Co najdete v našem zpravodaji:
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Milí Sokoláci a občané Sokolče,
od posledních komunálních voleb, které proběhly
před rokem, držíte v rukách již 5té vydání našeho
místního zpravodaje. Ze všech stran slyším, že se
Sokolík líbí, obsahuje zásadní informace
z obecního úřadu a informuje vás o spolkovém
dění v obci. Naše obec žije, rozvíjí se a vždy je o čem
psát. Spolkový život funguje a důkazem je i množství
příspěvků a akcí, jejichž přehled najdete uvnitř tohoto
vydání.
Na obecním úřadě máme za sebou zajímavý rok.
Zavedli jsme třídění a svoz bioodpadu. Zelené
kontejnery splnily naše očekávání a v dubnu je opět
rozmístíme po obci. Odpadovému hospodářství
chceme věnovat nadále velkou péči. Je to oblast,
která obec i občany stojí nemalé peníze a můžeme ji
svým chováním významně ovlivnit. Vyhlásili jsme
nové výběrové řízení, kde jsme kromě stávající
svozové firmy oslovili další dvě společnosti, které se
specializují na likvidaci odpadů. Věřím, že se nám
zastupitelům povedlo vybrat tu nejlepší. Podrobnosti
o svozu odpadu od ledna 2016 jsem zpracoval
v samostatném článku na str. č.7.
V listopadu jsme zaplatili poslední splátku úvěru,
který jsme měli na výstavbu kanalizace. Projekt za
69 mil. Kč vyřešil odkanalizování Sokolče, Osečka,
Pňova - Předhradí a Klipce.
Největší letošní investiční akce v celkové hodnotě 17
mil. Kč, je těsně před dokončením. V lokalitě Ohrada
se budují silnice a po terénních úpravách na jaře
příštího roku bude vše připraveno ke kolaudaci a
zahájení výstavby na nových stavebních parcelách.
Zájem o pozemky je příslibem dalšího rozvoje obce.
Jedna akce končí a druhá začíná. V roce 2015 jsme
nejvíce času věnovali přípravě a organizaci dostavby
druhé části vodovodu. Projekt za 21,7 mil. Kč
spustíme v únoru 2016. O časovém harmonogramu a
o tom, jak budeme postupovat po jednotlivých ulicích,
Vás budeme včas informovat. Se zhotovitelem jsme
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domluveni, že výkopové práce se budou provádět
citlivě a kde to bude možné přistoupí k řízenému
protlaku, čímž se nepoškodí nové povrchy místních
komunikací. Před zahájením výkopu v každé ulici
všechny majitele osobně kontaktujeme a společně
s Josefem Chuchvalcem poradíme a domluvíme
místo, kde bude vyvedena přípojka z hlavního
vodovodního řadu. Zastupitelé rozhodli, že za
vodovodní přípojku nebude obec vybírat žádné
poplatky.
V příštím roce chceme detailně popsat příležitosti
rozvoje naší obce a připravit strategický dokument
Program rozvoje obce Sokoleč. Ten by měl být
vodítkem pro rozhodování zastupitelů v následujících
měsících a letech. Pro následující rok jsme již
s ohledem na priority vyplývající ze strategie velice
pečlivě sestavili rozpočet. Návrh rozpočtu pro rok
2016, kromě již zmiňovaných akcí, počítá také
s opravou silnice v ul. Jižní, opravou střechy nad
tělocvičnou ve škole, vylepšením lesních porostů a
s přípravou a zpracováním projektových dokumentací,
bez kterých nejde žádat o státní dotace nebo peníze
z EU.

Výstavba parcel finišuje, od února se jde na vodovod. Vedle
starosty se těší na další spolupráci stavbyvedoucí Milan Zajíc.
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V prosincovém vydání jsem slíbil zveřejnit výsledky
ankety o koupališti. Na otázku: Přejete si revitalizaci
místního koupaliště a jeho okolí? jste 636x
odpověděli ANO. Těší nás tento zájem a jsme
rozhodnuti tuto akci podpořit jak finančně, tak i
organizačně.
Pojďme v lednu sestavit tým lidí, který navrhne jakým
způsobem revitalizaci koupaliště provést, připraví
soupis a harmonogram prací. Z rozpočtu obce
uhradíme náklady za materiál a těžkou techniku.
Pokud chcete pomoct s přípravnými pracemi a podílet
se na rozhodování, kde začít a jak pokračovat zastavte
se nebo zavolejte na úřad. Do tohoto týmu chceme
angažovat odborníka, který již podobné akce
realizoval. Pokud někoho takového znáte, dejte vědět.
Až se rozhodne o postupu revitalizace, oslovíme
ostatní občany a firmy a přizveme je k přímé účasti na
akci.
Obec bez aktivních lidí není živou obcí. Proto chci
na závěr roku, v závěru slova starosty poděkovat všem
členům spolků a jejich vedoucím za jejich celoroční
činnost. Učitelkám a zaměstnankyním školy za
přípravu dětí, četě za údržbu veřejného prostranství a
v neposlední řadě zastupitelům, kteří se mnou nesou
velkou zodpovědnost za další rozvoj obce.

Marián Sipajda, starosta obce
-------------------------------------------------------------------------

Kontrolu provedl finanční výbor obce ve složení
Řehák Petr, Švesták Petr a Řehák Pavel. Bylo
kontrolováno dodržování rozpočtu obce a stav
hospodaření k 30. 11. 2015.
Přehled příjmů a výdajů k 30. 11. 2015
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
PŘÍJMY CELKEM

8 526 464,52 Kč
240 173,70 Kč
8 507 300,00 Kč
2 651 351,77 Kč
19 925 289,99 Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

6 967 289,71 Kč
12 234 655,10 Kč
19 201 944,81 Kč

Zůstatek na běžném účtu k 30. 11. 2015 vedeném u
KB je 4 984 677,80 Kč.
Zůstatek na účtu Dotace ÚSC k 30. 11. 2015 vedeném
u ČNB je 3 354 633,32 Kč.
Celkem na běžných účtech 8 339. tis Kč.
Dodržování
rozpočtu
obce
je
zajišťováno
rozpočtovými opatřeními.
Kontrolou finančního hospodaření obce nebyly
zjištěny nedostatky.
Za finanční výbor: Petr Řehák

Kontrola finančního hospodaření a dodržování
rozpočtu obce
Dne 10. prosince 2015 byla provedena kontrola
finančního hospodaření obecního úřadu Sokoleč.
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo ze dne 21. 10. 2015
 Zpráva o činnosti starosty obce - Uzavřena smlouva
s firmou POHL – vodovod 2. etapa, doplněné
všechny požadavky pro Ministerstvo zemědělství
k přidělené dotaci na vodovod, připravena výzva na
svoz odpadu pro rok 2016, podepsána kupní smlouva
na prodej pozemku č. 711/56, uzavřena darovací
smlouva s M. Kazdou, vypsána výzva na zpracování
změny územního plánu č. 2, zrealizován svoz
nebezpečného odpadu.
 ZO schvaluje Jednací řád ZO Sokoleč. Nový Jednací
řád nabývá účinnosti dne 21. 10. 2015
 S ministerstvem zemědělství byly odsouhlaseny
uznatelné náklady projektu vodovod – 2. etapa ve
výši 21 332 tis. Kč. Dotace MZe je 12 522 tis. Kč. V
roce 2016 bude podaná opakovaně žádost o dotaci
KÚ Střední Čechy na spolufinancování projektu.
Výhledově budou provedeny revize smluv
uzavřených s VaK Nymburk a smluvně bude ošetřen
také plán obnovy vodovodního řadu (kanalizace).
 ZO schvaluje příkazní smlouvu s firmou WITERO s.
r. o., se sídlem: Biskupcova 1845/79, 130 00 Praha 3
na administraci žádosti pro Krajský úřad na
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spolufinancování projektu „Sokoleč – vodovod 2.
etapa“.
ZO schvaluje vytvoření nového pracovního místa na
VPP na období 01. 12. 2015 - 07. 03. 2016 a
pověřuje starostu, aby podal žádost na Úřad práce
v Nymburce.
Starosta obce předložil ZO žádost evangelické církve
Pňov o finanční dar, který by byl použit na dostavění
komína ve faře a jeho vyvložkování. O poskytnutí
finančního daru proběhla diskuse, a jelikož
v rozpočtu na rok 2015 s tímto nebylo počítáno,
žádosti nebude vyhověno.
Pro další rozvoj obce je žádoucí mít zpracován
strategický dokument obce, kde budou popsány
směry rozvoje obce a stanoveny prioritní oblasti,
kterým se budou zastupitele obce v dalším období
řídit. ZO schvaluje záměr zpracovat „Program
rozvoje obce Sokolče“ v základním rozsahu na
období 2016 - 2022.
Diskuse:
H. Slabá - upozornění na nebezpečný úsek na
nadjezdu nad železničním okruhem. V polovině
stoupání směrem od Poděbrad rychlejší auta vynáší

Říjen 2015


















do protisměru a ohrožují řidiče v protisměru. Podnět
bude předán k vyjádření Policii ČR.
J. Bouma – dešťová voda se dostává do kanalizační
šachty u č. p. 84 ul. F. Nováka. Úprava povrchu
silnice byla provedena.
F. Dymeš – omezení hluku po 22 hod. před hospodou
Na Špejcharu. S majiteli projedná starosta obce.
OÚ ve spolupráci s TJ Sokol zorganizuje adventní
koncert 27. 11. v místní Sokolovně. Program zajistí
Pavel Ludvík.
Prodej dřeva – sušice. Občané s trvalým pobytem
v obci si mohou rezervovat max. 2 běžné metry
borovicového dřeva za cenu 650 Kč/m. Dřevo
z obecních lesů připraví a přiveze T. Bylenko. Tržby
za prodej budou použité v roce 2016 na vylepšení a
výsadbu nových lesních porostů.
Kotlíkové dotace – vedení obce připravuje veřejnou
prezentaci se zástupci krajského úřadu o možnosti
získání dotace na výměnu kotlů. Cílem této akce je
přiblížit tuto možnost občanům a následně zlepšovat
kvalitu ovzduší v topné sezoně.
Svoz nebezpečného odpadu – seznámení s výsledkem
uskutečněného svozu: 148 kg barvy, lepidla, 47 kg
olej a tuk, 62 kg obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek









Zastupitelstvo ze dne 18. 11. 2015
Zpráva o činnosti starosty obce -Vypsaná poptávka
na zpracování změny územního plánu; Organizace
výběru firmy pro svoz odpadů od 1. 1. 2016;
Zpracované připomínky občanů k JŘ autobusu;
Instalovány reklamní tabule na fotbalových kabinách
“OÚ podporuje fotbalisty SK Sokoleč” a “OÚ fandí
fotbalistům SK Sokoleč”; VPP – ve spolupráci
s úřadem práce vytvořeno 1 pracovní místo pro p.
Dubňanského; Zahájeny práce na digitalizaci kroniky
obce a kroniky školy s archivem Lysá nad Labem;
Uspořádání veřejné schůze – kotlíkové dotace;
Zadána studie na úpravu veřejného prostranství před
fotbalovým hřištem a navazujicí komunikaci v ul. V
Olšinkách. Vypravené dopisy:
 Krajský úřad – požadavek na rekonstrukci silnice
III. třídy Sokoleč - Kluk,
 SK Sokoleč – upozornění na možnost ukončení
odběru vody z koupaliště,
 Crystal Bohemia – upozornění majitele pekárny,
který nedbá o svůj majetek.
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje,
který přiznává obci Sokoleč finanční příspěvek na
obnovu a zajištění lesních porostů v lesích ve výši
78 040 Kč.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti - optické připojení buňky BTA
v areálu ZŠ a MŠ mezi Obcí Sokoleč a Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s. Jednorázová
náhrada za zřízení služebnosti se sjednává ve výši
8 200 Kč. Stavba bude realizována v termínu letních
prázdnin od 18. 7. – 19. 8. 2016.
ZO schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na zajištění
ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2016 mezi Obcí













Sokoleč a Městem Městec Králové. Obec uvolní ze
svého rozpočtu zálohovou poměrnou část
z prokazatelné ztráty, která pro rok 2016 činí 141 900
Kč a je vyčíslena ve vztahu na občana částkou 150
Kč a dána součinem počtu 946 obyvatel obce,
vycházejícího ze statistického údaje ČSÚ o počtu
obyvatel obcí k 1. 1. 2015.
Starosta obce oslovil tři firmy na svoz komunálního
odpadu pro rok 2016. Své nabídky předložili firmy
Pečecké služby s.r.o; AVE Kolín s.r.o. a Nykos a.s.
Kromě ceny byla zohledněna administrativní podpora
ve vykazování množství odpadů, přesná evidence
odpadů za každý svozový den, zajištění svozu
velkoobjemového odpadu. ZO vybralo s ohledem na
ekonomickou výhodnost a komplexnost nabídky na
svoz odpadů pro rok 2016 firmu NYKOS a.s.
ZO obce schvaluje proplacení faktury firmě Telsig
servis spol. s r. o., Velký Osek za provedené stavební
práce (komunikace) na akci výstavba RD, lokalita
„Ohrada“ v částce 530 369 Kč.
Vyhodnocení nabídky na zpracování změny č. 2
územního plánu - ZO vybralo na návrh pana Čápa,
který ponese veškeré náklady na zpracování změny
číslo 2 územního plánu obce Sokoleč, firmu Ing.
arch. Ladislav Bareš. Rozhodujícím kritériem byla
nejnižší cena.
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod
pozemku par. č. 422/24 v k. ú. Sokoleč o výměře 195
m², od manželů Ivy a Miloše Čápových do vlastnictví
obce Sokoleč a schvaluje uzavření darovací smlouvy.
Starosta obce seznámil ZO se žádostí TJ Sokol
Sokoleč o poskytnutí dotace v celkové výši 67 000
Kč (realizace topení 50 000 Kč, adventní koncert
6 000 Kč, mikulášská nadílka 6 000 Kč, zábava 5 000
Kč). ZO schvaluje poskytnutí peněžního příspěvku
ve výši 65 000 Kč TJ Sokol Sokoleč.
ZO schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2016.
ZO schvaluje návrhy rozpočtových výhledů obce na
roky 2017 a 2018.
ZO schvaluje splátku SOJP ve výši 69 127 Kč. Jedná
se o poslední splátku úvěru, který byl použit na
výstavbu kanalizace v obci.
ZO schvaluje žádost M. Soblahovského a J. Třísky o
povolení kácení stromů rostoucích mimo les a
povoluje kácení jednoho modřínu a tří borovic na
soukromých pozemcích žadatelů.
Diskuse:
P. Rejmontová – upozornila na častý výskyt rychle
jedoucích vozidel na výjezdu z obce směrem na
Cerhenice. Bude předáno Policii ČR.
Kaplička – byly zahájeny přípravné projektové práce,
které v budoucnu umožní žádat o dotaci na její
rekonstrukci.
Projednaná možnost peněžního příspěvku z rozpočtu
obce pro úspěšné žadatele kotlíkové dotace ze
Středočeského kraje.

Kompletní zápisy ze zastupitelstev jsou k nahlédnutí
na internetových stránkách obce: www.sokolec.cz
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Rozpočet obce na rok 2016, návrh

Běžné výdaje

Rozpočet v Kč
10 250 200

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy

642 000

Kapitálové příjmy

5 000 000

Přijaté dotace

13 239 000

PŘÍJMY CELKEM

29 131 200

8 664 400

Kapitálové výdaje

27 966 800

VÝDAJE CELKEM

36 631 200

FINANCOVÁNÍ
7 500 000
Schodek rozpočtu bude hrazen z uspořených
finančních prostředků z minulých let.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPOČET OBCE PRO ROK 2016 V Kč, návrh
§ - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

PŘÍJMY

0000 Daňové příjmy
0000 Přijaté dotace
1019 Ostatní zemědělská činnost
1031 Pěstební činnost, les
1037 Lesy
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin
2212 Silnice
2221 Doprava
2310 Pitná voda
2321 Kanalizace
2341 Koupaliště
3111 Mateřská škola
3113 Základní škola
3141 Jídelna
3314 Knihovna
3316 Sokolík
3341 Rozhlas a televize
3399 Kultura,církev
3419 Tělovýchovná činnost
3519 Ostatní ambulantní péče
3543 Pomoc zdravotně postiženým
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3636 Územní rozvoj
3639 Komunální služby
3699 Ostatní záležitosti bydlení
3721 Svoz nebezpečného odpadů
3722 Svoz odpadů
3725 Využívání a zneškodňování tříděného odpadů
3745 Péče o vzhled obce
5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstvo
6171 Činnost místní správy
6310 Finanční operace
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
6399 Ostatní finanční operace
CELKEM

VÝDAJE

FINANCOVÁNÍ

10 250 200
13 239 000
20 000

19 000
81 400
15 000

15 000

200 000

30 000
70 000

5 306 000
1 000

29 131 200
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5 000 000
200 000
20 155 000
40 000
265 000
14 000
1 200 000
70 000
7 000
26 000
25 000
88 000
205 000
10 000
8 000
340 000
38 000
3 374 800
879 000
60 000
10 000
1 296 000
248 000
25 000
940 000
1 742 000
15 000
35 000
200 000
36 631 200

7 500 000
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5. Hrubý Jeseník
6. Stratov
Slovan
7. Poděbrady
8. Tatce

Myslivci
Myslivecký ples se bude konat v sobotu 23. ledna
2016 od 20.00 hod. v sále hostince č. p. 7 v
Sokolči. K tanci a poslechu bude hrát skupina
Paulo.
Na plese bude bohatá zvěřinová tombola: kančí,
daňčí, srnčí, mufloni, zajíci, bažanti a oblíbené
kachny divoké.
Zvou členové mysliveckého spolku Sokoleč.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ČSCH Sokoleč pořádá v neděli 13. března 2016
od 14.00 hod. v sále hostince č. p. 7 v Sokolči
Dětský karneval. Pro naše nejmenší bude
připraveno disko v režii p. Procházky. Dále různé
soutěže, hry a také bohatá tombola.
Zvou členové ČSCH Sokoleč.

Vážení sportovní přátelé, skončila podzimní sezóna.
Naše mužstva si vedla na podzim střídavě úspěšně.
A mužstvo skončilo na pěkném 3. místě, nejlepším
střelcem je Miloš Čáp, který nastřílel 13 gólů. Naše
B mužstvo je na 13. místě a to je nejhorší umístění
z našich mužstev. Letos na podzim jsme založili
dorost, který skončil na 6. místě, nejlepším
střelcem je Jan Košek, který nastřílel 6 gólů.
Doufáme, že se na jaře vyhoupne na vyšší příčky.
Největší radost nám dělají naši žáci, kteří pod
vedením trenérů J. Provazníka a V. Mrzeny jsou na
krásném 2. místě. Nejlepším střelcem je Kuba
Provazník, který nastřílel 29 branek. Na závěr
děkujeme všem, kteří se starají o chod fotbalového
klubu.
Dále děkujeme Obecnímu úřadu za finanční
podporu našemu klubu a všem sponzorům za
finanční podporu SK Sokoleč. Všem našim
příznivcům přejeme hezké Vánoce a v novém
roce, ve kterém oslavíme 90. let kopané
v Sokolči, hodně zdraví.
Za SK Sokoleč sekr. V. Mojžíš
9
9
9
6

1
0
0
0

Loučeň
Chotusice
AFK Sadská
Křinec
Dymokury
SK Sokoleč
Slavoj Vrdy B
Semice

III. třída skupina B
1. Kněžice
2. TJ Sokol Sloveč
3. Budiměřice
4. Dymokury
5. Sokol Sány
Bohemia
6. Poděbrady B
7. TJ Seletice
8. TJ Pátek B
9. Velenice
10. Předhradí
11. M. Králové B
12. Jíkev
13. SK Sokoleč
14. Křečkov A

Fotbal SK Sokoleč

11
11
11
11

11
11

5
2

2
0

4 41:35
9 27:67

17
6

11
11

1
1

1
0

9 12:49
10 7:112

4
3

11 11
11 8
11 5
11 5
11 3
11 3
11 3
11 2

0
1
1
0
3
1
1
1

Okresní přebor dorostu

Chovatelé

Okresní přebor žáků
1. Křinec
2. SK Sokoleč
3. Sány
4. AFK Milovice

₪₪₪

SPOLKY SOKOLEČ

1 73:8 28
2 98:9 27
2 48:11 27
5 39:37 18
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0
2
5
6
5
7
7
8

73:8
49:17
29:26
22:38
21:25
20:31
12:54
15:42

33
25
16
15
12
10
10
7

13
13
13
12
13

11
9
8
8
7

1
3
2
0
2

1
1
3
4
4

47:18
35:12
30:23
29:23
24:21

34
30
26
24
23

13
12
13
13
13
13
13
13
13

5
6
5
5
3
4
3
2
1

5
1
2
2
4
1
1
0
2

3
5
6
6
6
8
9
11
10

23:14
21:15
29:29
20:21
18:24
26:48
24:37
16:36
20:41

20
19
17
17
13
13
10
6
5
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V letošním roce jsme uskutečnili spoustu akcí, (jen
si připomeňme Máje, atletiku, vystoupení Brno,
Pohádkový les, Noc sokoloven a dále výše
uvedené) a z ohlasů víme, že byly vydařené a líbily
se.
Za každým úspěchem na soutěžích je velká dřina
dětí, ale i dospělých, kteří cvičí s dětmi ve svém
volném čase a bez nároku na honorář.
Veškeré akce se dělají pro děti a občany naší obce a
věřte nám, že jsme je dělali vždy rádi, protože jsme
skvělý tým lidí, zapálených pro dobrou a příjemnou
věc. Na Adventní koncert nám finančně přispěl OÚ
Sokoleč, na Mikulášskou nadílku nám přispělo
sponzorským darem Smíšené zboží Mráz Sokoleč,
pan starosta OÚ Pňov a finančně přispěl OÚ
Sokoleč. Tímto všem děkujeme!

TJ SOKOL SOKOLEČ

26.9. Move Week, 2. Sokolečský běh - zveřejnění
v časopise Sokol
4.10. Vybíjená Velký Osek - obě kategorie družstev
získala 2. místo
24.10. Zálesák - 2. místo
25.10. Florbal Velim - 2. místo 11-13 let
a 5. místo 8-10 let
28.10. Lampiónový průvod
9.11. Úklid zahrady - hrabání listí
21.11. TeamGym Kolín
22.11. Florbal Nymburk - 1. místo 11-13 let
a 5. místo 8-10 let
21.11. Volejbal Hradčany
22.11. Župní sraz Kolín
27.11. Adventní koncert
29.11. Bazárek v sokolovně
6.12. Mikulášská nadílka
12.12. Rocková zábava - Markýz John
26.12. Vánoční turnaj ve stolním tenise
29.12. Florbal Pečky - vánoční turnaj 11-13 let

₪₪₪

Za celý Výbor TJ SOKOL Sokoleč vám přejeme
krásné Vánoce a klidný a pohodový nový rok
2016.

ŠKOLA SOKOLEČ

₪₪₪

ZŠ - exkurze do svíčkárny v Šestajovicích u Prahy
V pondělí 16. 11.2015 jsme navštívili svíčkárnu Rodas v Šestajovicích. Všichni jsme obdrželi dvě dlouhé bílé
svíce, které jsme si podle vlastní fantazie ozdobili. Dále jsme si každý vytvořil glycerinové mýdlo a naplnil
sáček různobarevnou koupelovou solí. Protože nám počasí opravdu přálo, mohli jsme si v areálu prohlédnout
zvířecí minifarmu. Domů jsme se vraceli obohaceni novými zážitky a obtěžkáni spoustou dárků.
Mgr. Iveta Zahajská

Svatomartinská slavnost v mateřské škole
11. 11. 2015 proběhla na zahradě školy Svatomartinská slavnost. Pro nás všechny trochu netradiční,
s vystoupením dětí pod zahradním altánem na slavnostně osvícené zahradě plné světel, s městečkem na
kopečku. Příjezd sv. Martina představovali chlapci s bílými koňmi z krabic, první sněžení potom tanec všech
-6-
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dětí s bílým padákem. Atmosféru pohody doplnilo zapadající sluníčko a velmi příjemné počasí, skvělé
občerstvení maminek a babiček v podobě tradičních koláčků, sušenek, perníčků, minipizz, chlebíčků, řízečků a
dalších pochoutek. Vše doprovázené vůní čaje a pro dospělé svařeného vína. Všichni jsme si to báječně užili.
Pro nové zájemce, kteří se chystají k zápisu do mateřské školy na školní rok 2016/2017 nabízíme
návštěvní hodinky a seznámení s mateřskou školou pro maminky a jejich děti: termíny a časy
Středa: 27. 1.2016 odpoledne 15.00 – 16. 00 prohlédnout MŠ a pohrát si.
Středa: 24. 2.2016 dopoledne 10.00 – 11. 00 prohlédnout MŠ a pohrát si.
Středa: 30. 3. 2016 odpoledne 15. 00 – 16. 00 popovídat si s učitelkami, sdělit své obavy a očekávání.
Středa: 27. 4. 2016 dopoledne 10. 00 – 11. 00 prohlédnout MŠ a pohrát si.
Předpokládaný termín zápisu do MŠ – středa 10. 5. 2016 od 15.00 – 17. 00 hodin.
Mgr. Jana Boumová

Informace o změnách v odpadovém hospodářství v naší obci
Od nového roku budeme s odpady přecházet pod novou svozovou společnost. Do 31. 12. 2015 budou ještě
odvoz odpadů zajišťovat Pečecké služby. Od 1. 1. 2016 svoz odpadů převezme společnost NYKOS a.s., která
vyhrála výběrové řízení.
Proč jsme dělali výběrové řízení na tuto službu?
Důvodem bylo zejména získání kontroly nad množstvím vyváženého odpadu a jeho správné vykazování. Toho
bude docíleno tím, že firma NYKOS zajistí vážení odebraného odpadu při každém svozu. My tedy budeme
platit jen za to, co skutečně vyprodukujeme. Výběrem nového dodavatele služby se nám podařilo vysoutěžit i
nižší cenu. Firma NYKOS se specializuje na svoz odpadu a jeho likvidaci a proto předpokládáme, že služby
budou kvalitnější a komplexnější, než tomu bylo doteď. Firma se postará o svoz velkoobjemového odpadu a
také o svoz nebezpečného odpadu. Nabízí své služby i všem podnikatelským subjektům v obci.
Jak proběhne přechod pod novou svozovou společnost?
Momentálně ke svozům dochází každé pondělí ráno, poslední svoz Pečeckých služeb proběhne v pondělí 28.
12. 2015. Po přechodu pod NYKOS se nám změní svozový den i čas svozu – popelnice budou vyváženy
pravidelně v pátek odpoledne. První lednový svoz tak proběhne ten samý týden, v pátek 1. 1. 2016, mějte
proto popelnice připraveny ke svozu.
Další změny od 1. 1. 2016
 Při platbě poplatků za odpady obdržíte nové svozové známky
 Zpravidla domácnost se 3 osobami má nárok na jednu svozovou známku, 1 známku
obdrží i majitelé rekreačních objektů
 Poplatky za odpad doporučujeme platit bezhotovostně převodem na účet OÚ
10122191/0100, již od 1. 1. 2016. Jako variabilní symbol uveďte vaše číslo popisné.
Cena se počítá - 1 osoba x 600 Kč.
 Hotovostní platby budeme přijímat na OÚ od 1. 2. do 30. 4. 2015
 Od 1. 3. 2016 budou vyváženy pouze nádoby s vylepenou svozovou známkou
Co patří do popelnic - černých nádob na odpady?
Veškerý odpad, který se nedá vytřídit do papíru, plastu, skla, bioodpadů a elektroodpadů, případně
velkoobjemového odpadu nebo nebezpečného odpadu. Jedná se zejména o znečištěné a mastné papíry a plasty,
popel, pleny, dámské hygienické potřeby, odpady složené z několika materiálů, které se od sebe nedají oddělit.
Nápojové kartony – krabice od mléka a džusů, ty můžeme od ledna třídit do žlutých kontejnerů na plast.
Společnost NYKOS zajistí jejich dotřídění.
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Co dělat v případě poškození nádoby při svozu?
Pokud vaši nádobu (popelnici) poškodí svozová společnost při výsypu, dá Vám to na vědomí vložením lístečku,
kde bude uveden kontakt na společnost NYKOS, kterou stačí kontaktovat. Tento problém bývá zpravidla řešen
reklamací. Pokud poškození vznikne vinou společnosti NYKOS, bude Vám nádoba nahrazena. Stejně tak na
svozových známkách bude uvedeno telefonní číslo do společnosti NYKOS, kam lze volat od 7:00 do 16:30 a
lze tam oznámit jakoukoliv stížnost na službu. Pokud by reklamace nebyla řešena k Vaší spokojenosti, obraťte
se na obecní úřad nebo zástupce společnosti NYKOS Ing. Petra Jindru, tel. 739 185 510.
Sipajda Marián

₪₪₪

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

₪₪₪

Oldřiška
Bělunek Bohuslav
Babinská Ludmila
Němec Alois
Horáček Miroslav
Ruprecht František
Cháberová Marie

Zemanová Eva
Libichová Alena
Nejedlá Vlasta
Výborná Miloslava
Bartoš Ladislav
Procházka Jiří
Bernardová Milena

Přivítali jsme do života
Řehák
tatínek:
Nový
tatínek:
Kouhoutová
tatínek:
Chalupová
tatínek:
Čáp
tatínek:
Nechvíl
tatínek:
Veselý
tatínek:
Bylenková
tatínek:
Sajfrtová
tatínek:
Švestáková
tatínek:

Martin
Radek
Samuel
David
Ema
Jan
Zoe
Petr
Patrik
Martin
Ondřej
Václav
Ondřej
Lukáš
Sára
Michal
Klaudie
Jiří
Sára
Petr

maminka: Eva
maminka: Eva
maminka: Petra

80
80
90
85
90
85

80
75
90
90
90
85
75

_______________________________________________

maminka: Lenka

Opustili nás
Čapek
Domalíp
Hlásková
Hnátek
Javůrková

maminka: Markéta
maminka: Lucie

Jiří
Vratislav
Miluše
Luboš
Libuše

Štiková
Zeman
Šátek
Kára

Božena
Jaroslav
Josef
Jaroslav

-----------------------------------------------------------------------

maminka: Jana
maminka: Petra
maminka: Marie
maminka: Hana

_______________________________________________

Gratulovali jsme k významnému jubileu
Škvorová
Miloslava
Bělunková Anna
Fialková Jaroslava
Krejčí Štětinová
Jana
Šátková Jaroslava
Plesník Jaroslav
Kárová Marie

90

Novotný Antonín

75

80
75
75

Mrázová Danuše
Marčík Ladislav
Slabá Emma

80
85
80

75
85
75

75
90
85

Kulichová

75

Kubát Miloslav
Palusková Božena
Stehlíková
Bohuslava
Sixtová Hana

HEZKÉ VÁNOCE, VŠE NEJLEPŠÍ,
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ
V NOVÉM ROCE
PŘEJE
OBEC SOKOLEČ
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