Slovo starosty
Vážení spoluobčané, ZO rozhodlo, že Vás budeme informovat o činnosti, hospodaření a zvelebování obecního
majetku.
ZO se schází pravidelně, vždy jednou za měsíc, kdy řeší a po řádném zvážení rozhoduje, co dříve opravit a
vybudovat. Jsem přesvědčen, že obec máme dle finančních možností čistou a krásnou. Chtěl bych touto cestou
poděkovat pracovní četě za jejich dobře vykonanou práci. Nejvíce nám pomáhá v této činnosti rotační sekačka,
kterou obsluhuje naše Růža, a to s takovou zručností a dovedností, že je radost se na její dobře odvedenou práci
dívat. Takže jim všem za nás děkuji.
To, že máme krásnou obec a že je o bydlení v naší obci zájem, je hlavně zásluha těch občanů, kteří se starají o
vzhled před jejich domy a těch, kteří organizují činnost a zábavu v naší obci. Příkladem je sokolovna, která je
udržovaná v pořádku a skoro každý den využívaná. Dále oblíbený fotbalový areál, který je dobře řízený a
udržovaný. Věřím, že budou dobře fungovat i nově zrekonstruované tenisové kurty.
Za vším je obětavá práce určitých lidí, kteří této činnosti obětují svůj volný čas. Za to jim patří poděkování a je
třeba si těchto obětavých lidí vážit. To vše dohromady tvoří obec takovou, jakou máme. Je velice důležité, aby
v naší obci byla zachována škola, školka, aby zde fungovaly služby jako hospody, obchod, kadeřnictví,
švadleny, zahradnictví, malíři, klempíři a pokrývači, zedníci, autolakýrníci, autoopravny, autodoprava,
autočalounictví, truhlářství, topenáři, vodoinstalatéři a řada dalších. V naší obci máme i velké firmy a to je to,
co ji dělá známou a zajímavou. Tyto firmy pozitivně posilují rozpočet obce. Děkuji jim za jejich práci a přeji
hodně úspěchů do dalších let.
To, co jsme vybudovali, všichni vidí, a tak se zmíním o tom, co máme a musíme vybudovat:
1. Silnice jsou zrekonstruované skoro po celé obci, rekonstrukce těchto komunikací stála naší obec
5 200 000,- Kč. Zbývá nám dobudovat ulice Jižní a V Olšinkách. Máme v plánu, že tuto rekonstrukci
provedeme v letošním roce, až budeme budovat stavební parcely za myslivnou.
2. Odvodnění - dešťová kanalizace se bude budovat v ulici Lhotecká. V plánu máme odvodnit ulici
Poděbradskou a Cerhenskou a nechat vyčistit stávající kanalizaci od samoobsluhy až k močidlu.
3. Vybudovat chodník od myslivecké klubovny až k obecnímu úřadu, a právě pod tímto chodníkem by
měla být vybudovaná povrchová kanalizace na dešťovou vodu. Tím by se odvodnila celá ulice
Cerhenská až před hostinec Valach.
4. Stavební parcely 50 RD směr jih. Na tuto akci budeme dělat už potřetí výběrové řízení na zhotovitele.
Na vybudování těchto inženýrských sítí potřebujeme 15 milionů. Momentálně má naše obec k dispozici
7 milionů. Rozhodli jsme se prodat 16 pozemků k výstavbě rodinných domů za částku 600,-Kč/m² a tím
získat potřebné peníze na zajištění uvedené stavby. Chtěl bych tímto vyzvat spoluobčany, kteří mají
zájem o stavební parcelu, ať si za tuto výhodnou cenu včas zakoupí. Ostatní parcely se budou prodávat
asi za 900,-Kč/m². Věřím, že pokud se nám podaří ve výběrovém řízení vybrat zhotovitele, tak veškeré
inženýrské sítě včetně kolaudace budou do konce roku hotové.
5. Vodovod I. etapa je vybudovaná a zkolaudovaná, zde nám zbývá pouze vypořádání dotace z KÚ a
z ministerstva zemědělství. Dále musíme vybrat ve výběrovém řízení provozovatele vodovodu. Přípojky
k rodinným domům jsou též vybudované a zkolaudované. Pro občany v této akci vyplývá pouze to, aby
si zajistili vybudování přípojky na svém pozemku včetně měření odběru vody. Žádné poplatky ani
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příspěvek na vodovod se obci nebudou platit. Obec celou akci uhradí z obecní pokladny a z dotací na
hlavní řád. Chci Vás upozornit, že tato voda, která Vám poteče z kohoutků, je srovnatelná s EKOvodou,
kterou si kupujete a určitě je kvalitnější než ta voda, kterou kupujete v petlahvích. Žádám všechny
spoluobčany, kteří se chtějí připojit na obecní vodovod a mají k jejich domu vybudovanou přípojku, aby
to nahlásili na OÚ, kde dostanou další informace.
6. Vodovod II. etapa - zde žádáme o dotaci a to opět na ministerstvo zemědělství. Probíhá to tak, že
nejdříve nám musí KÚ přidělit takzvanou prioritu, to znamená, že vodovod v naší obci skutečně
potřebujeme, a že bude zajištěn odběr vody. Teprve poté budeme žádat na ministerstvo zemědělství.
7. Rozhodli jsme se jako Svazek obcí Jižního Polabí vybudovat vlastní úpravnu vody v katastru Pňov, kde
je podle zhotovených vrtů dostatek kvalitní vody. Provozovali bychom si jak vlastní kanalizaci, tak i
vodovod sami, jako SOJP (obce Sokoleč, Klipec, Pňov-Předhradí a Oseček). Tím bychom měli jistotu,
že budeme vodné a stočné platit pouze za náklady na to vynaložené. Do budoucna je určitě důležité, aby
náklady na bydlení v naší obci byly co nejnižší, a to je jedna z věcí, které by mohla naše obec ovlivnit.
8. Odpadové hospodářství - komunální odpad nám sváží Pečecké služby, zde u této služby se cena moc
nemění, ale mění se cena za uložení odpadu v Radimi. V součastné době naše obec platí okolo 1,2
milionu a od občanů vybere 560 tisíc. Rozdíl hradí obec ze svého rozpočtu. Abychom ušetřili, musíme
vybudovat v obci další sběrná místa na tříděný odpad, za který obec dostává peníze. V současné době to
činí asi 80-100 tisíc za rok, což je dle mého názoru správná cesta, kterou musí obec jít. V žádném
případě nesmíme zvyšovat poplatky pro občany. Obec si musí zajistit příjem do pokladny z jiných
zdrojů a v budoucnu by bylo dobré všechny poplatky, které zatěžují naše spoluobčany zrušit. Důležité je
naučit naše spoluobčany řádně třídit odpad a vést je k tomu aby se sami učili udržovat pořádek v obci,
což je ta správná cesta aby se nám v naší obci krásně a hlavně co nejlevněji žilo.
9. Škola - školu máme zrekonstruovanou a krásnou to všichni víme a myslím, že jsme na to hrdí. Já osobně
jsem přesvědčený, že školu máme i personálně dobře zajištěnou, když jsem se informoval na žáky, kteří
přijdou na vyšší stupeň do Poděbrad, tak mi bylo řečeno, že jsou velice dobře připraveni, a že učení
v pohodě zvládají. Všem zaměstnancům školy za jejich odpovědnou práci děkuji a paní ředitelce zvlášť.
10. Chci se zmínit o chování některých našich spoluobčanů. To aby nebyly výhrady k práci zastupitelstva,
starosty i vedení školy, to není ani možné. Vždy se někdo najde, kdo není s naší prací plně spokojený, to
je v pořádku, ale je třeba to dávat najevo trochu slušně a ne posílat udání nebo psát anonymy nebo
dokonce plivat starostovi na okno kanceláře.
Chtěl bych vás upozornit, že letos na podzim budou komunální volby, a tak by bylo potřeba sestavit alespoň tři
kandidátky do obecního zastupitelstva, aby si naši spoluobčané mohli vybrat, kdo je bude v budoucnu
zastupovat. Já věřím, že tři období (to je 12 let ve vedení obce) je dlouho, a že to potřebuje změnu. Myslím si,
že je ta nejlepší a správná varianta místo urážek či vyhrožování. Prostě je třeba se k této věci postavit čelem a
říct: „ty to děláš špatně, tak vypadni a já ti ukážu, jak se to má správně dělat“. V každém případě ten, koho si
většina spoluobčanů zvolí, by měl být respektován a uznáván.
Jiří Mráz
starosta obce

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Místní poplatky
Poplatek ze psů 2014:
50,- Kč za prvního psa
100,- Kč za druhého a každého dalšího psa v téže
domácnosti
Splatnost poplatku ze psů je 28. 2. 2014.

Poplatek za odpad v roce 2014:
600,- Kč každá osoba s trvalým pobytem v obci
600,- Kč rodinný dům určený k individuální
rekreaci
Splatnost poplatku za odpad je 30. 04. 2014.

Od poplatku jsou osvobozeny děti v tom roce narozené.
Poplatky můžete platit hotově do pokladny na obecním úřadu nebo převodem na účet KB č. 10122191/0100,
variabilní symbol číslo popisné.
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Tenisové kurty
V minulém roce byla provedena celková rekonstrukce tenisových kurtů v Sokolči. Kromě změny orientace,
nového podkladu a oplocení bylo nově postaveno praktické zázemí včetně šaten, toalet a sprch.
Zkušební provoz ukázal, že hrací povrch má zvýšenou vlhkost, která ovlivňuje kvalitu hry. Stavitelem kurtů,
který má s podobnými stavbami bohaté zkušenosti, jsme byli ujištěni, že zvýšená vlhkost je častým nešvarem
nově budovaných povrchů. Navíc nám v loni nepřálo počasí, kdy hodně pršelo.
V letošním roce uděláme vše pro to, aby se dala na kurtech odehrát kompletní sezóna. Prvním krokem, který už
je naplánován, je provedení odzimování tenisového areálu.
Ing. Marián Sipajda
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ČINNOST SPOLKŮ


SK Sokoleč



Naši žáci skončili v sezóně 2012 – 2013 na 7. místě. Vzhledem
k nízkému věkovému průměru žáčků je to hezké umístění. Po
podzimní části soutěže 2013 – 2014 skončili žáci na 8. místě.
Pro doplnění našeho kádru se dohodli trenéři a vedení klubu na
vzájemné spolupráci s Vrbovou Lhotou a jejich žáci doplnili
naše řady. Věříme, že mezi našimi dětmi je mnoho talentů a
hodně šikovných žáčků, kteří mají velkou šanci se prosadit ve
vyšších soutěžích. Trenérské dvojice nadále pan Provazník a pan
Mrzena – oba trenéři mají dětem co nabídnout a naplno se jim
věnují. Chceme oběma trenérům za jejich práci s dětmi
poděkovat a zároveň poděkovat rodičům, kteří pomáhají se
zajištěním dopravy na mistrovská utkání.
Naše B-mužstvo skončilo v sezóně 2012 – 2013 na prvním
postupovém místě a postoupilo do III. třídy! Blahopřejeme a
věříme, že si vyšší soutěž obhájí i v další sezóně.
Naše A-mužstvo skončilo v sezóně 2012 – 2013 v krajské I. B
třídě na druhém postupovém místě. Po dohodě s trenéry a hráči
jsme se rozhodli do I. A třídy z finančních důvodů nepostupovat
a setrvat v I. B třídě. Pro SK Sokoleč je lepší ušetřené finance
investovat do zvelebení našeho areálu, než do vyšší soutěže.
Věříme, že naši fanoušci nás pochopí a nadále podpoří
sokolečský fotbal.
Chceme tímto všem našim fanouškům, rodičům, trenérům,
sponzorům a hráčům poděkovat za podporu, vykonanou práci a
přejeme všem hodně zdraví a sportovních úspěchů.













Roman Melezínek
SK Sokoleč



Činnost Tělocvičné jednoty Sokol
Sokoleč




V loňském roce se naše členky a členové zúčastnili mnoha
sportovních, kulturních a pracovních akcí. V únoru opravil pan
Vaníček nápis na sokolovně za finanční podpory OÚ.
 13.3. se pořádalo dětské maškarní odpoledne ve
spolupráci s chovateli

30.3. se konal tradiční výlet Putování za Rumcajsem
v Jičíně, kterého se zúčastnili Kovaříkovi a Čápovi.
31.3. si mladší žáci zahráli v Pečkách, kde obsadili 2.
místo. Reprezentovali nás Buldra J., Dittl T., Hubal M.,
Petržálek R.
12.5. proběhly atletické závody v Kolíně, kde byli naši
malí závodníci a závodnice. Za mladší žáky obsadili 1.
místo Petržálek R., 2. místo Provazník J., starší žákyně 3.
místo Provazníková P., starší žáci 1. místo Sipajda A.,
dorost 2. místo Petržálek J., muži 2. místo Krejčík T..
V srpnu se konal každoroční župní tábor v Louňovicích
pod Blatníkem, kterého se zúčastnilo několik našich dětí.
29.9. pořádal Kulich J. a naši dorostenci Strašidelný les
s opékáním buřtů a konzumací dobrot.
5.10. se konala vybíjená ve Velkém Oseku, kde mladší
žákyně obsadily 2. místo a starší žákyně byly na 3. místě.
12.10. proběhl fotbalový turnaj v Nymburce. Zde jsme
měli 2 družstva. Družstvo A ve složení Buldra J., Hubal
M., Petržálek R., Provazník J. získali 1. místo. Družstvo
B ve složení Hubal M., Jarošová M., Dittlová V.,
Turnerová K., Petržálek R. byli na 2. místě.
19.10. se u nás konal Zálesácký závod zdatnosti. Zde
jsme měli 3 družstva. Na 2. místě skončili Petržálek J.,
Holan M., Jaroš H., 3. místo Kosinová R., Váchová Z.,
Sipajda A., Jarošová M., Dittlová V., Kárová P. byli na 7.
místě.
10.11. proběhl florbalový turnaj v Nymburce, kde naše
děti obsadily 1. místo.
23.11. se konala Mikulášská besídka ve spolupráci
s Červeným křížem, kde divadelní společnost z Poděbrad
zahrála Mrazíka.
7.12. jsme uspořádali zábavu, kde nám k tanci a poslechu
zahrála kapela Telegraf.
20.12. se naši muži zúčastnili florbalového turnaje
v Pečkách, kde obsadili 3. místo.
26.12. proběhl tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise.

V průběhu roku se též konalo několik brigád, oprav a úklidů,
například úklid šaten, sklepa, oken. Pan Šťastný obložil stěnu
pod jevištěm a na hřišti sokolovny udělal nové lavice.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem členům a členkám za
vzornou reprezentaci naší obce, za zvelebování sokolovny při
brigádách a úklidových pracích. Dále patří náš velký dík našemu
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OÚ za finanční a materiální podporu a velmi dobrou spolupráci.
Díky vám všem.

Chovatelský spolek
V únoru proběhly v naší organizaci nové volby. Staronovým
předsedou je př. Kubát M., jednatelem Kosina L., finančním
hospodářem př. Mráz J. st. Správcem chaty př. Hrušková.
V březnu jsme pořádali tradiční dětský karneval pro naše
nejmenší, který se těší hojné účasti dětí ze Sokolče. Probíhají
tam různé hry a soutěže, za které jsou děti odměňovány
sladkostmi, na závěr se koná tombola a tradiční mela o balónky
visící u stropu.
V červenci začínáme pomalu obrážet místní výstavy drobného
zvířectva. Účastnili jsme se v Kostelní Lhotě, kde pohár starosty
a čestnou cenu za nejlepší kolekci králíků získal př. Kosina a u
drůbeže př. Kubát.
V září jsme se účastnili celostátní výstavy mláďat králíků a
drůbeže v Lysé nad Labem, kde titul mistra ČR za své králíky
zaječí získal př. Kosina L. Za králíky novozélandské červené
získal čestnou cenu taktéž př. Kosina L. U drůbeže získal
čestnou cenu př. Kubát M.
Další akce, kterou jsme jako organizace pořádali v září, byla
zábava v sokolovně, kde byla slabá návštěva. Ono v Sokolči
poslední dobou nemá asi smysl něco takového pořádat, když
lidé nechodí.
V listopadu jsme se účastnili na dalším celostátním
chovatelském svátku v Lysé nad Labem (Celostátní výstava
králíků, drůbeže a holubů). Zde za své králíky novozélandské př.
Kosina L. získal čestnou cenu.
V lednu letošního roku se konala krajská výstava drobného
zvířectva opět v Lysé nad Labem, kde v soutěži za náš okres
v králících soutěžil př. Šťastný Z., Kubát M. a Kosina L.
Všichni tři jmenovaní se podíleli na celkovém 3. místě. Z okresu
Nymburk mezi všemi Středočechy přítel Kosina L. navíc
obdržel za králíky čestnou cenu.
Jak vidíte ze součtu našich zástupců, na výstavách se nás účastní
velmi málo. Ono nás taky v organizaci není moc, kdo něco
chová na takové úrovni, aby mohl jezdit po výstavách. Přál bych
si, aby se to změnilo, ale doba je taková a chovatelství upadá.
Díky vysokým cenám jak pořízení chovného materiálu, tak
vysokým cenám krmení. Případné zájemce o chovatelství rádi
přivítáme v naší organizaci, když to bude v našich silách i
poradíme a pomůžeme.
Letos nás čeká 15. 2. schůze.
V březnu budeme pořádat opět dětský karneval 16. 3. od 14:00.
V létě se budeme účastnit (když bude s čím) výstav místních.
Sami na pouť zkusíme udělat po dlouhé době místní výstavu
v Sokolči. V září nás čeká národní výstava mláďat na Moravě
v Nových Zahrádkách, národní výstava v listopadu v Lysé nad
Labem a krajská v lednu v Lysé nad Labem.

Petra Petržálková
TJ Sokol Sokoleč

Myslivecký spolek Březina Sokoleč
Náš spolek má 16 členů, z toho 8 místních. Věkový průměr je
nad 50 let. Z toho plyne, že mladí v Sokolči nemají o tento
druh záliby zájem, neboť je to finančně a časově náročná
záležitost.
V roce 2013 byla podepsána smlouva mezi Honebním
společenstvem Sokoleč a M.S. Březina Sokoleč o pronájmu
honitby na dobu deseti let. Spolek vykonává právo myslivosti na
území o výměře 961ha, z toho činí polní výměra 817ha, lesní
118ha,vodní 11ha a 13ha je ostatní plocha. V naší honitbě se
vyskytuje drobná zvěř pernatá a srstnatá, zvěř srnčí, v malé míře
dančí a v sezónní černá zvěř, která se zdržuje v porostech
kukuřice, slunečnice a řepky.
Myslivecký rok začínáme v lednu již tradičním mysliveckým
plesem v místní sokolovně. Každým rokem je návštěvnost a
oblíbenost vyšší. Za to jsme rádi, protože je to pro spolek
finanční přínos a kulturní vyžití pro obyvatele. Každoročně
začátkem února provádíme sčítání zvěře a podávání
medikamentu proti střečkovitosti spárkaté zvěře. Po dobu
zimních měsíců provádíme příkrm veškeré zvěře.
V dubna 2013 jsme provedli za pomoci dobrovolníků z řad
občanů Sokolče úklid v okolí obce a celé honitby. Jednalo se o
černé skládky, které se bohužel vyskytují stále častěji.
Červen, měsíc myslivosti, jsme již tradičně oslavili se sousedy z
mysliveckého spolku Pňov - Bor. Jako každý rok jsme soutěžili
ve střelbě na asfaltové terče. I když rivalita byla velká, šlo spíše
o zdokonalení bezpečného zacházení se zbraní. Den jsme
zakončili vyhodnocením těch nejlepších.
Jelikož nás postihly v době líhnutí pernaté a kladení srstnaté
zvěře povodně, došlo k velkému úbytku této zvěře. Když k tomu
přičteme každoroční ztráty na silnicích a železničním okruhu,
byl tento úbytek zvěře opravdu katastrofální. Bohužel tato
ztráta byla celorepubliková. Přesto jsme měli naplánovány čtyři
hony, které se uskutečnily, ale ne za odstřelu drobné zvěře, spíše
procházkou v přírodě a tlumení škodné zvěře. Na první hon a
poslední leč byli pozváni hosté, obojí bylo ukončeno přátelským
posezením při hudbě.
V oblasti kynologie mají naši členové v držení 7 lovecky
upotřebitelných ohařů a 3 norníky. Jelikož je úbytek drobné
zvěře veliký, připravit ohaře na zkoušku upotřebitelnosti
(podzimní zkouška) je náročné časově i finančně. Každý
kynolog si pro výcvik svého psa musí potřebnou zvěř zakoupit
z umělých odchovů, přesto naši členové připravují
na příští rok minimálně 3 ohaře k těmto zkouškám. V našich
řadách máme v této oblasti 2 rozhodčí z výkonu.
V lednu 2014 na žádost AGRA Sokoleč jsme provedli tlumení
odstřelem zdivočelých holubů. Jelikož množství těchto ptáků je
tak velké, budeme muset tuto akci ještě několikrát zopakovat.
Tento rok se budeme převážně věnovat péči o drobnou pernatou
a srstnatou zvěř, abychom vrátili stavy této zvěře na takovou
úroveň, jaká byla v roce 2012.

ČSCh Sokoleč
Ladislav Kosina

Místní skupina ČČK Sokoleč
Místní skupina ČČK Sokoleč prožívá složité období, které
vzniklo díky změnám Stanov ČČK provedených Výkonnou
radou ČČK Praha platných od 1. 1. 2014. Místní skupiny
automaticky ztratily právní subjektivitu a došlo tímto k zatím ne
zcela vyjasněným změnám v hospodaření organizací, ke
změnám příspěvků a podobně. Činnost naší skupiny v roce 2013
byla minimální. 23. 11. 2013 jsme v sokolovně uskutečnili

Jiří Plaček
Myslivecký spolek Březina Sokoleč
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Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Informace o změnách postavení MS ČČK, dopady na
naši činnost.
4) Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013.
5) Plán další činnosti organizace
6) Diskuze
7) Usnesení a závěr.
8) Občerstvení, členky, které budou mít zájem, si mohou
vyrobit velikonoční dekoraci.

Mikulášskou pro děti, kde proběhlo divadelní představení
Mrazík s rozdáváním drobných dárečků dětem. Členkám jsme
přispěli na výlet „ Adventní Vídeň“. Jako dárek k novému roku
dostalo našich současných 56 členek přáníčko a dárkovou
čajovou kazetu.

POZVÁNKA
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE MS ČČK
SOKOLEČ

Srdečně zveme všechny na společné setkání!
Která se koná v pátek 29.3.2014 od 18.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Sokoleč.

Mgr. Jana Boumová
MS ČČK

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ŠKOLA
1. pololetí máme úspěšně za sebou. Děti dostaly pololetní
vysvědčení, zapsali jsme 7 nových prvňáčků. A co plánujeme do
2. pololetí? Ke dni Země plánujeme výjezd do EKO centra
Vlašim, dále exkurzi na statek v Poděbradech, besedu s Policií
ČR, budeme jezdit plavat, pojedeme na školní výlet a mnoho
dalších akcí. Dále se spolu s OÚ pokusíme opět zažádat o
navýšení kapacity školní družiny (bylo nám již jednou
zamítnuto), abychom mohli vyhovět požadavkům všech.
Na závěr bych se chtěla ještě vrátit do loňského školního roku,
kdy nám opět udělali velkou radost žáci 5. ročníku při
celostátním
testování.
Jejich
výsledky
byly
nad
celorepublikovým průměrem. Nejvíce uspěli ve čtenářské
gramotnosti a skvělých výsledků dosáhli v anglickém jazyce.
Z toho vyplývá, že i malá vesnická škola vzdělává a připravuje
děti do života výborně a zcela bez obav může konkurovat
velkým školám.
Děkuji panu starostovi Jiřímu Mrázovi a obecnímu
zastupitelstvu, všem kolegyním i rodičům za skvělou spolupráci
a věřím, že naše krásná škola bude vzkvétat i nadále.

Základní škola

Zahájení školního roku 2013/2014
Ve školním roce 2013/2014 přibylo do naší školy 11 prvňáčků.
V září je jako každoročně přivítal starosta obce Jiří Mráz a spolu
s ostatními žáky školy se těšili nejen na učení, ale i na další
školní akce, kterých máme vždy na celý školní rok naplánováno
opravdu mnoho. Kromě divadelních představení jsou to i různé
besedy a vzdělávací pořady, které děti nejen pobaví, ale i poučí.
Děti totiž mají ve škole získat nejen znalosti a dovednosti, ale i
ctnosti. Základním prostředím pro výchovu v oblasti lidských
ctností je sice rodina, ale škola by měla svou činností
podporovat výchovnou aktivitu rodičů. Hlavním heslem etické
výchovy je zlaté pravidlo: Co chceš, aby druzí dělali tobě,
dělej i ty jim. Co nechceš, aby druzí dělali tobě, nedělej ani
ty jim. Ctnost je vlastně trvalá a pevná dispozice konat dobro.
Jedná se tedy o dobrou vlastnost, kterou získáme cvikem.
Nemůžeme předpokládat, že z našich dětí vyrostou dobří lidé s
pevnými zásadami, slušní občané, kterým není lhostejný osud
druhých, celé společnosti či přírody, pokud jim neukážeme „jak
na to“.
S tím také souvisí i to, že pravidelně pořádáme různé
charitativní sbírky. V 1. pololetí se nám podařilo vybrat 1015,Kč pro občanské sdružení PESOS (získané prostředky jsou
určeny opuštěným a handicapovaným zvířatům a na výcvik
asistenčních psů), dále jsme pro fond SIDUS vybrali 1248,- Kč
(výnos sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických
zařízení a na pomoc individuálním pacientům) a pro občanské
sdružení Život dětem 1000,- Kč (částka je určena na pomoc
handicapovaným dětem – na částečnou úhradu invalidních
vozíčků a rehabilitačních a kompenzačních pomůcek).

Mgr. Iveta Sixtová
ředitelka školy

Práce dětí v keramickém kroužku
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projevu. Dále na rozumové poznatky, grafomotoriku a grafický
projev. Doma děti potom procvičovaly na grafických listech
jednotlivé úkoly. Zápis do první třídy proběhl hladce a pro děti i
bez velkého stresu. Příprava na školu pochopitelně pokračuje i
nadále poněkud volnějším tempem.
S dětmi jsme v říjnu připravili vystoupení pro seniory, v
listopadu vítání občánků a v prosinci vánoční besídku. Každý
měsíc máme dvě až tři kulturní akce. V lednu jsme navštívili
muzeum v Poděbradech. Myslím, že naše děti se v mateřské
škole nenudí.
V lednu se děti a rodiče z malého oddělení rozloučili krásnými
květinami a dárečky s paní učitelkou Kamilou Zahajskou. Ráda
bych jí touto cestou poděkovala za její práci v mateřské škole.
Od února nastoupila do mateřské školy paní Radka Kubátová.
V mateřské škole v Sokolči pracovala několik let a práci s dětmi
zná velmi dobře. Ráda bych jí do její práce popřála hodně
úspěchů a toho správného klidu ale i nadšení a pohody.
Před námi je druhé pololetí a doufám, že proběhne v klidu a
v pohodě. Čekají nás akce jako karneval v mateřské škole,
velikonoční dílna, další divadla a výlety a jiné zajímavé akce a
činnosti.

Mateřská škola

Vánoční vločky – nácvik vánoční besídky
Do mateřské školy nastoupilo v září 12 nových dětí ve věkovém
rozpětí od 2,5 až po 3,5leté děti. Vzhledem k tomuto počtu dětí,
byla třída mladších dětí samostatná, starší děti ze středního a
předškolního oddělení v počtu 23 vytvořily potom třídu starších
dětí. Nástup některých dětí provázely slzičky, někteří nováčci
nastupovali srdnatě a statečně. V současné době zvládají
docházku děti bez velkých problémů a do mateřské školy chodí
radostně a s chutí. A pokud mají někteří občas špatné ráno,
potom tvrdím, že ani dospělí nechodí do zaměstnání každé ráno
radostně a s širokým úsměvem, tak to nepožadujme ani od
svých dětí.
Zatím co děti z mladšího oddělení se s mateřskou školou sžívaly
a zvykaly si na nové prostředí a jiný rytmus života v klidu, starší
děti v září, říjnu a listopadu absolvovaly v počtu 16 účastníků
plavecký výcvik v plavecké škole Vodníček v Kolíně. Společně
s MŠ Pňov-Předhradí jsme 10x zábavnou formou absolvovali
plavecký výcvik ve velkém bazénu a dětem to šlo velmi dobře.
Děkuji touto cestou maminkám, které nám jezdily do bazénu
pomáhat s převlékáním a organizačními činnostmi, věřte, že to
s kódovacími skříňkami a rychlým převlékáním do plavek s 16
dětmi není jednoduché. Poděkování patří také OÚ za zaplacení
celé dopravy. S plaveckým výcvikem budeme podle zájmu
rodičů pokračovat i v příštím školním roce.
Kroužek angličtiny navštěvuje každé pondělí 13 dětí. Výuka
cizího jazyka děti baví a doufáme, že výsledky děti předvedou
při některé z třídních schůzek.
Výuky zobcové flétny se účastní 4 děti každé úterý odpoledne.
Sudé středy odpoledne potom předškoláci navštěvují kroužek
sportovních a pohybových her společně s dětmi z první třídy.
Tady si užijí ve společnosti školáků mnoho společných her a
soutěží, které je tak připravují na školu a její požadavky.
Od září probíhala ve spolupráci s rodiči i cílená příprava na
zápis do první třídy. S dětmi jsme procvičovali základy
matematických představ v podobě číselných řad, počtu
předmětů, grafických symbolů, geometrických tvarů a
prostorové orientace. Soustředili jsme se i na jazykový projev
dětí, souvislé vyjadřování, správnou výslovnost a gramatiku

Mgr. Jana Boumová

Dárky pod stromečkem v MŠ

NÁVŠTĚVNÍ HODINKA OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO NAŠE
BUDOUCÍ ŠKOLÁČKY
ČTVRTEK 27. 2. 2014 od 10.00 – 11.00 hodin v MŠ v Sokolči.
ČTVRTEK 20. 3.2014 od 10.00 – 11.00 hodin v MŠ v Sokolči
Milé maminky, máte možnost po oba dny se s Vašimi dětmi
přijít podívat do MŠ, prohlédnout si prostory, kam budou Vaše
děti docházet a postupně je s nimi seznamovat. Vyzkoušet
toalety a umývárny, šatnu a převlékání ve skříňkách,
prohlédnout si hračky a trochu si i pohrát. Maminky se seznámí
s režimem v MŠ, požadavky na děti a spoustu užitečných
informací. Nezapomeňte si přinést přezutí. Zájemci obdrží i
přihlášky k zápisu a informace.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Základní škola a mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč
VYHLAŠUJE ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Zápis proběhne ve čtvrtek 24.4.2014 15.00 – 17.00 hodin v prostorách mateřské školy v Sokolči. K zápisu
přineste vyplněnou přihlášku a rodný list dítěte. Náhradní termín zápisu domluvte v mateřské škole na tel. č.
325 654 943.
Mgr. Iveta Sixtová
ředitelka školy

Informace k zápisu dětí do mateřské školy
1. Dne 24. 4. 2014 probíhá v mateřské škole zápis do mateřské školy v Sokolči od 15.00 – 17.00 hodin.
2. Žádost o přijetí dítěte do MŠ – tiskopis lze stáhnout na stránkách www.skolasokolec.cz, případně
vyzvednout v mateřské škole. Vyplněnou žádost s potvrzením od lékaře odevzdáte při zápisu.
3. K zápisu přineste rodný list dítěte, případně potvrzení od zaměstnavatele.
4. Na stránkách školy jsou uveřejněna pravidla pro přijetí do MŠ, která budou použita, pokud zájem o
místa v MŠ překročí kapacitu školy.
5. V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v příslušném školním roce. Tato možnost je dána zákonným zástupcům dítěte dne 6. 5. 2014 od 15.0016.00 hodin lze doručit chybějící dokumentaci a nahlédnou do vlastního spisu dítěte.
6. Dne 15. 5. 2014 od 12.00 hodin bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno na informačních nástěnkách ve
vchodu do školní budovy pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrží při zápise do MŠ.
7. Dne 15. 5. 2014 bude rozhodnutí uveřejněno na webových stránkách školy.
8. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech, od zveřejnění přijetí tzn., že
15. 5. 2014 bude vydáno rozhodnutí o přijetí a 31. 5. 2014 nabude rozhodnutí právní moci.
9. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout, na požádání v
MŠ.
10. Školní rok 2014/2015 pro nově přijaté děti začíná 1. 9. 2014.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 V roce 2013 jsme přivítali 
Matěje Nechvíla
Kateřinu Procházkovou
Marka Krupku
Ester Mlnaříkovou
Radku Keilovou
Julii Bylenkovou
Jakuba Veselého
Adélu Urbanovou
Barboru Šimáňovou
Hanu Čihákovou
Šárku Botkovou
Alžbětu Růžičkovou
Kryštofa Altrichtera
Karolínu Marii Zemanovou
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 Životní jubilea v roce 2014 
Krejčíková Marie
Javůrková Libuše
Domalipová Hana
Nechvílová Božena
Denemarková Emilie
Šťastná Anděla
Fotrová Mária
Řezníčková Marta
Hotovec Josef
Vojta Miroslav

Soblahovský Štefan
Babinský František
Čáp Zdeněk
Domalip Vratislav
Kárová Anna
Břehovská Věra
Kolaříková Hana
Doležalová Jitka
Bergerová Jana
Prudká Bohumila
Krejčí Karel

Vážení spoluobčané,
náš životní styl se za posledních 10 let výrazně změnil. Proto obecní zastupitelstvo přehodnotilo po zvážení
všech připomínek způsob předávání dárků našim jubilantům. Vzhledem k tomu, že si vážíme všech našich
občanů, chceme šetřit jejich čas i práci s přípravou oslav a předání dárků zjednodušit. Od ledna tohoto roku,
v den Vašich narozenin (v průběhu dopoledne) předá neformálně bez oslav jubilantům dárek s gratulací osobně
pan starosta. Pokud připadne výročí na víkend, předá ji potom většinou v pátek.
Děkujeme za pochopení.
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, Jana Boumová – Jabloňová 177.
Redakční rada: Jana Boumová – odpovědný redaktor (zprávy ze zastupitelstva, organizace), Mgr. Jana Seibertová (ekonomika, hospodářství), Ing. Věra Sipajdová
(společenská rubrika a korektura), Petra Boumová (grafické zpracování).
Přidělené evidenční číslo: MK ČR E 1417. Vydává OÚ Sokoleč. Za případné chyby se předem omlouváme.
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