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Zpráva místostarosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se ve svém článku s Vámi podělil o některé záležitosti týkajících se naší obce a tudíž i
každého z Vás. Nejprve bych se věnoval územně plánovací dokumentaci. Každá obec by měla mít zpracovanou
územně plánovací dokumentaci buď ve formě urbanistické studie nebo územního plánu. Tyto dokumentace
jsou jedny z nejdůležitějších pro rozvoj obce na více jak 10 let dopředu. Bez nich již v dnešní době není obce
schopna získat od státu nebo EU žádnou finanční dotaci. Naše obec bohužel patří mezi ty, kterým tato
dokumentace chybí. V r. 1999 byla sice vypracována urbanistická studie, která však nebyla projednána ani
v rámci občanů obce, ani ve vztahu k všem dotčeným orgánům, které se k ní vyjadřují ze zákona, takže její
koncepce není pro nikoho závazná. Proto se zastupitelé obce v letošním roce rozhodli, že na základě již
zpracované a doplněné urbanistické studie nechají vypracovat návrh územního plánu obce. Není to levná
záležitost a počítáme, že celkové náklady budou činit 350 – 400 tisíc Kč. Celá akce je rozdělena na několik etap
a dokončení předpokládáme v příštím roce. V první etapě dojde k projednání urbanistické studie jako konceptu
územního plánu. Termín veřejného projednávání je 24. 11. 2004 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Na
něm bude přítomen projektant ing. arch. Koubek, který provede výklad a zodpoví případné dotazy. Protože se
toto projednávání týká každého z Vás, je ve Vašem zájmu se jednání zúčastnit v co největším počtu, abyste
mohli v zákonné lhůtě (do 24. 12. 2004) podávat stanoviska, připomínky a námitky k urbanistické studii. Po
této lhůtě nebude ke stanoviskům, připomínkám a námitkám přihlíženo. Je třeba je podávat písemnou formou
na adresu obecního úřadu.
Dále bych se chtěl několika větami zabývat budovanou vakuovou kanalizací. Podle posledních informací
zástupců stavební firmy by obec Sokoleč měla být dokončena ještě v letošním roce, kromě konečných úprav
komunikací a zeleně. Ty se budou provádět až v příštím roce. To je ta dobrá zpráva. Špatná zpráva je ta, že
zvýšením DPH z 5% na 19% se stavba citelně prodraží. Jen pro naši obec to představuje zhruba 3,5 mil. Kč
navíc. Je to pro nás citelný zásah do rozpočtu obce. Za tyto peníze jsme mohli vykoupit pozemky pro nové
stavební parcely nebo jsme za ně mohli opravit komunikace. Budeme se sice snažit, aby stát našel nějaké
řešení, ale obávám se, že při dnešní zadluženosti nám stát příliš nepomůže. Již dříve jsem Vás podrobně
informoval o tom, jak má každý majitel nemovitosti postupovat při připojování se na veřejnou část kanalizace
(projekt, stavební povolení, kolaudace). Dnes bych chtěl ještě zdůraznit jeden důležitý detail při budování
přípojky. Každý, kdo nemá provedeno odvětrání svého kanalizačního potrubí nad střechu domu, musí do nově
budované přípojky vložit odvětrání vyvedené nad povrch pozemku. Jinak bude docházet ke špatné funkci
přípojky, případně vysávání záchodových a umyvadlových sifonů. Výkres správného provedení odvětrání je
vyvěšen na úřední desce OÚ a na vývěsce samoobsluhy.
Nakonec jen v krátkosti k čerpání rozpočtu. Jistě mnohý z Vás ví, že zastupitelé obce v tomto volebním
období rozhodli, že budou každý rok šetřit na výdajích 1 milion Kč. V letošním roce za 1. – 9. měsíc jsme
dosáhli úspory již přes 1 milion Kč. Všechny tyto úspory musíme mít připraveny na dokončení kanalizace.
Přijetí takového úsporného režimu je pro nás velice náročné, protože nemůžeme plánovat žádné finančně
náročnější akce, ale na to si do budoucna musíme zvyknout. Dokud nebude splacena půjčka od SFŽP na
kanalizaci (pro naši obec to představuje 6 milionů Kč + úroky 2%), situace se příliš nezlepší.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem svým, i jménem všech zastupitelů obce příjemné a pohodové
prožití Vánočních svátků a hodně pevného zdraví v Novém roce Vám, i Vašim rodinám.
František Dymeš
starosta obce



ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Zasedání ze dne 2. 6. 2004
 OZ odsouhlasilo proplacení fotodokumentace ke 100. výročí
založení ZŠ v ceně 558 Kč.
 OZ odsouhlasilo převedení neinvestiční dotace ve výši
3.000 Kč na SK Sokoleč, která bude použita na žákovský
turnaj.
 OZ zamítlo navýšení odměn dle nařízení vlády č. 337/2004
Sb. za výkon členů funkce zastupitelstva.
 OZ vzalo na vědomí kontrolu provedenou OHES Nymburk
v ZŠ z jejíhož zápisu vyplynuly požadavky na stavební
úpravy v kuchyni, jídelně a sklepě budovy, aby bylo možné
provozovat veřejné stravování.
 OZ vzalo na vědomí nabídky firem na zhotovení webových
stránek obce.
 OZ vzalo na vědomí snížení dotace za výkon státní správy
pro naši obec o 2.000 Kč.
 OZ vzalo na vědomí oznámení MS ČČK o konání pouťové
zábavy dne 12. 6. 2004.
 OZ vzalo na vědomí oznámení o konání posvícenské taneční
zábavy dne 13. 11. 2004.
 OZ vzalo na vědomí vyrozumění Policie ČR k poškození
oplocení skládky odpadu.
Zasedání ze dne 30. 6. 2004
 OZ odsouhlasilo žádost pí. Krupkové na stavbu autodílny a
auto-lakýrnické pece, ale ne na pozemku 602/1 a za
podmínek dohody s Agro Sokoleč.
 OZ odsouhlasilo žádost firmy Esotronic plus na provoz 2
výherních hracích automatů.
 OZ odsouhlasilo balíček a květinu pro pí. Škarvadovou,
květinu a odměnu pro pí. Ludvíkovou.
 OZ odsouhlasilo žádost pí. ředitelky ZŠ na úpravy v ZŠ a
ŠJ.
 OZ odsouhlasilo dodatek k rozpočtovému opatření č.1 na
snížení dotace o 2.000 Kč.
 OZ odsouhlasilo podepsání Smlouvy o dílo s U-24 ateliérem pro urbanismus a územní plánování.
 OZ odsouhlasilo převod neinvestiční dotace ČČK na akci
pro děti v částce 5.000 Kč.
 OZ zamítlo žádost českobratrské církve evangelické
v Předhradí na finanční příspěvek.
 OZ vzalo na vědomí provedení kontroly hospodaření v ZŠ
za první pololetí.
Zasedání ze dne 14. 7. 2004
 OZ odsouhlasilo osvobodit od poplatku za komunální odpad
rodinné domy čp. 179, 134, 290.
 OZ odsouhlasilo zadat zhotovení smaltovaných hrobových
čísel v černobílém provedení.
 OZ odsouhlasilo zadat zhotovení 5 ks tištěných vlajek obce
a 1 smaltovaného znaku obce.
 OZ vzalo na vědomí výsledky kontroly hospodaření za I.
pololetí roku 2004 ZŠ.
 OZ vzalo na vědomí podpis smlouvy o dílo s ateliérem pro
urbanismus a územní plánování na dopracování
Urbanistické studie obce Sokoleč.
 OZ vzalo na vědomí vyrozumění Policie ČR k rušení
nočního klidu ze dne 4. 4. 2004 v prostoru zvaném
Sahara.Věc byla zaslána k řízení do komise pro projednání
přestupků na MěÚ Poděbrady.
 OZ vzalo na vědomí oznámení firmy BF s.r.o. o oplocení
pozemku čp 659/52 a 51.

Zasedání ze dne 25.8.2004
 OZ odsouhlasilo rozpočtová opatření č.3.
 OZ závěrečný účet Svazku obcí Jižní Polabí a ponechání
částky 148 567,60 Kč na jeho účtu.
 OZ odsouhlasilo objednávku hrobových čísel u firmy Smalt
Zlín, zároveň objednání 4 oválných smaltovaných cedulí se
znakem obce a 1 oválnou smaltovanou ceduli Obecní úřad
se státním znakem.
 OZ odsouhlasilo bezplatný převod 1 tištěné vlajky s obecní
znakem na SK Sokoleč a jedné na ZŠ Sokoleč, v evidenci
obce zůstanou 3 vlajky.
 OZ odsouhlasilo prodej kulatiny z prořezávky za Saharou za
cenu 100,-Kč za 1m3 za podmínek,že si je zájemce sám
nařeže.
 OZ odsouhlasilo převést 30 000,- Kč na SK Sokoleč jako
odměnu za údržbu koupaliště.
 OZ vzalo na vědomí informaci o jednání o prodeji pozemků
Agru Sokoleč podle splátkového kalendáře.
 OZ vzalo na vědomí informaci pana starosty o postupu prací
na kanalizaci-kopání nových tras bylo dočasně pozastaveno
,nejprve bude vše kompletně doděláno tam, kde se již začalo
kopat.
 OZ vzalo na vědomí zásady pro poskytování účelových
dotací v rámci Programu obnovy venkova.
 OZ vzalo na vědomí vyrozumění Policie ČR k poškození
alarmového hlásiče na OÚ.
 OZ vzalo na vědomí nabídku Pečeckých technických služeb
s.r.o.
Zasedání ze dne 8.9.2004
 OZ odsouhlasilo rozpočtová opatření č.4.
•
odsouhlasilo svedení dešťové vody z garáže do dešťové
kanalizace u domu čp.113.
 OZ odsouhlasilo přijetí Alžběty Kárové do MŠ Sokoleč k
1.1.2005.
 OZ odsouhlasilo svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu firmou Nykos a.s. Ždánice.
 OZ odsouhlasilo převedení částky pro kulturní komisi 5
000,-Kč na autobus na muzikál Noc na Karlštejně na leden
2005.
 OZ vzalo na vědomí informace o územním plánu obce.
 OZ vzalo na vědomí informace o průběhu prací na
kanalizaci-v září byl prioritně dodělán výtlak ze Sokolče do
čistírny odpadních vod a budou se dodělávat gravitace
v rozkopané části obce. Práce v ulici za panem Plačkem jsou
pozastaveny- pokračovat
se bude za asistence
pyrotechniků.Tyto práce budou stát obec 30 000,- Kč.
 OZ vzalo na vědomí na základě připomínek občanů a po
diskusi změnu provozní doby obecní skládky v sobotu na
dobu od 13.00 - 15.00 hodin - změna bude ještě projednána s
panem Mojžíšem.
Zasedání ze dne 25. 8. 2004
 OZ odsouhlasilo rozpočtová opatření č.3.
 OZ závěrečný účet Svazku obcí Jižní Polabí a ponechání
částky 148.567,60 Kč na jeho účtu.
 OZ odsouhlasilo objednávku hrobových čísel u firmy Smalt
Zlín, zároveň objednání 4 oválných smaltovaných cedulí se
znakem obce a 1 oválnou smaltovanou ceduli Obecní úřad
se státním znakem.
 OZ odsouhlasilo bezplatný převod 1 tištěné vlajky s obecní
znakem na SK Sokoleč a jedné na ZŠ Sokoleč, v evidenci
obce zůstanou 3 vlajky.










OZ odsouhlasilo prodej kulatiny z prořezávky za Saharou za
cenu 100 Kč za 1 m3 za podmínek, že si je zájemce sám
nařeže.
OZ odsouhlasilo převést 30.000 Kč na SK Sokoleč jako
odměnu za údržbu koupaliště.
OZ vzalo na vědomí informaci o jednání o prodeji pozemků
Agru Sokoleč podle splátkového kalendáře.
OZ vzalo na vědomí informaci pana starosty o postupu prací
na kanalizaci-kopání nových tras bylo dočasně pozastaveno
,nejprve bude vše kompletně doděláno tam, kde se již začalo
kopat.
OZ vzalo na vědomí zásady pro poskytování účelových
dotací v rámci Programu obnovy venkova.
OZ vzalo na vědomí vyrozumění Policie ČR k poškození
alarmového hlásiče na OÚ.
OZ vzalo na vědomí nabídku Pečeckých technických služeb
s.r.o.

Zasedání ze dne 8. 9. 2004
 OZ odsouhlasilo rozpočtová opatření č.4.










Odsouhlasilo svedení dešťové vody z garáže do dešťové
kanalizace u domu čp.113.
OZ odsouhlasilo přijetí Alžběty Kárové do MŠ Sokoleč k
1. 1. 2005.
OZ odsouhlasilo svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu firmou Nykos a.s. Ždánice.
OZ odsouhlasilo převedení částky pro kulturní komisi
5000 Kč na autobus na muzikál Noc na Karlštejně na leden
2005.
OZ vzalo na vědomí informace o územním plánu obce.
OZ vzalo na vědomí informace o průběhu prací na
kanalizaci-v září byl prioritně dodělán výtlak ze Sokolče do
čistírny odpadních vod a budou se dodělávat gravitace
v rozkopané části obce. Práce v ulici za panem Plačkem jsou
pozastaveny - pokračovat se bude za asistence pyrotechniků.
Tyto práce budou stát obec 30.000 Kč.
OZ vzalo na vědomí na základě připomínek občanů a po
diskusi změnu provozní doby obecní skládky v sobotu na
dobu od 13.00 - 15.00 hodin - změna bude ještě projednána s
panem Mojžíšem.



AKTUALITY
Změna jízdního řádu
změna platí od 12. 12. 2004 do 10. 12. 2005
Autobus v 7.00, který jede přímo na Poděbrady bude
stavět na Riegrově náměstí.
Autobus v 7.02, který jede přes Předhradí jede
k základní škole Na Valech.

Volby do zastupitelstev krajů
Středočeský kraj 5. – 6. 11. 2004
Počet voličů ze stálého seznamu voličů: 658
Počet odevzdaných obálek: 119
Počet platných hlasů voličů našeho obvodu: 111
Počty hlasů pro volené strany:
Koalice pro Středočeský kraj
Nezávislí
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Věkové složení zúčastněných voličů v naší obci:
Voličský věk
18 – 25
26 – 60
61 a více

8 hlasů
4 hlasy
50 hlasů
29 hlasů
20 hlasů

procenta
2,5
68,5
29

Zemědělská výroba v Sokolči
Jak dopadly žně 2004? To je otázka, kterou chce zodpovědět
nejeden z Vás.
V měsíci květnu, červnu a červenci 2004, kdy jsme byli
zvyklí z minulých dvou let na extrémní vedra, bylo počasí
průměrné. Obilí dozrávalo jen pomalu, a tak se v měsíci červenci
ještě nezačalo sklízet a svatá Markéta nehodila srp do žita. Žně
započaly 3. 8. 2004.Výnosy obilovin naší společnosti jsou 50 q
z ha, naposledy jsme takový výnos vykázali v roce 1990.
Výnosy jednotlivých druhů obilovin:
pšenice ozimá 56q/ha
oves
36q/ha
ječmen jarní
40q/ha
žito
59q/ha

pšenice jarní
46q/ha
triticale
54q/ha
Ovšem pozor. V roce 1990 byly téměř předem stanoveny
kupní ceny, tržní hospodářství s komoditami se teprve rozbíhalo.
V dnešní době, i přes to, že v jarních měsících se
prodávalo i krmné obilí za vysokou cenu (kolem 400 Kč/q),
protože byly zásoby téměř nulové, v měsíci srpnu jsou nám
nabízeny výkupní ceny tak nízké, že nepokryjí ani vynaložené
náklady (krmné obilí 220 Kč/q). Výkupní organizace spekulují a
počítají s tím, že skladovací kapacity zemědělců jsou omezené.
Všechny sklady naší společnosti jsou plné a společnost jen stěží
zajišťuje odbyt obilí. Předpoklad, že když bude vysoká sklizeň,
budou i velké peníze se v současné době nenaplnil.
Stát sice přislíbil odkoupení potravinářské pšenice do
státních zásob, ale protože je vše potřeba nejdříve
administrativně
zajistit,
tento
prodej
bude
zahájen
pravděpodobně v měsíci listopadu za účasti státních komisařů.
Se vstupem do EU byly přislíbeny zemědělcům také
dotace. Žádosti jsme odevzdali včas, ale o jejich posouzení a
prověřování vyžaduje další velkou administrativu, takže jejich
uvolňování nastane pravděpodobně někdy koncem roku.
Posunem sklizně obilovin došlo k nakupení dalších prací,
tj. silážování kukuřice, které bezprostředně navázalo na žně.
Probíhá sklizeň slunečnice a zároveň setí ozimů.
Jen s velkým pracovním nasazením všech našich
zaměstnanců rostlinné výroby a dílen se snažíme dohonit deficit
prací vzniklý pozdní sklizní obilovin.
V živočišné výrobě dochází k mírnému růstu tržní ceny
prasat (37 Kč/kg) a hovězího masa (býci cca 41 Kč/ kg).
Užitkovost dojnic se v současné době pohybuje kolem 16
litrů na kus a den. Za litr mléka dostáváme necelých 8 Kč.
V kravínech se neustále potýkáme s nedostatkem kvalitních
pracovních sil, takže i zde pracují dojičky s plným nasazením.
Do budoucna je nutno uvažovat o změně technologie výroby
mléka.
Společnost v tomto roce hospodaří se ziskem, i když
z této zprávy je jasné, že tok produkce a zisku nesleduje tok tržeb
a peněz.
Ing.Emilie Svobodová
A G R O Sokoleč, a.s.

II.

Zprávy z TJ Sokol Sokoleč
TJ Sokol Sokoleč tímto děkuje všem občanům za staré
železo, které dali k dispozici . Zároveň děkuje našim florbalistům
za vzorně zorganizovaný sběr železa a akciové společnosti
AGRO SOKOLEČ, a.s. za operativní zapůjčení mechanizace
včetně pohonných hmot.Dík patří i panu Buldrovi za zapůjčení
dalšího valníku Podařilo se nám to, co jsme od tohoto sběru
očekávali Z výtěžku uhradíme náklady na projektovou
dokumentaci na rekonstrukci střechy.

Amaterské cvičení žen od října
Která z žen si potřebuje protáhnout svaly nebo plánuje nějaké
to kilo shodit a nebo si prostě jen chce zacvičit, bude mezi
námi vítána.
Cvičení je pod vedením paní Konůpkové.
Každé pondělí a v pátek od 19.00 hod.!
Proběhlo:
♦
V říjnu proběhl zálesácký závod – v místním lese děti
plnily zadané úkoly a zodpovídaly stanovené otázky. Jednalo se
především o přípravu na: 23. 10. 2004, kdy se naši cvičenci
zúčastnili zálesáckého závodu zdatnosti v Kolíně.
♦
TJ sokol pořádal pro spoluobčany posvícenskou
taneční zábavu, která se konala dne 13. 11. 2004, hrála skupina
JEPLA. Výtěžek z této zábavy bude použit na rekonstrukci
střechy.
♦
Miniflorbal v sokolečské sokolovně – 6. 11. 2004
Celého turnaje se zúčastnilo 18 družstev – NYMBURK, VELIM,
SOKOLEČ, PEČKY.
Jednotlivá družstva byla rozdělena do 3 kategorií:
I.
mladší
3 družstva
II.
starší
9 družstev
III.
nejstarší
6 družstev
Výhry v jednotlivých kategoriích:
I.
1. místo
Sokoleč
2. místo
Velim
3. místo
Nymburk

1. místo
Sokoleč
2. místo
Velim
3. místo
Nymburk
III.
1. místo
Pečky
2. místo
Sokoleč
3. místo
Nymburk
Florbal je jeden z dnes nejoblíbenějších sportů u mládeže.
Je rychlý, dynamický a je pro jakoukoli věkovou skupinu. Také
v naší sokolovně se sešli chlapci a dorostenci, které tento sport
baví a zajímá. Měli možnost si zahrát vzrušující hru a zasoutěžit
si. Atmosféra, která panovala v tělocvičně bylo ojedinělá. Každý
kdo nehrál pozorně sledoval hru a fandil ze všech sil. Nebyli zde
však jen závodníci, pořadatelé či členové sokola, ale přišli se
podívat a povzbuzovat i rodiče a prarodiče. Mohli vidět výkony,
které by si občas nezadaly s výkony profesionálů. Zápal pro hru
se rozhodně s profesionální nedá srovnat. Možná také právě
proto jsme získali dvě zlaté medaile a jednu stříbrnou.
Členové sokola Sokoleč pro tuto akci dokázali vytvořit
vynikající podmínky. Všichni zúčastnění měli možnost
občerstvení v podobě párků a pití. Pro vítězná družstva byly
připraveny medaile a čestná uznání. Za pomoc bychom měli
poděkovat nejen členům sokola Sokoleč, ale také vedoucím
družstev z Velimi a z Nymburka, kteří pomohli při organizaci a
soudcování. Za všechno a všem platí veliký dík.
Byl to příjemně strávený den plný aktivní činnosti a plně
využitého volného času.
Těšíme se již na další zápas a zveme všechny nejen členy
sokola.
Plánujeme:
♦
V prosinci bude TJ Sokol Sokoleč spolupracovat
s ČČK Sokoleč na mikulášské besídce pro naše děti.
♦
O vánočních svátcích proběhne v sokolovně vánoční
turnaj ve stolním tenise.
Zveme všechny příznivce tohoto sportu. Ti nejlepší budou
odměněni.
Výbor TJ Sokol Sokoleč



NAŠE ŠKOLA
Hodnocení školního roku 2003/ 2004
Uplynulý školní rok byl pro nás opravdu hektický a
přinesl mnoho změn, ale také školních úspěchu. Ráda bych
alespoň některé připomněla.

co nejodpovědněji. Využívali jsme k tomu všech dostupných
možností, které se během školního roku nabízely.

Činnost školy - škola se neuzavírala ani dění ve
společnosti. Zúčastnili jsme se například projektu „Pomozte
dětem!“ – akce Desetník pro štěstí, kde jsme odevzdali částku
Školní rok 2003/2004
Základní školu navštěvovalo 22 žáků. Žáci byli rozděleni 431,50 Kč. V rámci soutěže ve sběru starého papíru, kterou pořádá
firma LIPAP, jsme v její podzimní části skončili na velmi pěkném
do dvou tříd:
I. třída (1. a 2. roč.) – třídní učitelka Mgr. Vlasta 8. místě s 1 070 kg. Výsledky druhého kola soutěže budou
vyhlášeny na podzim. Po celý školní rok se žáci 3. a 4. ročníku
Dubinová
účastnili
celoroční krajské environmentální korespondenční
II. třída (3. a 4. roč.) – třídní učitelka Mgr. Marcela
soutěže „ Svět kolem nás“ . Do soutěže se zapojilo přes 700 dětí
Hubáčková
z více než 50 škol. Naši žáci skončili na 32. místě s celkovým
Anglický jazyk – vyučovala Mgr. Vlasta Dubinová
Školní družina - vychovatelka Helena Poláková, která počtem 326 bodů. V rámci projektu 100. výročí školy jsme
vyučovala v I. třídě prvouku, výtvarnou, pracovní a tělesnou uspořádali několik akcí pro veřejnost: 18. 12., 20. 12. a 15. 5.
akademie s výstavou žákovských prací. O tuto výstavu a výzdobu
výchovu.
školy se postarala paní vych. Helena Poláková. Také jsme vydali
Od září 2004 je škola rozšířena o 5. ročník, takže škola
první číslo školního časopisu „ Školáček“, přispívali jsme též do
již nebyla nucena žádat o výjimku.
obecního občasníku „ Sokolík“. V týdeníku Nymbursko byla naší
Poslání školy - poskytovat dětem základy všeobecného škole věnována stránka, která mapovala celou její stoletou historii.
vzdělání, vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci
mezi lidmi a uplatnění v životě, rozvíjet osobnost každého žáka,
aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a
projevovat jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně
uznávanými životními a mravními hodnotami, jsme se snažili plnit

V mimotřídní a zájmové činnosti fungovaly tyto ♦
zájmové kroužky:
- výtvarný kroužek pod vedením Jany Boumové, učitelky
MŠ
- pohybové hry vedené Mgr. Vlastou Dubinovou
- počítačový kroužek, který do března 2004 vedla paní
Petra Kárová, od dubna Vlasta Dubinová.
♦

Na dobré úrovni je též spolupráce s mateřskou školou, na
čemž mají zásluhu i obě paní učitelky Jana Boumová a
Radka Kubátová, kterým patří poděkování za velmi
dobrou práci a hezký vztah k dětem.

♦

Spolupráci jsme navázali také se Základní školou
v Cerhenicích. Naši žáci se zde zúčastnili Dne dětí,
soutěžili v různých sportovních disciplínách a zahráli si
turnaj ve vybíjené.

♦

Ve dnech 20. 6. – 26. 6. jsme byli na škole v přírodě
v Borovici u Mnichova Hradiště, kde žáci poznávali krásy
Českého ráje. Poděkování paří panu L. Součkovi, za
bezplatné odvezení zavazadel.

♦

Během školního roku se žáci účastnili výtvarných soutěží –
Krásné je žít, Orion, Svět kolem nás, dále pak sportovních
soutěží - turnaj ve florbalu, vybíjené, MC Donaldˇs Cupu,
lehkoatletických a plaveckých závodů.

♦

Materiální vybavení školy je na dobré úrovni. Bylo
zakoupeno dalších 5 počítačů v rámci akce B@it, doplnil se
inventář TV (basketbalové koše vnitřní i venkovní, gymbaly,
míče, florbalové hokejky, žíněnky). Doplněn byl též inventář
školních pomůcek, především nákupem výukových CD - R a
nových učebnic.

♦

Během hlavních prázdnin byla vybudována šatna na TV, dle
požadavku KHS byla provedena rekonstrukce školní kuchyně.
Z bývalého kabinetu pomůcek byla zbudována ředitelna. Dále
byly stěny tělocvičny obloženy kobercem a byly vymalovány
prostory mateřské školy, školní jídelny a kuchyně, šatna ZŠ a
tělocvična.

♦

Zabudování a zavěšení basketbalových košů na školním hřišti
se postarali tatínkové L. Švesták, M. Kosina, R. Křepela, M.
Botek a R. Pokorný. Poděkování patří nejen jim, ale i panu
Chuchvalcovi, který zprovoznil špatně fungující odpad ve
školní jídelně a především pak panu J. Kubátovi, který
provedl veškeré zednické práce při přestavbě ředitelny, školní
jídelny a kuchyně. Další dík patří panu Jiráskovi, který se
postaral a všechny práce související s úpravou dřeva.

♦

Spolupráce s rodiči žáků je na dobré úrovni. Účast na
třídních schůzkách byla téměř 100% a rodiče též využívali
možnosti návštěvy v hodinách. Informačních schůzek o
prospěchu a chování se účastnili i žáci. Možnost okamžité
konfrontace a řešení problému se osvědčila rodičům i
pedagogům. Své připomínky a požadavky mohli sdělovat
rodiče i žáci prostřednictvím dotazníků. Žáci pak ještě
v rámci třídnických hodin. Dobrá byla i spolupráce s PPP
v Nymburce. Ambulantní nácviky a logopedii vedla Mgr.
M. Hubáčková.

♦

Kromě kontrol hospodaření /inventarizace a hospodaření s
přidělenými finančními prostředky/, byla provedena revize
hasicích přístrojů, elektrospotřebičů, tělocvičného nářadí,
zabezpečovacího zařízení a elektroinstalace.

♦

Bezchybný chod školy tak jako po mnoho let předtím
zajišťovaly:
Paní Iveta Bělohlávková a paní Stanislava Plačková se
staraly o řádný úklid školních prostor. Poděkování jim
patří i za to, že nikdy nezapomněly zkrášlit prostředí tříd
pěknou kytičkou do vázy.

Všechny školní strávníky se i letos staraly paní Zdenka
Ludvíková a paní Hana Cinková, kterým patří náš dík za
chutnou stravu, což dosvědčuje i neustále rostoucí počet
strávníků z řad důchodců. Administrativní část školní
jídelny zajišťovala i v tomto školním roce paní Olga
Škarvadová, která zde působila od roku 1979 a 30. 6. 2004
odešla na zasloužený odpočinek. Ráda bych jí touto cestou
ještě jednou poděkovala za velmi dobrou a dlouholetou
práci a popřála jí ještě mnoho let naplněných zdravím a
duševní svěžestí. Její funkci od 1. 8. 2004 přebrala paní S.
Plačková, které přeji hodně úspěchů a hlavně pevné zdraví
a pohodu.

♦

Poděkování patří i zastupitelům obce v čele s panem
starostou Františkem Dymešem, bez kterých by nemohla
škola dobře fungovat a především tak pěkně vypadat.

♦

Na závěr bych ráda popřála nám všem, aby začínající
školní rok 2004/ 2005 byl alespoň tak úspěšný a pohodový
jako ten uplynulý. Všem dětem a především těm, které do
školy vstupují poprvé, přeji, aby jim přinášel jen samé
radosti a ty nejlepší známky.
Mgr. Vlasta Dubinová
ředitelka školy

Mateřská škola Sokoleč - hodnocení minulého
školního roku a vykročení do roku 2004 - 2005.
Mateřská škola v Sokolči měla v loňském roce
zapsaných 29 dětí – z toho 2 děti na docházku na 5 dní a
ostatní na stálou docházku. Zaměstnanci v MŠ zůstali stejní pí. Jana Boumová a pí. Radka Kubátová – učitelky a pí.
Stanislava Plačková-uklizečka.
Po celý školní rok byl zdravotní stav dětí dobrý a
docházka vysoká. Problémy se objevily v květnu a červnu se
spálovými angínami, které byly i částečným důvodem
k zrušení školy v přírodě. Po celý rok jsme pravidelně
navštěvovali divadelní představení v Nymburce a několik jsme
jich zhlédli i v MŠ. S dětmi jsme navštívili Muzeum lidových
staveb v Kouřimi, Historické městečko Botanicus, Pražský
Hrad a Muzeum hraček. Společně se ZŠ jsme se podíleli na
oslavách 100 let naší školy ale i 40 let od založení MŠ
v Sokolči. Připravili jsme výstavu prací, vlastní časopis
Sokolíček i vystoupení na akademii v sokolovně. V průběhu
roku některé děti navštěvovaly logopedický kroužek, výuku
hry na flétnu, sportovní a pohybové hry pro předškoláky a
plavecký výcvik, kde již v MŠ jsou někteří dobrými plavci.
Poslali jsme obrázky do několika soutěží z výtvarné
výchovy. Nejlépe se umístila Aneta Kubátová v soutěži DDM
Symfonie - Můj zvířecí kamarád. První místo ze všech MŠ a
krásně zarámovaný vlastní obraz potěšil jak nás tak malou
autorku. Na konci školního roku jsme se rozloučili drobnými
dárečky i s odcházejícími předškoláky.
Vidina klidně prožité dovolené zaměstnanců vzala za
své rozhodnutím vymalovat a zcela změnit vzhled naší
mateřské školy. První červencové dny přinesly totální
vystěhování naprosto všeho z MŠ do šatny a jídelny ZŠ.
Potom už pracovali odborníci malíři a jiní řemeslníci na
vymalování, položení nového koberce oprav sociálního
zařízení a nábytku. Po základních úpravách začalo velké
stěhování nábytkových stěn, ze kterých se především ve třídě
vytvořily hrací koutky, opětovné nastěhování roztřídění a
umytí všech hraček, pomůcek a materiálu. Ve finále potom
dotvoření a zútulnění prostředí obrázky, aranžováním a
různými dekoracemi.
Výsledek práce zaměstnanců, pomoci pracovní čety OÚ
a některých rodinných příslušníků, zejména pana Kubáta a
Jiráska přineslo docela zajímavé výsledky ve vzhledu MŠ a
k její modernizaci. Touto cestou chci proto poděkovat všem

jmenovaným za pomoc a spolupráci, protože věřte, že vyhovět
třem ženským, které chtějí skříň stěhovat nejméně třikrát jinam
a potom by jim vyhovovala na „ležato“ je zážitek je pro nervy
ze železa. Odměnou nám všem za hodiny strávené o vlastní
dovolené na pracovišti a jeho vylepšování byl potom údiv jak
rodičů tak především dětí a „bledá závist“ odcházejících do ZŠ
jak je mateřinka nová. Jedinou vadou na kráse byl údiv
některých nad tím, jak ty učitelky mají dlouhou dovolenou a
co s dětmi, když prázdninový provoz byl zkrácen o pouhý

týden v porovnání s jinými prázdninami. Nepomohli ani
nabídky na vyřízení možnosti docházet do MŠ v Poděbradech,
ani skutečnost, že zvládnou organizačně ve 3 tak náročné
změny a úpravy v prostorách bylo časově přesně odhadnuto. Je
to ale za námi a na školka přivítala v září nové přírůstky do
jejich samostatného života mimo okruh rodiny. Vítejte ve
školním roce 2004 - 2005 - vždyť život běží dál.
Jana Boumová
Zástupkyně řed. pro MŠ



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Přivítali jsme do života:
Filipa Pavlíka
Bulířovou Lucii
Káninskou Danielu

Rozloučili jsme se:

25. 6. 2004
14. 8. 2004
24. 8. 2004

Mrzena Václav
František Tomek

7. 9. 2004
29. 9. 2004

Blahopřejeme:
Fotrová Mária
Kudrnová Marie

28. 10. 2004
13. 11. 2004



KULTURA
Sokolečské COUNTRY
V sobotu dne 23. 10. 2004 se zde v Sokolči konala zábava
ve stylu „country“. Byl připraven bohatý program a podepsalo se
to i na počtu zúčastněných. Přišlo přes 200 lidí. Na předtančení
byli pozváni tanečníci pražské skupiny Aldebaran. Název této
skupiny vznikl podle stejnojmenného souhvězdí a musím uznat,
že byli opravdu úžasní. Jejich program byl rozdělen do tří částí.
V první předvedli skotské národní tance v tradičních krojích.
Druhou částí bylo uvedení tří mexických tanců a na závěr
návštěvníkům ukázali dokonalý „afro“ tanec. Což v překladu
znamená, že se tanečníci převlékli za primitivní pralidi a pobavili
celý sál. V tomto případě, ale platí známé rčení:“nejlepší
nakonec“. Celé představení bylo fantastické jako ovšem celá
zábava.
Po zahájení v osm hodin začala hrát kapela Trampoty.
Tato kapela se v Sokolči nepředstavila poprvé. V posledních
letech vystupují na každém, zde pořádaném, country. Kolem
deváté hodiny se začalo opravdu tancovat. Všichni se bavili.
Byla možnost koupit si, za velmi příznivé ceny, alkoholické i
nealkoholické nápoje, teplé nápoje, různé pochutiny a
samozřejmě rychlé občerstvení. Neměli bychom zapomenout na
velmi bohatou tombolu a zajímavé ceny. Vyhrával každý lístek a
na závěr večera bylo možné získat nějakou cenu na vaši
vstupenku. Zábava končila ve tři hodiny ráno a společnost se

postupně rozešla. Všichni odcházeli spokojeni a natěšeni na další
zábavu.
Štěpánka Malíková

MIKULÁŠSKÁ PRO DĚTI
V pátek 10. 12. 2004 od 16.00 hod.
Pořádá ČČK, sokol a obecní úřad v místní sokolovně
zábavné odpoledne s diskotékou, tancem, soutěžemi a
překvapením pro všechny zúčastněné.
Srdečně přivítáme všechny, kteří přijdou v masce malého,
ale šikovného čertíka. Každý čertík dostane odměnu a na tři
nejlepší čeká pěkný dárek.

Školní vánoční akademie
V pátek 17. 12. 2004 uspořádá základní škola návštěvní
odpoledne v ZŠ a od 18.00 hodin v sokolovně vystoupí děti
z mateřské škola a základní školy se svým programem.
Srdečně zveme všechny rodiče a především babičky a
dědečky, pro které je po vystoupení připraveno vánoční posezení
s pohoštěním.
V průběhu večera vás překvapí milé dárečky a budete mít
možnost zakoupit i drobné výrobky dští.
Udělejte si čas v předvánočním shonu, přijďte si
poslechnout, podívat se na naše děti a společně si s námi zazpívat
vánoční koledy.
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