SLOVO STAROSTY ₪₪₪
Vážení spoluobčané,
je čas, abychom Vás informovali, jak obec hospodaří, jak se nám daří a nedaří budovat naší krásnou obec. Mám velkou radost, že se mi podařilo
sehnat dotaci na rekonstrukci školy a na výstavbu 1. etapy vodovodu. Dále bych Vás chtěl informovat, že naše obec má 905 obyvatel.
Vím, že jsem tímto navyšováním obyvatel jako „koleda“ a znám názory některých občanů (nech obec takovou jaká je, nám stačí), i to je řešení a
pro zastupitele je to nejjednodušší. Když jsem před 8 lety nastoupil do zastupitelstva obce, rodilo se nám v obci 6-7 dětí za rok a 12-13 občanů
zemřelo a do obecní pokladny přicházelo od státu přes 3 mil. Kč. Dnes se nám rodí jednou tolik dětí a do obecní pokladny nám přichází přes
6 mil. Kč, tak porovnejte, která bilance je pro naši obec perspektivnější.
Nejvíc mě mrzí, že někteří naši spoluobčané hospodaření naší obce nezajímá a pouze jen tak něco „plácají“ a lacině kritizují. Chtěl bych Vám
připomenout, že za odpad vybereme od občanů 450 tisíc Kč na poplatcích a platíme 1,2 mil. Kč za odvoz a uložení odpadu. Na to a ostatní věci musí
obec mít, abychom občany co nejméně zatěžovali placením různých poplatků. Byl bych rád, aby obec hospodařila tak, aby náš občan nemusel platit
vůbec žádné poplatky, ale na to si musíme nejdříve vydělat. Musíme mít stále na mysli, že rozvoj a údržba obce něco stojí.
Škola_Na rekonstrukci školy už čtyři roky žádám o dotaci a vždy neúspěšně (jednou jsme dostali dotaci na výměnu oken), ale letos jsme byli
úspěšní a Krajský úřad naší obci schválil dotaci 3.500.000 Kč na rekonstrukci školy a přístavbu počítačové místnosti. Proběhlo výběrové řízení na
firmu, která bude tuto akci realizovat. S touto firmou je podepsaná smlouva, ještě zbývá vyřídit formality a podepsat smlouvu s Krajským úřadem a
můžeme začít. Jak už jsem se zmínil, na dvoře školy vybudujeme počítačovou místnost, a to hlavně z důvodu, že zde bude další sociální zařízení, a
potom se může v budoucnu navýšit počet žáků ve škole a hlavně chci, aby naše škola byla maximálně technicky vybavená a našim dětem se dalo v
jejich začátcích co nejlepší vzdělání. Dále zateplíme fasádu budovy (pouze hladké stěny, ozdobná fasáda zůstane) a uděláme novou fasádu. Musíme
zateplit i strop na celé škole (mezi trámy, kde je pouze 20 cm volný prostor) foukanou skelnou vatou. Zateplení se dělá z důvodu šetření elektrické
energie, která je stále dražší a my chceme šetřit náklady na provoz školy. Přitom se bude dělat nová střecha na celé škole. Tato rekonstrukce bude
celkem stát 4.200.000 Kč a na to nám Krajský úřad přispěje 3.500.000 Kč.
Podařilo se mi konečně přimět O2, aby zvýšili v naší obci signál, protože kdo má mobil od uvedeného operátora, tak se v naší obci těžko dovolá.
Mám to zastupitelstvem obce odsouhlasené, už zbývá pouze podepsat smlouvu. Vysílač bude umístěn na škole (statikem je schválené, že vazba na
škole vysílač unese) a uvedená firma bude dávat pronájem obci 60 tisíc Kč za rok. Těchto 60 tisíc Kč bych chtěl nechat škole k volnému použití
např. k úhradě kurzu plavání, výlety atd.
Stavební parcely směr Poděbrady_Zde nám zbývá dokončit silnice, vybudovat chodníky, požádat o kolaudaci. Jistě víte, že stavební parcely se
už nabízí k prodeji. Naši obci zbývají prodat ještě čtyři stavební parcely.
Stavební parcely na Cerhenice_V této lokalitě žádáme v tuto chvíli o stavební povolení a musíme zvážit, kdy parcely začneme budovat, protože
v současné době zájem o stavební parcely poklesl a investice na vybudování inženýrských sítí v této lokalitě jsou kolem 12 až 14 milionů Kč. Tyto
investované peníze bychom měli do pěti let získat prodejem uvedených staveních parcel zpět do obecní pokladny, jinak se rozplynou v rozpočtu a
nic pořádného se za ně neudělá.
Vodovod _Musím Vám s radostí oznámit, že Ministerstvo zemědělství ČR nám naši žádost schválilo a krajský úřad nám přidělil prioritu. Zbývá
z naší strany doplnit požadavky ministerstva, podepsat smlouvu a mohli bychom, když vše dobře dopadne, na podzim začít vodovod – I. etapu
budovat. (I. etapa to je přívodní řád z Poděbrad do Sokolče a polovina obce od mlýna až po myslivnu.)

Borovice u koupaliště
Chtěl bych Vám vysvětlit, jak se věci skutečně okolo této záležitosti mají. Když jsme budovali před šesti lety kanalizaci, tak na kontě měla obec
3 miliony Kč, které našetřilo předešlé zastupitelstvo obce a za to jim patří poděkování. Naše obec měla na vybudování kanalizace doplatit 7 mil. Kč,
tak jsme šetřili, vybrali příspěvky na kanalizaci od občanů a dali tu požadovanou částku dohromady, ale v dalším roce stát zařadil tuto stavbu do
zvýšeného DPH z 5% na 19% a pro naši obec to znamenalo navýšení ceny na kanalizaci o dalších 8 milionů Kč, které nebylo kde vzít a ani si půjčit,
protože veškerý majetek (za 13 mil. Kč) je zastavený na půjčku na kanalizaci, kterou každý rok splácíme. Tak nám zbyly dvě možnosti, buď požádat
spoluobčany o další příspěvek a nebo půjčku, a to vycházelo 10.000 Kč na každého občana včetně dětí a nebo něco prodat. Rozhodli jsme, že
nebudeme naše občany zatěžovat dalším příspěvkem ani půjčkou. Vymyslel jsem, že prodáme pozemky v areálu JZD, za které jsme získali
3,5 mil. Kč a další peníze získáme tím, že vybudujeme u koupaliště stavební parcely a ty prodáme, kde bychom měli získat další 4 mil. Kč.
Zastupitelstvo tuto variantu schválilo a já s panem Dymešem, který dělal v této době starostu obce jsme to tak provedli a tím jsme se dostali z vážné
situace, abychom nezadlužili obec, protože smlouvy byly podepsané a faktury s termínem o zaplacení nám každý měsíc přicházely k proplacení.
Když jsme vybudovali tyto dvě stavební parcely, tak jsme museli slíbit na stavebním úřadě, že tyto borovice, které sousedí s uvedenou parcelou
vykácíme a na tomto místě se vybuduje okrasný park s nižším porostem. Byl vyhlášen záměr prodat tyto stavební parcely za minimální cenu
800 Kč/m2, kde se přihlásil pan Zdeněk Škarvada ml. jako jediný zájemce s tím, že uvedenou cenu respektuje a že navíc přebuduje tréninkové hřiště,
a to splnil. Pokud bychom slib o vykácení nedodrželi, tak z naší strany by to bylo nekorektní jednání. To by bylo jednání na úrovni organizátora akce
„borovice“ a některých mu podobných, který ze své zášti a nějakých rodinných problémů a zřejmě i závisti, že se panu Škarvadovi daří podnikat a on
musí často měnit zaměstnání, protože se nikde na trhu práce neuplatní, tuto akci zorganizoval. Tento organizátor mne mnohokrát oslovil, abych ho
napsal na kandidátku a udělal z něho starostu obce, že by v obci udělal pořádek, tak možná, že už je to jeho předvolební kampaň, na to má právo,
protože volby, to je soutěž a kdo vyhraje. O tom musí rozhodnout voliči (občané naši obce). Já to jinak nevidím, protože jako ochránce stromů měl
za svým rodinným domem vzrostlé břízy a neustále žadonil, aby je mohl vykácet, že mu ohrožují dům atd. Já organizátora i ostatní ujišťuji podle
toho, jak jsem viděl projekt, tak pan Škarvada ml. na uvedených parcelách postaví nádherný rodinný dům, který bude tuto část obce zdobit a okrasný
park, který se bude do těchto míst hodit (park i pozemek, na kterém bude uvedený park vybudovaný, zůstane vždy ve vlastnictví obce).

Závěrem bych chtěl říci, že jsme jedna z málo obcí, kde mají tak zodpovědný přístup k obecnímu majetku a hospodaření s obecní pokladnou.
Mnohokrát do roka dostávám nabídky na různé práce pro obec a vždy slyším, vy jste snad jediná obec, která má stále na svém kontě peníze a já na to
odpovídám, utratit peníze umí každý „trouba“, ale vydělat je, to už je horší.
Já bych Vám chtěl sdělit, že se v žádném případě nechci zapojovat do nějakých osobních sporů, já se snažím svoji práci dělat, jak nejlépe umím a
vím, že kdyby na tomto místě seděl skutečný politik (příklad Cerhenice) s vyšším vzděláním, tak možná by byl schopný sehnat více peněz do obce a
obec by vedl lépe, já se tomu nebráním a klidně, když budete mít lepšího starostu, tak odstoupím. V žádném případě se ale nezaleknu pár
„křiklounů“, kteří si dají nějaké pivo navíc a pak neví, co mluví, protože se neseznámí se skutečností (ta skutečnost a pravda je ani nezajímá) a pouze
křičí. Já a ostatní zastupitelé jsme dali slib, že se o obec budeme řádně a svědomitě starat a to se nám daří. Takže nějaké ty řeči, „kdo maže, tak jede“
si poopravte na, „kdo pracuje a má peníze, tak buduje a podniká“. To je kapitalismus a ten většina z Vás chtěla, tak se snažte této době přizpůsobit a
nechtějte režim v našem státě měnit tak, jak by se Vám to zrovna hodilo.
Mráz Jiří, starosta obce
Vážení spoluobčané,
chtěl bych se několika větami připojit k diskuzi o kácení stromů u koupaliště. V době výstavby kanalizace jsme potřebovali získat peníze na
úhradu podílu naší obce na její realizaci. Jednou z možností, která by nezatěžovala občany bylo vytvoření a prodej stavebních parcel na obecních
pozemcích. Jednou z lokalit byla i louka u koupaliště. Z ní jsme vytvořili dvě stavební parcely, které jsme nabídli k prodeji. Jediný zájemce, který
respektoval naši cenu byl p. Škarvada ml., kterému jsme slíbili po konzultaci se stavebním úřadem, že borovice podél jeho parcely vykácíme.
Náhradou za to, on upraví tréninkové hřiště. Na místě vykácených borovic zřídíme okrasný park. Tento náš záměr byl řádně projednán na
zastupitelstvu, zveřejněn a když k němu nebylo z řad občanů připomínek, byl zastupitelstvem schválen. Myslím, že právě v té době byl dán prostor
na diskuzi o kácení. Bohužel, se ale pro naprostý nezájem občanů o práci zastupitelů i starosty žádná diskuze nekonala. Proto dnes, kdy již dochází
k plnění dohody ze strany obce se již těžko nechá najít nějaké jiné rozumné řešení. Vrátit peníze za prodané parcely nevidím z hlediska prospěchu
obce jako rozumné.
František Dymeš (bývalý starosta)
Vážený pane starosto, dámy a pánové ze zastupitelstva,
Obracím se na vás jako občan (celých 40 let) Sokolče, kterému není lhostejný vývoj a sled některých událostí z poslední doby.
Obec Sokoleč patří nesporně mezi přední obce okresu a v mnohém i vně okresu co se týká kvality bydlení, občanské vybavenosti, služeb, údržby
obce, nabídky volnočasových aktivit a celkového pojetí života na vesnici jako takového. Není potřeba se dlouhosáhle rozepisovat co všechno je tím
myšleno, to jako zástupci obce jistě sami víte nejlépe ze všech. Je potřeba jen napsat, že to není názor pouze většiny lidí v Sokolči trvale žijících, ale
i do naší obce dojíždějících za prací, rekreačnímu bydlení, rekreací jako takovou nebo jen úplně náhodou, např. na hudební festival či fotbalový
zápas.
Před pár týdny se však objevil problém - borek u koupaliště. Nechci se v tomto dopise věnovat tomuto problému, na to se najde jistě prostor
v budoucnu, jak se říká, hlavy vychladnou a aktéři budou po zásluze „odměněni“. Asi jste všichni informováni, že tento problém vznikl za velkého
přispění jednoho pána ze Sokolče a jednoho pána ze Sadské. A kde vznikl? Na tenisových kurtech! Ano, na tenisových kurtech obce Sokoleč! Ty
tenisové kurty, které jsou na pozemcích obce a kde se obec podílí na činnosti tenisového oddílu! A kde se páni aktéři domlouvají, jaký postup zvolí,
aby naši obec poškodili. Ano, poškodili! Jsou to možná silná slova, ale jak se říká, na hrubý pytel hrubá záplata. Apeluji tímto na obecní
zastupitelstvo, aby prostřednictvím pana starosty sjednalo bezodkladnou nápravu. Je naprosto nepřístupné, aby si „pan podnikatel“ jezdil na tenisový
kurt, tedy obecní pozemek hrát za směšných pár korun celou sezonu i několikrát týdně svůj „tenísek“ a s místním nepříliš inteligentním občanem
útočili na obec. Aby prostřednictvím médií vyhrožovali obci jakýmsi auditem hospodaření, auditem činnosti zastupitelstva, velmi hrubě uráželi
osobu pana starosty podobné nechutnosti… Je potřeba okamžitě v součinnosti s předsedou oddílu, pokud taková osoba vůbec v tomto oddílu
existuje, vyhostit v rámci možností takového člověka z obce, tzn. znemožnit mu, aby pokračoval ve využívání obecních sportovišť. Neměl by to
přeci být vůbec žádný problém, i za cenu vrácení těch směšných pár korun…
Věřím, že tato událost semkne obecní zastupitelstvo a jednoznačně podpoří tuto mou aktivitu s ohledem na jistý stupeň nebezpečnosti počínání
těchto lidí pro celou obec, včera to byla petice proti „borku“, „zítra“ bude proti čemu?
Prosím o vyjádření k tomuto dopisu, stačí prostřednictvím pana starosty nebo místostarosty, případně otištění v obecním Sokolíku.
S úctou
Zdeněk Škarvada, občan Sokolče
Vážení spoluobčané,
já i ostatní zastupitelé si myslíme, že pan starosta Vám problém ohledně kácení borovic u koupaliště podrobně vysvětlil.
V době, kdy naše obec žádá o dotace na školu, vodovod a nové silnice, je vyhrožování obci auditem, vláčení v novinách a na stránkách internetu
zcela zbytečné. Chceme nadále kolem tenisových kurtů a celého sportovního areálu co nejvíce zeleně a věříme, že na nový park si všichni brzy
zvykneme a bude pro všechny naše občany do budoucna spíše příjemným místem, než problémem.
Myslíme si, že máme všichni společný zájem na tom, aby se tato nepříjemná záležitost co nejdříve vyřešila a soužití našich občanů bylo co
nejlepší.
Melezinek Roman (místostarosta obce)

Zpráva o kontrole finančního hospodaření a dodržování rozpočtu obce:
Dne 22. července 2011 byla provedena kontrola finančního hospodaření obecního úřadu Sokoleč. Kontrolu provedl finanční výbor obce ve
složení Sipajda Marián a Jana Kulichová. Bylo kontrolováno dodržování rozpočtu obce a stav hospodaření k 30.6.2011. Přehled příjmů a výdajů
k 30. 6. 2011:
Celkové příjmy obce
7.115.217 Kč
Celkové výdaje
4.116.646 Kč
Běžný účet k 30. 6. 2011 byl
11.896.858 Kč.
Dodržování rozpočtu obce je zajišťováno rozpočtovými opatřeními. Kontrolou nebyly zjištěné žádné nedostatky.
Za finanční výbor: Sipajda Marián a Jana Kulichová
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„Mýtina 2011“
Letos proběhl již 7. ročník trampského festivalu „Mýtina“. Po několika letech se konečně vydařilo počasí, a to k nám přilákalo lidi v hojném
počtu. Přijeli se na kolech, auty, auty s karavany, ale i pěšky. Lidé si mohli poslechnout devět trampských a folkových kapel, které patří v této oblasti
mezi nejlepší v republice, např. Wabi Daněk, Zlatý Orel nebo skupina KTO. Bylo zde i velké vyžití pro děti. Mimo jiné třeba jízda na koni, stánky se
suvenýry s trampskými motivy, zmrzlina, stánek s domácími dobrotami a další.
7. ročník Mýtiny skončil, a když vše půjde dobře, můžeme se těšit na ročník osmý. Závěrem bych chtěla poděkovat hlavním pořadatelům panu
K. Krojidlovi ml., K. Krojidlovi st., panu M. Tomkovi, ale i ostatním, kteří pomáhali. Za obrovské pracovní nasazení, aby bylo vše zajištěno na sto
procent a aby vše klaplo do puntíku. Velké poděkování patří obci Cerhenice za peněžní dotaci a za půjčení věcí na Mýtinu.
Velké díky Všem
Vaše kamarádka z Mýtiny
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Velikonoční výstava
Velikonoční výstavu
uspořádaly 16. a 17. 4.
2011 pí. Mojžíšová a
pí. Keilová. Výstavu
bylo možné navštívit
v síni Obecního úřadu
Sokoleč. Doufáme, že
se
na
rukodělné
předměty
budeme
moci těšit i na příští
rok.

NEZAPOMEŇTE SE ZÚČASTNIT
24. 9. 2011 pořádá Tělocvičná jednota Sokol Sokoleč VÁCLAVSKOU ZÁBAVU, na kterou srdečně zveme všechny občany. K tanci a také
k poslechu hraje oblíbená skupina ECHO KOLÍN. Přijďte se pobavit a zatancovat si.
19. 11. 2011 MS ČČK pořádá v sokolovně Sokoleč PODZIMNÍ ZÁBAVU. K tanci a poslech hraje kapela HUSBERY. Srdečně Vás zveme
pojďte se bavit!
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Do života jsme přivítali
Botek Petr
Veselý Lukáš
Faust Petr

₪

Gratulujeme k jubileu
Tyle Vítězslav
Šátek Josef
Bělohlávková Marie
Kára Josef
Kulich František
Kára Jiří
Plesníková Božena
Štiková Božena

Čáp Karel
Kalouš Vladimír
Hanzlová Magdaléna
Vajcová Oldřiška

Kubát Jan
Kosinová Barbora
Koubek Matyáš
Mlnařík Vojtěch
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Langmajer Josef
Kronusová Věra
Kára Václav

Rozloučili jsme se s Vámi
Matoušek Petr

Burian Karel
Kárová Zdeňka
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Čápová Marie
Černá Jiřina

Škarvadová Olga

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo ze dne 19. 1. 2011
 ZO projednalo a schválilo výši finančního daru pro občanské sdružení Přístavcentrum zdravotně postižených v Poděbradech, které navštěvuje 1 dítě z naší
obce. Výše daru je 6.000 Kč.
 ZO projednalo a schválilo převedení neinvestičního příspěvku na činnost
zájmovým organizacím: ZO ČSCH Sokoleč - 10.000 Kč; Tenis Sokoleč 10.000 Kč; TJ Sokol Sokoleč - 50.000 Kč; SK Sokoleč - 80.000 Kč; MS
Březina Sokoleč - 10.000 Kč.
 ZO pověřilo místostarostu obce p. Romana Melezinka užíváním závěsného
odznaku se státním znakem ČR (dle § 108 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o
obcích), aby mohl přijímat prohlášení o uzavření manželství.
 ZO projednalo a schválilo vyzvat firmy Váňa, Pecl, které mají umístěné
stožáry na střeše ZŠ letce Františka Nováka v Sokolči, aby si zde umístily
počítadla pro odběr elektrické energie. Dále projednalo a schválilo vyzvat
firmu provozující stojan na odběr EKO vody v Sokolči též k umístění počítadla
pro odběr elektrické energie.
 ZO projednalo a schválilo výši poplatků za odpad a výši poplatků za psa na rok
2011. Výše poplatků se nemění.
 ZO projednalo a schválilo splátky neinvestičního příspěvku pro rok 2011 ZŠ a
MŠ letce Františka Nováka v Sokolči.

splátka bude ve výši 600.000 Kč uhrazena do 31.1.2011

splátka bude ve výši 570.000 Kč uhrazena do 15.6.2011
 ZO projednalo a schválilo výši odměn zastupitelům k 1.1.2011. Odměny se
nemění.
 ZO projednalo a schválilo dodatek č.1 ke smlouvě s Městem Poděbrady - o
uložení vodovodního řádu pro obec Sokoleč I. etapa.

₪₪

₪

 ZO projednalo a schválilo prodloužení smlouvy s firmou Pečecké služby o
nakládání s komunálním odpadem na území obce Sokoleč.
 ZO projednalo zastupování pí. Bernardové po dobu nemoci a doporučilo
starostovi obce, aby po dobu její nepřítomnosti vykonávala účetnické práce sl.
Faustová.
 ZO projednalo a schválilo žádost o směnu pozemků s firmou M STEEL CZ
s.r.o. Poděbrady. Jedná se o pozemky p.p.č.659/70, a p.p.č.659/3.
 ZO projednalo a schválilo firmu Origine Solutions, aby vytvořila obci Sokoleč
nové internetové stránky dle její cenové nabídky.
 ZO projednalo a schválilo prodej pozemků za určenou cenu 100 Kč/m2 –
parc.č. 659/80, č.parc. 902/28.
 ZO bylo informováno starostou obce o podání žádosti o dotaci SFROM na
školu letce Františka Nováka v Sokolči.
 ZO projednalo a schválilo zrušení záměru ze dne 10.12.2010 na prodej
pozemku parcelní číslo KN 459 a KN 461/12.
 ZO bylo informováno o záměru středočeského kraje. V rámci snižování
finančních prostředků základní dopravní obslužnosti se ruší spoje linky č.
270039.

Zápis ze zastupitelstva z 2. 2. 2011
 ZO projednalo žádost společnosti T-Mobile o změnu nájemní smlouvy
uzavřené s obcí Sokoleč, a to o snížení stávající výše nájemného o 30%.
Původní návrh obce Sokoleč bylo požádat T-Mobile o navýšení nájemného o
50% a z tohoto důvodu žádost ZO neschválilo.
 ZO schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
se společností ČEZ Distribuce, a.s.
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 ZO projednalo a schválilo předání vedení místní knihovny v roce 2011 pí. Evě
Junkové. Předání proběhne s pí. Boumovou, která knihovnu doposud vedla.
 ZO projednalo a schválilo žádost p. Luboše Vaňka ze Stanice pro zraněné a
hendikepované živočichy v Pátku o nafocení obecního znaku a praporu obce
Sokoleč.
 ZO projednalo, schválilo a pověřilo starostu obce Jiřího Mráze, aby zažádal na
Úřad práce v Nymburce o 8 míst pro pracovníky na veřejně prospěšné práce na
rok 2011.
 ZO projednalo a schválilo dotaci ČČK za besídku pro děti ve výši 5.000 Kč a
mysliveckému spolku za uspořádání plesu ve výši 5.000 Kč.
 ZO schválilo splátku úvěru SOJP ve výši 177.008 Kč.
 ZO projednalo a vyhodnotilo soutěž na stavební pozemky lokalita „Ohrada“
Sokoleč. Obecní úřad obdržel celkem 14 zalepených obálek - žádostí o
stavební parcely. Přidělení stavebních pozemků v lokalitě „Ohrada“ Sokoleč:
KN 392/90 Jitka a Petr Holých, Poděbrady; KN 392/92 Mgr. Zdeněk Seibert,
Sokoleč; KN 392/89 Petr Švesták, Hana Šafránková, Sokoleč; KN 392/93
Radim Pošík, Poděbrady; KN 392/116 Eva Davidová, Poděbrady.
Pro přidělení ostatních pozemků, kde bylo více zájemců ZO doporučilo
starostovi obce pozvat všechny zájemce k osobní dohodě. Pokud se zúčastnění
nedohodnou bude přidělování stavebních pozemků dále řešeno formou nejvyšší
nabídky za 1 m2 na příštím zasedání ZO dne 2.3.2011.

Zastupitelstvo ze dne 16. 2. 2011
 Zastupitelstvo obce projednalo a vyhodnotilo dodavatele na vytvoření nových
webových stránek pro obec Sokoleč. Po zvážení cenových nabídek firmy
Origine Solutions a firmy Petr Slabý Úspěšný web byla pro nižší pořizovací a
udržovací cenu vybrána firma Origine Solutions.
 Po osobní dohodě zájemců o stavební pozemky (na tyto pozemky bylo více
zájemců) se starostou obce p. Jiřím Mrázem ZO schválilo přidělení těchto
stavebních pozemků takto: KN 392/95 David Petr, Poděbrady; KN 392/117
Slavík Milan Bc., Poděbrady; KN 392/118 Kulíková Anna, Praha; KN 392/119
Urban Marek, Poděbrady; KN 392/87 Chuchvalec Josef, Chuchvalcová Jana,
Sokoleč; KN 392/94 Cháberová Olivie, Poděbrady.
 ZO schválilo směnu pozemků s firmou M STEEL CZ s r.o., Poděbrady - jedná
se o pozemky p.p.č. 659/70 a p.p.č. 659/82.
 ZO projednalo a vyhodnotilo nabídky na zhotovení 2 ks vchodových dveří na
Obecní úřad. Nabídky předložily firmy KAS-OKNA Velim a p. Polák Oldřich
Sokoleč. Pro nižší pořizovací cenu byl vybrán p. Polák Oldřich.
 ZO projednalo žádost p. Šmída, který provozuje pouťové atrakce, aby v době
konání poutě v červnu 2011 získal jako jediný prioritu v naší obci. ZO s tímto
nesouhlasí a doporučilo oslovit i jiné provozovatele těchto atrakcí.
 ZO projednalo žádost Svazu tělesně postižených o.s. o finanční příspěvek.
K tomuto se vyjádřil místostarosta obce p. Roman Melezinek a finanční
příspěvek dle svého rozhodnutí zaplatí ve výši 2.000 Kč ze svých soukromých
prostředků.
 ZO vzalo na vědomí oznámení o konání akce Občanským sdružením Mýtina
Sokoleč. Country bál se bude konat v místní sokolovně dne 12.3.2011.

Zápis ze zastupitelstva ze dne 2. 3. 2011
 ZO projednalo a schválilo předání vedení účetnictví a daňové evidence obce
Sokoleč od roku 2011 firmě - ing. Ekertová Jiřina, Velenice.
 ZO projednalo oslovení 3 firem na vypracování cenové nabídky na přístavbu
učebny počítačů při základní škole letce Františka Nováka. Osloveny byly
firmy: K G Tranzit, s r.o., Velim; Prostav, s r.o. Poděbrady; REAL Kolín s r.o.,
Kolín.
 ZO bylo seznámeno s nabídkou na opravu komunikací v obci Sokoleč od
Projekční kanceláře ing. Hynka Seinera, Pardubice. Rozhodnutí v této věci se
odkládá a nechává se otevřené.
 ZO projednalo a schválilo uzavření nevýhradní smlouvy na prodej stavebních
parcel.
 V diskuzi byl pověřen místostarosta Roman Melezinek, aby zaurgoval u firmy
Tannaco postavení náhradního stožáru pro čapí hnízdo.

Zastupitelstvo ze dne 9. 3. 2011
 ZO projednalo a schválilo směnu pozemku parcelní číslo 659/82 o výměře
8.669 m2 za pozemek parcelní číslo 659/70 o výměře 5.779 m2. Záměr o
směně pozemků byl vyvěšen od 17.2.2011-5.3.2011. Přihlásil se jeden zájemce
a to firma M STEEL CZ, Poděbrady.
 ZO projednalo a schválilo pronájem pozemku parcelní číslo 659/3 o výměře
36.331 m2 (orná půda). Záměr o pronájmu pozemku byl vyvěšen od
17.2.2011-5.3.2011. Přihlásil se jeden zájemce a to firma AGRO Sokoleč, a.s.

Zastupitelstvo ze dne 30. 3. 2011
 ZO projednalo a schválilo pronájem pozemku parcelní číslo 659/72 o výměře
2.628 m2.
 ZO projednalo a schválilo vyplacení finančních příspěvků za uspořádání
zábavy a to: TJ Sokol za uspořádání Silvestra 2010 ve výši 5.000 Kč; ČSCH
Sokoleč za uspořádání dětského karnevalu dne 13.3.2011 ve výši 4.000 Kč;
Sdružení Mýtina za uspořádání Country bálu dne 12.3.2011 ve výši 5.000 Kč.
 ZO projednalo a schválilo přijetí 6 pracovníku na VPP v roce 2011 na základě
uzavřené dohody s Úřadem práce v Nymburku.
 ZO projednalo pravidla pro přijetí dětí do MŠ Sokoleč a pověřilo pí.
Boumovou, aby vypracovala konkrétní kritéria, dle kterých se bude postupovat
při přijímaní dětí do MŠ Sokoleč.

 ZO bylo seznámeno starostou obce s nabídkou, kterou předložil p. Škarvada na
odkoupení močidla v Sokolči a s nabídkou na vybudování asfaltové silnice u
této lokality. Po projednání ZO tuto nabídku zamítlo.
 ZO bylo seznámeno s žádostí p. Škarvady na vykácení stromů na parcele
č. 461/10 z důvodu výstavby rodinného domu a garáže na přilehlých
pozemcích. P. Škarvada se tímto zavazuje, že porost na vlastní náklady vykácí,
zlikviduje pařezy, urovná pozemek a vysadí keře pro budoucí možný park. Za
prm vytěženého dřeva nabízí 500 Kč. ZO tuto žádost schválilo.
 ZO bylo seznámeno s došlými nabídkami oslovených firem na rekonstrukci
Základní školy letce Františka Nováka v Sokolči. Prostav Poděbrady
4.290.381 Kč; KG Tranzit Velim 4.870.762 Kč; Real Kolín 5.188.171 Kč.
Pro nejnižší nabídnutou cenu ZO schválilo jako dodavatele prací na
rekonstrukci ZŠ firmu Prostav Poděbrady. Smlouva bude uzavřena až Obec
Sokoleč obdrží dotaci na tyto práce.
 ZO bylo seznámeno s žádostí pí. Mojžíšové a pí. Keilové o pronájem zasedací
místnosti OÚ na 16. a 17.4.2011 z důvodu uspořádání velikonoční výstavy.
Částka za pronájem je stanovena na 500 Kč. ZO toto schválilo.

Zastupitelstvo ze dne 27. 4. 2011
 ZO projednalo a schválilo pronájem pozemku parcelní číslo 659/72 o výměře
2.628 m2 (trvalý travní porost). Záměr o pronájmu byl vyvěšen od 31.3.201115.4.2011 a přihlásil se jeden zájemce a to firma AGRO Sokoleč, a.s.
 ZO bylo seznámeno a vzalo na vědomí kritéria pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy letce Františka Nováka
v Sokolči. Kritéria předložila ředitelka školy Mgr. Sixtová. Podrobnější
informace o těchto kritériích budou zveřejněny na internet.stránkách obce
Sokoleč-www.sokolec.cz.
Kritérium
Hodnocení
Podání
první
1
řihlášky
opakované
2
Trvalý pobyt
dítěte
trvalý pobyt v obci
3
Věk dítěte
3 roky věku (k 1.9.2011)
1
4 roky věku (v daném škol.roce)
2
5 let věku (v daném škol.roce)
3
Individuální
Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte
3
situace dítěte
Dítě se hlásí k celodennímu provozu
2
 ZO projednalo a schválilo dodatek č.1 ke smlouvě s firmou TANNACO, a.s. inženýrské sítě pro 35 RD Sokoleč. Tímto dodatkem se mění cena díla
vzhledem ke změně konstrukční vrstvy na částku celkem s DPH
10.227.835,20 Kč a termín dokončení díla na 31.7.2011.
 ZO bylo seznámeno starostou obce s ohodnocením lesního porostu na parcele
č.461/10. Na pozemku se nachází 58 prm porostu. Pan Škarvada tímto zaplatí
obci Sokoleč za prm částku 500 Kč, celkem 29.000 Kč.
 ZO bylo seznámeno s konáním hudebního festivalu „Mýtina 2011“ ve dnech
10.6.-11.6.2011. ZO nemá ke konání festivalu žádných námitek.
 ZO bylo seznámeno s hospodařením příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola letce Františka Nováka v Sokolči za rok 2010 a s inventarizací
této organizace za rok 2010.

Zastupitelstvo ze dne 25. 5. 2011
 ZO byl seznámeno s výsledkem kontroly o hospodaření obce za rok 2010,
kterou provedl Krajský úřad dne 18.5.2011. U hospodaření obce byl Krajským
úřadem zjištěn nedostatek – „výhrada“. Nebyla provedena dokladová inventura
k 31.12.2010 u některých účtů.
 ZO schválilo závěrečný účet obce Sokoleč za rok 2010. Závěrečný účet obce
Sokoleč byl schválen „s výhradou“. Tato výhrada se týká chybějící dokladové
inventury k 31.12.2010 u některých účtů. Chybějící dokladová inventura bude
doplněna do 31.12.2011 v rámci řádné inventarizace.
 ZO projednalo a schválilo prodej pozemku KN 17/4 o výměře 46 m2. Cena za
1 m2 je 100 Kč.
 ZO projednalo a schválilo nechat zpracovat geometrický plán na pozemky KN
659/64, 659/65, 659/71, 659/70 – jedná se o posunutí 1 m od silnice z důvodu
telefonního vedení a odkoupení části z pozemků KN 659/64, 659/65 (ochranné
pásmo) za 100 Kč/m2.
 ZO projednalo a schválilo požádat společnost ČEZ o vybudování přípojky na
elektrické vedení do průmyslové zóny v k.ú. Sokoleč.
 ZO projednalo a schválilo, že ZŠ a MŠ letce Františka Nováka v Sokolči může
ve školním roce 2010/2011 a v roce 2011/2012 přijímat dary účelově neurčené.
Dary budou využity pro účely rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže.
 ZO projednalo a schválilo prodej stavebních pozemků KN 392/93, KN
392/118, KN 392/117, KN 392/120, KN 392/85, KN 392/86, KN 392/90. Cena
za 1 m2 je 800 Kč.
 ZO obce projednalo a schválilo na žádost Občanského sdružení Mýtina
zapůjčení obecního pozemku č. 448/1 pro konání festivalu Mýtina 2011 ve
dnech 10.-12.6.2011. ZO určilo poplatek za konání akce na výše uvedené dny
ve výši 1.500 Kč. Dále požaduje, aby Sdružení zajistilo po skončení této akce
veškerý úklid na tomto pozemku a v jeho okolí. Pokud toto nebude dodrženo
bude uložena pokuta ve výši 3.000 Kč.

Zastupitelstvo ze dne 22. 6. 2011
 ZO projednalo a schválilo prodej pozemku KN 17/4 o výměře 46 m2. Cena za
1 m2 je 100 Kč. Záměr o prodeji pozemku byl vyvěšen od 26.5.2011 –
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9.6.2011 a přihlásil se jeden zájemce a to p. Mráz Jiří ml., Lhotecká čp. 330,
Sokoleč.
ZO projednalo a schválilo příspěvek TJ Sokolu za uspořádání dětského dne
4.6.2011 ve výši 4.000 Kč.
ZO schválilo zakoupení nového motoru – traktor Brix.
ZO schválilo umístění hracích automatů v obci Sokoleč v hostinci „Sokolečský
Valach“ na 2. pololetí 2011.
ZO projednalo a schválilo odkoupení pozemku parc.č. 659/83 o výměře 67 m2
za cenu 100 Kč/m2. Pozemek p.č. 659/83 byl oddělen od pozemků p.č. 659/64
a p.č. 659/65 - majitelem těchto pozemků je p. Čihák Miloslav.
ZO předběžně projednalo obnovu hřiště na zahradě ZŠ a MŠ letce Fr. Nováka
v Sokolči. Obnova hřiště se bude řešit až po dokončení rekonstrukce školy, na
kterou byla získána dotace od Krajského úřadu.
ZO prodiskutovalo petici, která byla na obecní úřad doručena dne 15.6.2011.
Tato petice se týká záchrany stromů na parcele 461/10. ZO bere tuto petici a
připomínky od občanů na vědomí, dále bere na vědomí stanovisko České
inspekce životního prostředí, ale rozhodlo se, že své rozhodnutí ze zasedání ZO
ze dne 7.2.2007 a ze dne 30.3.2011 nebude měnit.
ZO projednalo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci
Středočeského fondu rozvoje obcí a měst v roce 2011. ZO pověřilo starostu
obce uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. Dále ZO pověřilo starostu obce
sepsáním smlouvy s dodavatelskou firmou, firmou Prostav Poděbrady, která
bude provádět práce.
ZO projednalo předběžné schválení dotace na vybudování vodovodu v naší
obci od Ministerstva zemědělství. V případě potvrzení této dotace, ZO
pověřuje starostu, aby zajistil 3 firmy, které se zabývají výběrovým řízením na
dodavatele prací na vodovod. Vybraná firma z těchto tří, provede konečné
výběrové řízení na dodavatele prací na vodovod v naší obci.

₪₪₪

Zastupitelstvo ze dne 20. 7. 2011
 ZO projednalo a odsouhlasilo osvobození od poplatků za odpad pro rok 2011
pro popisná čísla obce: 41, 44, 51, 53, 60, 63, 80, 129, 135, 137, 143, 149, 157,
160, 172, 181, 191, 206, 231, 282, 324.
 ZO schválilo převedení finančních částek od T-Mobile za pronájem stožáru
umístěného na střeše ZŠ na účet Základní školy letce Fr. Nováka Sokoleč.
Jedná se o částku 24.833 Kč a částku 25.206 Kč.
 ZO schválilo splátku Svazku obcí Jižního Polabí ve výši 177.008 Kč.
 ZO projednalo a schválilo podání žádosti na VPP 2011-2012 od 1.9.2011. 6
pracovníků do 30.11.2011, 2 pracovníci do 28.2.2012.
 ZO pověřilo starostu obce, aby podal žádost na kolaudaci podtlakové
kanalizace v lokalitě - parcely směr Poděbrady.
 ZO pověřilo starostu obce, aby podal žádost na kolaudaci silnice a ostatních
inženýrských sítí v lokalitě – parcely směr Poděbrady.
 ZO projednalo a schválilo nákup 4 ks LED svítidel na veřejné osvětlení
 ZO schválilo převedení částky 234.080 Kč Městu Poděbrady – neinvestiční
náklady za žáky v ZŠ Poděbrady za rok 2010.
 ZO projednalo a vyhodnotilo došlé nabídky od oslovených firem – výběrové
řízení na firmu, která bude zabezpečovat výběrové řízení na firmu, která bude
provádět stavbu vodovodu v Sokolči.
Ingeniring Krkonoše a.s.
96.000 Kč
Inženýrské služby Hradec Králové, s r.o.
36.000 Kč
A.I.Consulting s r.o.
114.000 Kč
ZO vybralo pro nejnižší nabídnutou cenu a pro důvěryhodnost firmu
Inženýrské služby Hradec Králové s r.o.
 ZO schválilo umístění 1 ks VHP na 2. pololetí 2011 v hostinci čp.7, Sokoleč.

A G R O SOKOLEČ

Situace v zemědělství
Pokud chceme hodnotit hospodaření v zemědělství, musíme se vrátit do
roku 2010. To byl rok, kdy suché měsíce střídalo velmi deštivé počasí. Vzhledem
k celosvětovému propadu cen rostlinných komodit se ještě první pololetí tržní
ceny držely pod úrovní normálu. Vlivem záplav, požárů a celosvětové politické
situace v Evropě, začaly ceny rostlinných produktů růst po sklizni 2010. Vysoká
cena rostlinných komodit se drží až dosud.
Proto bylo cílem naší společnosti na rozdíl od předchozího období podpořit
výnos plodin hnojením a vyčistit pole chemickými postřiky. Do půdy bylo
vloženo až 3x více nákladů oproti předchozím rokům. Nyní jsme ve žních.
Výnosy pšenice ozimé se pohybují kolem 40 q z hektaru, výnosy ječmene jarního
kolem 38 q z hektaru. Pšenici z nové slizně jsme začali prodávat za cenu
450 Kč/q.
Pro srovnání uvádíme tržní ceny hlavních komodit rostlinné výroby
v minulých letech:
2010
TCKč/q
2009
TCKč/q
Pšenice ozimá
379,pšen.ozimá
270,Pšenice jarní
312,pšen.jarní
243,Žito
331,žito
260,Ječmen jarní
340,ječmen jarní
300,Slunečnice
801,slunečnice
625,Kukuřice zrno
260,V měsíci lednu 2011 se například pšenice ozimá prodávala již za 485 Kč/q,
ječmen jarní ze sklizně roku 2010 jsme v roce 2011 prodali za 450 Kč/q.
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 Starosta obce informoval ZO o provedení kontroly placení zdravotního
pojištění VZP ČR v Nymburce. Kontrola proběhla v pořádku a nebyly
shledány žádné chyby a nedostatky.
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Pokud se udrží tento trend tržních cen rostlinných výrobků v průběhu roku
2011, je předpoklad dobrých výsledků v rostlinné výrobě.
Hlavní komoditou živočišné výroby v naší společnosti je výroba mléka.
V minulých letech jsme vystavěli chlév celkem na 280 kusů dojnic, které jsou
ustájeny bezstelivově a volně a jsou dojeny roboty. Pomocí hnojných lopat je
automaticky odhrnována kejda do kejdové jímky. Stáj byla postavena proto, že
staré stáje nevyhovovaly současným předpisům evropské unie z hlediska
životního prostředí a hygieny. Vyřešili jsme stavbou také nedostatek pracovních
sil, dojiček, které již byly v důchodovém věku. Ve stáji je v současné době
průměrný stav 192 kusů dojnic. Kapacita stáje není plně využita, což ovlivňuje
výrobní náklady mléka. Při dokoupení dojnic do plné kapacity stáje by došlo ke
snížení výrobních nákladů cca o 0,60 Kč na litru. Vlastní reprodukcí však
kapacitu není možno doplnit a nákup dojnic zatím nepokládáme za nejlepší
řešení. Průměrná tržní cena za rok 2010 je 7,23 Kč/l, což nedosahuje výrobní
náklad na litr. Výrobní náklady ve chlévě jsou stále ovlivněny pojištěním chléva,
vysokými odpisy budov, vysokými náklady na opravu a údržbu robotů.
V měsíci červnu 2011 se pohybuje tržní cena za jeden litr mléka kolem 8 Kč,
což je vzhledem k cenám v minulých dvou letech značné zlepšení. Dojivost na
kus a den je v červnu 2011 23 litrů. Budeme doufat, že i propad cen mléka, který
nastal v minulých dvou letech, se již nebude opakovat a nezbývá než věřit, že i
výroba mléka začne přinášet výsledky.
Velké a nepředvídatelné výkyvy cen nejsou pro zemědělství příznivé a ještě je
nutné si uvědomit, že stejně jako ve všech zemích evropské unie, by bez
státnících a evropských dotací byl celý sektor ve ztrátě.
Ing. Emilie Svobodová (A G R O SOKOLEČ, a.s.)

SPORT SOKOLEČ
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TJ SOKOL SOKOLEČ
Činnost v I. pololetí 2011
V zimních měsících proběhly v sokolovně revize nářadí a revize komínů tak,
aby vše odpovídalo předpisům.
Kromě pravidelných cvičení v týdnu v sokolovně se naši cvičenci zúčastnili
13. 3. 2011 florbalového turnaje v Pečkách.
Za naši jednotu bojovali Jakub Petržálek, Veselý, Adam Sipajda a Michal
Krejčík. Umístili se na pěkném druhém místě.
Úspěch žáků souvisí s tím, že jejich vedoucí Tomáš Krejčík si dokáže u žáků
získat respekt, má na své svěřence dobrý vliv a svým klidným přístupem
dokáže stmelit kolektiv. Děkujeme za příkladné vedení a za reprezentaci.
13. 3. 2011 se uspořádal Dětský karneval, který pořádali chovatelé. Naše
jednota poskytla sokolovnu, náklady na otop a osvětlení.
14. 3. 2011 se konala valná hromada naší jednoty za účasti zástupce Župy Kolín,
kde jsme zhodnotili činnost jednotlivých oddílů a hospodaření za rok 2010 a
schválili si plán do roku 2011. Poděkovali všem sponzorům, především
Obecnímu úřadu Sokoleč za spoluúčast na opravě sociálního zařízení.

26. 3. 2011 se pět
dospělých a pět dětí
z naší
jednoty
zúčastnilo v Jičíně
„Putování
za
Rumcajzem.“ Akce
se podařila, všem se
moc líbila, i když
občas
zapršelo.
Vůbec to nevadilo
ani naší nejmladší
sokolce
Aničce
Kovaříkové.
10. 4. 2011 a dalších
nejméně 10 dní nám
prováděl
opravu
elektroinstalace v sokolovně Ladislav Novák. Děkujeme za to, že nám ochotně
vyhověl a odstranil závady, které byly zjištěny revizí.
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V dubnu také zajistil Jaroslav Krojidlo, starosta TJ Sokol Sokoleč, skelnou vatu
s výhodnou slevou. Touto skelnou vatou zateplíme strop nad hlavním
sálem sokolovny, kde uniká nejvíce tepla. Děkujeme našim mužům za to, že
tato akce bude provedena brigádnicky. Spotřebujeme tak méně uhlí, které je
stále dražší.
Výbor Sokola také rozhodl, že v sokolovně vyměníme dveře, které vedou na
hřiště v zahradě. Nové plastové dveře dodal a zabudoval Richard Kosina.
16. 4. 2011 se našich šest dětí
zúčastnilo
závodů
v plavání
v Kutné Hoře.
7. 5. 2011 osm dětí závodilo na
turnaji v atletice v Kolíně.
14. 5. 2011 se tým žáků florbalistů
zúčastnil soutěže - přeboru ČOS
v Praze. Naši žáci, jako druzí
v pořadí
z turnaje
v Pečkách
z 13. 3. 2011, doplnili vítězný tým
z Cerhenic a v Praze obsadili čtvrté
místo. Děkujeme za reprezentaci
v tak velké konkurenci.
Tělocvičná jednota Sokol Sokoleč
zajišťovala v tomto roce dětský
den, který se konal na zahradě
sokolovny 4. 6. 2011 pod názvem
Dětský den aneb“ Hrnec plný
zábavy.“ Děti, které přišly, se
pobavily, ale všichni jsme byli
překvapeni malou účastí, kterou
snad
zdůvodňujeme
planými

neštovicemi, a také mnoha různými akcemi v okolí ve stejném termínu.
Výrazného úspěchu dosáhl v sezoně 2010/2011 náš oddíl stolního tenisu. Ve
III. třídě Okresního přeboru Nymburk zvítězili s téměř desetibodovým
rozdílem. Postoupili tak do II. třídy Okresního přeboru Nymburk.
Gratulujeme a přejeme stejně dobré výsledky i v sezoně 2011/2012 v této
vyšší skupině.
V červenci a v srpnu má sokol prázdniny.
24. 9. 2011, pořádá Tělocvičná jednota Sokol Sokoleč václavskou zábavu, na
kterou srdečně zveme všechny občany. K tanci a také k poslechu hraje oblíbená
skupina ECHO KOLÍN. Přijďte se pobavit a zatancovat si.
Cvičit začneme v říjnu, kdy proběhnou další akce a to vybíjená děvčat, výlet
na kolech a 15.10.2011 župní zálesácký závod.
Na podzim také začneme pilně nacvičovat na XV. Všesokolský slet v roce
2012. Naši cvičenci budou cvičit dvě skladby.
Také již teď vás zveme na vánoční turnaj ve stolním tenise, který se stal již
tradicí a uskuteční se 26. 12. 2011.
Děkujeme především cvičitelkám a vedoucím a také všem rodičům a
dospělým, kteří se aktivně zapojují do soutěžních akcí dětí. Vážíme si jejich
pomoci.
Děkujeme také Obecnímu úřadu za příspěvek na hospodaření Sokola, AGRU
Sokoleč za dobrou spolupráci a dalším sponzorům: Karlu Fajmonovi, který nám
daroval lana na švihadla a do zahrady. Josefu Šimákovi za žárovky do sokolovny.
Radku Šťastnému za dřevěné brikety na topení.
Přejeme všem příjemné léto, užijte si volných dnů a na podzim se těšíme na
shledanou v sokolovně.
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Sokoleč

SK SOKOLEČ
Vedení fotbalového klubu SK Sokoleč chce touto cestou poděkovat všem rodičům našich žáčků, kteří nám pomáhají s dopravou našich nejmenších fotbalistů na
venkovní utkání a se zajištěním domácích zápasů.
V současné době máme zaregistrovaných 24 žáčků a věříme, že se jejich počet bude nadále zvyšovat. Věkový průměr je 10 let, což je málo na umístění na předních
příčkách tabulky. Máme vynikajícího golmana, jsme o něco zkušenější a věříme, že letošní sezóna 2011/2012 bude alespoň o malinko lepší.
Za SK Sokoleč
Provazník Jindřich (trenér žáčků)
Vážení čtenáři,
na základě požadavku zastupitelstva obce jsem pro vás připravila formulář, který můžete použít pro své dotazy nebo připomínky. Můžete jej uplatnit nejen pro
komentáře a příspěvky do Sokolíku, ale i pro jiné dotazy, které byste rádi vznesli u vedení obce. Vyplněný lístek vhazujte do schránky Obecního úřadu Sokoleč nebo je
možné předložit jej přímo u pí. Faustové. Prosím nebojte se vyjádřit svůj názor na dění v obci. Vyberte si z již předepsaných témat nebo si vytvořte vlastní – nepoužité
škrtněte.
Zde odstřihnout
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DOTAZNÍK
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Příspěvek do Sokolíka.
Inzerce do Sokolíka.
Dotaz na zastupitelstvo obce – k vyjádření.
Dotaz na starostu obce.
Vyjádření k dění v obci.

ČERVENEC 2011
Zde odstřihnout
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, na emailu: dzejbee@email.cz.
Redakční rada: Bc. Jana Boumová – odpovědný redaktor (zprávy ze zastupitelstva, organizace), Mgr. Jana Seibertová (ekonomika, hospodářství), Ing. Věra Sipajdová (společenská
rubrika a korektura), Ludmila Svobodová (sport, kultura), Ing. 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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