OBČASNÍK PRO OBČANY OBCE SOKOLEČ

5. číslo

prosinec 2003

Vážení spoluobčané,
v úvodu mého článku mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za pochopení a ochotu při
uzavírání dohod o příspěvku na kanalizaci. K dnešnímu dni (24. 11. 2003) chybí již jen asi 10
nemovitostí, jejichž majitelé dohodu neuzavřeli. Převážná většina jich jsou rekreační chalupy, a
já jsem přesvědčen, že i tyto smlouvy se podaří uzavřít. Proto Vám všem jménem zastupitelstva
obce i jménem svým srdečně děkuji. Je to pro nás projev důvěry, ale i závazek, abychom
svěřené prostředky použili pro výstavbu kanalizace.
Jistě si mnohý z Vás všiml, že první práce na stavbě kanalizace byly již zahájeny. Nejdříve
budou postaveny vakuové stanice u nás a v Pňově-Předhradí. Do konce letošního kalendářního
roku nám počasí již mnoho zemních prací nedovolí, proto největší objem prací připadne na rok
2004. Dokončení díla se předpokládá v roce 2005, kdy by měl být již zahájen zkušební provoz.
Rád bych se v krátkosti zmínil o odpadovém hospodářství a vyvážení odpadů v obci. Proti
loňskému roku náklady na odvoz a likvidaci odpadů značně vzrostly. Jestliže jsme v roce 2002
zaplatili 340.500 Kč, v letošním roce jsme za prvních deset měsíců zaplatili již 365.000 Kč, a
výhled na listopad a prosinec je dalších 75.000 Kč. Celkem to znamená 440.000 Kč za rok. Na
poplatcích bylo vybráno 308.000 Kč, to znamená, že více jak 130.000 Kč musíme doplatit z
obecní pokladny.
Tímto stavem se zastupitelé obce zabývali na svém zasedání dne 12. 11. 2003 a rozhodli
pro příští rok stanovit poplatek ve výši 500 Kč za každého občana s trvalým pobytem a 500 Kč
za rekreační chalupu. Ke zmírnění dopadu na naše občany se zastupitelé rozhodli, že
z obecního rozpočtu budeme přispívat částkou 50 Kč na občana s trvalým pobytem v obci.
Vím, že je to nepříjemné, protože se to týká každého z nás, ale jiné východisko nemáme.
Obecní rozpočet je s ohledem na výstavbu kanalizace sestavován co nejúsporněji. Každý z Vás
jistě chápe, že čím více odpadů vyprodukujeme, tím více musíme zaplatit. O tom, jak rapidně
stoupá množství vyváženého odpadu, by Vás mohl nejlépe informovat správce separačního
dvora pan Mojžíš. Tomu jde z toho mnohdy hlava kolem.
V letošním roce mám poslední příležitost s Vámi komunikovat touto formou na stránkách
našeho spravodaje. Dovolte mi, abych jménem svým i celého zastupitelstva obce popřál Vám i
Vašim rodinám šťastné a příjemné prožití Svátků vánočních, hodně pevného zdraví a
spokojenosti do nového roku.
František Dymeš
Starosta obce
ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
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Zasedání ze dne 17. 9. 2003
 OZ odsouhlasilo podle předloženého návrhu předsedy
finanční komise ing. M. Sipajdy rozpočtová opatření č. 1.
 OZ odsouhlasilo ředitelce ZŠ Mgr. V. Dubinové nákup
trezoru, který bude zaplacen z přeplatku za elektrickou
energii.
 OZ odsouhlasilo přijetí F. Nováka a P. Holanové do MŠ.
 OZ bylo seznámeno a vzalo na vědomí koncepci ZŠ a ŠD
pro školní rok 2003/2004.
 OZ vzalo na vědomí informaci pana J. Mráze o průběhu
sponzorské sbírky na ZŠ.
 OZ vzalo na vědomí výzvu Středočeské energetické a.s.,
která zaslala výzvu pro vlastníky nemovitostí na odstranění
stromoví v blízkosti el. vedení. Výzva byla vyhlášena a
vyvěšena na úřední desce.
 OZ vzalo na vědomí oznámení o založení tenisového klubu Tenis Sokoleč dne 27. 6. 2003. Předsedou klubu je pan
Šťastný Zdeněk.







OZ odsouhlasilo školní vzdělávací program MŠ Sokoleč na
školní rok 2003/2004.
OZ vzalo na vědomí informaci o uzavírání dohod na
kanalizaci. K 1. 10. 2003 z 394 přípojek zatím neuzavřelo 88
majitelů nemovitostí dohodu o příspěvku na vybudování
kanalizace.
OZ vzalo na vědomí jmenný seznam žáků od MÚ
Poděbrady.
OZ vzalo na vědomí žádost p. Miloslava Řeháka o stavební
parcelu - zařazen do pořadníku.
OZ vzalo na vědomí žádost o stravování ve ŠJ pana Zbyňka
Řeháka.

Zasedání ze dne 29.10.2003.
 OZ odsouhlasilo po projednání žádostí vykácet 2 ovocné
stromy před čp. 156. 1 ovocný strom před č. 46. Švestky a
ořechy před čp. 138 se zatím kácet nebudou.
 OZ odsouhlasilo po projednání zrušit termínovaný vklad
obce k 19. 11. 2003. V současné době je úroková sazba
termínovaného vkladu 0,94% což je pro obec nevýhodné.
Peníze byly převedeny na běžný účet obce, kde budou
úročeny 1,45%.
 OZ odsouhlasilo trasu veřejného vodovodu, která povede
blíže jak 50 m od hranice lesa.
 OZ odsouhlasilo zakoupení fotodokumentace do kroniky za
rok 2002, 2003 od p. J. Boumové ve výši 1.117 Kč.
 OZ vzalo na vědomí jednání o prodeji pozemků soukromých
majitelů obecnímu úřadu na stavební parcely v lokalitě za
pekárnou a sušárnou. OÚ zjistí náklady na zasíťování parcel.
 OZ vzalo na vědomí informaci starosty o průběhu
 OZ vzalo na vědomí informaci KÚ SK, ekonomického
odboru o změně dotace – dotace bude snížena o 1.900 Kč za
výkon státní správy.
 OZ vzalo na vědomí informaci Centra sociálních a
zdravotních služeb o rozšíření aktivit v péči o seniory.

Zasedání ze dne 1. 10. 2003.
 OZ odsouhlasilo nevybírat příspěvky na kanalizaci od SK
Sokoleč, TJ Sokol Sokoleč, Myslivecké sdružení Sokoleč,
Chovatelé Sokoleč.
 OZ odsouhlasilo ponechat pouze jedno sběrné místo na
odpad před samoobsluhou, kde bude 1 kontejner na papír, 1
kontejner na sklo a 4 kontejnery na plasty.
 OZ odsouhlasilo výstavbu veřejného vodovodu společně
s kanalizací.
 OZ odsouhlasilo zaslat částku 50 Kč Výboru TJ Zora Praha
zrakově postižených za 3 plánovací kalendáře.
 OZ vzalo na vědomí informaci o průběhu kanalizace. Pan
ing. Šturma ze SFŽP předal naši dokumentaci
ekonomickému oddělení a v 1. dekádě listopadu by se měla
smlouva podepsat. Nejprve by se mělo začít se stavbou
vakuových stanic.
 OZ vzalo na vědomí informaci KÚ SK, odboru školství
který zaslal finanční prostředky na úhradu přímých výdajů
170.700 Kč.

SPORT V NAŠÍ OBCI


BILANCOVÁNÍ ČINNOSTI SOKOLA SOKOLEČ
Je konec roku, a tak i my bilancujeme rok 2003. Kromě
pravidelného cvičení dětí, pravidelných tréninků stolního tenisu a
floorbalu, volejbalu /ženy/ a cvičení v posilovně hodnotíme další
naši činnost, která měla být a také doufáme, že byla přínosem
nejen pro členy Sokola, ale i pro všechny občany naší obce. Jen
malá rekapitulace:
 1.,2. a 8. 3. 2003 - naši členové provedli svoz pokáceného
dřeva z lesa. Natahané dřevo jsme si mohli ponechat na
topení v sokolovně. Děkujeme Obecnímu úřadu.
 15. 3. 2003 - proslavili naši obec floorbalisté, kdy se žáci
účastnili turnaje v malém floorbalu ve Velimi /Botek,
Ludvík, Švesták, Nykodým/.
 29. 3. 2003 - ženy uklidily patro sokolovny.
 10. 5. 2003 - jsme oslavili 65. výročí zbudování sokolovny a
vzpomněli na bývalé funkcionáře Sokola Sokoleč – akce
proběhla v sokolovně, kdy nám děti předvedly, jak pěkně
umí cvičit a tančit. Účastnilo se jen velmi málo diváků.
Takovéto akce budeme v příštím roce opakovat a věříme, že
příště naše děti budou mít více příznivců.







2003 - uspořádali jsme zábavu pro mladé – hrála hudební
skupina Markýz John
27. 9. 2003 - po prázdninách jsme uspořádali jízdu na kolech
k pomníku Slavníkovců a také exkurzi do elektrárny
v Poděbradech. Nejen děti se dozvěděly něco z historie
Přemyslovců a Slavníkovců od Evy Čápové ml. Byli jsme
potěšeni pěknou účastí malých i velkých cyklistů. Při
nejbližší příležitosti podobnou akci jistě zopakujeme.
4. 10. 2003 - jsme uspořádali zálesácký závod s názvem
„Šibřinky“. Děti v lese plnily různé úkoly, odpovídaly na
připravené otázky. Byla to opravdu kvalitní vzdělávací
akce.
18. 10. 2003 - děti se zúčastnily Župního přeboru
v zálesáckém závodě zdatnosti v Kolíně
 V kategorii I. (10 – 13 let) se umístily na 3. místě
s časem 84,37 min
Družstvo: Bělohlávková, Dohnálková, Pavlíčková
Jen 2,4 minuty jim chyběly na druhé místo.Gratulujeme.

23. 12. - Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.


17. 5. 2003 - děti závodily na atletických závodech v Kolíně
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V kategorii II. (14 – 17 let) se umístily na 4. místě
s časem 70,20 min
Družstvo: Drahokoupilová, Bělohlávková, Šafránková.
Také gratulujeme
15. 11. 2003 – všichni jsme se dobře pobavili na
posvícenské zábavě. Ještě jednou děkujeme za účast.
Pomohli jste nám vydělat si na opravu sociálního zařízení,
které přislíbil opravit pan Milan Kára. Věříme, že svůj slib
splní.
O vánocích ukončíme naši činnost v roce 2003 vánočním
turnajem ve stolním tenise, na který Vás všechny srdečně
zveme.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

V sokolovně jsme nechali provést revizi komínů, nářadí
a elektro tak, jak nám nařizují nové vyhlášky. Největší akci pro
obec provedli naši floorbalisté, kteří opravili a nahodili zeď u
školní zahrady.
Děkujeme všem, kteří jsou ochotni nám pomoci, Jiřímu
Ludvíkovi za čas, který stráví v sokolovně při různých opravách.
Děkujeme paní Magdě Zemanové a Zlatce Ludvíkové za
obětavou práci s dětmi. Přejeme všem občanům této obce hodně
zdraví do nového roku, hodně dobré pohody a již teď Vás zveme
na všechny naše akce, které budeme pořádat v dalším roce.
Výbor TJ Sokola Sokoleč

PODZIMNÍ SEZÓNA SK SOKOLEČ SKONČILA
Na zahájení podzimní sezóny se hrály na našem hřišti dva
zápasy 10. ročníku memoriálu V. Ježka ve skupině A.
SLOVENSKO-IRSKÁ REPUBLIKA
0:2. Utkání o 3.
místo ŠVÉDSKO – SRBSKO A ČERNÁ HORA
2:0 na obě
utkání přišla pěkná návštěva.
Tabulky našich mužstev po podzimu 2003
Skóre
33:17
29:12
29:15
22:11
20:19

24:20
18:14
18:15
26:25
20:31
17:37
16:26
24:20
10:44

20
19
17
15
15
15
14
12
1

Skóre
39:17
27:13
28:15
26:19
32:33
25:25
33:31
27:33
19:25
24:33
18:27
26:31
15:26
11:22

body
30
27
27
21
21
19
18
16
16
16
16
11
10
10

ŽÁCI OKR. SOUTĚŽ SKUP. B
pořadí družstvo
skóre
1.
KOUNICE
33:8
2.
K. LHOTA
31:9
3.
TŘEBESTOVICE
45:10
4.
CHLEBY
20:25
5.
MILČICE
18:14
6.
KOVANICE
14:9
7.
PŘEDHRADÍ
12:35
8.
SK SOKOLEČ
10:19
9.
POŘÍČANY
10:29
10.
TATCE
10:45

body
24
22
21
15
12
10
10
9
4
3

III. TŘÍDA SKUP. A
pořadí družstvo
1.
MILOVICE
2.
KOST. LHOTA
3.
PŘEROV n./L.
4.
SADSKÁ B
5.
LIPNÍK
6.
KOUNICE B
7.
KOVANICE
8.
KAM. ZBOŽÍ
9.
SK SOKOLEČ B
10.
VŠECHLAPY
11.
VŠEJANY
12.
STRAKY
13.
STRATOV
14.
HRADIŠTKO

Pro naši sokolovnu v roce 2003 něco udělali tito členové:
Bratři Krojidlové natřeli okapní žlaby
Radek Šťastný věnoval dveře do sklepa
Jaroslav Krojidlo sehnal futra, které zazdil František
Podhrazský.

I.B TŘÍDA SKUP. C
pořadí družstvo
1.
JÍKEV
2.
KOSOŘICE
3.
BĚLA p./BEZ.
4.
SK SOKOLEČ
5.
OSTRÁ

RADIM
PEČKY
DOL. BOUSOV
J. LHOTA
MĚST. KRÁLOVÉ
KRCHLEBY
REJŠICE
MN. HRADIŠTĚ
AFK. NYMBURK

body
30
26
26
26
21

SK Sokoleč děkuje všem příznivcům za podporu našeho
klubu a v novém roce 2004 Vám přeje hodně zdraví.
V. Mojžíš
Sekretář SK Sokoleč

KULTURA
Kulturní komise obecního úřadu pořádá

MS ČČK pořádá pro všechny své členy

„VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO DŮCHODCE“.

„VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI“

V sobotu 20. 12. 2003 od 14.00 hod. v areálu u myslivců.
Program:
 Vánoční besídka a vystoupení žáků základní školy a
mateřské školy s předáním drobných dárečků.
 K poslechu a případně tanci zahraje vynikající harmonikář
pan Kůrka se zpěvačkou.
 Občerstvení zajistí OÚ, možnost zakoupení nápojů.
 Srdečně zveme - přijďte se podívat na naše děti, popovídat si
pobavit se a zazpívat si mezi své vrstevníky. Vždyť Vánoce
jsou svátky setkávání a předávání radosti a lásky.

V pátek 16. 1. 2004 od 18.00 hodin v areálu u chovatelů.
Program:
 Zahájení - přivítání hostů.
 Zpráva o činnosti MS za rok 2003.
 Zpráva o hospodaření za rok 2003. Návrh činnosti na rok
2004.
 Diskuse.
 Usnesení.
Dále pokračuje naše setkání vynikající večeří a občerstvením,
doprovázené hudbou pana Krcha. Srdečně zveme všechny
partnery našich členek a členů na společné posezení a zábavu.

26. 12. - Pakli na Štěpána větrové uhodí,
Příští rok víno špatné se urodí
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MS ČČK Sokoleč pořádá „KLOBOUKOVÝ BÁL“.
V sobotu 30. 1. 2004 od 20.00 hod v sále místní sokolovny.
K tanci hraje „GLÓRIA“ z Kostelce nad Černým lesy.
Co Vás čeká:
 Bohatá tombola
 Taneční vystoupení břišních tanečnic a taneční vystoupení našich děvčat.
 Slosovatelné vstupenky.
 Prvních 10 párů dostane drobné dárky.
Vyhlašujeme velkou soutěž o NEJZAJÍMAVÉJŠÍ A NEJORIGINÁLNĚJŠÍ KLOBOUK PLESU.
Tři výherce čekají krásné kávové a čajové keramické soupravy jako odměny.
Členy prosíme o příspěvek do tomboly – v sobotu od 16.00 hodin v sokolovně - děkujeme Vám za příspěvky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Do života vítáme:
Turnerovou Kateřinu

Rozloučili jsme se:
Coufal Václav

INFORMACE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA
ČINNOST ZŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2003/04
1.




2.






3.


4.






5.







Projekt 100 let školy
shromažďování materiálu
výroba makety naší obce
Vánoční školní akademie
Akademie ke 100. výročí založení školy
Ochrana životního prostředí
sběr starého papíru
zapojení do projektu VÍČKA /sběr víček z PET lahví/
sběr léčivých rostlin
zapojení do projektu a programu „Zvoneček“ – celoroční
krajská korespondenční soutěž Svět kolem nás
účast na jednorázových akcích - Den Země, Světový den
životního prostředí, Den vody
návštěva Planetária v Praze
Preventivní program
v rámci třídnických hodin /1x měsíčně/ rozhovory a diskuse
na téma prevence násilí a šikanování mezi žáky, zdravý
životní styl, protidrogová prevence, multikulturní výchova
/výchova k pozitivnímu postoji k minoritám a k lidem
různých národností, náboženství a kultur/
Rozvoj tělesné zdatnosti a zdraví
kroužek pohybových her, který společně s žáky 1. a 2. r.
navštěvují předškolní děti z MŠ
zapojení do sportovních akcí pořádaných AŠSK
zapojení do projektu „Zdravé zuby“
cvičení v přírodě, sportovní den
škola v přírodě
projekt „Letní škola“ – za příznivého počasí výuka na školní
zahradě
Kulturní a estetická výchova
návštěva divadelních představení
prohlídka vánoční Prahy
účast na recitačních soutěžích
literární příspěvky do Sokolíka
tvorba vlastního časopisu „Školáček“
školní akademie
Mgr. Dubinová Vlasta

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Naše školní družina v Sokolči dostala tak, jako celá škola,
přes prázdniny zcela nový, krásný kabátek a tak se nám tu

s dětmi letos báječně „bydlí“. Pokud bylo hezky, snažili jsme se
být co nejvíce venku, ale v tomto pošmourném počasí si to
krásné prostředí užíváme. Děti se učí například drhat barevné
náramky z bavlnek, vyšívají na kanavu obrázky křížkovým
stehem, společně malujeme a kreslíme. Nezapomínáme však také
na nastávající sté výročí naší školy. K němu jsme si vypracovali
projekt „Město“. Na velký polystyrénový panel stavíme domy
z krabiček, vyrábíme stromy a dopravní značky. Naše město
bude mít samozřejmě i hřiště, les, továrnu, obchody a všechno,
co ke každému městu patří.
V rámci našich možností se rovněž snažíme přispívat
k ekologii. Na podzim děti uklízeli les, teď se učíme, že i
z odpadového materiálu se dají vyrobit hezké věci. Z pet-lahví
umíme dělat kytičky, vázy a větrníky. Děti jsou šikovné a pracují
rády, jen chlapce je někdy obtížné odlákat od nového počítače.
V lednu se uskuteční zápis nových prvňáčků do naší
školy, abychom jim tento den zpříjemnili chystáme pro ně
drobné hračky, které by je potěšily. Na některý zimní den
plánujeme diskotéku a karneval, na který si děti samy připraví
masky.
Zkrátka máme stále moc práce a to je dobře, protože
známá pravda je: „Kdo si hraje, nezlobí“.
Helena Poláková
Vychovatelka SD

VÁNOCE POHLEDEM NAŠICH DĚTÍ
Těšíme se na Vánoce
nejkrásnější svátky v roce,
už už aby tady byly,
aby se nám nezpozdily.
Tomáš Pokorný
K Vánocům bych chtěla knížku. K Vánocům si přeji
počítač. K Vánocům bych chtěla nové kolo. K Vánocům si přeji
kolečkové brusle. K Vánocům bych chtěla koloběžku.
Karolína Součková
Mé nejlepší Vánoce byly minulý rok. Od Ježíška jsem
dostal počítač a rybářský prut. Z těchto dvou dárků jsem měl
největší radost. Na ryby jsem chodil celé léto. Také jsem dostal
brusle, na kterých jsem se učil jezdit.
Michal Švesťák

28. 12 - Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné
počasí,
4 léto brambory.
zvednou se příští

Moje nejkrásnější Vánoce by byli kdybych dostala
počítač. Na každé Vánoce se peče cukroví. A na každé Vánoce
se těším, protože jsou fajn. A můžeme být doma.
Kristýna Šeborová

Každé moje Vánoce jsou hezké. Vždy dostanu spoustu
pěkných dárků. Minulý rok jsem si přál autojeřáb, video hry a
knížky. Moje přání se mi splnila a ještě jsem dostal počítač,
kvarteta a bagr. Letos se těším na Vánoce, protože dárky nejen
dostanu, ale budu je druhým také kupovat.
Tomáš Pokorný

Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Těšíme se na ně
hodně dlouho předem. Pod vánočním stromkem najdu mnoho
dárků, které jsem si přál. Se svým bratrem si s nimi dlouho
hrajeme. Potom je uklidíme pod stromeček a jdeme spát.
Všechny jsou nejkrásnější.
Tomáš Krejčík

Pomáhám dělat cukroví. Nejvíce se těším na rozbalování
dárků. Potom si s hračkami hraji. Rád chodím bruslit. Na kopec
chodím sáňkovat. Ráno koukám na pohádky.
Martin Kosina

Líbí se mi všechny Vánoce, protože dostávám dárky. Můj
nejlepší dárek byl počítač. Mám rád sladké cukroví, které
maminka peče. O Vánočních prázdninách musím chodit do
školy. Když je sníh, tak se koulujeme a chodíme sáňkovat. Baví
mě stavění sněhuláka a iglú. O Vánocích jezdíme s babičkou a
dědou na hory. V televizi dávají hodně pohádek a filmů.
V našem pokojíčku máme stromeček a na něm třpytivé
ozdobičky. Můžu si hrát s novými hračkami a chodit pozdě spát.
Na Silvestra pouštíme rachejtle. Už se na Vánoce moc těším.
Dominik Šlais

Moje maminka mi kupuje dárky po celý rok. Nedávno
jsem dostal akvárium s rybičkami a mám v něm potápěče, který
dělá bublinky. Maminka s babičkou mi koupili wolkmena, na
kterém poslouchám pohádky. Dědeček mi koupil vodotěsné
hodinky. Jestli budu hodný, do konce roku ještě nějaké dostanu.
Daniel Panaš
Moje nejkrásnější Vánoce jsou, když jsme v všichni doma
a hrajeme si. Můj nejkrásnější dárek je batoh.
Jana Ludvíková
Moje nejlepší Vánoce byly vloni. Dostala jsem panenku
„Chou-chou“. Oblečky na ní. Potom auto pro barbíny a panenku
Barbie. Nějaké věci na sebe. A malování: čtvrtky, pastelky, fixy.
Flétnu a kolečkové brusle.
Chuchvalcová Jana

MATEŘSKÁ ŠKOLA SOKOLEČ SE PŘEDSTAVUJE

Ve školním roce 2003/2004 máme přijatých 27 dětí na
stálou docházku a 2 děti na pět dní v měsíci. Kapacita MŠ je plně
využita. O děti pečují 2 pedagogické síly - Jana Boumová učitelka pověřená řízením MŠ, Radka Kubátová - učitelka,
Stanislava Plačková - školnice.
Cíl a vize pro budoucnost MŠ
1)
Moderně vybudovaná mateřská škola v rámci
evropského standartu jako výchovné, kulturní a vzdělávací
centrum pro děti.
2)
Rozvíjet osobnost samostatného, tvůrčího jedince cestou
přirozené výchovy v kolektivu. Položit základy celoživotního
vzdělávání v přirozeném prostředí.
Třídní plán mateřské školy Sokoleč - představuje celoroční činnost dě
zaměření, kdy poznatky, hry i řízené chvilky dávají dětem nové poznatk
jejich věku.
 Téma: ZÁŘÍ - Kdo všechno přišel do školy
Podtémata:
1) Školička nás volá
2) Mám kamarády
3) Co děláme celý den
 Téma: ŘÍJEN - Barevný podzim
Podtéma:
1) Sluníčko zachází za hory pasáci pečou brambory - práce na poli.
2) Foukej foukej větříčku - na zahradě
3) Malířův podzim - barvy podzimu.
4) Duj větře duj - pouštíme draky.
 Téma: LISTOPAD - Bude zima bude mráz.
Podtémata:
1) Co umí vítr a déšť - počasí.
2) Moje tělo, moje zdraví.
3) Podzime, podzime už nosíš deště.
4) Když kamarád stůně.
 Téma: PROSINEC - Od adventu do vánoc.
Podtémata:
1) Mikuláš ztratil plášť.
2) Těšíme se na Ježíška.

Každé Vánoce jsou pro mě krásné. Těším se na stromeček
a hlavně ne dárky pod ním. Největší radost jsem měla, když jsem
dostala panenku. Panenka se dá krmit kašičkou. Umí také pít a
čůrat.
Veronika Křepelová
Vánoce patří k nejkrásnějším svátkům v roce. Všichni se
na ně moc těšíme, hlavně děti. Maminky mají mnoho práce a
úklidu. Doma začíná vonět vánoční cukroví. Moje zatím nejhezčí
Vánoce byly v roce 2001, kdy jsem dostal pod stromeček kolo,
fotbalový míč, hokejku, vojáky, autodráhu, oblečení, kazetu do
rádia a stavebnice MERKUR a CHEVU. Letošní Vánoce jsou
teprve před námi, ale už se na ně moc těším.
Tomáš Ludvík
Pro mě jsou hezké každé Vánoce, vždy dostanu to, co
jsem si přál a i nějaké překvapení. Nejhezčí byli poslední
Vánoce. Dostal jsem elektrickou mašinku, počítač a autodráhu.
Pěkné věci na sebe. Těším se i na letošní, doufám, že dostanu vše
co jsem si přál. Nejvíce si přeji elektrický MERKUR, barevnou
tiskárnu a Internet.
Petr Chuchvalec
Nejkrásnější Vánoce jsou každé. Nejdříve s maminkou
upečeme cukroví a dáme ho do spíže. Když přijde Štědrý den,
maminka zjistí, že má z cukroví jen polovinu. Všichni jsme o
Vánocích doma. Ozdobíme stromeček a za to, že jsem byl
hodný, dostanu hodně dárků. Také jezdíme do Prahy na vánoční
strom a Betlém.
Miroslav Řehák
Přál bych si takové Vánoce, abych dostal hodně dárků.
Chtěl bych dostat prut na ryby, židli k počítači a ještěra. Budeme
mít hodně cukroví a maminka uvaří dobré jídlo. Budou
prázdniny a nebudu muset chodit do školy. Na stromečku budou
ozdobičky a žárovičky. Kéž by napadl sníh. Už se na Vánoce
velice těším.
Jáchym Šlais

31. 12. – Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí,
nelze nám dobrého vína se nadíti
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Mateřská škola mimo základní školní vzdělávací program
poskytuje našim dětem nadstandardní činnosti a aktivity pro
celkové vyžití dětí:

 Téma: LEDEN - Jede zima jede, jede na saních.
Podtémata:
1) Vánoce u nás.
2) Zimní hry a sporty.
3) Už jsem předškolák - zápis do 1. Třídy.
4) Toč se s námi masopuste.
 Téma: ÚNOR - Objevujeme svět kolem nás.
Podtémata:
1) Svátek sv. Valentina- mít někoho rád.
2) Co děláme celý den a celý rok.
3) Cestujeme po světě.
4) Vyprávění u kamen.
 Téma: BŘEZEN – Přišlo jaro do vsi.
Podtémata:
1) U babičky na dvoře.
2) Otloukej se píšťaličko.
3) Život v lese
4) Když jaro zaťuká.
 Téma: DUBEN - Moje zvířátko - kde má domov.
Podtémata:
1) Pohádky o vodě.
2) Hody hody doprovody.
3) Poznáváme zvířata a jejich mláďata.
 Téma: KVĚTEN - Když všechno kvete.
Podtémata:
1) Naše maminka má svátek.
2) Cestujeme do přírody.
3) Máme se rádi s mámou a tátou.
Téma: ČERVEN - Co už umím.
Podtémata:
1) Jak oslavujeme svátek dětí.
2) Léto je tady.
3) Planeta země.
4) Hurá na prázdniny.

Kroužky:
 Výuka hry na flétnu: p.F.Svoboda
 Sportovní a pohybové hry: Mgr. V. Dubinová
 Logopedie: Mgr. M. Hubáčková
 Pracovní a výtvarný kroužek: p. J. Boumová
 Plavecká škola: p. F. Tvrz
Speciální přípravný program pro předškoláky:
 Protidrogový preventivní program.
 Každý měsíc návštěva divadelních představení - Nymburk,
nebo divadlo v MŠ.
 Účast na výtvarných soutěžích – „Jsem malej, ale šikovnej“.
 Vánoční soutěž OÚ.
 Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, vystoupení
předvánoční pro důchodce s drobnými dárky, programy na
Vítání občánků, Akademie ke 100. výročí školy.
 Návštěva MLK a Městské knihovny v Poděbradech.
 Návštěva Atolu - stanice mladých přírodovědců
v Poděbradech - prohlídka akvárií, terárií a drobného
zvířectva.
 Návštěva DDM - Den zdraví – soutěžní dopoledne.
 Návštěva školního statku při zemědělské škole - prohlídka
techniky, zvířectva,možnost svezení na koních.
 Poděbrady výlet - zámek, nové dětské hřiště u Labe, přechod
přes pěší lávku.
 Předškoláci návštěvy v ZŠ - spolupráce při akcích.
 Seznamka se školičkou - možnost nových dětí navštívit
s maminkami MŠ a pohrát si zde, seznámit se s prostředím.
 Výlet k památníčku v Boru.
 Návštěva MŠ v Pňově.
 Škola v přírodě.
Specifikou předškolního období je hra, pro kterou mají
naše děti dostatek prostoru, ale i pohybové a relaxační aktivity,
pobyt venku, odpočinek, ale i cílené pedagogické činnosti. Ty
představují celoroční plán MŠ zaměřený na určité oblasti.
Boumová Jana

VÁNOČNÍ CUKROVÍ NA ŠTĚDROVEČERNÍ STŮL
LINECKÉ PEČIVO

3 žloutky, citrónová kůra

Typ pro vás, kteří máte problémy s přípravou tradičního
vánočního cukroví, jeden osvědčený, vyzkoušený a vynikající
recept.

Postup:
Z příslušných přísad vypracujeme těsto. Necháme jej 2 hodiny
uležet. Z vyváleného těsta vykrajujeme drobné tvary, které
pečeme ve středně vyhřáté troubě dorůžova. Spojujeme
rybízovou marmeládou a pocukrujeme. Přejeme vám dobré
chutnání.
Boumová Jana

Ingredience:
750 g hladké mouky
500 g másla
250 g moučkového cukru

Redakční rada Sokolíku Vám společně s obecním zastupitelstvem přeje hezké
prožití Svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2004.
Vydává OÚ Sokoleč.
Za případné chyby se předem omlouváme.
V Sokolíku chceme informovat o všem, co by občany mohlo zajímat. Uvítáme proto náměty a příspěvky od organizací i občanů. Příspěvky mohou
být upraveny, ale obsah zůstane nezměněn. Za obsah článků zodpovídá autor.
Příjem zpráv: členové redakční rady, úřednice OÚ.
Uzávěrka příspěvků: do 31. 1 2004
DALŠÍ ČÍSLO SOKOLÍKU VYJDE: únor 2004
Redakční rada:
Jana Boumová – odpovědný redaktor (zprávy ze zastupitelstva, organizace)
Marta Fajmonová (úvodník), Mgr. Jana Seibertová (ekonomika, hospodářství), Ing. Věra Sipajdová (společenská rubrika a korektura), Ludmila
Svobodová (sport, kultura), Jana Boumová ml. (grafické zpracování)
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Přidělené evidenční číslo: MK ČR E 14176
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