SLOVO STAROSTY ₪₪₪
Milí Sokoláci,
dnes Vám poprvé píši jako starosta naší obce. Začnu
poděkováním těm, kteří přišli 10. a 11. října 2014
ke komunálním volbám a zvolili si své zastupitele.
Ti budou rozhodovat v následujících 4 letech o
nejdůležitějších záležitostech obce. Budou významnou
mírou ovlivňovat dění v naší obci.
Moje druhé poděkování patří právě zastupitelům, Janě
Boumové, Richardu Kosinovi, Jiřímu Mrázovi, Miloslavu
Řehákovi, Pavlu Řehákovi a Petru Řehákovi, kteří většinou
svých hlasů zvolili starostou obce mě. Jejich rozhodnutí
vnímám jako projev důvěry, že dokážu zajistit vnitřní chod
obce a také Sokoleč zastupovat navenek. Jsem připraven
udělat vše, abych nezklamal jejich důvěru a samozřejmě
úspěšně obstál před Vámi, svými spoluobčany.
Vím, že dělat starostu v Sokolči, nebude žádná
procházka růžovým sadem. Mám respekt k této veřejné
funkci, ale nebojím se. Vím, do čeho jdu. Už 12 let pracuji
v zastupitelstvu obce, kde jsem jako předseda finančního
výboru hlídal a sestavoval rozpočet obce. Neumím všechno
a může se stát, že někdy budeme mít na některé věci jiný
názor. Jsem připraven naslouchat, vysvětlovat, vyjednávat
a hledat nové cesty jak dál, lépe, efektivněji.
Uvědomuji si, že funkce starosty, kromě spravování
majetku obce, by měla být hodně o komunikaci s občany,
se zájmovými spolky, s místními firmami, se živnostníky,
s okolními obcemi. Již dnes na obecním úřadě vymýšlíme
a připravujeme řadu novinek, které by měli vzájemnou
informovanost podpořit.
Chci navázat na to nejlepší, co se kdy, i ve vzdálené
minulosti, v Sokolči událo a udělalo. Chtěl bych více
zapojit vás občany do rozhodování o směřování obce. Přeji
si otevřít diskuse a vést debaty o tom, jak má naše obec
vypadat a co se tady bude dělat, jaké kulturní, společenské
a sportovní akce se u nás odehrají. S vědomím, že se tato
slova napsaná do Sokolíku dostanou do všech domácností
ve vesnici, Vás chci poprosit a vyzvat, že máte-li jakýkoliv
podnět, požadavek, připomínku, přijďte prosím za mnou na
úřad. Přijďte, pište či volejte. Líbí se Vám něco, či nelíbí,
vidíte v něčem příležitost jak zkvalitnit život v obci. Budu
rád za každý Váš návrh a nápad, kde něco vylepšit nebo
podpořit. Společně to můžeme dokázat.
Věříte přísloví: „Jaké si to uděláš, takové to máš.“?
Já ano.
Příjemný čas strávený čtením našeho Sokolíku přeje
Marián Sipajda, starosta obce

Co vás čeká v tomto čísle:
 Protože v tomto roce proběhly komunální volby, tak Vám
přinášíme nové informace o změně na obecním úřadě a ve
vedení obce. Shrnutí minulého období, co nás čeká a nemine
do budoucna.
 Seznámíme se s novými občánky, které jsme přivítali do
obecního života.
 Jaké jsou naplánovány kulturní akce od místních spolků,
jako je myslivecký ples nebo řada činností TJ sokol Sokoleč.
 Díky neúnavné činnosti sokolů máme plně vytíženou
mládež nejen sportovními, ale i kulturními zážitky, za což jim
patří díky. Pokud jste ještě nezaznamenali rozsah a práci
tohoto spolku, tak se přijďte s nimi seznámit. Každý si ve své
věkové kategorii jistě najde to své.
 Za redakci Sokolíku a všechny přispěvatele, Vám přejeme
příjemné strávení vánočních svátků v kruhu rodiny. Všechno
nejlepší do Nového roku a vykročení správným směrem do
dalšího života.

SLOVO MÍSTOSTAROSTY ₪₪₪
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám všem poděkoval za důvěru,
kterou jste mi dali v komunálních volbách. Beru to jako
poděkování za dvanáct let působení v zastupitelstvu obce.
Dnes mohu v klidu prohlásit, že o budoucnost naší obce je
postaráno a věřím, že se bude i nadále rozvíjet a že
o bydlení v naší obci bude vždy zájem.
Navýšil se nám počet obyvatel na 940, takže už máme
jen krůček k tomu, abychom překročili 1 000 obyvatel.
Stále o tom píši, protože stále platí, že když naše obec bude
mít přes 1 000 obyvatel, tak bude přicházet o 3 miliony Kč
do obecního rozpočtu. Je to podíl z Vašich odvedených
daní. Chtěl bych připomenout, že žijeme v kapitalismu
a zde platí, kolik peněz budeme mít, tak bude naše obec žít.
Zatím mi ani jeden ze zastupitelů ani z občanů neporadil,
kde peníze vzít na vyrovnání rozpočtu obce, který nám činí
v posledních letech kolem 24 milionů Kč ročně, ale hodně
je těch, kteří mi radí, jak peníze utratit. Když jsem přišel do
zastupitelstva obce před dvanácti lety, tak nám přicházelo
asi 3,5 milionů a dnes přichází 9 milionů a to už je o něčem
jiném. Jsem přesvědčený o tom, že každý občan si všiml,
že v naší obci už nejsou blátivé komunikace, že se
nezvyšují poplatky pro občany atd., prostě obec se stále
vylepšuje tak, aby se nám zde hezky a co nejlevněji žilo.
Dále mi dovolte, abych našemu novému zastupitelstvu
popřál pevné nervy a mnoho úspěchů v jejich práci a panu
starostovi mnoho úspěchů v práci a hodně zdraví a pevné
nervy jak v práci, tak i v osobním životě.
S pozdravem
Jiří Mráz, místostarosta obce
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Vážení spoluobčané,
nejprve Vám chci poděkovat za Vaše hlasy
v komunálních volbách. Vážím si toho, že mohu být
zastupitelem naší obce a budu se snažit přispívat svými
nápady k jejímu rozvoji. Dva týdny před adventem jsem se
rozhodl, že vytvoříme v naší obci betlém. S paní
Boumovou jsme udělali předběžné návrhy betlému.
Oslovil jsem místního malíře pana Ivana Mrzenu a po té
i Karla Vaníčka, aby kulisy betlému vymalovali. Tímto jim
za jejich práci děkuji. Dále děkuji za velkou pomoc Mílovi
Řehákovi, který se postaral o instalaci osvětlení betléma.
Dále děkuji za pomoc Petru Řehákovi, Pavlu Řehákovi
a Martinu Mádlíkovi. Vše proběhlo se souhlasem
a finanční podporou pana starosty. Doufám, že se občanům
betlém líbí a i další vánoční období nám bude obec
zkrášlovat. Na závěr přeji všem občanům veselé Vánoce
a šťastný nový rok.
Richard Kosina
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Záznam z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Sokoleč konaného dne 31. 10. 2014
Starosta obce: Ing. Marián Sipajda
Místostarosta obce: Jiří Mráz
Členové zastupitelstva: Richard Kosina, Pavel Řehák,
Miloslav Řehák, Petr Řehák, Mgr. Jana Boumová
Předsedající vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu: „Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Sokoleč a jejích
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Všichni členové zastupitelstva složení slibu stvrdili
slovem i podpisem.
Program
 Zastupitelstvo zvolilo starostou obce Sokoleč Ing. Mariána
Sipajdu. Místostarostou obce Sokoleč byl zvolen pan Jiří
Mráz. Volba proběhla tajným hlasováním.
 Paní Boumová předala vedení schůze zastupitelstva nově
zvolenému starostovi obce Ing. Mariánu Sipajdovi.
 Volba předsedy finančního výboru a jeho členů.
Do funkce předsedy byl zvolen pan Petr Řehák. Za členy
byli zvoleni pánové Pavel Řehák a Petr Švesták.
 Volba předsedy kontrolního výboru a jeho členů.
Do funkce předsedy byl zvolen pan Miloslav Řehák. Za
členy byli zvoleni pánové Richard Kosina a Petr Holan.
 Volba předsedy kulturního a sociálního výboru a jeho
členů. Do funkce předsedkyně byla zvolena Mgr. Jana
Boumová. Za členky výboru byly zvolené paní Eva
Junková a Jana Seibertová.
 Byl schválen návrh, aby neuvolněným členům
zastupitelstva byla poskytována měsíční odměna a to od
01. 11. 2014.
 Diskuse
 Pan Mráz poděkoval bývalému zastupitelstvu a občanům
za práci pro obec a novému zastupitelstvu popřál
úspěchy v novém volebním období.
 Nově zvolený starosta obce pan Sipajda poděkoval
občanům, kteří přišli ke komunálním volbám
a zastupitelům, že ho většinou svých hlasů zvolili
starostou obce. Představil hlavní směry, na které se bude
chtít společně s novými zastupiteli zaměřit:
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o udržet čistotu, pořádek a bezpečnost v obci,
o podporovat činnost místních spolků a zájmových
skupin,
o otevřít Obecní úřad lidem a do místního dění zapojit
mladé lidi a seniory,
o dobudovat II. etapu vodovodu v obci,
o dokončit výstavbu parcel v lokalitě „OHRADA“
směrem na Cerhenice,
o snížit náklady na likvidaci komunálního odpadu,
o při investičních akcích využívat v maximální míře
operační programy (dotace EU),
o vybudovat sociální byty vedle obecního úřadu
a zároveň rekonstruovat objekt OÚ.
Poděkoval panu Mrázovi za vše co udělal pro obec ve
funkci starosty obce a ocenil, že bude pracovat pro obec
i nadále jako zastupitel a místostarosta.
 Dotazy od občanů na nové zastupitelstvo:
o Jestli se uvažuje o zklidnění dopravy v obci např.
instalací semaforu jako to mají v Cerhenicích.
Odpovědí bylo, že tato otázka bude zařazena do
návrhu rozpočtu pro rok 2015.
o Proč byla volba starosty a místostarosty tajná?
Především z časových důvodů, a pro procedurální
zjednodušení volby. Zákon toto umožňuje.
Závěrem starosta obce pan Ing. Marián Sipajda poděkoval
všem přítomných za pozornost a účast.
Dana Hubalová
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Přivítali jsme do života 23. 11. 2014:
I v letošním roce se v naší obci
konalo "vítání občánků". Po téměř
dvaceti letech jsem se ho účastnila
také, ale již z pohledu rodiče.
V letech po roce 1989 tato tradice
z mnohých obcí vymizela, ale
v dnešní době se opět vrací.
V Sokolči se tato tradice udržela
a je to dobře. V každé kultuře
a náboženství se děti uvádějí do
společnosti určitým způsobem a různého věku, a my jsme si vybrali tento
zvyk.
Ještě jako dítě školkou povinné si pamatuji na vystoupení, která jsme
s ostatními dětmi cvičili a poté předvedli novopečeným maminkám, tatínkům a jejich ratolestem. Jednalo se o pásma
písniček a básniček, které potěšily všechny přítomné. Jak jsem zjistila, tak tato tradice se stále dodržuje a i my jsme si
mohli poslechnout děti, jak zpívají s harmonikou a přednášejí básničky z života rodiny. Přitom jsme se mohli těšit, jak za
nějakou dobu tam bude stát a recitovat i naše Helenka.
Pan starosta Marián Sipajda měl připravenou řeč nejen k dospělým, ale i k samotným dětem. I když to pro něho bylo
první vítání občánků v této funkci, zvládl to perfektně. Některé účastníky přitom zajímal dudlík, jiné vlastní nožky, další
to prospali, ti nejstarší poslouchali nové hlasy a co naše Helenka? Jako jediná se začala ozývat a nahlas komentovala
přivítací řeč vlastní babičky, ale potom už ji zaujal větší ruch. Na řadu totiž přišla dřevěná kolébka, která zažila již mnoho
generací "sokoláků". Do ní jsme postupně položili všechny potomky k oficiálnímu fotografování. Nejprve samotná
vyfintěná miminka, ale pozor
vyletí ptáček a nehýbat. No, pro
některé to bylo těžké, tak jim
pomohly maminky a do
fotoaparátu se usmívali oba.
Někteří
už
měli
starší
sourozence, takže ti dělali
společnost z druhé strany.
Chtěla
bych
proto
poděkovat, že na něco takového
si udělali zástupci naší obce čas
i
v
neděli
odpoledne.
Poděkování také patří dětem,
které
předvedli
bezchybné
pásmo.
Ing. Jana Boumová
Štěpán Rathouský
Jakub Koros
Dominik Rejmont
Alžběta Mrázová
Helena Krčmová
Elisabeth Henrieta Keltnerová
Ondřej Trnka
Roman Beneš
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KULTURA V OBCI

Jak jsme zahájili adventní čas
27. 11. 2014 jsme zahájili adventní čas. Základní škola
a mateřská škola připravila zajímavé dílny, kde si rodiče
a děti společně vyrobili vánoční dekorace z nejrůznějších
materiálů a potom se všichni sešli u rozsvěcení stromu –
letos k velkému potěšení dětí i dospělých vylepšené
betlémem. Dík patří panu Richardu Kosinovi a všem, kteří
se na jeho vytvoření podíleli. Rozsvěcení stromečku
zahájili malí čertíci z mateřské školy svými blikajícími
rohy a čertími písničkami. Potom následovalo pásmo
vánočních písní, koled a recitace dětí ze základní školy.
Méně známé vánoční písničky, kde se střídal sborový zpěv
se sólovým zpěvem za doprovodu a řízení paní ředitelky
navodily kouzelnou atmosféru doprovázenou vůní punče a
vánočního cukroví, které připravily paní kuchařky ze
školní jídelny. Hezká tradice, která vylákala na podvečerní
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náves hodně lidí, potěšila oko, srdce i duši všech
účinkujících i posluchačů. Díky patří všem, kteří se
podílejí na této krásné tradici.
Mgr. Jana Boumová

Prosinec 2014

Informace o činnosti kulturního
výboru
Kulturní výbor má v naší obci
dlouholetou tradici s více či méně
bohatou činností v průběhu let svého
působení.
Jeho
náplní
bylo
organizovat, případně zaštítit kulturní
a společenské akce a činnosti v obci.
Rády bychom ve složení Mgr. Jana
Boumová, Mgr. Jana Seibrtová a paní
Eva Junková opět podpořili nějakou
zájmovou, společenskou a kulturní
činnost v obci, případně pomohli
zájemcům o nějaké akce tuto činnost
zorganizovat.
Tradiční akce – vítání občánků
většinou pořádané každoročně v listopadu na obecním
úřadě, případně při větším množství vítaných dětí
v základní škole. Mnohdy obce od této aktivity upustily,
ale myslím si, že není třeba vše zavrhnout jako přežitek, je
třeba si mladých rodin vážit a monitorovat naše občany již
od narození a svým způsobem je zaangažovat do života
obce od prvních hodin života, vždyť je čeká mateřská
škola, základní škola, sportovní aktivity v obci a je dobré,
když naše kořeny nás mnohdy jako úspěšné občany dokáží
vrátit zpět a zúročit potom své vědomosti a schopnosti
právě pro rozvoj obce.
Podporujeme akce jako je Mikulášská, dětský den
a podobné dění ve prospěch dětí.
Rádi bychom opět pozvali nějaké zajímavé divadlo jak
pro dospělé tak pro děti.
Aktivity pro seniory – naše generace stárne, ať si
chceme či nechceme připustit skutečnost, že je to realita
naší generace a doby. V obci máme hodně aktivních
seniorů a možná by nebylo od věci se občas sejít,
popovídat si, případně si naplánovat nějakou zajímavou
přednášku, pozvat zajímavou osobnost, uspořádat nějakou
společnou akci. Koncem ledna bychom rádi uspořádali
malé posezení u kávy, a pozvali zájemce, aby se sešli
a naplánovali s námi nějakou činnost a aktivitu.
Možnosti pro mladé maminky – například klub
maminek, kde by se mohli sejít, popovídat, připravit
společné akce pro děti, zajistit pro sebe zajímavé kurzy
nebo přednášky. Pokud máte zájem o podobnou činnost
ozvěte se.
Příprava staročeských májů – nenechat tradici
zapadnou, ale opět ji oživit, zapojit jednotlivé spolky
a organizace, využít chuti mladých k přípravě České besedy
a sejít se pod májkou.
Mgr. Jana Boumová
Místní skupina ČČK touto cestou přeje Všem svým
členkám všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví v roce
2015.

MYSLIVECKÝ PLES
Myslivecký spolek BŘEZINA SOKOLEČ připravuje
na 31. 1. 2015 již tradiční ples. K tanci a poslechu bude
hrát skupina ESO, vedená panem Hartmanem.
Připravena bude bohatá zvěřinová a klasická tombola.
-4-
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SPOLKY SOKOLEČ

TJ SOKOL SOKOLEČ
V úvodu nám dovolte, abychom vzpomenuli na
naší sestru Ing. Emílii Svobodovou, která nás
v únoru letošního roku bohužel opustila, ve výboru
TJ Sokol zastupovala funkci vzdělavatelky.
Tělocvičná jednota Sokol Sokoleč v roce 2014 nezahálela,
může se pochlubit mnoha úspěchy a velkou účastí na
sportovních a kulturních akcích:
Únor
 2.2. florbalový turnaj v Nymburce, 1.A
mužstvo získalo 3. místo (Radek Petržálek,
Martin Hubal, Tomáš Dittl, Jakub Buldra) a
1.B mužstvo 2. místo (Jakub Provazník,
Marie Jarošová, Veronika Dittlová, Václav
Petržálek)
 25.2.každoroční revize nářadí
Březen
 2.3.
florbalový
turnaj
v Nymburce,
mužstvo, ve složení Radek Petržálek,
Václav Petržálek, Martin Hubal, Marie
Jarošová a Veronika Dittlová, získalo 1.
místo
 16.3. dětské maškarní odpoledne ve
spolupráci s chovateli
 22.3. výlet na kolech – Den otevřených
dveří - ZDYMADLO v Poděbradech,
zúčastnilo se 8 dětí a 10 dospělých
 30.3. florbalový turnaj v Nymburce, 1.A mužstvo získalo 2.
místo (Radek Petržálek, Václav Petržálek, Martin Hubal,
Marie Jarošová) a 1.B mužstvo 1. místo (Jakub Provazník,
Jakub Buldra, Veronika Dittlová, Kateřina Turnerová), tím
se dostali na přebor ČOS do Prahy
Duben
 12.4. OÚ nabídl dřevo, na jehož zpracování se podíleli
starosta TJ Sokol Jaroslav Krojidlo, dále Tomáš Krejčík,
Jaroslav Petržálek a Luděk Bernard
 20.4. přátelské utkání ve florbale - Velim, náš tým získal 1.
místo a Radek Petržálek byl vyhlášen jako nejlepší hráč
 26.4. přebor ČOS ve florbale - Praha Tyršův dům, naše
mužstvo obdrželo krásné 2. místo ve složení Radek
Petržálek, Václav Petržálek, Martin Hubal, Jakub
Provazník, Jakub Buldra, Tomáš Dittl. Děkujeme za skvělou
reprezentaci
 27.4. dodání skříňky na medaile do chodby, děkujeme tímto
panu Jaroslavu Petržálkovi
Květen
 10.5. závod všestrannosti v plavání - Kutná Hora, Tomáš
Krejčík obsadil 2. místo a Dominik Šlais 3. místo
 11.5. závod všestrannosti v atletice – Kolín, zúčastnilo se 11
žáků a žákyň - Matěj Kakrda, Kamila Čápová, Daniela
Hubalová, Adéla Buldrová, Václav Petržálek (3. místo),
Radek Petržálek (2. místo), Jakub Buldra, Martin Hubal,
Tomáš Dittl, Veronika Dittlová, Marie Jarošová, 3 muži –
Jaroslav Krojidlo (2. místo), Dominik Šlais (3. místo)
a Tomáš Krejčík
 17.5. TJ Sokol získala ZNAK SOKOLA, který pro nás
vyrobil pan Radek Kopecký z TJ Sokol Nymburk
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 31.5. oslava 95. výročí založení Sokola v Sokolči, kde byla
předvedena činnost tělocvičné jednoty, a to cvičení
předškolních dětí, cvičení žáků a žákyň Team Gym, ukázka
miniflorbalu a cvičení žen, které předvedly country tanec.
Pozvání přijala i TJ Sokol Pečky a předvedla skladbu
s předškolními dětmi
Červen
 22.6. účast na slavnostním 130. výročí založení ŽUPY
TYRŠOVY – Kostelec nad Černými lesy, kde naši žáci
a žákyně předvedli cvičení TeamGym a ženy skladbu
country tanec

Červenec
 6.7. přátelské florbalové utkání – Pečky, muži ve složení
Jaroslav Krojidlo, Tomáš Noháček, Tomáš Krejčík, Michal
Krejčík, Marek Šíf, Jan Čemus, Štefan Košický
Srpen
 11.8. Tábor Louňovice pod Blaníkem
Září
 5.9. generální úklid Sokolovny, děkujeme všem ženám,
které se mohly podílet, začátek bouracích prací na první
části zdi za Sokolovnou (Jaroslav Krojidlo)
 27.9. župní přebor ve vybíjené – Velký Osek, mladší žákyně
získaly 3. místo a starší žákyně 1. místo, děkujeme za
skvělou reprezentaci
Říjen
 4.10. „První Sokolečský běh“ -i my jsme se zúčastnili
celoevropského projektu Týden v pohybu – MoveWeek,
který upozorňuje na důležitost pravidelného pohybu pro
zdraví člověka. Naším cílem bylo povzbudit zájem
nesportovních spoluobčanů o pohybovou aktivitu. Vybrali
jsme běh, neboť je jednou z nejpřirozenějších forem cvičení
a připojili jsme i zábavné soutěže. Tato akce se velmi
zdařila a zúčastnilo se jí 82 závodníků.

 9.10. postavena první část zdi - Jaroslav Krojidlo, Tomáš
Krojidlo, zedníci - Ladislav Zápotocký, Pavel Zápotocký
 12.10. florbalový turnaj – Nymburk, mladší žáci obsadili
4. místo a starší žáci 1. místo
 13.10. pokračování bouracích prací směrem do ulice –
děkujeme firmě Tannaco pana Zdeňka Škarvady ml.

Prosinec 2014

 19.10. zabetonování sloupů na
nová
vrata,
dokončení
stavebních prací na nové zdi opět se podíleli: Jaroslav
Krojidlo,
Tomáš
Krojidlo,
zedníci – Ladislav Zápotocký
a Pavel
Zápotocký,
velké
poděkování patří i panu Pavlovi
Švárovi a panu Vojtěchovi
Mrázovi
 21.10.
brigáda
na
dokončovacích úpravách kolem
zdi,
děkujeme
všem
zúčastněným mužům
 25.10.
Zálesácký
závod
zdatnosti ZZZ – župní přebor
sokolské všestrannosti, z naší
jednoty se zúčastnila 3 družstva,
mladší si vybojovali 4. místo Kateřina Turnerová, Veronika
Dittlová, Marie Jarošová 7.
Místo - Tomáš Dittl, Lucie
Bulířová, Karen Kaczynská,
starší družstvo získalo 3. místo Lucie
Váchová,
Petra
Provazníková, Adam Sipajda
 28.10. Lampionový průvod
podzimní Sokolčí, této akce se
zúčastnilo přes padesát dětí v doprovodu svých rodičů
i prarodičů
Listopad
 8.11. dokončena vrata na hřiště za sokolovnou
 9.11. florbalový turnaj – Velim, mladší žáci skončili na
8. místě – Václav Petržálek, Šarlota Novotná, Jakub Šíf,
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU SOKOLEČ

Poplatek ze psů 2015:
50 Kč za prvního psa, 100 Kč za druhého a každého
dalšího psa v téže domácnosti.
Splatnost poplatku ze psů je 28. 2. 2015.
Poplatek za odpad v roce 2015:
600 Kč každá osoba s trvalým pobytem v obci.
600 Kč rodinný dům určený k individuální rekreaci.
Splatnost poplatku za odpad je 30. 4. 2015.
Od poplatku jsou osvobozeny děti v tom roce narozené.
Poplatky můžete platit hotově do pokladny na OÚ nebo
převodem na účet KB č. 10122191/0100, variabilní symbol
číslo popisné.
Známky na popelnice na rok 2015 musí být nalepeny do
konce února 2015.
INZERCE

Projekt Probační a mediační služby pomáhá bezplatně
obětem trestných činů
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku,
proč se to muselo stát zrovna Vám? Ovládají Vás pocity

Jakub Pospíchal, Tomáš
Bylenko a starší žáci na 1.
místě – Radek Petržálek,
Martin
Hubal,
Marie
Jarošová, Martin Dymeš,
Jakub Buldra. Jako nejlepší
střelec byl vyhlášen Martin
Dymeš

22.11. soutěž Malý
TeamGym – Kolín, družstvo
ve složení Matěj Kakrda,
Nikola Kakrdová, Adéla
Buldrová, Václav Petržálek,
Daniela Hubalová, Kamila
Čápová

23.11. sraz cvičitelů
- župa Tyršova, v sokolovně
se
sešlo
40
cvičitelů
z okolních jednot
Chceme tímto poděkovat
starostovi sokola Jaroslavu
Krojidlovi za příkladnou
práci pro TJ, panu Radkovi
Šťastnému za výrobu skříněk
na poháry, chůd a tyčí na
cvičení pro děti, Magdě
Zemancové
a
Zlatce
Ludvíkové za čas věnovaný
našim dětem a motivačnímu vedení k pohybu, Jaroslavu
Petržálkovi za vedení miniflorbalu. Všem rodičům, kteří nás
ochotně vozí na soutěže a v neposlední řadě OÚ Sokoleč za
finanční příspěvky a spolupráci.
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Sokoleč

smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam
přesně se s Vaší tíživou situací obrátit o radu nebo
o pomoc? Nejste v tom sami! Právě pro Vás je tu totiž
projekt „Proč zrovna já?“, který po celé ČR pomáhá
obětem trestné činnosti. Projekt je zaměřen na právní
a psychosociální poradenství a pomoc všem, kteří se cítí
být obětí trestného činu, bez ohledu na věk, pohlaví,
způsobenou újmu či fázi trestního řízení. V rámci středních
Čech působí poradna také ve městě Nymburk v rámci
střediska Probační a mediační služby ČR na adrese
Boleslavská 139 (sídlo okresního státního zastupitelství).
Poradenství poskytují zkušení a empatičtí poradci, kteří se
snaží o maximálně citlivý, diskrétní a profesionální přístup.
Poradnu lze kontaktovat telefonicky na mobilu
+420 737 247 470 nebo +420 733 788 936, případně
elektronicky skrze maily jjezek@pms.justice.cz nebo
vkulikova@pms.justice.cz. Bez objednání je možno využít
poradnu otevřenou v pondělí od 15 do 17 hod. a ve středu
od 9 do 11 hod. nebo si předem sjednat osobní schůzku.
Závěrem je třeba zdůraznit, že veškeré tyto služby jsou
poskytovány naprosto bezplatně.

Vydává OÚ Sokoleč. Za případné chyby se 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: bamajan@email.cz.
Redakční rada: Mgr. Jana Boumová – odpovědný redaktor (zprávy ze zastupitelstva, organizace), Ing. Jana Boumová (grafické zpracování).
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