Co vás čeká v tomto čísle:

SLOVO STAROSTY ₪₪₪
Milí sokoláci,
tři měsíce uplynuly jako voda a držíte v ruce
LETNÍ vydání Sokolíku. Jsem rád, že se nám daří
držet tento čtvrtletní interval a můžeme Vám tak
pravidelně poskytovat aktuální informace z úřadu a ze
života v obci. Mnohé zprávy umísťujeme také na
internetové stránky obce. K zasílání aktualit do vaší
mailové schránky se stačí přihlásit v rubrice „Novinky
na mail“. Nejenom „Aktuality“, ale i „Fotogalerii“
plníme fotkami z vybraných akcí. Horkou novinkou
je, že nás najdete také na Facebooku.
S radostí oznamuji, že jsme na naše webovky
umístili první kroniku obce, přesněji Pamětní knihu
Sokolče. První zápis udělal kronikář Bohumil Štěpař
v roce 1948 a ve svém úvodu se pokusil popsat vznik
naší obce. V knize je zachycen život v obci až do října
roku 2002. Kronika má historickou hodnotu a je trvale
uložena ve Státním okresním archivu Nymburk se
sídlem v Lysé nad Labem.

Paměti obce Sokolče od r. 1900
V současné době funkci kronikáře v naší obci
zastává paní Jana Boumová. V květnu 2001 ji o to
požádal tehdejší starosta František Tomek. Aktuální
kroniku si můžete po dohodě prohlédnout a přečíst na
obecním úřadě.
Hlavní vodovodní řad je hotov, začínáme kopat
vodovodní přípojky. Je nejvyšší čas, protože kvalita
a množství spodní vody ve studních jsou nejisté.
Navíc pro použití v domácnosti je městská voda








Jak se žije v Sokolči, zprávy z OÚ.
Výlet k pomníku – uctění památky vojáků.
Jak se měly děti na škole v přírodě?
O podařených čarodějnicích.
Rekonstrukce koupaliště krok za krokem.
Sportovní výkony v sokole a pozvánka na
cvičení.
 90 let fotbalu v Sokolči.
vhodnější. Neváhejte a zvažte možnost napojení se na
vodovodní řad.
Kvalitu běžného života v naší obci pozvedne dle
našeho názoru vybudování chodníků a to konkrétně
podél hlavních ulic Kolínské, Poděbradské
a Cerhenské. Práce na projektové dokumentaci byly
zahájeny a připravujeme podklady pro podání žádosti
o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Děkuji
všem, co jste svoji aktivitou podpořili sledování
automobilového provozu v obci, které je podmínkou
pro přidělení dotace .
S výstavbou chodníků chceme současně řešit
veřejná prostranství a obnovu zeleně v obci. Pro
realizaci je žádoucí zmapovat současný stav porostů
a navrhnout další postup její obnovy. Již v těchto
dnech probíhá inventarizace zeleně, tj. zakreslování
a měření stromů, keřů a záhonů. V letních měsících
chceme ve spolupráci s ochranáři a životním
prostředím prověřit také stav vodních ploch v obci
a připravit se na jejich vyčištění a úpravu včetně
nejbližšího okolí.
Velmi mě těší, že se nám společně s místními
spolky daří podporovat a udržovat společenský
život v obci. V posledních týdnech proběhlo několik
zajímavých akcí, například: setkání se seniory, pálení
čarodějnic, rocková zábava, pochod k Partyzánovi,
Pohádkový les, přírodovědná vycházka do lokality
V Jezírkách, festival Mýtina, oslava 90. let fotbalu
v Sokolči. Je fajn, že si to umíme užít.
Letní sezóna právě začíná. Především dětem přeji
senzační prázdniny a všem ostatním přeji hezké léto,
které si můžete zpříjemnit třeba čtením naší kroniky.
Marián Sipajda, starosta obce
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo ze dne 06. 04. 2016
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 Podél velimské cesty od zatáčky dojde k výsadbě nových
keřů. Podle připraveného projektu bude zde vysazena líska,
hloh, kalina, šípková růže, brslen. Z důvodu ochrany proti
zvěři bude plocha výsadby oplocena. Tato část projektu
bude realizovaná ve spolupráci s mysliveckým sdružením
Březina Sokoleč. Na začátku velimské cesty dojde
k výsadbě oboustranné ovocné aleje. Vysazeny budou zde
jabloně, hrušně a slivoně. Jednostranná švestková alej by
měla vzniknout podél polní cesty „K Lávce“. Javorová
okrasná alej bude vysázená na staré cerhenské cestě v úseku
podél strouhy Šiřina.
 Uzavření mateřské školy v období letních prázdnin: MŠ
bude uzavřena od 11. 07. do 26. 08. 2016. V období letních
prázdnin bude ve škole probíhat malování tělocvičny,
chodeb, WC. Vybílení sklepu zajistí četa.

 ZO schválilo firmu Telsig-servis spol. s r.o., Velký Osek na
zajištění obnovy místní komunikace v ulici Jižní.
Rozhodujícím kritériem byla nejnižší cena.
 ZO schválilo uzavření dodatku ke smlouvě na zabezpečení
odpadového hospodářství se společností NYKOS a. s.,
Kostelec nad Černými lesy. Předmětem dodatku je přidání
3 ks zvonů na sklo od 01. 04. 2016 a snížení intervalu svozu
skla z 1x za 14 dní na 1x měsíčně. Změnou se mění cena za
tříděné odpady.
 ZO schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši
117.000 Kč SK Sokoleč. Účelem smlouvy je poskytnutí
účelové dotace ve formě neinvestičních finančních
prostředků na rekonstrukci a údržbu sportovního areálu.
 ZO schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Občanskému sdružení Mýtina, Sokoleč ve výši 15 000 Kč. Zastupitelstvo ze dne 01. 06. 2016
Účelem smlouvy je poskytnutí účelové dotace ve formě
 ZO schválilo přijetí individuální účelové dotace
neinvestičních finančních prostředků na podporu festivalu
prostřednictvím
veřejnoprávní
smlouvy
z rozpočtu
Mýtina.
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního
 Suché tuje na hřbitově – budou vykácené v nejbližších
prostředí a zemědělství na vodohospodářskou infrastrukturu
dnech, obnovu naplánujeme na podzim.
ve výši 4.540.000 Kč na akci „Sokoleč – vodovod 2. etapa“.
 Oprava povrchu komunikace v ul. Na Březinu – bude
 ZO schválilo účetní závěrku obce Sokoleč za rok 2015
realizováno v dubnu.
v plném jejím rozsahu. ZO zároveň rozhodlo o převedení
 Vrby u fotbalového hřiště – odstranění větví zasahujících do
výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši
blízkého okolí fotbalového hřiště zajistí T. Bylenko a četa
10.064.177,19 Kč.
VPP.
 ZO schválilo proplacení faktur firmě Telsig-servis spol. s r.
o., Velký Osek za výstavbu komunikace v ulici Jižní
Zastupitelstvo ze dne 04. 05. 2016
v částce 266.747 Kč a za vícepráce provedené na výstavbě
 ZO schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem
komunikace v částce 20.395 Kč.
Poděbrady o zajišťování výkonu přenesené působnosti ve
 ZO schválilo ukončení pronájmu kontejnerů na tříděný
věcech přestupků orgány města Poděbrady namísto orgánů
odpad od firmy NYKOS, které se nahrazují kontejnery
obce Sokoleč v jejím správním obvodu. Za každé zahájené
společnosti EKO-KOM.
přestupkové řízení poskytne obec Sokoleč příspěvek ze
 ZO schválilo členský příspěvek pro Dobrovolný svazek obcí
svého rozpočtu městu Poděbrady ve výši 800 Kč.
„Mikroregion Střední Polabí“ pro rok 2016 ve výši
 ZO schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem
3.000 Kč.
Poděbrady o zajišťování výkonu přenesené působnosti
 Starosta obce seznámil ZO s hospodářským doporučením
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
pro rok 2016, které obec obdržela od Lesů České republiky.
komunikací. Zajišťování výkonu bude prováděno bezplatně.
Jedná se o hospodářská opatření, která jsou třeba provést na
 Lokalita Ohrada, aktuální stav - předání stavby obci
lesním majetku obce v roce 2016, konkrétně výsadbu na
proběhne 13. 05. Následně bude provedeno závěrečné
ploše 0,72 ha u Sahary.
vyúčtování celé akce. Od 03. 05. 2016 mohou majitelé
 Starosta obce informoval ZO o tom, že 29. 05. 2016 byla
pozemků podávat na stavební úřad v Poděbradech žádosti
zahájena tenisová škola pro sokolečské děti od 6 do 15 let.
o zahájení stavebního řízení.
S tenisovým trenérem bude uzavřena smlouva. Maximální
 ZO schválilo proplacení faktury firmě POHL cz, a.s.,
kapacita je 16 děti. Trénink bude probíhat 1x týdně v neděli
Roztoky za provedené práce na stavbě „Sokoleč – vodovod
od 13 hod.
2. etapa“ v částce 7.253.879,28 Kč.
 ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Telsig
 ZO schválilo opravu střechy bývalé telefonní ústředny
– servis, spol. s r. o., Velký Osek. Předmětem dodatku je
v ulici Třešňová.
rozložení zbylé části třech neuhrazených faktur v celkové
 ZO schválilo podmínky pro poskytování služeb s nájmem
výši 2.923.096 Kč do deseti splátek.
hrobového místa na veřejném pohřebišti, a to 600 Kč/10 let
 Probíhá výstavba vodovodního řádu C13 ul. V Lípách a C3
plus za každý započatý 1m² 30 Kč/10let.
a C9 Kolínská a Třešňová. Prodloužení řádu C13 umožní
 ZO projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2015.
lepší obslužnost lokality. Od poloviny června se začnou
Obec měla v roce 2015 příjmy ve výši 22,078 mil. Kč
kopat přípojky k jednotlivým nemovitostem.
a výdaje 20,315 mil. Kč. Stav majetku k 31. 12. 2014 byl
 P. Švesták připravuje „lezecký koutek“ a pro umístění
69,969 mil. Kč, stav majetku k 31. 12. 2015 byl navýšen na
navrhuje prostor za tréninkovou tenisovou zdi.
84,899 mil. Kč.
 ZO schválilo zřízení nového místa administrativního
Kompletní zápisy ze zastupitelstev jsou k nahlédnutí
pracovníka Obecního úřadu a to nejdříve od 1. 7. 2016.
na internetových stránkách obce: www.sokolec.cz
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ZPRÁVY Z OBCE

Pro venkovní akce obec pořídila 10 stolů a 20
laviček. Poprvé jsme u nich poseděli na čarodějnicích,
které byly letos dle ohlasů dětí a seniorů obzvlášť
vyvedené. Stoly a lavice lze po dohodě zapůjčit.
Díry jsou pryč
Opravu místní komunikace v ulici Na Březinu
přivítali zejména obyvatelé SeniorParku.
Podpora zdravějšího ovzduší
Zastupitelé obce se na dubnovém zasedání rozhodli
částkou 3.000 Kč podpořit všechny úspěšné žadatele
o kotlíkovou dotaci vyhlášenou Středočeským krajem.
Jedná se o peněžní dotaci občanům Sokolče, kteří
vymění starý kotel na tuhá paliva za nový, který bude
šetrnější k životnímu prostředí.

₪₪₪

Lokalita Ohrada – zkolaudováno
V září 2014 jsme zahájili výstavbu parcel v lokalitě
Ohrada, směr Cerhenice. 13. května 2016 jsme od
firmy Telsig po kolaudaci převzali 50 nových parcel
s vybudovanou navazující infrastrukturou. Noví
majitelé pozemků mohou začít s výstavbou domů.

Úklid obce
Pracovní četa denně vyráží do obce. Uklízí
a udržuje veřejná prostranství. Kromě této hlavní
činnosti letos vypomáhala při čištění koupaliště
a provedla rozsáhlou prořezávku keřů a stromů na
velimské cestě. Odvezlo se 140 kubíků štěpky.

Setkání seniorů se povedlo a 22. dubna odpoledne
bylo v salónku místní hospody č. p. 7 opravdu živo.
Vzpomínalo se, debatovalo a také zpívalo.
Třídění odpadů
Co nemá končit v popelnicích: plasty, kartonové
obaly, sklo, papír, železo, elektroodpad, plechovky,
stavební materiál, zemina, rostlinný biologický odpad.
Za každé 1 kg tohoto nevytříděného odpadu platíme
1,00 Kč z rozpočtu zbytečně.
Co nepatří do zelených BIO kontejnerů:
větve stromů, keřů a zdřevnatělé části rostlin.
Ulice Jižní hotova
Opravě povrchu komunikace předcházelo setkání
s majiteli okolních nemovitostí. Proti původnímu záměru
byl po dohodě vybudován navíc 1 vjezd a 1 stání pro
motorové vozidlo. Nový povrch je ze zámkové dlažby
osazené mezi obrubníky.

Vodovod
Hlavní vodovodní řad je
skoro hotový.
Od poloviny června
začneme
s kopáním
vodovodních přípojek.
Umístění přípojky bude
projednáno
s majiteli
nemovitostí.

Malý železniční okruh
Zpravidla v pátek najdete nově na stránkách obce
harmonogram, jak budou jezdit v následujícím týdnu
vlaky na malém zkušebním okruhu. V té době bude
závora na přejezdu uzamčena.
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Po roce opět u pomníku ve velkém lese
Přesně před rokem jsme si připomněli 70té výročí od konce 2. světové války pochodem k památníku protifašistického
odboje. Obecní úřad opět připravil podobný program s položením kytice a připomenutím si příběhu lidské odvahy, který
se tenkrát u nás v obci odehrál.
Loňský ročník se povedl a měl kladnou odezvu, proto jsme se rozhodli letos k Partyzánovi vyrazit znovu
a s úspěchem, lidí přišlo ještě víc než předchozí rok. Já doufám, že takhle to půjde i dál a z tohoto pochodu se stane
Sokolečská tradice. Málokterá akce, konající se tady během roku má takhle silnou vazbu k Sokolči. Tahle vycházka má
v sobě její historii a propojuje ji se současností. Jsem rád, že žiji v obci, která má své vlastní hrdiny.
Letošní pochod byl jedinečný díky překvapení, které na nás čekalo na konci cesty. Pomník zdobil nový dřevěný nápis,
byl uklizený a osazený novými
květinami a na cestě k němu se
vyjímala obnovená informační tabule
s původním textem. Lavičky byly
opravené a nově natřené.
Na stožárech byla vyvěšena česká
a sokolečská vlajka, které celému
pochodu dodaly slavnostní nádech.
Většina z nás účastníků netušila, že
se od loňského roku něco opravovalo.
Veškeré práce, úprava okolí i výsadba
květin proběhly v utajení. Byla to
vcelku
námaha,
ale
z dobře
informovaných zdrojů jsem nakonec
zjistil, že za pomník ve stavu v jakém
je, teď můžeme děkovat hlavně Lilianě
Panašové a Radkovi Sixtovi.
gsh

Oznámení
Od 1. července 2016 dochází
ke změně otevírací doby
sběrného dvoru.
Nový čas je v sobotu změněn
na 9.00 – 11.00 hod.

₪₪₪

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Přivítali jsme do života:

Bernard Filip
Altrichter Štěpán

Oslavenci jubilea - gratulujeme:
Čáp Karel
Langmajer Josef
Bělohlávková Marie
Kára Václav
Kára Josef
Volfová Eleonora
Vojtová Jiřina
Hruška Jaroslav
Kulich František
Kára Jiří
Plesníková Božena
Holanová Božena
Nováková Eva
Fusková Anna
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Opustili nás:
Holíková Anna
Jeníková Květa
Klíč Jiří
Libichová Alena
Lipšanská Ludmila
Palusková Božena
Zajíc Josef
Vzpomínka je jiskra v
ohňostroji dějin.
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ŠKOLA SOKOLEČ

Škola v přírodě
Týden od 22. 05. 2016 do 27. 5. 2016 jsme prožili ve škole v přírodě v Rokytnici nad Jizerou. Vyměnili jsme školní
lavice za krásné prostředí Krkonoš. Poznali jsme mnoho hezkých míst, užili jsme si spoustu legrace při různých hrách
a soutěžích. Každý den jsme se také trochu učili. Své znalosti jsme si pak procvičili netradičně na přírodovědné
a matematické stezce a při různých kvízech. Vydali jsme se také na celodenní výlet do Harrachova. Moc se nám líbila
prohlídka sklárny, kde většina z nás poprvé viděla zblízka práci sklářů. Nezapomněli jsme zajít také k Mumlavským
vodopádům. Každý den jsme měli nabitý program a tak jsme přivítali, že si můžeme odpočinout v hezkém prostředí
pensionu Lenoch, kde o nás bylo po všech stránkách dobře postaráno. Abychom nezapomněli na to, co jsme prožili,
zaznamenali jsme si každý den do deníčku. Zpátky domů jsme se vrátili v pořádku a plni hezkých zážitků.

Všechny fotografie si můžete prohlédnout na webových stránkách školy (www.skola-sokolec.cz)
Děti a paní učitelky ZŠ

ČARODĚJNICE
Letošní pálení čarodějnic, které se konalo v sobotu 30. dubna, bylo od začátku jiné.
Počasí nám přálo a sešli jsme se v hojném počtu. V 18 hodin od obecního úřadu vyšel
průvod malých čarodějnic a čarodějů ulicemi ke koupališti. Průvod oživila krásná
čarodějnice dětmi pojmenována jako Čarbana. O její výrobu se postaraly družinové děti
společně s paní vychovatelkou Kubátovou. Průvod končil na místě, které je dobře
přístupné všem našim obyvatelům na louce u koupaliště, kde už bylo vše nachystáno
pro čarodějnický rej. Velká ekologická hranice i malé ohníčky lákaly k opékání
špekáčků. Občerstvení k radosti dětí zajišťovaly místní čarodějnice. Všechny potěšilo
krátké vystoupení dětí z naší mateřské školy. Čarodějnický večer se vydařil a všichni se
těšíme, že spolu poletíme opět příští rok. Děkujeme všem, kteří se účastnili i těm, kteří
se podíleli na přípravě a organizaci akce.
A.K.
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Koupaliště
Dno nádrže jsme nakonec odtěžili po celé ploše včetně původní betonové části a nahradili ho novým materiálem. Díky
možnostem a podpoře místní firmy Tannaco jsou stavební práce na koupališti hotové.
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Vážení spoluobčané, ještě jednou se chci vrátit k akci koupaliště a poděkovat všem, kteří se na čištění a opravě
podíleli. Myslím, že to nebyla zbytečná práce. Byla by to škoda, kdybychom koupaliště nechali zpustošit jako v jiných
vesnicích. I když se najdou tací, kteří tvrdí, že je to zbytečná práce. Když naši dědové za války koupaliště budovali, tak se
jim to určitě zbytečné nezdálo. Hlavně v dnešní době, když přírodních koupališť není tolik, co bylo dřív. Doufám, že se
nám povede udržet alespoň částečně čistou vodu a že bude v letních měsících koupaliště hojně využíváno, hlavně dětmi
pro které se to zejména dělalo.
Na závěr chci ještě jednou poděkovat všem, kteří se v tak hojném počtu na tom všem podíleli. Byli to pan Sixta V.,
Kubát J., Kosina M., Kovář J., Zemanec J. ml., Půlpán R., Sixta L., Dymeš V., Čáp M., Bylenko T., Zápotocký V.,
Vaníček K., Škarvada Z. st,Trnka M., Trnka S., Hotovec P., Sipajda M., Řehák M., Řehák P., Řehák J. st., Botek P.,
Botek M., Zemanec J. st., Plaček J., Štastný R., Šimáně J., Volavka P., Botek M. st, Kára J., Novák L., Kačík D., Tříska
L., Paroulek D., Švesták P., Dubňanský J., Trnková N., Zelená K., Koryntová J., Zalabáková A. Děkuji Škarvadovi Z.
mladšímu za ochotu a vstřícnost při organizování této akce, omlouvám se, jestli jsem na někoho zapomněl.
Dodatečně ještě děkuji panu Sixtovi V. za sehnání panelů pod obecní kontejnery na Bioodpad.

₪₪₪

SPOLKY SOKOLEČ

TJ SOKOL Sokoleč
Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vás seznámili s činností
v TJ Sokol Sokoleč.
13.-15. května jsme uspořádali Sokolské soustředění v Drhlenech.
Zúčastnilo se ho 15 dětí a 4 dospělí. Ubytování bylo v hlavní zděné budově
na velmi pěkných zrekonstruovaných pokojích. Po rozcvičce pro nás byla
zajištěna snídaně formou švédských stolů, kde si každý vybral to, na co měl
právě chuť. A obědy a věčeře? Vynikající! Odměnou pro paní kuchařku byly
prázdné talíře. Drhleny jsme prošli křížem krážem, viděli jsme novou
rozhlednu a vydali se na velkou túru na hrad Kost. Všechny děti byly
perfektní a moc hodné a zasloužily si obrovskou pochvalu! Dopravu na
pobyt, kterou platila TJ Sokol, nám zajišťovala ﬁrma Kopos Kolín a.s. a ﬁrma
Tannaco Sokoleč, kterým tímto moc děkujeme.
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TJ SOKOL Sokoleč - pokračování
21. května jsme zorganizovali v sokolovně ﬂorbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 15 týmů z okolních jednot. Za naši
TJ Sokol Sokoleč hrály tři týmy. Mladší žáci se umístili na 3. místě a starší získali 1. místo. Zajistili jsme pro hráče
občerstvení, poháry, medaile a diplomy. Všem zúčastněným děkujeme za skvělé výkony.

I když jsme malá jednota, jsme skvělá parta lidí, která si
vždy vyjde vstříc a dokáže zařídit super akce. V sobotu
4. června jsme uspořádali Pohádkový les. Na startu čekal pan
král s paní královnou, a děti, procházkou po lese, plnily
úkoly spolu s pohádkovými postavami. V cíli děti získaly
medaile, diplom a malé občerstvení. Kdo si vyčkal velkou
frontu u malování na obličej, mohl se proměnit v tygříka,
pejska, vílu, žraloka, kočičku a mnoho dalšího nebo si
vykouzlit obří bubliny. Na závěr celého programu nám
předvedl spolek rytířů z Kutné Hory představení a děti si mohly prohlédnout a dokonce i půjčit veškeré jejich zbraně
a přilby. Počasí nám přálo a této akce se zúčastnilo více jak 120 dětí v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Doufáme, že
byly všechny děti spokojené, nadšené a odcházely domů se skvělými zážitky. TJ Sokol Sokoleč děkuje všem
zúčastněným za spolupráci.
A aby se nám hezky
a příjemně odcházelo na
prázdniny, rozhodli jsme
se, že uděláme 15. června
malou
rozlučku
v sokolovně.
Zakoupili
jsme buřty na opékání
a malé odměny pro „nej“
sportovce. Protože víme,
že spousta dětí hraje na
nějaký hudební nástroj,
poprosili jsme je, aby si je
přinesly s sebou. A věřte,
že hra na ﬂétny, kytary
a klarinet byl pro nás
všechny krásný mini
koncert.
Poděkovali jsme dětem za sportovní aktivitu v sokolovně a těšíme se na cvičení v září. Pokud chcete být v dobré
kondici, přijďte mezi nás. Všem vám přejeme prázdniny plné zážitků.
Na co se můžete těšit je chystané rozloučení s prázdninami - zábavnou akci pro veřejnost "Sokolečská lávka", termín
se dozvíte v průběhu srpna.
TJ Sokol Sokoleč Hanka Čápová
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FOTBALOVÝ KLUB SK SOKOLEČ SLAVÍ 90.VÝROČÍ
V roce 1926 byl založen fotbalový klub v Sokolči, letos je to tedy 90 let a v neděli 19. 6. 2016 proběhly oslavy.
Hlavním bodem programu bylo utkání staré gardy s klubem Amfora Praha.
V roce 1920 se několik nadšených chlapců dalo dohromady a s míčem se proháněli přes Coufalův a Strnadův plac.
Později sehráli přátelská utkání se sousedy z okolních vesnic a naplněni vírou a jistotou se v roce 1926 přihlásili
do soutěže pod názvem AFK Sokoleč.
Do vínku mladého klubu byla od samého počátku vryta vůle po vítězství a především bojovnost, která slavila úspěch
nad lepšími soupeři. Avšak v tu dobu nepřinášela kopaná jenom radost, největším problémem byla ekonomická stránka,
a tak museli hráči svoji působnost rychle rozšiřovat i mimo fotbal, začali hrát ochotnické divadlo a pořádat další kulturní
akce.
V roce 1951 byla zahájena ve spolupráci OÚ a OV ČSTV Nymburk výstavba kabin a později byla provedena celková
úprava hrací plochy, včetně ohrazení a laviček.
Oddíl vychovával talentované fotbalisty, kteří hájili barvy svého klubu, ti nejtalentovanější odešli jako posily
do vyšších soutěží.
V roce 1955 postoupil klub do oblastní krajské soutěže, kterou však vzápětí z důvodu reorganizace musel po roce
opustit. Svůj standard si udržoval v krajské B třídě a v roce 1973 opět vybojoval postup do A třídy. Po útlumu a pádu hrál
dlouhá léta okresní přebor, ale v roce 1997 postoupil do kraje a od té doby se v Sokolči hraje B třída a ve třech sezónách
(2006-2009) opět i A třída.
V roce 2001 byla provedena za pomoci obecního úřadu rekonstrukce kabin do takové podoby, že zde bylo od roku
2002 sehráno několik mezinárodních utkání v rámci memoriálu Václava Ježka.
V současnosti má klub čtyři mužstva. A-mužstvo postoupilo do A třídy, B-mužstvo skončilo ve III.třídě na dvanáctém
místě, tento rok nově založené družstvo dorostu na čtvrtém místě okresního přeboru a žákovský tým po loňském třetím
místě letos vybojoval druhé místo v okresním přeboru.
Samotné oslavy 90. výročí vyvrcholily v neděli 19. 6., kdy se od 10:30 v přátelském utkání střetla stará garda Sokoleč
proti klubu Amfora Praha, týmu celebrit v čele se zakladatelem, moderátorem Petrem Salavou. Na trávník tak v Sokolči
vyběhly například fotbalové legendy jako Karol Dobiáš, Antonín Panenka, Ladislav Vízek nebo Ivan Hašek, dále
moderátoři Zbyněk Merunka a Václav Tittelbach, zpěváci Vladimír Hron a Kamil Střihavka, herci Martin Kraus či
o zábavu se nejvíce starající Roman Skamene a Lukáš Pavlásek. Slavnostní výkop zápasu provedla zpěvačka Monika
Absolonová, zpěvák Karel Štědrý, herec Josef Dvořák a místní legendární fotbalový funkcionář a hlasatel Václav Mojžíš.
Hlavním rozhodčím byl dlouholetý známý prvoligový rozhodčí Pavlín Jirků. Utkání nakonec skončilo vysokým skóre,
když hostující Amfora vyhrála 9:11.
Druhým bodem programu bylo od 13:00 utkání družstva žáků proti rodičům, které přineslo též humorné okamžiky
a skončilo nerozhodným výsledkem 5:5.
Další částí oslav byla od 14:00 ukázka tří vrtulníků na ploše hřiště, následná akrobacie ve vzdušném prostoru
a s velkým zájmem využitá možnost vyhlídkových letů nad obcí.
Na závěr nedělního programu sehrálo A-mužstvo své poslední mistrovské utkání B třídy proti SK Zeleneč, ve kterém
zvítězilo 2:1 a tím tak definitivně potvrdilo konečné druhé místo v tabulce a již zmiňovaný postup do A třídy.
Klub SK Sokoleč děkuje všem hráčům, sponzorům, fanouškům a příznivcům za podporu kopané v obci.
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