Co vás čeká v tomto čísle:

SLOVO STAROSTY ₪₪₪
Milý Sokoláci, občané Sokolče,
máme před sebou JARNÍ
vydání
našeho
čtvrtletního
zpravodaje. V Sokolíku píšeme
o tom, co se děje na Obecním
úřadě a naleznete v něm i mnoho
informací
ze
společenského
a kulturního života v naší obci.
Plán rozvoje obce na roky 2016 - 2023. Do
současné doby měla obec v platnosti strategický plán
z období 2006 – 2010, jehož časové vymezení dávno
skončilo. Z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit nový
koncepční dokument – strategický plán, který
představuje naši obec z historického pohledu, mapuje
současný stav a popisuje možnosti a příležitosti rozvoje
obce v následujícím období do roku 2023. Plán rozvoje
obce máme projednaný a schválený zastupitelstvem.
Bude
důležitým
vodítkem
pro
rozhodování
o rozvojových záměrech obce. Má také sloužit jako
zdroj informací pro občany. Jsou v něm popsány
priority, na které se obec chce soustředit. Tím myslím
například vybudování chodníků, údržba vodních toků
a vodních ploch, rekonstrukce budovy Obecního úřadu,
výsadba zeleně atd. Dokument je k nahlédnutí na
Obecním úřadu a je zveřejněn také na internetových
stránkách obce.
Začátkem února jsme zahájili naši největší letošní
investiční akci, výstavbu 2. etapy
vodovodu. Staveniště jsme v únoru
předali zhotoviteli, firmě Pohl. Všem
majitelům nemovitostí, kterých se
výstavba vodovodu týká, byl doručen
leták s harmonogramem výstavby a
základními pokyny týkajícími se
připojení na vodovodní řád. Dne
3. března proběhlo na Obecním úřadě
veřejné setkání se zástupci stavebních
firem Pohl a Telsig a budoucím
provozovatelem
VaK
Nymburk.
Přítomným občanům byly zodpovězeny
veškeré dotazy týkající se výstavby
vodovodního
řádu
a následného







Jak se žije v Sokolči, zprávy z OÚ.
Co je v plánu pro další roky?
Činnost TJ sokol Sokoleč.
I v roce 2016 se můžete těšit na Mýtinu.
Zprávy ze školy.

napojení nemovitostí na veřejný vodovod. V současné
době je již vybudován vodovodní řád kolem hřiště,
chovatelny a rybníka. Po provedení tlakové zkoušky,
která je plánovaná na 15. dubna budeme jednat s majiteli
každé nemovitosti o umístění přípojky.
Vyslyšeli jsme přání většiny z Vás a pustili se do
čištění koupaliště. Samotné realizaci předcházelo
několik pracovních schůzek na úřadě. Nikdo nevěděl jak
velký je rozsah znečištění dna a v jakém stavu jsou
břehy nádrže. Rozhodli jsme, že se na dalším postupu
přesně domluvíme po vyčerpání vody. Co jsme zjistili
a jak postupují práce? Dno bylo silně znečištěné. Po celé
ploše jsme museli odtěžit 1 až 1,5 m materiálu.
Kamenné břehy nádrže byly v kritickém stavu.
Vyčistili jsme se je od usazenin, zbytků rostlin,
přespárovali jsme uvolněné kameny a opravili díry
v březích. Zásah je to poměrně velký a jak říkají
pamětníci, je dobře, že se po několika desítkách let
koupaliště z gruntu vyčistí. Ukazuje se, že betonové dno
je také ve špatném stavu a neplní svoji funkci.
Předpokládáme, že koupaliště každý rok vypouštět a dno
i břehy budeme udržovat.
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Od nového roku jsme zavedli několik novinek ve sběru
odpadu:
 Směsný komunální odpad se sváží 1x týdně každý
pátek v ranních hodinách.
 Tříděný odpad (plast, papír) lze odevzdávat kromě
samoobsluhy a sběrného dvoru nově i v ulici
V Lípách, v ulici Dlouhá u č. p. 166 a na sběrném
místě u SeniorParku. Do žlutých kontejnerů na plast
lze nově vhazovat také nápojové kartony, jako jsou
krabice od džusu, mléčných výrobků apod.
 Kromě plastu a papíru lze nově také sklo ukládat
v ulici V Lípách, u SeniorParku a na sběrném
dvoře.
 Od 15. března jsou v obci opět rozmístěny kontejnery
na bioodpad. Zaznamenali jsme několik žádostí
občanů a uvažujeme o zřízení nového místa pro
bioodpad v ulici V Lípách.
 Elektroodpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře.

₪₪₪

Uvědomuji si, že činnost Obecního úřadu nezahrnuje
jenom opravy, rekonstrukce, výstavbu, plánování
a úřadování. Spolu se zastupiteli chceme sami podpořit
kulturní a společenský život v obci. V následujícím
čtvrtletí Vás všechny srdečně zveme:
 v sobotu 30. dubna 2016 na „Pálení čarodějnic“
 v neděli 8. května 2016 na „Pochod k partyzánovi“
 v neděli 5. června 2016 na poznávací procházku po
velimské cestě „K přírodní památce V Jezírkách“
 v sobotu 28. května 2016 na cerhenický běh „Fit
Cup“, který se v letošním roce poprvé poběží přes
Sokoleč.
Jednotlivé akce upřesníme a připomeneme na vývěsce
u úřadu a také hlášením obecního rozhlasu.
Věřím, že Vás čtení našeho jarního vydání
zpravodaje bude bavit a pokud máte podněty, nápady
a chuť zapojit se do dění v obci přijďte určitě na úřad
nebo se angažujte v místních spolcích.
Marián Sipajda, starosta obce

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo ze dne 16. 12. 2015
 ZO schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce, na TJ Sokol Sokoleč. Účelem
smlouvy je poskytnutí účelové dotace ve formě investičních
finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč na realizaci topení
v budově sokolovny a poskytnutí účelové dotace ve formě
neinvestičních finančních prostředků ve výši 6 tis. Kč na
zajištění adventního koncertu, 4 tis. Kč na zajištění akce
Mikulášská nadílka a 5 tis. Kč za organizaci taneční rockové
zábavy.
 ZO schválilo proplacení faktury firmě Telsig servis
spol. s r. o., za provedené stavebních prací (komunikace) na
akci výstavba RD, lokalita „Ohrada“ ve výši 668.664 Kč.
 ZO schválilo prodej pozemků par. č. 711/19, 711/21, 711/26
a 711/55 v k. ú. Sokoleč určených k výstavbě rodinných
domů v lokalitě „Ohrada“ Sokoleč. Za cenu 900 Kč/m² - II.
etapa prodeje pozemku, za cenu 600 Kč/m² - I. etapa
prodeje pozemku.
 ZO schválilo uzavření Smlouvy o sdružení prostředků na
společnou jednotku SDH. Předmětem smlouvy je zajištění
požární ochrany pro obec Sokoleč jednotkou SDH Velké
Zboží. Paušální roční poplatek činí 25 tis. Kč.
 ZO schválilo vyplacení finančního daru pro nově přivítané
občánky dne 22. 11. 2015 ve výši 1 tis. Kč na 1 občánka.
Bylo vyplaceno celkem 9 tis. Kč: Samuel Nový, Ema
Kohoutová, Zoe Chalupová, Patrik Čáp, Ondřej Nechvíl,
Ondřej Veselý, Sára Bylenková, Klaudie Sajfrtová a Sára
Švestáková.
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spolufinancování akce v minimální výši 5% z celkových
uznatelných nákladů akce.
 ZO schválilo splátky neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ
letce Františka Nováka Sokoleč pro rok 2016. Výše
příspěvku pro rok 2016:
 splátka ve výši 632 tis. Kč bude uhrazena do 31. 01. 2016
 splátka ve výši 632 tis. Kč bude uhrazena do 30. 06. 2016
 ZO schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši
80 tis. Kč TJ Sokol Sokoleč a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce. Účelem
smlouvy je poskytnutí účelové dotace ve formě investičních
finančních prostředků ve výši 15 tis. Kč a neinvestičních
finančních prostředků ve výši 65 tis. Kč.
 ZO schválilo poskytnutí peněžitého daru ve výši 6 tis. Kč
Občanskému sdružení PŘÍSTAV pro Petra Bayera, který je
občanem naší obce.
 ZO schválilo poskytnutí peněžitého daru ve výši 6 tis. Kč
Odbornému učilišti pro žáky s více vadami s. r. o. pro
Milana Čápa. Dar bude použit na učební pomůcky a školu
v přírodě.
 ZO schválilo přijetí finančního daru ve výši 2 tis. Kč pro
Mateřskou školu v Sokolči od společnosti AGRO
Sokoleč, a. s. Finanční dar byl přijat v prosinci 2015.
 ZO schválilo uzavření Smlouvy o nájmu – kontejner CTS
Okřínek mezi Obcí Sokoleč a společností Pečecké
služby s.r.o. Předmětem nájmu jsou 2 ks kontejnerů CTS
Okřínek objem 2 m³.

Diskuse
Zastupitelstvo ze dne 13. 01. 2016
 Starosta prověří možnosti zlepšení komunikace ZŠ
 ZO schválilo uzavření Smlouvy o zřízení předkupního práva
s rodiči.
s věcnými účinky mezi Obcí Sokoleč a Tělocvičnou

Starosta prověří možnost získání dotace na bezdrátové
jednotou Sokol Sokoleč. TJ Sokol Sokoleč touto smlouvou
rozhlasy, digitalizace povodňových plánů a lokální
zřizuje předkupní právo s věcnými účinky k nemovitostem,
výstražné sirény.
jejichž je výlučným vlastníkem, Obci Sokoleč.
 ZO schválilo podání žádosti o dotaci na akci ,,Sokoleč –
Zastupitelstvo ze dne 10. 02. 2016
vodovod 2. etapa“ z Programu 2016 pro poskytování dotací  Starosta a místostarosta obce informovali ZO o zahájení
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
výstavby 2. etapy vodovodu. Pro občany bude zpracován
životního
prostředí
a
zemědělství
a
závazek
leták s harmonogramem prací a základními informacemi
o výstavbě vodovodního řadu a vodovodních přípojek.
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Vodovod 2. Etapa – harmonogram prací
měsíc
ulice
únor
Jabloňová
březen
U Rybníka
Ke Koupališti
duben
K Hájovně
V Olšinkách
květen
F. Nováka
Třešňová
červen
Třešňová
Polní
červenec
Východní
Na Výsluní
srpen
Dlouhá
Velimská
září
V Lípách
říjen
Sportovní
Kolínská
Před započetím práce v každé ulici proběhne osobní jednání
s majiteli nemovitostí.
 ZO schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši
100 tis. Kč SK Sokoleč. Účelem smlouvy je poskytnutí
účelové dotace ve formě neinvestičních finančních
prostředků.
 ZO schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši
15 tis. Kč MS Březina Sokoleč. Účelem smlouvy je
poskytnutí účelové dotace ve formě neinvestičních
finančních prostředků.
 ZO schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo
životního prostředí na projekt „Obnova zeleně u cesty
vedoucí k Národní přírodní památce V jezírkách“
v programu 115 160 – Podpora obnovy přirozených funkcí
krajiny.
 ZO schválilo poskytnutí peněžitého daru ve výši 2 tis. Kč
Svazu tělesně postižených z.s. Dar bude použit na činnost
pro rok 2016.
 ZO schválilo vytvoření 6 pracovních míst pro pracovníky na
veřejně prospěšné práce na rok 2016 a pověřilo starostu, aby
podal žádost na Úřad práce v Nymburce.
 ZO schválilo proplacení faktury firmě Telsig servis spol.
s r. o., za provedené stavební práce (kanalizace,
komunikace, mostky) na akci výstavba RD, lokalita
„Ohrada“ v částce 1.391.206 Kč.
 ZO schválilo zlepšený hospodářský výsledek ZŠ a MŠ letce
Františka Nováka Sokoleč za rok 2015 ve výši
32.207,91 Kč a jeho převod do rezervního fondu školy.

 ZO schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši
25 tis. Kč ČSCH Sokoleč. Účelem smlouvy je poskytnutí
účelové dotace ve formě neinvestičních finančních
prostředků.
 Starosta obce informoval ZO o průběhu výstavby. Probíhá
výstavba hlavního vodovodního řadu, větve C3 a C8 dle
schváleného harmonogramu. Na Krajský úřad byla podaná
žádost o poskytnutí individuální dotace. Setkání s občany
dne 03. 03. se zúčastnili zástupci zhotovitele firmy Pohl
a Telsig, budoucího provozovatele VaK Nymburk a zástupci
OÚ. Byla prezentována organizace výstavby 2. etapy,
časový harmonogram výstavby, technické parametry
vodovodního řadu a přípojek. Byly zodpovězeny veškeré
dotazy majitelů nemovitostí.
 Starosta obce informoval zastupitele o záměru zřídit nové
místo administrativního pracovníka, jehož hlavní náplní
bude vedení účetnictví, mzdové agendy a administrace
přijatých a poskytovaných dotací. Personální posílení
reaguje na rozvoj obce a postupný nárůst obyvatel, má
udržet a případně zvýšit kvalitu a rozsah služeb pro občany.
 ZO schválilo uzavření Dodatku č. 1/2016 ke smlouvě na
zabezpečení odpadového hospodářství mezi Obcí Sokoleč
a společností NYKOS a. s. Předmětem dodatku je přidání
4 ks kontejnerů na plasty a 3 ks kontejnerů na papír od
15. 03. 2016. Změnou se navyšuje cena za tříděné odpady.
 ZO schválilo proplacení faktury firmě Telsig servis spol.
s r. o., za provedené stavební práce (komunikace) na akci
výstavba RD, lokalita „Ohrada“ v částce 844.218 Kč.
 Zastupitelstvo obce vybralo pro realizaci akce „Vyčištění
koupaliště Sokoleč“ firmu Tannaco a. s. Pověřilo starostu
obce přípravou Příkazní smlouvy.

Diskuse
 Na můstek přes Šiřinu v ul. Velimská, směr parcely
Ohrada budeme umísťovat kovové zábradlí. Hledáme
místního dodavatele.
 Připravujeme vybudování nové lávky přes strouhu ul.
Severní.
 Připravujeme rozšíření sběrných míst na tříděný odpad
v ul. V Lípách a Na Březinu.
 Produkce Bio odpadu za rok 2015 byla dle výkazu AGRA
60 t.
 Rekonstrukce veřejného rozhlasu byla zatím odložena.
 Rozesílání důležitých informaci prostřednictvím SMS
zpráv. Zájem ověříme také anketní otázkou na stránkách
obce.
 Digitalizace obecní kroniky a školy je hotova. Zjišťujeme
možnosti zveřejnění, jedná se cca o 800 MB.
Zastupitelstvo ze dne 09. 03. 2016
 ZO schválilo záměr prodat část pozemku v průmyslové zóně
naproti Agru a pověřilo starostu obce zajištěním znaleckého
posudku na prodejní cenu pozemku.
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Diskuse
 Bio odpad, kontejnery budou rozmístěny nejpozději
15. 03. 2016
 Příprava projektu na vyčištění Šiřiny od staré Cerhenské
cesty. Plánovaná realizace na přelomu roku 2016/2017.
Proběhne vyčištění koryta až do Káči včetně vytěžení
vzrostlých stromů z koryta na katastru Vrbová Lhota,
které brání v odtékání vody z našeho území. Projekt
a financování zajistí na své náklady Povodí Labe. Tok
Šiřiny v intravilánu obce (mezi myslivnou a můstkem na
Velimskou cestu) budeme řešit jako samostatnou akci.
 Agenda přestupků – jednání ORP a Kraj a Obec, kdo
ponese náklady. Starosta zpracoval a předal návrh
veřejnoprávní smlouvy městu Poděbrady.
 Vylepšování lesních porostů, zájem o výsadbu boroviček
projevilo o. s. Mýtina. Postup bude konzultován s firmou
J. Nováka.
 Setkání spolků proběhlo 25. 2., byl sestaven pracovní
kalendář akcí, který bude zveřejněn na stránkách obce.
 Soutěž Vesnice roku, bylo projednáno i se zástupci spolku,
zastupitele se dohodli, že naši obec přihlásíme v roce
2017.
 Sběratelská karta – k prodeji na OÚ za 30 Kč, vhodná jako
malý dárek nebo propagace obce. Náhled bude umístěn na
stránkách obce.
Kompletní zápisy ze zastupitelstev jsou k nahlédnutí
na internetových stránkách obce: www.sokolec.cz

Duben 2016
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ZPRÁVY Z OBCE

Hospodaření v roce 2015 - Celkové příjmy 22,8 mil. Kč.
Celkové výdaje 21,1 mil. Kč. Zůstatek na účtech k 31. 12.
2015 byl 9,3 mil. Kč. Finanční úspora z roku 2015 bude
použita na dostavbu stavebních parcel v lokalitě Ohrada a na
výstavbu 2. etapy vodovodu.

Záchranná akce v Sokolči
Víte koho hasiči v únoru
v Sokolči
zachraňovali?
Prozradíme jen, že akce
dopadla dobře.

Veřejně prospěšné práce - S úřadem práce v Nymburce jsme
podepsali smlouvu o tom, že v letošním roce zaměstnáme 6
našich občanů. Jejich náplní práce bude jako obvykle
zajišťovat pořádek a čistotu v obci a v jejím nejbližším okolí.
Výsadba boroviček - Poslední březnový týden spolek Mýtina
vysadil pro obec 4,5 tis. boroviček v malém okruhu za
závorou. O další výsadbu v obecních lesích se stará firma
Lesy p. Nováka.

₪₪₪
Úprava
autobusových
jízdních řádů
Od začátku roku jsme na
základě podnětů od
občanů zajistili úpravu
spojů č. 18, 20 a 22.
Časy odjezdů autobusů
z/do Cerhenic navazují
na
příjezdy/odjezdy
vlaků z Kolína a Prahy.
Největším úspěchem
je, že se nám povedlo
zajistit zřízení nového
DOPOLEDNÍHO spoje
s odjezdem v 9.20 hod.
z Poděbrad do Sokolče.

Sběratelská karta
Plastová karta se prodává na
OÚ za 30 Kč. Propaguje
obec a je vhodná jako malý
dárek (Náhled a popis je
umístěn na stránkách obce.)
Velikonoční výstava
Na
velikonoční
výstavu přijeli do
Sokolče lidé i z Prahy.
Viděli
jste
tu
nádheru? Kdo přišel,
nelitoval. Děkujeme
Ludmile Mojžišové a
Radce Keilové
za
nádhernou podívanou
a propagaci naší obce.

Setkání spolků - Dne 25. února proběhlo na OÚ setkání
zástupců spolků s vedením obce. Vedoucím spolků byly
představeny pravidla pro čerpání dotací z rozpočtu obce.
Společně byl sestaven kalendář kulturních a společenských
akcí pro rok 2016. Kalendář je zveřejněn na stránkách obce.
Velimská cesta, přístup k přírodní památce „V Jezírkách“ Ve spolupráci s ochránci přírody jsme provedli v březnu na
Velimské cestě prořezávku starých křovin a stromů. Projekt
v celkové hodnotě 250 tis. Kč bude dokončen na podzim
výsadbou nových keřů a stromů (hlohů, trnek, lísek, jabloní,
hrušní, brslenů, kalin, růží, dubů, dřínů a krušin) podél celé
cesty.

Kotlíkové dotace - Starosta zorganizoval na OÚ úvodní
prezentaci o kotlíkových dotacích poskytovaných krajským
úřadem. Následně prostřednictvím energetické specialistky
zajistil odbornou pomoc se zpracováním žádostí, s kontrolou
a podáním žádostí o dotace v místě bydliště. Zapojilo se
21 rodin.
Kronika obce - Digitalizace obecní kroniky a kroniky školy
je hotova. Zjišťujeme možnosti zveřejnění. Více informací
si přečtete v LETNÍM vydání Sokolíku.
Anketní otázka pro další čtvrtletí - Přejete si dostávat
důležité informace o dění v obci formou SMS zpráv nebo emailem? Jedná se o informace týkající se např. odstávky
energie, vody, různé upozornění obecního úřadu na novinky,
pozvánky na společenské a kulturní akce atd. Zapojte se do
hlasování a odpovězte na anketní otázku na stránkách naší
obce.
Marián Sipajda
-4-
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Z akčního plánu rozvoje obce na roky 2016 – 2017 je vidět, že máme připravených, předjednaných a rozpracovaných
několik klíčových akcí zároveň. Zvládnout vše, bude vyžadovat mnohem větší nasazení než doposud. Z toho důvodu jsem
informoval zastupitele o záměru zřídit nové pracovní místo administrativního pracovníka, jehož hlavní náplní bude vedení
účetnictví, mzdové agendy, administrace přijatých a poskytovaných dotací. Personální posílení Obecního úřadu reaguje na
rozvoj obce, na nárůst počtu obyvatel, na náročnost celé agendy a také má zvýšit dostupnost, kvalitu a rozsah služeb pro
občany. Umožní více využít dotačních příležitostí, pečlivěji dohlídnout na realizované akce a efektivněji hospodařit s majetkem
obce.
Marián Sipajda, starosta obce
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Další zprávy ze školy
Do konce školního roku zbývají poslední tři měsíce, proto bych Vás ráda seznámila s tím, co se v tomto roce ve škole
změnilo a co nás ještě čeká.
V tělocvičně byl již dlouho problém se střechou, do které při silnějších deštích zatékalo. Nutná byla rekonstrukce celé
střechy, která byla v měsíci březnu dokončena a konečně nám do tělocvičny nezatéká. Během letních prázdnin se bude
muset tělocvična ještě vymalovat a zároveň vymalujeme i všechny chodby v celé budově.
I přestože bude naše tělocvična již zcela v pořádku, chtěli bychom i nadále využívat prostory Sokolovny, do které
chodíme na některé hodiny TV cvičit. S tímto nápadem přišel pan starosta, Bc. Radka Kubátová se domluvila se zástupci
sokolečského Sokola a od 1. ledna 2016 Sokolovnu využíváme. Sokolovna je prostornější, a proto v ní je pro děti lepší
sportovní vyžití.
V květnu vyjedeme na školu v přírodě, v červnu se rozloučíme s pěti páťáky a pak už se jen budeme těšit na 14
budoucích prvňáčků, které v září společně přivítáme.
V době od 14. do 18. března na naší škole probíhal
týden zdravé výživy. Zahájili jsme jej v pondělí
pořadem „Zdravé pětky.“ Paní lektorka děti zajímavou
formou seznámila se známými i méně známými druhy
ovoce a zeleniny, jejich složením i dalším zpracováním.
Děti je rozeznávaly hmatem, zrakem, poznávaly je podle
vůně i chuti. Dozvěděly se, co je třeba doplnit do stravy,
aby se necítily unavené a byly zdravé. Pracovaly ve
skupinách, tvořily jídelníčky, sestavovaly zásady
zdravého životního stylu. Získané vědomosti uplatnily
v dalších dnech, kdy se téma zdravé výživy prolínalo
téměř do všech předmětů. V českém jazyce mladší děti
četly pohádky s touto tématikou, starší potom v rámci
slohu popisovaly, co už umí samy uvařit a jak jídlo na
stole upravit, aby lahodilo oku. V matematice se vážily a
nakupovaly různé potraviny. V prvouce mladší děti
sestavovaly koláž v podobě „červíků“ (jeden zdravý
červík - atlet, druhý -nemocný), ostatní děti tvořily různé
plakáty – jedni se zásadami zdravého životního stylu,
druzí se složkami zdravé výživy a další s principy
správného stolování. Starší žáci sestavovali jídelníček
i v hodině ICT a navrhovali „Restaurant menu“
v anglickém jazyce. Vše samozřejmě výtvarně doplnili.
Po celý týden se také děti spolu s rodiči doma staraly
o to, aby jejich svačinky byly co nejzdravější. Vzájemně
si je hodnotily a snažily se jeden druhého překvapit
nějakou originalitou. Doufejme, že jim toto nadšení
dlouho vydrží.
Mgr. Iveta Zahajská, ředitelka školy

Zápis do mateřské školy
Základní škola a mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč
ZVE VŠECHNY ZÁJEMCE
DNE 10. 5. 2016
od 15,00h do 17,00h
K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016-2017
Vezměte s sebou rodný list dítěte a žádost o přijetí do MŠ potvrzenou od lékaře.
Tiskopis žádosti o přijetí a pokyny k zápisu lze vytisknout z webových stránek ZŠ a MŠ, nebo vyzvednout v MŠ.
Mgr. Iveta Zahajská, ředitelka školy
Pro nové zájemce, kteří se chystají k zápisu do mateřské školy na školní rok 2016/2017 nabízíme poslední plánovanou
návštěvní hodinku na seznámení s mateřskou školou pro maminky a jejich děti: ve středu 27. 4. 2016 od 10.00 – 11.00
hodin ve třídě mateřské školy. Těšíme se na poslední setkání.
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TJ SOKOL Sokoleč
Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vás seznámili s činností
a plány TJ Sokol Sokoleč. V únoru proběhla Valná hromada, na které
byli zvoleni: starosta Jaroslav Krojidlo, místostarosta Magda Zemancová,
jednatel Petra Petržálková, pokladník Eva Kovaříková, náčelnice Zlatka
Ludvíková, náčelník Jaroslav Petržálek, vedoucí odboru sportu Radek
Šťastný, vzdělavatel Hanka Čápová a kontrolor hospodaření Zdeňka
Šťastná. Valná hromada proběhla za účasti zástupce Župy Kolín
a starosty obce, kde jsme zhodnotili činnost jednotlivých oddílů
a hospodaření za rok 2015 a schválili plán na rok 2016. Poděkovali jsme
všem cvičitelům za činnost, kterou věnují především našim dětem ve
svém volném čase.
Činnost a plán TJ Sokol Sokoleč:
 20. února jsme uspořádali Sokolský ples
 20. února se mladší ﬂorbalový tým zúčastnil Přeboru ČOS
 26. března jsme se zúčastnili Volejbalového turnaje v Pečkách
 3. dubna starší ﬂorbalový tým jede hrát do Nymburka, držme
palce, když postoupí, zahrají si 10. dubna v Praze
 7.-8. května Plavání atletika
 13.-15. května Sokolské soustředění v Drhlenech
 4. června Pohádkový les
 konec června Těšíme se na prázdniny - akce v sokolovně
Od OÚ jsme získali účelovou dotaci, která nám nebyla schválena v plné výši, proto budeme muset vybrat
z plánovaných akcí na rok 2016 a upřednostnit některé před ostatními. Protože chceme, aby naše děti cvičily na
moderním a bezpečném nářadí, zkusili jsme podat dotaci na MŠMT - projekt modernizace a vybavení TJ a letos se nám ji
podařilo získat. A na závěr jedna rada, myslete na své zdraví a přijďte si zacvičit!
Výbor TJ Sokol Sokoleč

Festival mýtina
Připravujeme dvanáctý ročník Mýtiny. Stalo se již tradicí, že v čase začínajícího léta pořádá Sdružení Mýtina hudební
festival. Letošní ročník festivalu Mýtina proběhne na louce u Březiny ve dnech 17. 6. 2016 a 18. 6. 2016. Když jsme se
v roce 2005 pokusili o uspořádání přehlídky bluegrassových skupin, nikdo z pořadatelů nevěřil, že festival přežije celé
desetiletí a stane se stabilní součástí kulturního života obce. První ročník nám také ukázal, jaké nebezpečí v sobě ukrývá
pořádání akcí ve volné přírodě. Déšť a chlad samozřejmě nepodpořil účast obecenstva. Nevzdali jsme to a pustili se do
přípravy dalších ročníků. V druhém ročníku jsme po zralém uvážení změnili dramaturgii festivalu. Vedle bluegrassových
kapel se prezentovali i soubory v žánrech folk, country, trampská hudba. Velkým impulzem pro další konání festivalu
bylo navázání spolupráce s Českou tábornickou unií od třetího ročníku. Od té doby nás ČTÚ podporuje nejen morálně
a materiálně. Důležité bylo i zařazení festivalu Mýtina do kalendáře regionálních akcí. Povědomí o konání festivalu se tak
začínalo pomalu rozšiřovat za hranice obce a Poděbradského regionu.

Nejhezčí kapela – Úsměvy z Berouna

Wabi Daněk, Nezmaři a Rosa na kolejích
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V dalších ročnících festivalu se dramaturgie ustálila jako nesoutěžní setkání amatérských hudebních seskupení
s profesionální špičkou, s tím, že v každém ročníku dáváme příležitost mladým začínajícím kapelám. Ze začínajících bych
připomněl vystoupení jabloneckých Berušek, jihočeské Epy de Mye, brněnských DNA a dívčího tria Úsměvy z Berouna.
Z amatérských si zaslouží připomenutí „domácí kapely“ poděbradští TOJO Band a OAZA, Lážo Plážo z Lysé,
kutnohorští Brzdaři nebo Wyrton z Ronova. A nesmím zapomenout na jakoby domácí, dnes již zaniklou skupinu Rebus.
Z dalších amatérských seskupení se úspěšně prezentovali Modrotisk Jablonec, Petr Kůs a Fámy Praha, Devítka Praha,
Stráníci. Bonneville, brněnská Ozvěna, chrudimská Chrpa, Zlatý Orel, Happy To Meet, Cleymore a řada dalších. Mě
samotného velice překvapil a potěšil velký úspěch Jitky Vrbové a Standy Chmelíka na desátém ročníku festivalu.
Z profesionální špičky poukazuji na úspěšná
vystoupení Schovanek, Druhé Trávy, Nezmarů s Miki
Ryvolou, Zelenáčů, COPu, Žalmana, Hop Tropu,Wabi
Daňka a Miloše Dvořáčka, Pacifiku, Fešáků a dalších.
Celkem nám na festivalu Mýtina zatím zahrálo 123
kapel a sólistů.
A co můžeme očekávat letos?
V pátek 17. června začínáme kolem osmé hodiny
večerní již tradičním Country bálem. Hrát bude
osvědčená kapela Hurricane z Teplic.
V sobotu 18. června bude zahájen hlavní
festivalový program v 13:30 hodin. V programu
vystoupí z mladých začínajících v 13:30 Sabina Uxová
z Kolína - vítězka oblastního kola soutěže Brána tj.
dětské odnože soutěžní části slavného festivalu Porta, v 17:10 absolutní vítěz
soutěže Brána v roce 2015 ostravská skupina Self Made. Folkovou scénu budou
zastupovat kapely ve14:00 Pouta Pardubice, v 16:00 Pavel Petran a kapela Praha.
Dále vystoupí v 15:00 virtuózní bluegrassová sestava Monogram z Prahy, v 18:20
trempský Zlatý Orel z Prahy a klasickou country bude prezentovat v 19:20
dámská skupina Medúzy Praha. Večerní blok zahájí ve 20:30 Pavel Dobeš
a Tomáš Kotrba, pokračovat bude v 21:30 Roman Horký s legendárním
Kamelotem. Festival zakončí kolem 23:00 etno-folk-rockové seskupení Happy To
Meet. Věřím, že Vás program letošního festivalu zaujal, a že nás podpoříte svou
návštěvou.

Napsali o nás v Nymbursku

Chtěl bych ještě využít tohoto článku v Sokolíku k velkému poděkování.
Poděkování hlavně těm „bezejmeným“, kteří dokáží přeměnit holou louku během
tří dnů v areál včetně stánků, pódia, hlediště, sociálního a technického zázemí.
Dále těm, kteří se starají o hladký průběh festivalových dnů (a nocí). Poděkování
patří také sponzorům. Bez jejich pomoci by byl festival jistě chudší, byl-li by
vůbec. Je třeba poděkovat také všem spolupracujícím firmám, organizacím
a orgánům. Těch, kteří
pomáhají s pořádáním
festivalu, je hodně. Díky
jim a Vám divákům je
vůbec možné festival
pořádat.
AHOJ
na
MÝTINĚ 2016.
(bub.)
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