedena řada změn v řízení
státu, např. samospráva škol a hlavně byly zrušeny okresní úřady a tím vznikla i samospráva obcí. Dříve okresní
úřady napomáhaly řešit obecní problémy, poskytovaly obcím různé bezplatné služby, právnické a účetní
poradenství a řadu dalších služeb. Dnes je vše řízeno zákony a vyhláškami, když potřebujete s něčím poradit,
nikde se nedovoláte, každý Vám řekne – máte na to zákony a vyhlášky, tak se starejte. Věřte, že každý rok
vyjde řada nových zákonů, různých změn a novelizací. My musíme tyto zákony studovat a podle nich řídit
obec. Krajský úřad nám pošle dvakrát za rok kontrolu a vše musí být v pořádku. Píšu o tom, protože chci touto
cestou poděkovat panu Dymešovi a paní Bernardové, že po stránce administrativní při prováděných kontrolách
nebyla zjištěna žádná závada v účetnictví a ani v evidenci a archivování úředních dokladů, tak ani v sepisování
různých smluv a vydávání místních vyhlášek. Vše bylo vždy účtováno a evidováno v rámci platných zákonů.
Poděkování patří též celému zastupitelstvu, které scházelo pravidelně a pracovalo s rozvahou a velkou
zodpovědností k obecnímu majetku. Zastupitelé měli vždy na mysli rozvoj obce a vytvoření co nejlepšího
prostředí k dobrému spolužití našich spoluobčanů. Zastupitelům patří též velké poděkování za to, že tyto funkce
vykonávali bez nároku na mzdu a tím ušetřili za čtyři roky 600 tisíc Kč, které byly použity ve prospěch obce.
Co se nám podařilo za uplynulé volební období udělat:
- Jako prioritu považuji to, že jsme Vám přiblížili celé hospodaření obce. Jste pravidelně informováni o hospodaření
s obecním majetkem a hlavně o každé vynaložené koruně z obecního rozpočtu. Takže i vy, občané, jste zapojeni do
hospodaření obce.
- Každý občan se může zúčastnit obecního zastupitelstva, protože každé zasedání je veřejné.
- Vybudování podtlakové kanalizace. Tato kanalizace se budovala za velmi složitých podmínek. Ministerstvo nám
nechtělo uvolňovat peníze na proplácení faktur v plánovaných termínech. Neustále nám provádělo kontroly a mělo
různé výmluvy, aby nemuselo platit. Asi neměli peníze. Jak jsme Vás již informovali v minulosti, kanalizace nám
sebrala veškeré úspory a zisky. Největší díru do rozpočtu nám udělalo navýšení DPH z 5% na 19%, tato státní
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legrace stála naši obec skoro pět milionů navíc. Žádali jsme na ministerstvu o prominutí tohoto navýšení, ale
bezúspěšně. Tuto částku jsme museli uhradit v plné výši, takže jsme byli nuceni použít peníze, které jsme měli
připravené na výkup pozemků pro stavební parcely.
- Další závazek byl odstranit v naší obci blátivé komunikace a dát do pořádku komunikace po kanalizaci. Vyřešili
jsme to tím, že jsme použili peníze, které jsme ušetřili při budování kanalizace, to činilo dva miliony Kč, s tím že
zbytek doplatíme z obecní pokladny. Vyhlásili jsme nabídku, kde nám nejlevnější a pro nás nejpřijatelnější nabídku
předal pan Zdeněk Škarvada mladší – firma Tanacco. Já osobně jsem rád, že už se nemusíme stydět za to, že se
v naší obci chodí po kolena v blátě.
- Vysázení a udržování obecních lesů.
- Vymohli jsme od státu navrácení obecního lesa v hodnotě skoro dvou milionů Kč.
- Byla zavedena samospráva školy a výběrovým řízením byla jmenována nová ředitelka základní školy.
- Byla provedena podnikatelská sbírka, na které se vybralo asi 140 tisíc Kč. Za to patří všem podnikatelům, kteří
přispěli, poděkování. Za tyto peníze byly nakoupeny nové školní lavice, škola byla vybavena dostatečným počtem
počítačů potřebných k výuce žáků, nový sporák do školní kuchyně, úpravna vody pro školu a řada dalších věcí, aby
škola mohla být řádně a v rámci všech předpisů provozována.
Nechci zde vyjmenovávat veškerou činnost, protože ten, kdo pozorně sleduje naší práci tak ví, co se nám podařilo
za naše volební období udělat.
Jiří Mráz
místostarosta obce
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA


Zastupitelé obce schválili výběr firmy RENOCONNECT na
instalaci odsávání v kuchyni ZŠ s cenovou nabídkou
46.947,90 Kč.
 Zastupitelé obce schválili odměny zastupitelů pro rok 2006
nenavyšovat.
 Zastupitelé obce schválili zadat vyčištění a údržbu
koupaliště pro rok 2006 p. Bohumilu Váchovi, č.p.271 za
cenu 20.000 Kč po vyčištění a 10.000 Kč na konci sezony,
pokud bude voda čistá.
 Zastupitelé obce schválili výtěžek z provozu VHP určený
na veřejně prospěšné účely ve výši 17.849 Kč a 22.817 Kč
použít na údržbu a výsadbu veřejné zeleně.
 Zastupitelé obce schválili žádost o pronájem místnosti
bývalého mandlu mládežníkům za účelem zřízení klubovny
mládeže.
 Zastupitelé obce schválili neinvestiční dotaci Základní
organizaci ČSCH ve výši 2.000. Kč na dětský karneval.
 Zastupitelé obce schválili zapůjčit zasedací místnost OÚ
bezúplatně MSČČK na uspořádání výroční členské schůze.
Zastupitelstvo ze dne 22. 3. 2006
 Starosta seznámil zastupitele s informací od pana
Petružálka, majitele stojanu EKOVODA, který oznámil, že
pokud obec nebude připlácet na provoz, bude nucen tento
stojan z obce odstěhovat, protože jeho provoz je v naší obci
ztrátový. Zastupitelé rozhodli, že vzhledem k tomu, že pan
Petružálek neplatí nájem z místa ani spotřebovanou
el. energii, další dotování provozu neschvalují. Případné
ztráty si musí provozovatel promítnout do ceny, nebo stojan
odstěhovat.
 Zastupitelé obce schválili převod finančních částek
149.739 Kč - 1.splátka půjčky SFŽP a 979.416 Kč jako
podíl úhrady faktury č.:20505550 firmě VOD-KA a.s.
 Zastupitelé obce schválili žádost VÚŽ a.s. na povolení
pálení ohně kolem železničního okruhu.
 Zastupitelé obce schválili žádost OÚ na odstranění tují u
hrobů paní Capouškové a Macháčkové na místním hřbitově
v době vegetačního klidu.
Zastupitelstvo ze dne 5. 4. 2006
 SŽDC státní organizace, Stavební správa Praha zaslala
k podpisu 5x vyhotovení kupní smlouvy na odprodej 30 m2

Zastupitelstvo ze dne 8. 2. 2006
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo zvýšení kapacity ZŠ
ze 40 na 45 žáků, zvýšení kapacity ŠJ ze 74 na 80 strávníků,
u MŠ zapsání místa poskytovaného vzdělání – Sokoleč
čp.41, 290 01 Poděbrady, překódování ŠJ na L 11.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo rozpočtové opatření
č. 1 dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo smlouvu o vytvoření
DSO - Mikroregin Poděbradské Polabí.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo nákup pohřebních
kytic za 600 Kč.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo rozpočet f. Vod-ka
a.s. Litoměřice na úpravu kanálových vík v ceně
70.527,32 Kč s DPH.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo zaslat neinvestiční
příspěvek ve výši 5.000 Kč Tenisu Sokoleč na provoz
žákovského oddílu .
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo poskytnutí příspěvku
na přípojku NN k p.č. 461/28 – Řehák Miloslav a Řeháková
Iva, bytem Sokoleč čp. 128, ve výši 10.500 Kč po
předložení smlouvy nebo dokladu o zaplacení.
Zastupitelstvo ze dne 1. 3. 2006
 ZO se seznámilo s podmínkami pro vstup do obecně
prospěšné společnosti Centrum sociálních a zdravotních
služeb Poděbrady. Rozhodnutí o vstupu odložilo.
 ZO jednalo o zrušení smlouvy o údržbě výpočetní techniky
v ZŠ s firmou AUTOCONT a konstatovalo, že nemají
dostatek informací pro zodpovědné rozhodování, a proto
pověřili starostu, p. Mráze a pí. Kulichovou projednáním
této záležitosti se ředitelkou ZŠ a poté případným
rozhodnutím o zrušení smlouvy.
 Zastupitelé obce schválili vytvoření pěti pracovních míst na
VPP a podání žádosti na úřad práce o poskytnutí příspěvku.
Vybráni byli tito zájemci: Kraus J., Melezinková J.,
Krojidlová V., Třísková I.a Dubňanská J.
 Zastupitelé obce schválili uzavření mandátní smlouvy na
zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2006.
 Zastupitelé obce schválili uzavření nájemní smlouvy se
spol. T-Mobile na pronájem budovy ZŠ pro umístění antén
a základové stanice a pověřili starostu obce jejím podpisem.
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Zastupitelstvo ze dne 31. 5. 2006
 Starosta obce pan Dymeš seznámil zastupitelstvo obce
s výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2005. Při
přezkoumání hospodaření byly zjištěny méně závažné
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených v §10 odst.3 písm.c. Obec neocenila lesní
porosty a jejich hodnotu nevyčíslila. Odměny zastupitelům
nejsou vypláceny měsíčně, ale čtvrtletně, obec nezachycuje
příjmy peněžní hotovosti chronologicky v pokladní knize,
nelze tudíž určit denní zůstatky hotovosti přijatých
finančních prostředků.
 Starosta obce informoval ZO o přípravě voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Byl zakoupen nový
volební paravan, protože ten starý byl papírový a značně
poškozený a byla zakoupena nová volební urna, protože
stará dřevěná byla již rozklížená. Volební místnost je nově
vymalovaná a již připravená na volby.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo následné vyplácení
odměn zastupitelům obce: odměna za květen a duben 2006
bude vyplacena 15. 6. 2006 a pak měsíčně vždy k 15 dni
v měsíci.
Zastupitelstvo ze dne 14. 6. 2006
 Starosta obce, pan Dymeš informoval zastupitelstvo obce o
stavu vody na koupališti. Voda je celkem čistá, ale skoro po
celém koupališti rostou řasy. Pan Vácha slíbil, že do pouti
to bude vyčištěné a že dá do koupaliště chemii, aby řasy
nerostly.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo závěrečný účet SOJP.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo provoz 2 výherních
hracích přístrojů společnosti FOX s.r.o. v pohostinství pana
Kyjovského od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo zakoupení věcného
daru u příležitosti odchodu do důchodu paní Ludvíkové,
zaměstnankyně školní jídelny v hodnotě 2.000 Kč.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo předání neinvestiční
dotace na činnost žákovského oddílu kopané ve výši
10.000 Kč panu Františku Bělohlávkovi, vedoucímu
žákovského mužstva.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo převod neinvestiční
dotace na činnost SK Sokoleč ve výši 20.000 Kč.
Zastupitelstvo ze dne 28. 6. 2006
 Starosta obce, pan Dymeš informoval zastupitelstvo obce o
zvýšení minimální mzdy od 1. 7. 2006. Se zaměstnanci na
VPP se bude muset uzavřít dodatek k pracovní smlouvě a
při té příležitosti by se jim mohly prodloužit pracovní
smlouvy. Zastupitelstvo obce po projednání odsouhlasilo
prodloužení pracovních smluv zaměstnanců na VPP do
30. 11. 2006.
 Společnost Esotronik plus a.s. požádala o povolení provozu
2 VHP v pohostinství Sokolečský Valach v době od
1. 7. 2006 do 31. 12. 2006. Zastupitelstvo obce provoz
odsouhlasilo.
 Zastupitelstvo
obce
Sokoleč
schválilo
celoroční
hospodaření obce Sokoleč a závěrečný účet obce Sokoleč za
rok 2005 včetně zprávy Krajského úřadu Středočeského
kraje, odboru kontroly, o výsledku přezkumu hospodaření
obce Sokoleč za rok 2005 s výhradou nedostatků uvedených
ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
 Obec Sokoleč dala ocenit lesní porosty, které neměla dosud
oceněné a jejich hodnotu vyčíslí do jednoho měsíce po
stanovení ceny.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo sedmičlenné
zastupitelstvo obce pro příští volební období
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo žádost manželů
Dittlových na překopání komunikace v ul. Františka

pozemku na kterém byl postaven anténní stožár u
zkušebního okruhu.
 Místostarosta p. Mráz informoval ZO o zadání zhotovení
stolů do sokolovny panu Jaroslavu Károvi, ten zhotoví 1 ks
na zkoušku a po odsouhlasení vyrobí všechny.
 Zastupitelé obce schválilo návrh ponechat zůstatek z r.2005
ve výši 295.905,53 Kč na účtech SOJP a částku 295.000 Kč
jako přebytek hospodaření zapojit do rozpočtu SOJP na rok
2006.
 Zastupitelé obce schválili zadat zhotovení projektové
dokumentace na odkanalizování myslivecké chaty a
pozemků pro 3 RD u koupaliště firmě VAK-KAN s.r.o.
Cena s daní je 32.130 Kč.
 Zastupitelé obce schválili zaslat důrazné upozornění na
urychlené dokončení prací na odkanalizování 21 nových
parcel firmě VOD-KA, jinak bude obec nucena uplatnit
sankce za neplnění termínů smlouvy.
 Zastupitelé obce schválili poskytnutí příspěvku TJ Sokol
Sokoleč na plat uklízečky ve výši 12.000 Kč.
 Zastupitelé obce schválili žádost rodiny Katrňákových na
provedení drenáže podél základů jejich domu na obecním
pozemku v ulici.
 Zastupitelé obce schválili zakoupení 50 kg trávního semene
a 20 ovocných stromů na zatravnění terénních úprav po
kanalizaci a vysazení nových stromů náhradou za pokácené
nemocné ovocné stromy na veřejných prostranství obce.
Zastupitelstvo ze dne 19. 4. 2006
 S úřadem práce byla uzavřena smlouva, dle které nám bude
Úřad práce v Nymburku přispívat v době od 1. 4. 2006 do
30. 9. 2006 na 5 pracovních míst v maximální výši
7.500 Kč na jednoho pracovníka měsíčně. O případném
prodloužení smlouvy se bude jednat na konci období.
 Firma Tannaco, s.r.o. zaslala fakturu na 964.745 Kč za
opravu místních komunikací. Po telefonické dohodě
s panem Škarvadou přímo ze zasedání ZO se faktura zatím
proplácet nebude.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo zveřejnění záměru
prodeje části pozemku p.č. 461/12 o výměře 3.569 m².
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo upravený rozpočtový
výhled SOJP na rok 2006.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo upravený rozpočtový
výhled na rok 2007 - 2009.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo vyřazení starého
kalového čerpadla v hodnotě 8.200 Kč, které je doposud
vedeno jako součást studny u koupaliště, inv. č. 188. Cena
studny bude o tuto částku snížena.
Zastupitelstvo ze dne 17. 5. 2006
 Místostarosta obce pan Mráz seznámil ZO se stavem
sekaček na trávu. Obě sekačky byly minulý týden rozbité.
V opravně nám bylo řečeno, že jsou staré a mají odslouženo
a další oprava již nemá cenu. Jelikož jedna ze sekaček je
opět rozbitá ZO po projednání rozhodlo zakoupit sekačku
Honda přes pana Štěpánka z Ratenic za cenu 28.700 Kč.
Tato sekačka stojí stejně i v Libici nad Cidlinou. Zároveň
ZO rozhodlo rozbitou sekačku vyřadit z inventarizace.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč pověřilo finanční a kontrolní
výbor k provedení kontroly hospodaření příspěvkové
organizace za 1. kvartál roku 2006.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo prodej části pozemku
parcelní číslo 461/12 o výměře 3.569m2 p. Škarvadovi.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo Vyhlášku obce
Sokolče o době a místu konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo vyřazení staré varné
konvice inv. č. 146 v ceně 1.385 Kč
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Nováka od čp. 101 k jejich novostavbě z důvodu zřízení tel.
linky za podmínky, že komunikace bude uvedena do
původního stavu.
Zastupitelstvo ze dne 26. 7. 2006
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo navýšení rozpočtu
ZŠ o 13.170 Kč na placení stočného za
 r. 2006. Tato částka bude převedena z obecního rozpočtu na
účet ZŠ do 31. 8. 2006.
 Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo vstup naší obce do
dobrovolného svazku obcí-mikroregion Poděbradské Polabí
a pověřuje starostu provedením všech kroků potřebných ke
vstupu obce do tohoto svazku.

Zastupitelstvo ze dne 23. 8. 2006
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo převedení finanční
částky 27.483 Kč za nájem z budovy ZŠ od spol.T-Mobile
z účtu obce na účet Základní školy v Sokolči.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo navýšení limitu
peněz dočasně umístěných v trezoru na OÚ na částku
200.000 Kč.
 Zastupitelstvo obce Sokolče schválilo osvobodit od placení
poplatku za komunální odpad pro rok
 2006 paní Jaroslavu Loubalovou z č.p.31.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZEMĚDĚLSTVÍ
AGRO SOKOLEČ

• Tento stav spolu s nízkou cenou obilí způsobuje nízkou
likviditu společnosti a omezuje zemědělce ve výrobě tak, že
nelze dát do výroby takové vstupy, jaké by bylo potřeba.
• Naše společnost podala začátkem roku 2006 žádost na
Operační program o dotaci ve výši cca 6 mil. Kč, která nám
má přispět k vybudování nového chléva pro dojnice. Jedná se
o chlév s bezstelivovým ustájením, kejdovým hospodářstvím
a s dojicími roboty. To znamená, že dojnice budou dojeny bez
zásahu lidského faktoru. Tento chlév bude postaven podle
nejmodernějších metod tak, aby přispěl ke zlepšení
zdravotního stavu dojnic a k celkovému zvýšení užitkovosti a
snížení nákladů ve výrobě mléka. Stáj by měla být dostavěna
do konce roku 2006.
• Výstavbu kravína financujeme z dlouhodobého úvěru.
Věříme, že přispěje ke zlepšení ekonomiky výroby mléka a
k vyřešení problémů v chovu skotu.
• Vybudovaná kejdová jímka by do budoucna měla být
použitelná pro výrobu bioplynu, kdy je zužitkována nejen
kejda, ale také rostlinné zbytky. Zde bude možnost spolupráce
s Obecním úřadem Sokoleč v likvidaci rostlinných zbytků
v obci.
Ing. Emilie Svobodová
A G R O SOKOLEČ, a.s.

• Uplynuly dva roky od vstupu do Evropské unie. Pokud
bychom měli odpovědět na otázku, jestli to přineslo nějakou
změnu v zemědělství, musíme přiznat, že změnu k horšímu.
Hospodaření v naší společnosti je velmi problematické, Již
druhým rokem se ceny obilí pohybují pod úrovní
vynaložených nákladů na výrobu. Jen s obtížemi se daří
sjednat odbyt za cenu 200 až 300 Kč/q. Pokud se vyrobí obilí
krmné, je téměř neprodejné. Společnost ještě touto dobou
prodává zásoby ze sklizně roku 2005.
• I ceny olejnin se dostaly na úroveň roku 2001. To znamená,
že téměř celá rostlinná výroba je ztrátová. Jsme nuceni hnojit
a používat postřiky jen v omezeném množství. Poruchovost
strojů a nedostatek financí na jejich opravu mnohdy ovlivní
včasné provedení polních prací.
• V roce 2005 byla jediným ziskovým odvětvím výroba mléka,
kde se zvýšila cena za jeden litr až na 8,50 Kč. Byl to stav
krátkodobý, v tomto roce již cena klesá. Díky soustředění
výrobců mléka v Mlékařském hospodářském družstvu lze
vyjednávat a částečně ovlivnit mlékárny.
• Evropská unie poskytuje také dotace na plochu. Avšak dotace,
které jsme běžně obdrželi na jaře, kdy zemědělec nemá
příjmy, ale má značné výdaje, po vstupu do EU získáváme až
koncem roku a další část až v polovině roku dalšího. Je to jen
čtvrtina dotací, které mají ostatní členské státy EU. Tím je
značně omezena konkurenceschopnost našich výrobků.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KULTURA
MS ČČK SOKOLEČ PŘIPRAVUJE:
KUDOWA ZDROJ
Nákupní zájezd do Polska se bude konat 17. 11. 2006.
Odjezd v 5:00 od obecního úřadu – návrat předpokládáme do 16:00
Cena – členové ČK 120 Kč – ostatní 150 Kč.
Přihlášky s platbou je možné podávat u paní Bernardové na OÚ.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Termín této akce je zatím v jednání. Bude se jednat o program
s nadílkou pro děti. Zábavné vystoupení proběhne v sokolovně.

~PROJEKT OŽIVENÍ SOKOLOVNY~
~
Vážení spoluobčané, díky neúnavné činnosti vedení
sokola proběhla celková rekonstrukce sokolovny.
V současné době jsou zde opravené parkety, vymalováno,
zrekonstruovaný výčep a celá sokolovna se přímo leskne.
Ta se převážně využívá ke sportu a zábavám. Rádi bychom
ji však vrátili i jinou funkci. Dříve se zde hrávalo divadlo,
většinou v provedení místních ochotníků. Vlastní ochotnický
soubor nemáme, ale rozhodli jsme se pro malý pokus –
pozvat dva divadelní ochotnické soubory a vyzkoušet, zda

bude o tuto kulturní aktivitu zájem z řad občanů – diváků.
Na sobotu 7. 10. 2006 máme pozvaný divadelní spolek VOJAN z Libice nad Cidlinou s nastudováním skvělé komedie OSKAR.
Na neděli 5. 9. 2006 potom Klicperův ochotnický spolek z Chlumce nad Cidlinou s muzikálem „Někdo to rád horké“. Skutečný
muzikál s živou kapelou, zpěváky a tanečníky.
Vstupné na každé představení je 70 Kč dospělí, důchodci a děti do 15 let 50 Kč.
Zatím nemáme tento druh zábavy vyzkoušený a netušíme jaký bude zájem, jak dalece bude probíhat spolupráce se soubory,
přesto bychom rádi společenský život obce obohatili i o tuto možnost. Na jednotlivá představení budou připraveny plakáty a doufáme,
že možnosti navštívit divadlo využijí všichni od dětí až po seniory.
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ZŠ LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA

V krajské plavecko - běžecké soutěži pořádané pod
záštitou hejtmana Bendla získal v okresním kole Milan Botek
krásné 2. místo a v krajském kole pak skončil na pěkném 13.
místě. 6 členná hlídka ve složení, M. Holan, J. Košek, M.
Krejčík, D. Sipajda, D. Šebor a M. Veselý v soutěži Mladý
zdravotník získala v nejmladší kategorii 1. místo. Během
školního roku se žáci účastnili mnoha výtvarných soutěží. Zde
za zmínku stojí 6. místo Jany Ludvíkové v soutěži Záchranáři.
Dále se pak někteří žáci zúčastnili okrskového kola v MC
Donald´s Cupu a okresního kola v recitaci.
K 1. 9. 2005 byla zřízena Školská rada. Je šestičlenná a
tvoří ji zástupci zřizovatele, školy a rodičů.
Pro zlepšení spolupráce školy a rodičů jsme letos poprvé
uskutečnili „Sobotní školu“. Potěšilo nás, že o tuto akci byl ze
strany rodičů velký zájem a že ji hodnotili jako zdařilou.
K činnosti školy se pak rodiče i žáci mohli vyjádřit
prostřednictvím anket a dotazníků.
Na jaře se nám za pomoci firmy TANNACO, s.r.o. a
především rodičů podařilo dokončit výstavbu školního hřiště.
Byl upraven povrch na víceúčelovém hřišti, vybudováno
doskočiště pro skok daleký a ohniště na opékání. Ve školním
roce 2006/2007 bychom na školní zahradě ještě rádi dobudovali
altán pro Letní školu.
Vzhledem k tomu, že ve školním roce 2006/ 2007 budou
školu navštěvovat 44 žáci, kteří budou rozděleni do tří tříd,
museli jsme žádat MŠMT o zvýšení kapacity školy ze 40 žáků
na 45 a školní jídelny z 74 strávníků na 80. Z toho pro nás
vyplývaly i různé úpravy. Během hlavních prázdnin byla na
žákovských WC přidána a obložena umyvadla, školní družina
byla přestěhována do prostor šatny a pro žáky byly zakoupeny
uzamykatelné skříňky, které byly umístěny na chodbu u školní
jídelny. Bylo dokončeno vymalování prostor školy – třídy ZŠ,
chodba v MŠ a schodiště. Ve školní jídelně bylo instalováno
odtahové zařízení a ve sklepě zprovozněna hrubá přípravna.
Školní rok 2005/2006 byl i rokem několika personálních
změn. Pracovní poměr k 31. 1. 2006 odchodem do předčasného
důchodu ukončila paní vychovatelka Helena Poláková. Na její
místo nastoupila Petra Kurucová, která měla uzavřenou pracovní
smlouvu do 30. 6. 2006. K 30. 6. 2006 pak dohodou skončil
pracovní poměr
Mgr. Lenky Mončekové, která přechází na 2. stupeň ZŠ
Plaňany. 8. 7. 2006 pak odešla do starobního důchodu
dlouholetá zaměstnankyně školní kuchyně paní Zdenka
Ludvíková. Ráda bych jí touto cestou ještě jednou poděkovala
za velmi dobrou a dlouholetou práci a popřála jí ještě mnoho let
naplněných zdravím a duševní svěžestí. Její funkci převzala paní
Hana Cinková. V mateřské škole nastoupila paní učitelka Marie
Kratochvílová, do školní družiny přechází vychovatelka Radka
Kubátová a jako třídní učitelka II. třídy (2. a 4. roč.) nastupuje
Mgr. Petra Růžková. Do školní jídelny na místo pomocné
kuchařky nastupuje paní Anna Řeháková. Všem novým
zaměstnankyním přeji hodně pracovních úspěchů, pohodu a
hlavně pevné zdraví.
Ráda bych také poděkovala panu starostovi Františkovi
Dymešovi za velmi dobrou spolupráci a vstřícnost, bez kterých
by nemohla škola dobře fungovat a především tak pěkně
vypadat. Věřím, že i v budoucnu bude spolupráce školy a
zřizovatele na stejně dobré úrovni. Určitě to ocení nejen
zaměstnanci školy, ale především děti a jejich rodiče.
Na závěr bych ráda popřála nám všem, aby začínající
školní rok 2006/ 2007 byl úspěšný a klidný. Všem prvňáčkům a
i ostatním školákům pak přeji, aby jim přinášel jen samé radosti
a ty nejlepší známky
Mgr. Vlasta Dubinová
ředitelka školy

Hodnocení školního roku 2005/2006
Uplynulý školní rok byl naplněn mnoha aktivitami, ale i
úspěchy.
Poslání školy, poskytovat dětem základy všeobecného
vzdělání, vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci
mezi lidmi a uplatnění v životě, rozvíjet osobnost každého žáka,
aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a
projevovat jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně
uznávanými životními a mravními hodnotami, jsme se snažili
plnit co nejodpovědněji. Využívali jsme k tomu všech
dostupných možností, které se během školního roku nabízely.
V rámci výchovně vzdělávací činnosti jsme se zúčastnili
akcí pořádaných ATOLEM Poděbrady, navštívili jsme
Planetárium v Praze a shlédli několik divadelních představení
jak v Hálkově divadle v Nymburku, tak i v sokolečské škole.
Uspořádali jsme třídenní tématický výlet Za pokladem rytíře
Toulovce. V průběhu roku jsme uskutečnili několik projektů:
• Vítání podzimu – Drakiáda a soutěž o nejhezčího draka
• Vítání zimy – Zpívání u vánočního stromu a soutěž o
nejkrásnější vánoční ozdobu
Vánoční akademie spojená s jarmarkem
Vydání školního časopisu Školáček
• Vítání jara – Soutěž o nejkrásnější kraslici
Soutěž v běhu s vajíčkem do schodů
Slet malých čarodějnic a čarodějů ( čarodějná noc ve
škole)
• Třídenní projekt „ Jak jsme lovili mamuta“
• Jaro v Evropě
• Škola pro udržitelný život
• Slavnostní vyřazení žáků 5. ročníku
• V rámci autoevaluace se žáci 5. ročníku zúčastnili
vědomostního projektu KALIBRO
Plnění minimálního preventivního programu i v letošním
školním roce patřilo mezi naše priority. V rámci ranních kruhů
jsme vedli besedy na téma vzájemné vztahy, tolerance, šikana,
drogy a alkohol. Žáci 1. ročníku se zapojili do projektu
„Semaforníček“, ve kterém se hravou formou seznamovali, jak
se mají chovat jako chodci, poznávali nejdůležitější dopravní
značky a dopravní předpisy. Žáci 2. a 3. ročníku po celý školní
rok plnili ve spolupráci s Policií ČR Nymburk preventivní
program „AJAX“.
V rámci environmentální výchovy jsme uspořádali
besedu s členem Ekocentra Pátek panem Vaňkem. Zároveň jsme
adoptovali handicapovaného ostříže lesního. Na jeho pobyt v
Ekocentru přispíváme z peněz, které získáváme ze sběru PET
lahví. Do tohoto sběru se s námi zapojili i někteří občané z obce
a zaměstnanci sklárny v Osečku. I díky nim jsme se umístili na
2. místě ze všech zúčastněných škol. Stejně jako v loňském
školním roce i letos jsme se ve spolupráci s firmou VRKOČ
zapojili do soutěže ve sběru starého papíru a víček od PET lahví.
Celkem jsme sebrali 5.504 kg a v průměru na 1 žáka jsme
obsadili velmi pěkné 12. místo. Žáci 3. a 4. ročníku se opět
účastnili celoroční krajské environmentální korespondenční
soutěže „ Svět kolem nás“.
V mimotřídní a zájmové činnosti fungovaly tyto zájmové
kroužky: výtvarný kroužek, pohybové hry, angličtina pro žáky
2. a 3. ročníku, výuka hry na kytaru
Úspěšní jsme byli i na poli různých soutěží. Tradičně to
byl opět pěvecký sbor vedený Mgr. Lenkou Mončekovou, který
se zúčastnil přehlídky pěveckých sborů v Poděbradech.
V sólovém zpěvu pak v I. kategorii Kateřina Pokorná získala 2.
místo, v II. kategorii Aneta Kubátová 3. místo a v III. kategorii
Kristýna Kárová rovněž 3. místo.
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Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Sokoleč
Otevřeno:
Sobota 2. 12. 2006
9.00 – 17.00
Neděle 3. 12. 2006
9.00 – 17.00
Co jsme pro vás připravili nového?
9.00 – 17.00
Vánoční dekorace: betlémy za šustí, perníku a solného těsta, adventní Sobota 9. 12. 2006
9.00 – 17.00
věnce, svísny, vyšívané ozdoby, háčkované ozdoby, výrobky ze solného Neděle 10. 12. 2006

Sokolečská vánoční výstava

těsta a perníku. A další inspirace.
Malé překvapení pro děti.

Vstupné dobrovolné

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZPRÁVY ZE SPORTU
FOTBALOVÉ TABULKY NA PODZIM 2006
1. A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

tříd a s k . B - p o d zim 2 0 0 6
S K S o k o le č - L ib o d řice
K u n ice - S K S o k o le č
S K S o k o le č - P o d ě b ra d y
L ito l - S K S o k o le č
S K S o k o le č - K . H o ra
C h o ce ra d y - S K S o k o le č
S K S o k o le č - T ýn e c
U . Ja n o vic e - S K S o k o le č
S K S o k o le č - S u ch d o l
B e n á tk y - S K S o k o le č
S K S o k o le č - B a k o v
S K S o k o le č - K o so řic e
M . H ra d iš tě - S K S o k o le č
S K S o k o le č - G . V la šim B
R o žď a lo vic e - S K S o k o le č

6. 8.
12. 8,
20. 8.
26. 8.
3. 9.
9. 9.
17. 9.
23. 9.
1. 10.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
29. 10.
5. 11.
11. 11.

Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So

pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1 7 :0 0
1 7 :0 0
1 7 :0 0
1 7 :0 0
1 7 :0 0
1 0 :3 0
1 6 :3 0
1 6 :3 0
1 6 :0 0
1 6 :0 0
1 6 :0 0
1 5 :3 0
1 4 :3 0
1 4 :0 0
1 4 :0 0

mužstvo
SK Sokoleč B - Semice B
Tatce - SK Sokoleč B
SK Sokoleč B - Sadská B
SK Sokoleč B - Kounice B
Ostrá B - SK Sokoleč B
SK Sokoleč B - AFK Nymburk
Hořátev - SK Sokoleč B
SK Sokoleč B - K. Lhota
Dvory - SK Sokoleč B
SK Sokoleč B Hradiško
Předhradí - SK Sokoleč B
SK Sokoleč B - Všejany
K. Zboží - SK Sokoleč

19. 8.
26. 8.
2. 9.
9. 9.
17. 9.
23. 9.
1. 10.
7. 10.
15. 10.
21. 10.
29. 10.
4. 11.
11. 11.

So 17:00
So 17:00
So 17:00
So 17:00
Ne 10:15
So 16:30
Ne 16:00
So 16:00
Ne 10:15
So 15:30
Ne 14:30
So 14:00
So 14:00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

systémem každý s každým. Naši žáci s kapitánkou Anetou
Kulichovou si vylosovali krásné číslo 1, to znamenalo, že první
zápas, čtvrtý a poslední šestý bude náš. Mužstvo nebylo úplně
kompletní, někteří byli na dovolené nebo na táboře, ale někteří
nemohli hrát kvůli zranění, to se jednalo o Danu Bělohlávkovou,
která byla 4. 6. 2006 zraněna a nemohla do turnaje dát to co
umí. Vypomohli nám Radek Dohnálek a Sandro Vojtěch.

FOTBALOVÉ VÝROČÍ

1. První zápas jsme odehráli ve vysoké kvalitě proti žákům
Plaňany, ale gól jsme nemohli dát, až přišla slabší chvilka
obrany a prohráli jsme 0:1. Největší šanci na vyrovnání měl
z domácího celku nejlepší střelec okresní soutěže Ondřej Puk,
ale penaltu se mu nepodařilo dát tak jak by si přál. Po velice
kvalitním výkonu obou mužstev jsme prohráli 0:1.
2. Druhý zápas SK Slavia Praha – AFK Pečky
2:3 na pokutové kopy
3. Třetí zápas Sokol Plaňany – AFK Pečky / 1:4
4. Čtvrtý zápas SK Sokoleč – SK Slavia Praha
Druhý zápas domácího celku vyšel na 100%. Vyhráli jsme po
vynikajícím výkonu celého mužstva 1:0. Jediný gól dal
Ondřej Puk po překrásném nepřímém kopu Jakuba
Nykodyma. Toto utkání bylo pro naše mužstvo důležité,
abychom ještě byli ve hře.
Pan Chuchvalec jako hlavní trenér žáků pochválil mužstvo za
kvalitní výkon a přirovnal toto utkání jako kdybychom hráli
„kraj“.
5. Páté utkání SK Slavia Praha – Sokol Plaňany / 2:1
6. Šesté utkání a pro domácí celek poslední a rozhodující, ve
kterém se mělo rozhodnout jestli budeme první nebo poslední.
Byl to velice kvalitní zápas, měl vysokou úroveň a naši žáci to
vzali opravdu za pačesy. Nenechali nic náhodě a vyhráli jsme
suverénně 1:0 nad AFK Pečky. Skóre mohlo být vyšší, ale to
štěstí jsme tentokrát neměli. Žáci splnili vše, co jsme do nich
vkládali před turnajem.

SK Sokoleč slavil 80. výročí založení oddílu v Sokolči zal.
1926.
Hlavním bodem programu byl žákovský turnaj SOKOLEČ CUP
2006.
Každým druhým rokem pořádáme pro žáky SK Sokoleč turnaj.
Tento rok to vyšlo na 80. výročí fotbalu v Sokolči, a proto jsme
se na to dobře připravili. Pozvali jsme na turnaj kvalitní
mužstva.
1.
2.
3.
4.

SK Slavia Praha – 1. dorostenská liga dívek
AFK Pečky – krajská soutěž – žáci
Sokol Plaňany – okresní přebor okr. Kolín
Čtvrtým mužstvem byl domácí celek žáci SK Sokoleč,
kteří po několika letech vybojovali okresní přebor. Byli
jasnými vítězi okresní soutěže skupiny A viz tabulka a
konečné výsledky.

Turnaj Sokoleč CUP 2006 začal v 9 hod. slavnostním
zahájením. Po vylosování se odehrálo celkem 6 utkání. Hrálo se
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Byl to krásný den, počasí nám přálo, diváků přišlo také dost,
jenom pro zajímavost – na utkání SK Sokoleč – SK Slavia Praha
bylo 250 diváků.
Při slavnostním zakončení turnaje byli vyhodnoceni mužstva
podle pořadí:
skóre body
SK Sokoleč
2:1
6
AFK Pečky
7:4
5
SK Slavia Praha
4:5
4
Sokol Plaňany
3:6
3
Každé mužstvo dostalo pohár, diplom a překrásný dort.
Byli vyhodnoceni:
Nejlepší hráč – Lucie Nováková – SK Slavia Praha
Nejlepší střelec – Štefan růžička – AFK Pečky
Nejlepší brankář – Vlastimil Matyáš – SK Sokoleč
Každý dostal diplom, sošku a věcné ceny.
Dále byly uděleny mimořádné ceny rozhodčích, jak pan Kosina
Ladislav, tak František Vejtruba a Jakub Mancour udělili ceny
za kvalitní výkony – Anetě Kulichové, Janě Novákové a Štefanu
Růžičkovi.
Jinak bych chtěl poděkovat Lukáši Podrázkému a Růže
Kosinové a dalším za výborný oběd pro mužstva a pohoštění po
turnaji.
Kdo turnaj viděl, tak si přišel na nádherný sportovní zážitek.
Děkuji Obecnímu úřadu Sokoleč a dalším sponzorům, že
podpořili dobrou věc v naší obci.
Děkuji p. Chuchvalci za kvalitně připravené mužstvo na
turnaj. A do další práce do okresního přeboru hodně štěstí.

Činnost TJ Sokola Sokoleč
Hlavním úkolem naší Tělocvičné jednoty v prvním
pololetí roku 2006 bylo dokončit střechu sokolovny v termínu
stanoveném ministerstvem a dodržet stanovený rozpočet.
Díky velmi dobré práci bratrů Krojidlových a Plačkových
je v termínu střecha dokončena i s novými střechami nad
přístavbami, se zvýšením stropu tak, aby do budoucna mohla
vzniknout v sokolovně bytová jednotka pro správce sokolovny.
Děkujeme. Kolaudace proběhla v měsíci červnu bez závad a
vyčerpali jsme veškeré finance podle předepsaných pravidel. Za
tuto akci patří náš velký dík také Obecnímu úřadu. Za přispění
dotace z Ministerstva a také z ČOS Praha jsme dokázali velké
dílo a zajistili dobrý stav sokolovny pro další generace.
Obecní úřad nám nechal vyrobit u pana Jaroslava Káry
nové stoly přesně na míru. Stoly jsou bytelné a doufáme, že
vydrží i nápory některých místních “tanečníků“ a budou sloužit
alespoň tak dlouho jako stoly staré. Děkujeme zastupitelstvu
obce za jejich pochopení a vstřícnost.

Po zakončení turnaje SOKOLEČ CEP 2006 bylo dalším bodem
oslav sokolečské staré gardy v Veletovem. Tento zápas vyhráli
domácí 4:3.
Po tomto utkání SK Sokoleč uspořádalo posezení, muzika hrála
až do ranních hodin.
V neděli pak klub uspořádal dětský den plný her.
Myslím si, že jak dětský den, tak i oslavy 80. výročí založení
fotbalu v Sokolči dopadly na výbornou.
Všem nejmenovaným ještě děkuji za spolupráci.
S pozdravem p. Bělohlávek František
vedoucí žáků

V únoru také proběhla povinná revize nářadí sokolovny.

Z činnosti naší jednoty v prvním pololetí 2006:
Naši žáci a dorost se zúčastnili těchto akcí :
• 5. 2. 2006 – turnaj v malém florbale v Nymburce
• 25. 2. 2006 – se konal turnaj v malém florbale v místní
sokolovně v Sokolči za účastí hráčů z Nymburka a Plaňan
• 19. 3. 2006 – ve spolupráci s ČCK Sokoleč jsme uspořádali
dětský maškarní karneval
• 22. 3. 2006 – se konala valná hromada naší TJ za účasti
delegáta z Župy Kolín,který kladně zhodnotil naši činnost.
• 26. 3. 2006 – účast dorostu na turnaji ve florbale v Nymburce
• 14. 4. 2006 – naši florbalisté uspořádali sběr železného
šrotu. Výtěžek používáme na opravu sokolovny. Děkujeme
všem občanům za takovéto přispění . Děkujeme také A G R U
Sokoleč za zapůjčení mechanizace
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• 18. 6. 2006 – na oblastním sletu v Poděbradech cvičily naše
děti skladbu „Počítadla“
• 1. 7. 2006 – odjezd na XIV. Všesokolský slet do Prahy
Abychom mohli odjet do Prahy, přispěla nám také místní
skupina ČČK částkou 6.600 Kč na výdaje a pobyt v Praze a
uhradila nám autobus na cestu zpět z Prahy. Děkujeme za
naše děti.
V Praze cvičilo našich devět dětí „Počítadla“ a devět
dorostenek a dorostenců „Výlet s aerobikem. Doprovod –
Zlatka Ludvíková a Magda Zemanová.

• 29. 4. 2006 – ženy ze sokola provedly jarní úklid sokolovny
a zahrady
• 8. 5. 2006 – v sokolovně se konal turnaj ve velkém florbale,
kterého se zúčastnila družstva ze Sokolče, Prahy, Peček,
Osečka. Zvítězilo družstvo Sokolče – „Medvědi“
• 14. 5. 2006 – naši cvičenci byli na sečvičné v Nymburce se
skladbou „Výlet s aerobikem“
 3. 6. 2006 – cvičili jsme se skladbou „Výlet s aerobikem“ na
oblastním sletu v Pardubicích

V sokolovně bylo živo i o prázdninách.
Z vydělaných finančních prostředků se výbor
Sokola rozhodl udělat generálku výčepu. Firma
pana Kudry nám zhotovila nové betony, dlažbu,
obložení a zazdila téměř ztrouchnivělé dveře
z chodby do výčepu.
Tady patří náš dík Radku Šťastnému, který
zhotovil poličky do výčepu, firmě pana Škarvady,
která nám přenechala výčepní pult a Jiřímu
Ludvíkovi a panu M. Kosinovi za jeho vylepšení a
zabudování a za kompletní rekonstrukci chlazení.
Firma pana Kudry zhotovila také dlažbu před kuchyňku a
provedla kompletní ošetření parket. Sokolovnu nám vymalovala
firma pana Vaníčka. Uhradili jsme také dvě přípojky ke
kanalizaci, které provedl pan Chuchvalec.

• 11. 6. 2006 – uspořádali jsme sportovní odpoledne
v Sokolči. Chtěli jsme našim občanům ukázat, co krásného
může vzniknout, když je vůle cvičenců, cvičitelů a rodičů. Na
toto odpoledne jsme pozvali i další oddíly z okolních jednot.
Přítomní viděli skladby:
TJ z Peček - „Korálky“ a „Kdo si hraje, nezlobí“
TJ Sokol Sokoleč předvedla – „Korálky“ a „Výlet
s aerobikem“
TJ Plaňany – „Karimatky“
Tak jsme si v Sokolči udělali malý slet. Poděkování a
pochvala patří především paní Zlatce Ludvíkové a také Magdě
Zemancové za nelehkou práci s nacvičováním dobrovolně a
z vlastního volného času. Také dík rodičům dětí, kteří bez
jakékoliv náhrady pomáhají vozit děti na jednotlivé akce
svými auty. Tento článek by měl být zamyšlením pro ty, kteří
pak neúčastí jednoho nebo dvou cvičenců zmaří tuto poctivou
práci a celkovou radost všem ostatním.
Opět nemůžeme opomenout poděkovat Obecnímu úřadu za
příspěvek na nákup dresů a potřebných pomůcek na cvičení.
Děkujeme občanům za jejich finanční příspěvek při
sportovním odpoledni.
• 17. 6. 2006 – na oblastním sletu v Kolíně cvičilo 18 našich
dětí skladbu „Počítadla“ a 12 našich dorostenců skladbu
„Výlet s aerobikem“

Celá tato obnova vnitřku sokolovny nás stála 180 tis. Kč.
Tím jsme utratili všechno, co jsme získali z našich akcí, od
sponzorů a z dotací a musíme se znovu pustit do další činnosti,
která nám přinese finance.
Chceme ještě jednou zorganizovat sběr železného šrotu a
28. října uspořádáme Country zábavu, na kterou Vás
všechny srdečně zveme. Zatančíte a zazpíváte si se známou
kapelou Trampoty. Předem děkujeme za Vaši účast.
Aby se v sokolovně mohlo začít znovu cvičit, bylo nutno
provést po rekonstrukci a malování také úklid. Velké
poděkování patří všem, kteří se aktivně zapojili do několika
brigád na úklid sokolovny, tj. všem rodičům, cvičencům a našim
ženám. Znovu se potvrdilo, že s chutí, dobrou partou a dobrou
náladou se dá dokázat moc a moc…DĚKUJEME.
Ani naši florbalisté nezaháleli a provedli úklid hřiště
v objektu sokolovny.
Pravidelné cvičení v čisté a „voňavé“ sokolovně začne
2. 10. 2006.
Z akcí v II. pololetí je říjnová účast na zálesáckém závodě
v Kolíně a také Vás zveme na vánoční turnaj ve stolním
tenise, který se pravidelně koná 26. 12.
Závěrem dovolte, abychom jménem všech členů
sokola a všech cvičenců poděkovali zastupitelstvu Obecního
úřadu Sokoleč, které celé své volební období dokázalo
pochopit naše problémy a v rámci svých možností nám
přispělo na akce, které bychom jen těžko zvládli sami.
Poděkování patří jak panu Dymešovi, tak panu Mrázovi,
kteří nám vždy přispěli také svou účastí, radou a zkušeností
při těchto - pro ženy výboru - náročných rozhodováních a
jednáních o rekonstrukci střechy a opravě sokolovny.
Děkujeme a věříme, že v této dobré spolupráci
budeme pokračovat i nadále.
Výbor TJ Sokol Sokoleč
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PODĚKOVÁNÍ

Mezi všemi zkouškami, které jsme museli s dětmi
absolvovat, jsme navštívili i jiná místa v Praze: Karlův most,
Petřín + rozhledna, Pražský hrad, Chrám sv. Víta.
Ubytováni jsme byli po celou dobu v ZŠ „Pod
Marjánkou“ v Praze 6 na Břevnově. Strava byla zajištěna 3x
denně.
Po celou dobu pobytu v Praze byly děti ukázněné, bez
problémů poslouchaly všechny pokyny a při všech činnostech
vystupovaly velice slušně. Pokud děti necvičily a měly volno,
dokázaly se dobře a samy zabavit. Hrály karty, pexeso, kvarteto
a luštily dnes velmi oblíbené sudoku. Všechny mladší děti
předvedly jaký v nich dřímá dramatický talent, a tak sehrály
pohádky, divadlo i vlastní autorské hry, které pobavily děti i
dospělé.
Mimo svá vystoupení zastupovala Jana Boumová s jinou
župou ve skladbě Výlet s aerobikem. Jan Kulich se zhostil
čestného úkolu nést účastnickou státní vlajku.
Poděkování patří všem dětem a dorostu za vzornou
reprezentaci naší tělovýchovné jednoty a rodičům, kteří
pomáhali s přípravou a umožnili tak dětem prožít několik
nezapomenutelných dní na báječné akci v Praze.

Poděkování za obětavou práci pro naše děti, které paní
Magda Zemancová a paní Zlatka Ludvíková připravovaly na
XIV. Všesokolský slet do Prahy i na ostatní vystoupení
v Sokolči, Kolíně i v Poděbradech. Děti se těšily na všechna
vystoupení, až pořadatelé vysloví „POČÍTADLA“ a oni budou
moci nastoupit. Ale ten největší zážitek měly pořád před sebou a
to byl Všesokolský slet v Praze ve dnech 1. 7. – 7. 7. 2006. My
rodiče jsme se jeli s velkou radostí podívat jak naše dětičky pod
vedením pí. Zemancové a pí. Ludvíkové vše zvládly a drželi jim
pěstičky.
Na Strahově cvičili: Jana Ludvíková Pavlínka Mrázová,
Terezka Hlásková, Petruška Provazníková, Věruška Koláčná,
Daniel Sipajda, Tomáš Pokorný a Míša Krejčík zacvičili celou
skladbu na jedničku a s úsměvem na tvářích. Myslím, že na
tento zážitek budou ještě hodně dlouho vzpomínat, ale hlavně
těch historek, kterými nás doma potom zásobovali (slavnostní
zahájení v Sazka Aréně, průvod Prahou, výlet na Petřín, večerní
divadlo...)
A toto všechno mohli zažít jenom díky pí. Ludvíkové a
pí. Zemancové.
za rodiče
Pavlína Mrázová

Ludvíková Z., Zemancová M., Boumová Jana ml.

5 DNÍ PROŽITÝCH V Praze

Aneb jaké to tam bylo – z našeho pohledu

VŠESOKOLKSÝ SLET 2006

Sobota 1. 7. 2006
V 11:55 jsme byli všichni u sokolovny, kde byl sraz. Přesně ve
12:03 byl odjezd. Rodiče plakali při pohledu do autobusu
mačkajících se dětí a mávali, div jim ruce neupadly. V autobuse
bylo hrozné horko, ale řidiče napadlo otevřít střešní okno až 20
kilometrů před cílem.
V 13:08 jsme všichni vystupovali z autobusu a nosili jsme své
věci do třídy 4.B v prvním patře této staré a oprýskané budovy.
Po připravení provizorních postelí z karimatek a spacáků jsme
se vydali do gigantické Sazka Arény na generální zkoušku

SOKOL GALA (sazka aréna)
Slavnostní zahajovací večer, který představoval průřez
širokou sokolskou činností. Součástí byla také vystoupení
zahraničních sokolů a významných osobností.
Program:
1- slavnostní nástup vlajkonošů a mažoretek, úvod
moderátorů, projev, hymna.
2- Chlapáci – hromadná skladba muži
3- Krasojízda – Heršpice, Řečkovice
4- Groteska „Flying Boys“ Kolín
5- Míčové sporty – basketbal, volejbal, badminton, florbal,
tenis
6- Voda – hromadná skladba ženy
7- Bojové sporty – Judo, karate, aikido, šerm...
8- Sumo
9- Rock n Roll
10- Zahraniční host – skladba USA
11- Sportovní tanec
12- Vstup moderátorů – rozhovor s Lucií Váchovou
13- vystoupení – trampolíny
14- gymnastika – akrobarická, moderní, sportovní...
15- aerobik
16- Sluníčka - hromadná skladba pro děti
Rádi bychom Vás jen ve zkratce informovali o našem
pobytu v Praze a vystoupení na XIV. Všesokolském sletu.
Jednalo se o akci pořádanou SOKOLEM, které se
zúčastnili cvičitelé i cvičenci ze všech koutů naší republiky. Ani
my jsem si po dlouhým měsících tréninků nenechali tuto akci
ujít.
Během celého týdne jsme měli možnost zúčastnit se
spousty sportovních a kulturních akcí, které byly pořádány
právě pro tuto událost. Také pro účastníky sletu byly zajištěny
slevy na vstupy do mnohých historických i jiných památek (10
Kč vstup): SOKOL GALA, Petřínská rozhledna a bludiště,
Staroměstská radnice a věž, Tyršův dům, atd. Rádi jsme využili
možnosti volného vstupu do bazénu v Tyršově domě, který byl
zpřístupněn účastníkům sletu bez poplatku.

zahájení XIV. Všesokolského sletu 2006. Program se nám všem
líbil, ale za opravdovou zmínku stojí světové finále v Sokol
Cupu v Sumo a také ještě vystoupení rock’n rollu. Program
uváděla Lucie Výborná a Štěpán Škorpil a mihla se tam i Miss
ČR 2006 Lucie Váchová, která je také členkou sokola od svých
3 let a cvičí gymnastiku mladších žákyň. Program trval 2
hodiny.
Zpět jsme jeli tramvají a metrem – někteří poprvé.
Neděle 2. 7. 2006
Po snídani jsme se vydali na Václavské náměstí, kde jsme se
řadili do velkolepého průvodu. Dvě hodiny jsme čekali, než
jsme se seřadili, a potom jsme v průvodu procházeli v průvodu
Prahou. Mladší se museli bohužel na Národní třídě odpojit,
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protože je čekala první zkouška na Malém strahovském
stadionu. Trénink trval až do 17:30.
Dorostenci absolvovali průvod Prahou celý a stali se malou
součástí 28.000 sokolů, kteří se průvodu účastnili. Nejvíce si to
užíval Honza, který mával a na každého se smál z Václavského
náměstí až na Staroměstské náměstí.
Starší měli odpoledne volno, ale od 17:40 je čekala zkouška
také. Trénink trval až do 21:00. Když se vrátili, byli totálně
zmoženi.
Mladší si po večeři hráli. Od karet přes různé společenské hry až
k divadelním scénkám.

Středa 5. 7. 2006
Ve středu bylo volno. Mimo Jany, která se dobrovolně přihlásila
ještě do čtvrtečního programu jako náhradník, se všichni mohli
užívat volného dne.
Malí šli dopoledne na Hrad. Prošli si výstavu Dějiny pražského
hradu a přišli na oběd. Starší dospávali energii na večer.

Pondělí 3. 7. 2006
Mladší museli už v 6 hodin ráno vstávat, aby se stihli nasnídat, a
potom rychle na Strahov, kde je čekala další zkouška. Tentokrát
ale na velkém stadionu E Rošického. Trénink měli již od 7:10.
Starší vstávali v 8:00, protož z nedělního průvodu a prvním
vyčerpávající zkoušce se chtěli vyspat. Když se ve čtvrt na devět
dostali na snídani, čekaly na ně jen housky s máslem!!!
Malá část starších žáků si šla zaplavat do Tyršova domu. Zbytek
jen tak polehával. Mezitím se vrátili mladší ze svého tréninku.
Odpoledne měli všichni volno, ale starší se museli doučovat
ještě závěrečnou skladbu Pozdrav Tobě a také museli stihnout
svůj trénink v 17:40. Když přišli na seřadiště, zjistili, že na ně
čeká velký stadion. Tentokrát jim trénink skončil až v 22:30 a to
proto, že měli svoji nácvičnou Výletu s aerobikem a ještě
trénink Pozdrav Tobě.
Když přišli do školy. Malí spali, jako datlíci a nic je nedokázalo
vzbudit.
Jelikož měli starší poslední jídlo v 17 hodin, vydanou energii
všichni doplnili ještě z vlastních zásob – řízek od maminky,
sušenky.

Odpoledne se šli všichni vykoupat. A tentokrát se to povedlo,
protože bazén byl rezervovaný. Po večeři začali všichni balit a
nosit věci do hlavní síně ZŠ.
Na osmou se všichni z TJ SOKOLA SOKOLEČ vydali na
Strahov, kde je čekalo hlavní vystoupení. Honza musel opustit
skupinu trochu dříve, aby stihl řazení vlajek. Malí se řadili hned
po odchodu prvních skladeb a vlajkonošů.
Velcí měli nástup až ve 22:00,
mohli se tady ještě podívat na
zahájení a vystoupení našich
POČÍTADÝLEK.
Malým se vystoupení povedlo a
někteří se dokonce dostali na
velkoplošnou
obrazovku
na
stadionu. Atmosféra na stadionu se
zhušťovala při příchodu tmy. Něco
po půl jedenácté také vyráželi i
starší na stadion. I těm se vystoupení moc povedlo. Lidé tleskali
a všem se moc líbily i světelné efekty na stadionu.
Jelikož dorostenci se účastnili ještě závěrečného vystoupení
„POZDRAV TOBĚ“, tak během 3 minut se museli dostat do
vchodu na druhé straně stadionu. Stihli to. Nastupovali na závěr
a stadion tleskal. Vše se podařil a všem se neskonale líbil kruh
světélkujících cvičenců kolem něhož běhaly dívky s hořícími
pochodněmi. Byl to úchvatný závěr.
Po skončení jsme se měli sejít u autobusu na parkovišti, ale
Eliška se ztratila. Naštěstí jsme ji ale rychle našli a bylo vše
vpořádku. Ze Strahova jsme jeli naložit tašky a hurá domů.

Úterý 4. 7. 2006
Tentokrát na oba oddíly čekaly tréninky dva. Ráno a večer. Malí
museli opět vstávat brzy a velcí si mohli přispat. Jelikož ale
nechtěli opakovat pondělní
snídani, vstali ještě o 15
minut dříve a skoky velkými
jako v sedmimílových botách
běželi na snídani.
Odpoledne se šli všichni
koupat, ale protože byl bazén
plný, museli vymyslet plán
B. A jelikož je to od Tyršova
domu co by kamenem
dohodil na Petřín, šli jsme se
podívat
tam.
Marcela
s Honzou byli zásadně proti
tomu, aby se trmáceli takový
kopec kvůli vyhlídce, ale šli
taky. A když se všichni
nahoře posilnili a viděli se
v zrcadlovém bludišti, dostali
hnedka jinou náladu a dolu se
jim šlo, div neběželi.
Do školy se dostali akorát na večeři. Honza měl to štěstí, že byl
vybrán jako vlajkonoš při zahájení večerního sletového
programu.
V úterý večer byla veřejná generální zkouška, na kterou sice
moc lidí nepřišlo, ale i tak tam byla atmosféra dokonalá. Domů
se všichni dostali opět až po jedenácté hodině. Přičemž malí
usnuli na tribuně ještě před koncem vystoupení, ale někteří
vydrželi a mohli vidět úžasnou noční světelnou show s cédéčky.

Dodatek: myslím, že mluvím za všechny cvičence, když
poděkuji Zlatce Ludvíkové a Magdě Zemancové, že to s námi
vydržely a neztratily hlavy a nervy...
Honza Kulich
SLOŽENÍ TÝMŮ
Starší: Jan Kulich, Jana Boumová, Iveta Drahokoupilová,
Marcela Bělohlávková, Hana Šafránková, Hana Pavlíčková,
Eliška Dohnálková, Eliška Křepelová, Veronika Zalabáková.
Mladší: Tomáš Pokorný, Michal Krejčík, Daniel Sipajda, Jana
Ludvíková, Pavlínka Mrázová, Petra Provazníková, Věra
Koláčná, Tereza Hlásková.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Do života jsme přivítali:
Březen
Kamila Čápová
červen
Matěj Kakrda
Tomáš Katrňák

Gratulujeme k významným výročím:
březen
Mojžíš Václav
90
Kára Václav
75
květen
Ludvíková Miloslava 75
červen
Vajcová Oldřiška
80
září
Zemancová Růžena 75
Hubalová Zdeňka
80
říjen
Novák Josef
80
Řeháková Božena
75
listopad
Krojidlová Vlasta
75
prosinec
Vanková Marie
85
Červenka Josef
85

Svaz chovatelů Sokoleč pořádá

POSVÍCENSKOU ZÁBAVU
Dne 11. 11. 2006 v sále místní sokolovny.
Od 20.00 vás bude hrát orchestr pana Jaroslava Trnky
TOX
Je pro vás připravena bohatá tombola.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INZERCE
Prodej včelího medu - 70 Kč/kg
Dymeš František
V Lípách 252, Sokoleč

Bezdrátový Internet v Sokolči
www.jirivana.net
www.internet.sokolec.cz


Nabízíme možnost připojení k INTERNETU za nejlepší
 Nemáme žádné aktivační poplatky!
cenu v naší obci.
 Lze také připojit i klienty, kteří již jsou připojeni ke
 Jste připojeni 24 hodin denně a přitom nejste omezeni
konkurenčním sítím, s využitím stávajícího zařízení. Můžete
požádat o vyzkoušení našich služeb a poté se rozhodnout.
množstvím stažených dat.
 Datovou linku máte vždy garantovanou (bez agregace).
Nabízíme za mnohem nižší cenu vyšší rychlost a kvalitnější
 Přibližná cena instalace je 2000-2500Kč. V ceně je
spojení!
započítáno jen zařízení které je potřeba pro připojení a
 Nabízíme tři tarify a po dohodě lze vytvořit i individuální.
montáž provedeme zdarma!
Pokud máte zájem, či dotaz můžete se obrátit na:
Tarif
Rychlost
Cena vč.DPH
INTERNET MINI

128 kbit/s

250,- Kč

INTERNET STANDARD

256 kbit/s

400,- Kč

INTERNET EXCLUSIVE

512 kbit/s

700,- Kč

Jiří Váňa
Dobřichov 265
tel: 775 155 545
e-mail: jirivana@email.cz
ICQ: 338313049

Zdeněk Bernard
Sokoleč 10
tel: 608 059 941
e-mail: zdenek.bernard@seznam.cz

ceny jsou koncové a s DPH
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2006/2007 S NOVÝMI PRVŇÁČKY
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REKONSTRUKCE SOKOLOVNY – a její nová silueta
Zvednutí střechy a oprava
balkonu. Zavedení
osvětlení.

Dlažba v přísálí
u kuchyně
Zvednutí střechy s novou krytinou, zateplení,
klempířské práce a dostavba bytu pro správce.

Výčep – srovnání podlahy a
položení nové dlažby, která
pokračuje až do přísálí. Nový
výčepní pult a dřevěné poličky.
Zazdění dveří z výčepu do
vchodových prostor.

Obroušené parkety s povrchovou úpravou, nově vymalovaná sokolovna.
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: 30. 2 2006
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. Vydává OÚ Sokoleč. Za případné chyby se předem omlouváme.
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