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1. Úvodní slovo starosty
Sokoleč je krásné a klidné místo pro dobré žití ležící nedaleko lázeňského města Poděbrady s dobrou
dostupností do Prahy. Máme pár kroků do lesa, příroda je naším dobrým sousedem a záleží nám na
prostředí, kde žijeme. Klidná obec, kde umíme pracovat i odpočívat a kde se cítíme bezpečně.
Chceme kráčet s dobou a využít příležitosti pro zkvalitnění života v obci. Rádi se setkáváme a
udržujeme pestrý spolkový život.
Vážení občané, milí Sokoláci, v těchto pěti větách jsem se pokusil představit vizi – směr, kterým by
se mohla vyvíjet naše obec. Tento dokument „Plán rozvoje obce“ by měl být vodítkem k naplnění
této vize a pokračováním započatého díla našich předchůdců.
Plán rozvoje naší obce je společně s územním plánem důležitým koncepčním dokumentem obce. Do
současné doby měla obec v platnosti strategický plán z období 2006–2010, jehož časové vymezení
skončilo. Z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit nový koncepční dokument – strategický plán, který
zmapuje současný stav a popíše možnosti a příležitosti rozvoje obce na následující období 2016–
2023. Pomocí strategického plánu je obec představena nejen z historického pohledu, ale je
hodnocen a popisován i současný stav a vývoj obce. Dokument bude důležitým vodítkem pro
rozhodování zastupitelstva i pro informovanost občanů o jejích rozvojových záměrech. Pomocí
SWOT analýzy jsou charakterizovány slabé a silné stránky, jakož i rizika a příležitosti rozvoje obce.
Dále je zhodnocen současný stav a shrnuty dané výsledky.
Na základě veřejného projednání se zastupiteli a občany, dle SWOT analýzy a v neposlední řadě
rovněž možností (jak finančních, tak časových), byly vybrány klíčové priority, na jejichž realizaci se
bude obec soustředit. Projekty jsou zaměřeny na oblasti, ve kterých má obec potenciál rozvoje a
které chceme společně vylepšit. Jejich cílem je zkvalitnění života občanů prostřednictvím funkční
občanské vybavenosti. Program rozvoje obce má ambice přispět k tomu, aby vedení obce efektivně
využívalo finanční prostředky z vlastního rozpočtu i z dostupných dotací. Tvorbu tohoto dokumentu
koordinoval starosta obce za podpory zastupitelů obce a byl předkládán k připomínkování
obyvatelům obce. Vznikal na přelomu roku 2015/2016.
Ing. Marián Sipajda
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2. Přínos nového plánu rozvoje obce
Nový strategický plán je koncipován jako rozvojový dokument střednědobé až dlouhodobé
koordinace veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického
charakteru na území obce. V tomto smyslu je existence plánu rozvoje obce chápána jako jedna ze
základních podmínek reálného řízení a koordinace rozvoje území obce.
Úkolem strategického plánu je:
›

definovat společné zájmy obce, jejích obyvatel, spolků a podnikatelských subjektů

›

definovat místní předpoklady realizace těchto společných zájmů

›

optimalizovat územně-technické a sociální podmínky pro rozvoj bydlení a podnikání v obci

›

koordinovat vynakládání veřejných investic z hlediska územního a funkčního, vzhledem k
záměrům a potřebám rozvoje privátního sektoru

›

definovat dlouhodobé záměry hospodářské a sociální politiky obce

›

posilovat vědomí sounáležitosti k obci a regionu a odpovědnosti za jeho rozvoj u místních
obyvatel a podnikatelů

Plán rozvoje obce Sokoleč by měl sloužit především jako podklad pro:
›

střednědobé a dlouhodobé plánování rozvoje obce

›

zapojování občanů, spolků a podnikatelů do rozvojových aktivit obce

›

sestavování obecních rozpočtů

›

práci na tvorbě nového územního plánu obce

›

posuzování regionálních a nadregionálních plánů a programů z pohledu obce

›

aktivní marketing obce

›

vstup do různých sdružení a svazků

3. Charakteristika obce Sokoleč
3.1. Historie obce
Celé správní území obce Sokoleč je územím s archeologickými nálezy a na veškerou stavební činnost
se vztahuje ustanovení § 22 odst. 2 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Nemovité kulturní
památky ani památkově chráněná území se sice v obci nevyskytují, přesto je zde několik historicky
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cenných objektů. Jsou jimi kaple na návsi z 2. poloviny 19. st., domy č. p. 29, 32, 36, 42, ceněné
klenbou a fasádou domu, pomník padlých ve světových válkách na návsi a z ostatních staveb
občanské vybavenosti budova základní školy.

Obr. č. 1: Fasáda domu č. p. 42, zdroj: Mapy.cz

Koncem 19. století zde byla postavena sušárna, ve které občané obce, ale i z širokého okolí, sušili
čekanku. Po cukrové řepě a obilí to byla nejvíce pěstovaná plodina v této oblasti. Dále byl postaven
družstevní mlýn, pekárna a nová škola. V roce 1926 byl založen fotbalový klub SK Sokoleč, vysázen
park, zřízeno koupaliště a kluziště s osvětlením. V roce 1938 byla postavena sokolovna, ve které se
nejen cvičilo, ale hrálo zde i ochotnické divadlo a v provozu bylo také kino.
Nejvýznamnějšími spolky v obci byli hasiči, sokolové, v pozdější době fotbalisté, myslivci, chovatelé
a Český červený kříž. Roku 1957 pak bylo založeno zemědělské družstvo, které prosperuje do
dnešních dnů. V obci se již po dlouhá léta udržují staročeské tradice, jakými jsou poutě, posvícení,
staročeské máje či masopusty.
Nejvýznamnější osobností obce byl František Novák, československý
vojenský letec, letecký akrobat „Král vzduchu“, který proslavil
Československo po celém světě. František Novák se narodil v Sokolči
26. 8. 1902 a zemřel 27. 4. 1940 ve Francii. Původně byl pochován v
Neuville-Saint-Vaast u Arrasu ve Francii, roku 2002 byly jeho ostatky
převezeny do Sokolče. V obci se nachází jeho pomník, který je umístěn
na návsi před domem na ulici Poděbradská č.p. 80. Na místním
hřbitově byla zhotovena jeho hrobka. Je po něm rovněž pojmenována
zdejší základní a mateřská škola. Na obecním úřadu je umístěna stálá
expozice dokumentů ze života Františka Nováka.
Východně od Sokolče se nachází pomník obětem 2. světové války,
který je součástí turistické stezky spojující Poděbrady a Kolín. Tato

Obr. č. 2: Pomník Františka
Nováka, zdroj: Wikimedia
Commons
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turistická stezka však nedaleko památníku končí a do Sokolče již nepokračuje. Do budoucna by bylo
vhodné prodloužit tuto turistickou trasu, přinejmenším do Sokolče, vhodnější by však bylo ji
protáhnout až do další cílové destinace, např. do Cerhenic a Dobřichova, kde se může napojit na již
existující turistickou trasu.
V roce 1994 byla v obci postavena nová mateřská škola, nové oddělení a tělocvična v ZŠ. Byly
opraveny budovy obecního úřadu, některé místní komunikace, kaplička, střecha a fasáda na ZŠ. V
obci byl postaven chovatelský areál, myslivecká chata, tenisové kurty, opraveny sportovní kabiny a
upraven park, kde byly vysázeny okrasné a ovocné stromy a zhotoveny nové lavičky. V roce 1963
vznikl nový zkušební železniční okruh, který patří společnosti Výzkumný Ústav Železniční a.s.
Počátkem 20. století zastupitelstvo obce rozhodlo o parcelaci severní části obce podél silnice do
Poděbrad o celkovém počtu 50 parcel. Tyto pozemky byly rozprodány a jsou již zčásti zastavěné.
Následně zastupitelstvo obce rozhodlo o vzniku nových stavebních parcel u silnice směrem
Cerhenice. Tato lokalita se připravuje k zástavbě. Od roku 2006 se v obci nachází Senior Park a.s.
poskytující bydlení v bytech 2+1 ke společnému bydlení pro dvě osoby.

3.2. Obecné a kontaktní údaje
Status:

Obec

Typ sídla:

Ostatní obce

ZUJ (kód obce):

537811

NUTS5:

CZ0208537811

Obec s pověřeným úřadem:

Poděbrady

Obec s rozšířenou působností:

Poděbrady

LAU 1 (NUTS 4):

CZ0208 - Nymburk

NUTS3:

CZ020 - Středočeský kraj

NUTS2:

CZ02 - Střední Čechy

IČ:

00239771

Starosta:

Ing. Marián Sipajda

Místostarosta:

Richard Kosina

Katastrální plocha (ha):

626

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2015:

946

Nadmořská výška (m n.m.):

192

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

15° 6' 25'' E , 50° 5' 54'' N

První písemná zpráva (rok):

1 332

PSČ:

29001

Web:

http://www.sokolec.cz/

E-mail:

starosta@sokolec.cz; podatelna@sokolec.cz
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3.2.1. Znak a vlajka obce
Znak obce je následující: v červeno-černě sníženě děleném štítě je nahoře rozkřídlený sokol
přirozené barvy, dole jsou dvě stříbrná břevna. Vlajka je koncipována obdobně: list tvoří šest
vodorovných pruhů, červený a střídavě černý a bílý, v poměru 5:1:1:1:1:1. Na horním černém pruhu
stojí rozkřídlený sokol. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Obrázek č. 3 a č. 4: Znak obce Sokoleč, Vlajka obce Sokoleč; zdroj: Registr komunálních symbolů PS PČR
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3.3. Poloha obce
Obec Sokoleč se nachází ve Středočeském kraji v okrese Nymburk, 7 km jižně od okraje města
Poděbrady a 9 km severozápadně od města Kolín. Obec leží v nadmořské výšce 192 m n. m. a má
rozlohu 626 ha. Je součástí mikroregionu Střední Polabí a členem místní akční skupiny MAS
Mezilesí, z.s.

Obrázek č. 5: Mapa širšího okolí Sokolče (zvýrazněno červeně) s městy Kolín, Poděbrady a Nymburk, zdroj: Mapy.cz

Sokoleč se rozprostírá v rovinatém kraji v povodí řeky Labe, která obtéká obec z východní strany ve
vzdálenosti asi 3,5 km. Původní mírně zvlněná krajina mezi toky drobných vodotečí, sevřená mezi
plochami luk, polí, lesů a mokřadů, které dosahovaly ještě v roce 1842 až k zastavěnému území
obce, byla v minulém století značně pozměněna. Došlo k regulaci toků prostřednictvím svodnic a
melioračních struh, čímž zanikly i mokřady. Lesní a zastavěná území dorostla až k vzájemné hranici
na východním i západním okraji města. Obec se v současnosti nenachází v záplavovém území, dle
České asociace pojišťoven se jedná o zónu s nízkým nebezpečím výskytu povodně. Kvalitu ovzduší
v Sokolči je možné označit za velmi dobrou až dobrou.
Sokoleč je situována v území dostupném z dálniční křižovatky Poděbrady-jih na 39. km dálnice D11,
vzdálené od obce asi 5 km, a to buď po komunikaci III/3297 od severu přímo navazující na severní
okraj katastrálního území obce, nebo po silnici I/38 průjezdem přes Oseček a Pňov-Předhradí. V
blízkosti je rovněž dálniční sjezd na 35. km dálnice D11. Variantní páteřní trasou směřující k Sokolči je
komunikace I/12 (Praha–Kolín) a silnice II/329 vedoucí přes Plaňany a komunikaci III/3297 přes
Cerhenice z jihu do Sokolče. Pro Sokoleč je z hlediska širších územních vztahů významné i poměrně
dobré spojení po komunikaci I/38 do Kolína.
Na severozápadním okraji katastrálního území obce se nachází ložisko štěrkopísků, které zde byly
těženy již v minulosti. S jeho vytěžením v nejbližší době se nepočítá, stalo-li by se však v budoucnu
předmětem těžby, zanechala by tato činnost významnou stopu v podobě nových vodních ploch mezi
lesními porosty.
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Výměra ploch obce
Území obce

31. 12. 2013

31. 12. 2014

Celková výměra

628,15

628,15

Zemědělská půda

405,99

405,96

Orná půda

383,2

383,06

Chmelnice

-

-

Vinice

-

-

12,17

12,43

-

-

Trvalý travní porost

10,62

10,47

Nezemědělská půda

222,16

222,19

Lesní pozemek

136,13

136,13

Vodní plocha

14,05

14,05

Zastavěná plocha a nádvoří

19,13

19,15

Ostatní plocha

52,84

52,85

Zahrada
Ovocný sad

Zdroj: Český statistický úřad
Charakteristickým rysem Sokolče je jeho poloha uvnitř zkušebního železničního okruhu
Výzkumného Ústavu Železničního a.s. Ve správním území obce leží jen zhruba tři čtvrtiny menšího
vnitřního okruhu, velký vnější okruh pak zasahuje do území jen okrajově. Přes okruh jsou vystavěny
4 nadjezdy. S rozšířením okruhu se nepočítá. Okruh omezuje využití jinak atraktivních ploch v
blízkosti dálnice D11, dobře dopravně dostupných z blízkých měst či z Prahy, která je vzdálena jen 45
km. Na druhé straně může do budoucna představovat rovněž příležitost k rozvoji cestovního ruchu.

Obrázek č. 6: Sokoleč uvnitř železničního oválu a se sousedními obcemi; zdroj: Mapy.cz
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Co se týče cestovního ruchu, obec může nabídnout např. památník letce Františka Nováka, kapli a
několik zachovalých venkovských stavení. Obcí v současnosti prochází pouze cyklotrasa č. 126, která
obci spojuje s Vrbovou Lhotou na severozápadě a Cerhenicemi na jihozápadě, kde se nachází tvrz,
zámek, hradiště a vyhlídková věž. Rovněž v ostatních okolních obcích se nachází přírodní i kulturní
památky. To vše skýtá určitý potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a obec se do budoucna může stát
tranzitním bodem, kde by se turisté mohli zastavit a občerstvit.

3.4. Demografický a urbanistický popis obce Sokoleč
3.4.1. Obyvatelstvo
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel byl donedávna v Sokolči, stejně jako u obdobně velkých obcí
středočeského regionu, málo příznivý. Od roku 1960 počet obyvatel v obci plynule klesal. Ke
zrychlení poklesu počtu obyvatel pak došlo v 90. letech (roku 1991 zde žilo 815 obyvatel) a podle
sčítání lidu v roce 2001 žilo v obci 798 obyvatel. V této době patřila Sokoleč k depopulačním obcím
Nymburska. Tato skutečnost byla dána postupným úbytkem počtu obyvatel v sídlech s převahou
zemědělské funkce a malým počtem pracovních příležitostí v místě, což je případ i Sokolče.
Depopulační vývoj obce v poválečném období souvisel s rozvojem okresního města a nabídkou bytů
v Poděbradech a nedalekém Kolíně, která trvala do 90. let. V této době došlo i ke snížení počtu
ekonomicky aktivních obyvatel, zmenšil se pohyb obyvatel za prací. Došlo k dalšímu snížení počtu
pracovních příležitostí v místě, což souviselo s restrukturalizací zemědělské výroby. Obec se tak
postupně stávala především nocležnou.
V poslední dekádě však dochází k významnému nárůstu počtu obyvatel. V obci se rozvíjejí služby
a budují se nové stavební lokality. V roce 2014 již v Sokolči žilo 946 obyvatel. Vzhledem k atraktivitě
a dostupnosti pozemků v Sokolči je možné očekávat i navýšení tohoto čísla, neboť v regionu je spíše
nedostatek stavebních pozemků. V Poděbradech a Nymburce jsou relativně malé územní rezervy
pro nové rodinné domy. Směrem na Poděbrady obec vybudovala 50 nových parcel určených na
výstavbu rodinných domů, 20 z nich je již zastavěných a prodaných.
Věková struktura obyvatel je nicméně nepříznivá – průměrný věk je 43,6 let – a je důsledkem
stěhování mladších ročníků do Poděbrad a Nymburka. V obci žije vysoký podíl důchodců, a to
zvláště v poměru k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu, neboť představuje více než jeho polovinu.
Pro seniory se v obci nachází Senior Park a. s., poskytující bydlení v bytech 2+1 ke společnému
bydlení pro dvě osoby. V tomto penzionu je obsazeno 32 bytů z celkových 35. Sokoleč nepatří mezi
obce se sociálně vyloučenou lokalitou.
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Počet obyvatel Sokolče k roku 2014 s věkovou charakteristikou
Celkem

Počet obyvatel

V tom ve věku
(let)

Muži

Ženy

946

482

464

0-14

135

68

67

15-64

611

332

279

65 a více

200

82

118

43,6

-

-

Průměrný věk (let)
Zdroj: https://www.czso.cz/

Náboženské vyznání obyvatelstva Sokolče (sčítaní obyvatel 2011)

Počet obyvatel

Obyvatelstvo celkem
Abs.

%

v tom
Muži Ženy

Obyvatelstvo celkem

908

100 456

452

Narození v obci obvyklého bydliště

469

51,7 264

205

Obyvatelstvo podle náboženské víry
Věřící - nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti

45

5,0

22

23

Věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti

98

10,8

40

58

Bez náboženské víry

306

33,7 166

140

Neuvedeno

459

50,6 228

231

Zdroj: https://www.czso.cz/

3.5. Zaměstnanost
V obci je několik podnikatelských subjektů: Tannaco, prodejna p. Mráze, klempířství bratrů
Plačkových, B&F výroba chovatelských potřeb s.r.o., AGRO Sokoleč, Autodoprava Souček,
Zahradnictví p. Čápa, Pneuservis Řehák Roman, truhlářské dílny p. Šťastného a p. Rathauského,
kadeřnictví pí. Kadeřábkové a pí. Kaliánkové atd. Občerstvení v obci zajišťuje několik restaurací:
Hospoda č.p. 7, letní restaurace „Na Hřišti“ a „Špejchar“. Míra nezaměstnanosti je poměrně nízká,
neboť z ekonomicky aktivního obyvatelstva je pouze 4,5 % obyvatel nezaměstnaných.
Značná část obyvatel obce dojíždí do zaměstnání do okolních měst. Mezi cílová města patří
především Poděbrady, Kolín, Nymburk, Pečky a Praha. Dojížďka, kromě vlastní automobilové
dopravy, se uskutečňuje buď na kole, nebo autobusem do Cerhenic a Poděbrad a následně vlakem
směr Praha, Kolín, Nymburk.
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Ekonomicky aktivní a neaktivní obyvatelstvo (sčítaní obyvatel 2011)
Počet obyvatel

Obyvatelstvo
celkem

v tom

Abs.

Muži Ženy

%

Obyvatelstvo celkem

908

Ekonomicky aktivní

447

49,2

251

196

406

44,7 229

177

375

41,3

219

156

5

0,6

2

3

pracující důchodci
v
tom ženy na mateřské dovolené

15

1,7

8

7

11

1,2

-

11

Nezaměstnaní

41

4,5

22

19

5

0,6

3

2

36

4

19

17

431

47,5

189

242

235

25,9

91

144

17

1,9

3

14

Zaměstnaní
zaměstnanci, zaměstnavatelé, samostatně činní,
pomáhající
pracující studenti a učni

hledající první zaměstnání
v
v
tom tom ostatní nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní
nepracující důchodci
ostatní s vlastním zdrojem obživy
osoby v domácnosti, děti předškolního věku, ostatní
závislé osoby

100 456

452

v
tom žáci, studenti, učni

64

7

33

31

115

12,7

62

53

Nezjištěno

30

3,3

16

14

Zdroj: https://www.czso.cz/
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Odvětví ekonomické činnosti

Počet zaměstnaných

Zaměstnaní celkem

Zaměstnaní
celkem

v tom

Abs.

Muži Ženy

%

406

100 229

177

Z celku podle odvětví ekonomické činnosti:
zemědělství, lesnictví, rybářství

12

3

5

7

Průmysl

99

24,4

62

37

Stavebnictví

47

11,6

43

4

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

39

9,6

22

17

doprava a skladování

18

4,4

13

5

ubytování, stravování a pohostinství

16

3,9

9

7

informační a komunikační činnosti

5

1,2

3

2

peněžnictví a pojišťovnictví

6

1,5

1

5

činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické
činnosti a administrativní a podpůrné činnosti

32

7,9

18

14

veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

13

3,2

6

7

Vzdělávání

18

4,4

4

14

zdravotní a sociální péče

24

5,9

5

19

Nezjištěno

70

17,2

37

33

Zdroj: https://www.czso.cz/
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Migrace za prací a doba cesty
Počet vyjíždějících
Vyjíždějící do zaměstnání a škol

Zaměstnaní

Žáci a
Celkem Muži Ženy studenti
154

75

79

57

v rámci obce

14

4

10

11

do jiné obce okresu

64

28

36

23

do jiného okresu kraje

40

26

14

10

do jiného kraje

36

17

19

13

-

-

-

-

118

55

63

44

do 14 minut

35

14

21

12

15–29 minut

44

23

21

18

30–44 minut

9

5

4

4

45–59 minut

13

6

7

2

60–89 minut

14

4

10

5

2

2

-

3

29

28

1

X

4

3

1

5

v tom:

do zahraničí
Vyjíždějící denně mimo obec
z toho doba cesty:

90 a více minut
Zaměstnaní bez stálého pracoviště
Zaměstnaní a žáci s nezjištěným místem pracoviště, školy
v ČR
Zdroj: https://www.czso.cz/

3.6. Aktuální stav občanské vybavenosti obce
Technický stav páteřních silničních komunikací je relativně vyhovující, nicméně v některých úsecích
je nutné rekonstruovat nebo vybudovat nové chodníky a zajistit tak bezpečnost pro pěší. Též
některé místní komunikace ve vlastnictví obce bude potřeba v dohledné době rekonstruovat. V obci
jsou 4 autobusové zastávky, které jsou obsluhovány autobusovou linkou, jež obec spojuje s
Cerhenicemi a Pečkami na jedné straně a s Pňovem-Předhradí a Poděbrady na straně druhé. Přímé
spojení s okresním městem Nymburk chybí. Do budoucna se uvažuje o výstavbě cyklostezky
Cerhenice–Sokoleč–Poděbrady za účelem propojení těchto sídel pro zlepšení a zvýšení bezpečnosti
dopravní obslužnosti při cestách do škol a do zaměstnání.
Obec má v provozu sběrné místo, kde částečně dochází ke třídění odpadu a slouží jako odkládací
místo pro nadrozměrný odpad. Dále obec zajišťuje svoz komunálního odpadu. Kromě skla, plastů,
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papíru a kovu se třídí také biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu a elektroodpad.
Stávající sběrné místo potřebuje modernizaci.
Obec Sokoleč bude mít v roce 2017 již kompletně dokončený vodovod. Z důvodu nové výstavby
v lokalitě Ohrada je nutné počítat s rozšířením kanalizace a úpravou veřejného prostranství včetně
vybudování dětského hřiště. Čistírna odpadních vod je situována východně od Sokolče přibližně v
polovině cesty k Pňovu-Předhradí. Provoz čistírny je řízen centrálním počítačem, který optimalizuje
chod čistírny v závislosti na množství a složení splaškových vod.
Z objektů veřejné vybavenosti fungují v Sokolči obecní úřad, knihovna a škola, vhodné využití se
hledá pro bývalou telefonní ústřednu. Obec má vlastní hřbitov s márnicí a kapličku.
Vzdělávací infrastrukturu tvoří Základní škola a mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč.
Jedná se o školu malotřídního typu, jejíž obě složky jsou situovány v jedné budově. Ve školním roce
2014/2015 navštěvovalo základní školu (1.–5. ročník) celkem 32 žáků a 35 dětí mateřskou školu
rozdělenou do 2 tříd. Ve školním roce 2015/16 je na základní škole vyučováno 34 dětí. Aktuální
kapacita pro školní dětí je dostačující. Součástí školy je tělocvična, zahrada a školní dvůr. Mateřskou
školu navštěvuje 35 dětí, zájem dlouhodobě převyšuje tuto maximální kapacitu.
Mezi významné pamětihodnosti patří především kaplička a pietní místo uprostřed obce
s památníkem protifašistického odboje a pomníkem letce Františka Nováka.
Ze sféry komerční vybavenosti jsou v obci 3 hostince, z toho jeden s víceúčelovým sálem, prodejna
smíšeného zboží, potřeby pro chovatele aj.
Jednotlivé priority jsou rozpracovány v následující kapitole č. 4. Rizika jejich realizace pak v kapitole
5. SWOT analýza.
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4. Vymezení priorit obce Sokoleč
Ve své výsledné podobě představuje strategický plán konzistentní pohled na možnosti
a předpoklady rozvoje naší obce a poukazuje na místa, na něž je potřeba soustředit pozornost.
Realizace prioritních projektů přispěje k harmonickému rozvoji obce.
Vybrané projekty budou rozvrhnuty do období 2016–2023, ve kterém je obec bude realizovat.
Projekty budou financovány jak z rozpočtu obce, tak i z cizích zdrojů (dotace Středočeského kraje,
ministerstev ČR, dotačních programů EU a soukromých subjektů).

4.1. Občanská vybavenost
4.1.1. Komunikace a jiná technická vybavenost
Silniční spojení a komunikace
Stávající stav:
Obcí Sokoleč procházejí dvě silnice třetí třídy. Silnice III/3297 je páteřní trasou v severojižním směru a
spojuje obec s Cerhenicemi na jihu a Klukem na severu. Silnice III/32912 přichází do obce od východu
z Pňova-Předhradí nadjezdem nad zkušební železniční tratí a v centru obce, před obecním úřadem,
se napojuje na III/3297. Směrem na západ je obec propojena pouze místní komunikací vedoucí do
Vrbové Lhoty.
Záměr:
Nutná je výstavba a rekonstrukce páteřních chodníků. Pěší jsou ohroženi provozem aut především
v místech, kde chodníky nejsou vybudovány. Problematická je především trasa pěší docházky do MŠ
a ZŠ.
Ne všechny místní komunikace jsou v dobrém stavu. Podle opotřebení a sjízdnosti bude nutné
plánovat jejich rekonstrukci a začít ulicemi Jižní a V Olšinkách, U Rybníka, F. Nováka. Opravy silnic
III. třídy se musí provádět po dohodě s Krajským úřadem Středočeského kraje.
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Obrázek č. 7: Křižovatka silnic III/3297 (rovně) a III/32912 (doprava) s budovou obecního úřadu (vpravo), rekonstruovanou
zastávkou Sokoleč (vlevo vepředu) a budovou školy (vlevo vzadu); Zdroj: Mapy.cz

Autobusové spojení
Stávající stav:
Jelikož Sokoleč leží mimo frekventované silniční trasy, není tranzitní obcí. I přesto je obec
obsluhována prostředky silniční automobilové dopravy. V obci jsou čtyři autobusové zastávky (resp.
2x2 – Sokoleč, u pekárny a Sokoleč), které jsou obsluhovány autobusovou linkou č. 270039, jež obec
spojuje s Cerhenicemi a Pečkami na jedné straně a s Pňovem-Předhradí a Poděbrady na straně
druhé. Linka vypravuje ve všední dny 21 spojů (součet obou směrů). Přímé spojení s Kolínem chybí.
Tři ze zastávek jsou v zánovním stavu.
Záměr:
Navázání přímého dopravního spojení s okresním městem Nymburk, případně Kolínem. Vhodná by
byla přímá autobusová linka do Prahy.
Nutná je oprava poslední nerekonstruované zastávky.
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Obrázek č. 8: Autobusová zastávka Sokoleč, u pekárny, čekající na rekonstrukci; Zdroj: Mapy.cz

Železniční spojení
Stávající stav:
Sokoleč sice leží uvnitř zkušebního železničního okruhu Výzkumného Ústavu Železničního, nemá ale
na svém území žádnou železniční zastávku. Nejbližší železniční zastávkou jsou autobusem dostupné
a 3 km vzdálené Cerhenice ležící na trati č. 011 vedoucí z Prahy do Kolína.

Cyklodoprava
Stávající stav:
Z Vrbové Lhoty do Sokolče je vedena cyklotrasa č. 0126, která pokračuje na jih po III/3297 do
Cerhenic.
Záměr:
Do budoucna se uvažuje o výstavbě cyklostezky Cerhenice–Sokoleč–Poděbrady za účelem propojení
těchto sídel pro zlepšení a zvýšení bezpečnosti dopravní obslužnosti při cestách do škol a do
zaměstnání.
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Obrázek č. 9: Chodník před základní školou; Zdroj: Google Maps

Hlavní prioritou obce Sokoleč je zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší a cyklisty při docházce do
škol, zaměstnání a k využití občanské vybavenosti. Podpora cyklodopravy při dojíždění do škol a
zaměstnání v napojení Cerhenice–Sokoleč–Poděbrady. Vybudování nové autobusové zastávky.
Plánované záměry:
Vybudování chodníků u silnic III. třídy, především u školy a autobusových zastávek
Termín: 2016–2018
Výstavba cyklostezky Cerhenice–Sokoleč–Poděbrady
Termín: 2016–2023
Rekonstrukce čekárny u autobusové zastávky na ul. Poděbradská
Termín: 2016
Místní komunikace, úpravy povrchu – ul. Jižní, V Olšinkách, U Rybníka a F. Nováka
Termín: 2016–2023

Způsob informovanosti obyvatel
Stávající stav:
Obecní úřad vyvěšuje nezbytné informace na obvyklých místech v obci a na webových stránkách
obce. Všechny informace z úřadu za poslední čtvrtletí lze nalézt také v tištěném zpravodaji
„Sokolíku“. Informace jsou sdělovány také místním rozhlasem, který byl pořízen v roce 1996 a je
rozmístěn téměř ve všech částech obce. Potřebuje však modernizaci.
Záměr:
Místní rozhlas je nutné modernizovat a rozšířit k novým rodinným domům. Ústředna rozhlasu by
měla být schopna vysílat ze záznamu v předem nastaveném čase. Zlepšení informovanosti lze docílit
i rozesíláním SMS zpráv.
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Veřejné osvětlení
Stávající stav:
Veřejné osvětlení bylo zavedeno ve všech částech obce Sokoleč. Jeho rekonstrukce byla provedena
v roce 1995, a to včetně osvětlení u nových stavebních parcel. Je řešeno vrchním vedením.
Záměr:
Veřejné osvětlení je již zastaralé a je vhodné zahájit minimálně výměnu svítidel za energeticky
úspornější řešení.

Obrázek č. 10: Sloup veřejného osvětlení s tlampačem rozhlasu (uprostřed) a elektrické vedení v obci (vlevo a vzadu);
Zdroj: Mapy.cz

Plánované záměry:
Modernizace veřejného rozhlasu
Termín: 2016–2018
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Termín: 2016–2023

Plynofikace
Stávající stav:
V obci Sokoleč se nedá předpokládat velkoodběr plynu. Možnosti připojení obce k rozvodům plynu
představují vysokotlaká přípojka a regulační stanice vedená do Cerhenic. Na jihozápadě se nachází
vysokotlaký plynovod, z nějž by bylo možné vést vysokotlakou přípojku pro Sokoleč a příp. další
obce. To by však svojí kapacitou potřebu obce nepokrylo. Efektivita takové investice je sporná.
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Elektrifikace
Stávající stav:
Územím Sokolče procházejí trasy linek nadřazené soustavy VVN 400 kV, obec je pak napojena
elektrickou energií venkovním vedením 22 kV z rozvodny. V katastru Sokolče je osazeno 5
venkovních transformačních stanic do velikosti výkonů 400 kVA, z toho jedna odběratelská.
Současný stav primární napájecí sítě je i přes uvedenou výstavbu v havarijním stavu, vrchní vedení
prochází zastavěným územím obce, osazená trafa nestačí výkonově pokrýt stávající odběr.
Sekundární rozvody jsou provedeny kabelovým vedením i s připojením objektů závěsnými kabely. Je
potřeba provést svod nadzemního vedení do země, a to zejména z důvodu havarijního stavu sloupů
elektrického vedení. Vybudovány by měly být také 3 nové transformátory.
Záměr:
Obec má v záměru projednat s ČEZ záměry na postupnou rekonstrukci elektrického vedení
a dohodnout harmonogram.

Poštovní služby
Stávající stav:
Dodání zásilek je zajišťované pobočkou České pošty z Poděbrad a Nymburka. Pro podání zásilek
občané zpravidla využívají pošty v Poděbradech, Cerhenicích a Pňově-Předhradí.
Záměr:
Smluvně vyjednat s Českou poštou, s.p. zřízení pobočky Pošta Partner na Obecním úřadě v Sokolči.

4.1.2. Vodohospodářské objekty
Vodovody
Stávající stav:
Zásobování vodou z poděbradské vodárny je v Sokolči dosud neúplné. V 1. etapě výstavby
vodovodního řádu, která byla realizována v letech 2012–13 bylo vybudováno 156 vodovodních
přípojek. K odběru vody se zatím napojilo cca 40 domácnosti. Ostatní domácnosti odebírají vodu
zpravidla z vlastní studny. Záměr:
Na začátek roku 2016 je plánována realizace 2. etapy výstavby vodovodního řádu. Výkopové práce
se budou provádět citlivě, pokud možno prostřednictvím řízeného protlaku, čímž by se neměly
poškodit nové povrchy místních komunikací. Před zahájením výkopu v každé ulici budou všichni
majitelé osobně kontaktováni. Na základě rozhodnutí zastupitelstva nebude obec za vodovodní
přípojku vybírat žádné poplatky. Akce bude spolufinancována z již získaných dotací.

Odkanalizování – vakuová kanalizace
Stávající stav:
Obec Sokoleč má systém odkanalizování z roku 2006. Je zde použit systém podtlakové kanalizace,
který je realizován Svazkem obcí Jižní Polabí (SOJP) čítající 4 obce: Pňov-Předhradí, Sokoleč,
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Oseček a Klipec. Čistírna odpadních vod je situována východně od Sokolče přibližně v polovině cesty
k Pňovu-Předhradí. Provoz čistírny je řízen centrálním počítačem, který optimalizuje chod čistírny v
závislosti na množství a složení splaškových vod.
Záměr:
Z důvodu realizace výstavby parcel v lokalitě Ohrada a postupnou zastavěností lokality směr
Poděbrady se bude muset SOJP zabývat rozšířením stávající kapacity kanalizace.

Příkopy a vodovodní propustě, povrchová kanalizace
Stávající stav:
Příkopy na zadržování dešťové vody jsou v mnoha místech zanesené. Propustě pod příjezdovými
můstky jsou ucpané, čímž nedochází k rozlivu povrchové vody.
Záměr:
Je třeba vyčistit a průběžně udržovat jak propustě, tak i navazující příkopy. Ukazuje se potřeba
vybudování povrchové kanalizace např. v ul. Severní.
Hlavní prioritou je dokončení vodovodu. Dokončení výstavby povrchové kanalizace a rozšíření
kapacity stávající kanalizace.
Plánované záměry:
Vodovod 2. etapa
Termín realizace: do ledna 2017
Rozšíření a výstavba povrchové kanalizace, např. ul. Severní
Termín: 2016–2023
Rozšíření kapacity stávající kanalizace
Termín: 2016–2023
Obnova funkčnosti vodních propustí uvnitř obce a příkopů
Termín: 2016–2018

4.1.3. Odpadové hospodářství
Nakládání s odpadem
Stávající stav:
Směsný komunální odpad je v Sokolči svážen 1x týdně firmou Nykos, Ždánice. Sběr skla, plastů a
papíru se provádí donáškovým systémem do provizorního úložiště, které slouží jako sběrné místo.
Zde jsou umístěny pro účely třídění odpadu dva velkoobjemové kontejnery – jeden na železo a
druhý na velkoobjemový domovní odpad. Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny U
Samoobsluhy v ul. Dlouhá, Severní a V Lípách. V obci Sokoleč je od roku 2015 separován biologicky
rozložitelný odpad rostlinného původu, jenž je pravidelně odvážen vlastním svozovým vozem do
areálu AGRO SOKOLEČ, a.s. za účelem jeho využití pro kompostování a zapracování do půdy.
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Záměr: Cílem obce je modernizace sběrného místa v ul. Cerhenská včetně vytvoření nových
sběrných míst pro tříděný odpad. Záměrem obce je také rekonstrukce sběrného dvora včetně
výstavby nových sběrných míst pro tříděný odpad.

Obrázek č. 11: Sběrný dvůr v Sokolči; Zdroj: Mapy.cz

Modernizace sběrného dvora
Termín: 2016–2023
Zřízení nových sběrných míst na tříděný odpad
Termín: 2016–2018

4.2. Majetek obce
4.2.1. Veřejné budovy
Obecní úřad
Stávající stav:
Budova obecního úřadu, který je umístěn ve středu obce v místě napojení silnice III/32912 na III/3297,
pochází z roku 1799. Úřad původně sloužil jako škola. Na budovu obecního úřadu navazuje další
objekt, v němž se nachází knihovna, archiv, dílny a sklad nářadí.
Záměr:
V současnosti je nutná celková rekonstrukce obou objektů. Objekt je pro svůj účel nevyhovující.
Špatný je stav střechy, stropů, podlah a obvodových stěn, u nichž není provedena izolace proti
vlhkosti. Vnitřní dispozice objektu jsou pro dnešní dobu již nevyhovující. Nutné je také provedení
nové elektroinstalace a vyřešení topení.

Knihovna
Stávající stav:
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Obecní knihovna Sokoleč je z důvodu špatného technického stavu málo využívaná.

Záměr:
Nutná je především rekonstrukce polic na knihy, vybavení interiéru nábytkem a vhodným softwarem
pro evidenci knih. Nezbytná je i rekonstrukce ventilačního otvoru a výměna dveří. V prostorách
bývalého mandlu by mohl vzniknout koutek pro děti. Cílem rekonstrukce projektu je přivést do
místní knihovny více lidí – aktuálně je přihlášeno jen 25 čtenářů. Dalším ze záměrů je užší spolupráce
s místní základní školou. V budoucnu chce obec více propagovat služby a možnosti využití knihovny
také pro seniory. Modernějším interiérem by měla být nově zrekonstruovaná knihovna pro čtenáře
přitažlivější a mohla by se stát místem, kde se budou lidé pravidelně setkávat.

Obrázek č. 12: Budova obecního úřadu a knihovna; zdroj: Mapy.cz
Základní a mateřská škola
Stávající stav:
Základní škola a mateřská škola letce Františka Nováka v Sokolči je škola malotřídního typu. Obě
složky jsou v jedné budově. Ve školním roce 2014/2015 se zde učilo celkem 32 žáků 1.–5. ročníku
základní školy a 35 dětí ve 2 třídách mateřské školy, ve školním roce 2015/16 základní školu
navštěvuje 34 dětí a mateřskou školu 35 dětí. Školní družina má jedno oddělení s 27 dětmi. Ve škole
pracuje 7 pedagogických pracovnic (3 v MŠ, 3 v ZŠ), 1 vychovatelka ve školní družině a 4 správní
zaměstnankyně. Výuka probíhá ve všech třídách a ročnících podle vlastního školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání – Dobrý start. Vybavení všech učeben je na přijatelné úrovni – ve
všech třídách jsou k dispozici interaktivní tabule, počítače i notebooky. Didaktické pomůcky jsou
pravidelně doplňovány a obnovovány. V nevyhovujícím stavu je střecha nad tělocvičnou. Součástí
areálu školy je velká travnatá záhrada, využívaná jak školou tak i školkou. Jsou tam pouze 3 herní
prvky pro nejmenší děti, z toho jeden bude v nejbližší době zrušen a umělé vybudován menší kopec.
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Záměr:
Součástí školy je tělocvična, zahrada a školní dvůr, který by měl být v budoucnu rekonstruován pro
plnohodnotné využití. Zejména školní děti by přivítali nějakou rovnou hrací plochu. Školní hřiště by
využívali i děti z družiny. Rovněž je potřeba rekonstruovat garáž a skladové prostory na školní
zahradě, jejíž střecha protéká. Nutná je také rekonstrukce sociálních zařízení, toalet a umyváren.
Klíčové bude provedení změny ve vytápění celého objektu školy, tj. náhrada stávajícího vytápění
akumulačními elektrickými kamny.

Obrázek č. 13: Základní škola a mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč; zdroj: GSMweb.cz

Budova bývalé telefonní ústředny
Stávající stav:
Budova bývalé telefonní ústředny č. p. 324 v ulici Třešňová vyžaduje rekonstrukci.
Záměr:
Pro objekt se bude hledat vhodné využití a dle záměru bude provedena rekonstrukce v potřebném
rozsahu.

Zřízení a rekonstrukce spolkového nebo obecního domu
Stávající stav:
Obec Sokoleč nedisponuje vlastním spolkovým domem.
Záměr:
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V případě, že obec získá do svého vlastnictví vhodný objekt, zváží realizaci tohoto záměru.
Zastupitele nechali zpracovat projekt obecního domu, kde by mohl být umístěn obecní úřad
s navazujícím zázemím, ale i mateřská školka.

Sociální bydlení
Stávající stav:
Obec Sokoleč nedisponuje vlastními sociálními byty.
Záměr:
Pokud by obec získala do svého vlastnictví vhodnou nemovitost či její část, zváží realizaci tohoto
záměru. Nabízí se také možnost vybudovat sociální byt v podkroví stávajícího obecního úřadu.
Plánované záměry:
Rekonstrukce budovy obecního úřadu a navazujících objektů, čítající zateplení, izolace, opravu
střechy a topení
Termín: 2016-2018
Rekonstrukce topení ve škole
Termín: 2016-2023
Rekonstrukce střechy nad tělocvičnou ZŠ a střechy nad garáží a přístavbou ve dvoře
Termín: 2016
Revitalizace zahrady a školního dvoru u ZŠ a MŠ
Termín: 2016–2023
Sociální bydlení
Termín: 2016–2023
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4.2.2. Památky
Hřbitov
Stávající stav:
Obec Sokoleč má svůj vlastní hřbitov, který je umístěn za obcí po levé straně silnice III/32912
směrem na Pňov-Předhradí. Místní hřbitov je chlouba obce a jejích občanů. Udržování pořádku
v areálu a okolí hrobů se věnuje velká pozornost.
Záměr:
Součástí hřbitova je márnice, objekt, o který je potřeba pečovat. Hřbitov je obestavěn cihlovou zdí,
která vyžaduje pravidelnou údržbu.

Kaplička
Stávající stav:
Kaplička v centru obce byla v obci postavena v roce 1799. Záznamy o její opravě jsou datovány
v letech 1876 a 1996.
Záměr:
Rekonstrukce kapličky je nezbytná především z důvodu vlhké a padající omítky, nedostatečného
těsnění výplní. Součástí rekonstrukce by měla být také úprava jejího bezprostředního okolí. Kaple
vyžaduje péči a budou podpořeny aktivity, které do jejích prostor a nejbližšího okolí navrátí život,
např. organizování svatebních obřadů, či bohoslužeb.

Obrázek č. 14: Kaplička; zdroj: Mapy.cz

Pomníky
Stávající stav:
Pomník padlých ve světových válkách se nachází na stejném místě jako pomník letce Františka
Nováka a je spolu s ním umístěn ve středu obce, naproti škole. Pomník padlých byl opraven
naposledy v roce 1995 a v jeho blízkosti je umístěna pamětní deska Československých legionářů.
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V nedalekém Boru je památník protifašistického odboje. Roku 2015 byl obnoven pochod
k památníku při příležitosti skončení 2. světové války 8. května 1945.
Záměr: Stav pomníku padlých i pomníku F. Nováka je vyhovující, nicméně obec zvažuje získání
finančních prostředků na pořádání kulturních akcí souvisejících s připomenutím významného rodáka
letce F. Nováka.

Obrázek č. 15: Pomník padlých a pomník letce Františka Nováka; Zdroj: Mapy.cz

Plánovaný záměr:
Oprava památek v intravilánu, rekonstrukce kaple
Termín: 2016–2023

4.3. Veřejná prostranství a lesy
Hlavním cílem obce je starat se o zachování tradičního pojetí menší a klidné obce. V intravilánu obce
budeme pokračovat v revitalizaci veřejného prostranství se zaměřením na účelovost, veřejnou zeleň
a estetiku. V nadcházejícím období chceme proto žádat o finanční prostředky na údržbu zeleně,
vodních ploch, zařízení odpočinkových zón a dětských hřišť. Vysázení nové zeleně včetně umístění
hřiště si zaslouží jak nově zastavěná lokalita směrem na Poděbrady, tak i nově budována lokalita
Ohrada, kde obec vystavěla 50 nových parcel určených k bydlení.

Veřejná zeleň
Sokoleč je obec, která klade velký důraz na čistotu a kvalitu veřejného prostoru a péči o veřejná
prostranství. V obci je vysazeno několik druhů ovocných stromů, borový park, lípová alej. Nová
výsadba bude realizována podle místních potřeb a dle připravovaných projektů. Rozvoj veřejných
prostranství se bude realizovat v souladu s územním plánem. Územní plán obce se bude muset
v horizontu 5 let aktualizovat. Obec si je rovněž vědoma možnosti využití pozemkových úprav.
Náves
Centrální části obce, veřejný prostor mezi školou, hospodou č. p. 7, obecním úřadem a místní
samoobsluhou může více zatraktivnit nejenom výsadba zeleně, ale i vhodné povrchové úpravy
chodníků a ostatních ploch. Náves lze doplnit dalšími estetickými prvky.
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Naučná stezka
Významná a zajímavá místa v obci i nejbližším okolí bude vhodné propojit např. naučnou stezkou
s detailnějšími informacemi, což by mohlo přitáhnout více pozornosti nejenom ze strany turistů, ale i
místních lidí a zejména dětí.
Krajinné úpravy v intravilánu
V roce 2015 jsme zahájili spolupráci s Povodím Labe na čištění vodního toku Šiřina. S Lesy ČR
jednáme o vyčištění Sokolečské strouhy a jejích přítoků. Pravidelnou údržbu vyžadují i vodní příkopy
za koupalištěm a vodní příkop směr Březina.
V následujícím období se chceme věnovat úpravám kolem polních cest směr „Fundovka“, „K Lávce“,
„Na Březinu“ a „Stará Cerhenská“. Stěžejní bude výsadba stromové a keřové zeleně. V této oblasti
jsme již zahájili spolupráci se Českým svazem ochránců přírody.
Koupaliště
Koupaliště je umístěno na severozápadním okraji obce. Okolí je udržované jak obcí, tak i místním
fotbalovým klubem. Ve skutečnosti se jedná o umělou vodní nádrž, která by mohla být v blízké
budoucnosti revitalizována, koupání je možné jen na vlastní nebezpečí.

Obrázek č. 16: Koupaliště; Zdroj: Mapy.cz

Vodní plochy
V intravilánu obce se nacházejí kromě koupaliště ještě další 3 vodní plochy – Na Kovárně, Rybník a
Močidlo. Okolí Rybníka a Kovárny je udržované. Dle potřeby je nutné odbahnění. Vodní plocha
Močidla a jeho blízké okolí je zanedbané. Po revitalizaci může být proměněno na odpočinkovou
zónu. Katastrálním územím protéká Sokolečská strouha ústící do Labe a Šiřina, která vtéká do Káči.

Lesy
Stávající stav:
Na katastrálním území obce se nachází 137 ha lesů, z toho obec vlastní 42 ha.
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Záměr:
Je třeba věnovat se vylepšení mladých porostů. Lesy tvoří pěknou kulisu naší obce a jedná se
o nenahraditelnou relaxační zónu. Měly by se využít vhodné příležitosti pro zvětšení plochy obecních
lesů.

AGRO Sokoleč
Charakter obce i jejího nejbližšího okolí významně ovlivňuje existence místního zemědělského
subjektu AGRO Sokoleč, který obhospodařuje většinu okolních polí a kromě rostlinné výroby
provozuje i výrobu živočišnou. Areál společnosti je zastaralý a pro lepší image a rozvoj obce by mu
prospěla větší péče majitelů. Těsná spolupráce obce a společnosti AGRO je nejviditelnější v likvidaci
bioodpadu, který zemědělci zapracovávají do půdy.

Průmyslová zóna
V jižní části obce, naproti areálu AGRO Sokoleč, má obec ve vlastnictví pozemky, které jsou dle
územního plánu určené pro průmyslovou zónu. Záměrem je přilákat podnikatelské subjekty, které
vytvoří nová pracovní místa a zvýší zaměstnanost místních občanů.
Plánované záměry:
Revitalizace vodních ploch a toků, břehů a rybníků
Termín: 2016–2023
Nový digitální Územní plán dle zákona do roku 2020
Termín: 2016–2023
Krajinné úpravy v intravilánu, výsadba zeleně podél polních cest
Termín: 2016–2023
Komplexní úprava veřejného prostranství
Termín: 2016–2023
Pozemkové úpravy
Termín: 2016–2023
Parcely směr Poděbrady a lokalita Ohrada, úprava okolí, dětské hřiště
Termín: 2016–18
Obnova lesních porostů, zalesňování
Termín: 2016–2023
Revitalizace koupaliště – umělé vodní nádrže
Termín: 2016–2023

4.4. Sport a volnočasové aktivity
Pro udržování pestrého společenského života obec podporuje spolkovou činnost a organizuje nebo
podporuje rozličné akce. Hlavním cílem je zajištění kvalitního, harmonického společenského života
a angažovanosti jedinců ve prospěch celé komunity.
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Obec pořádá a podporuje následující akce:
›
›
›

Vítání občánků
Pochod k památníku protifašistického odboje
Společenské a taneční akce v místní sokolovně včetně dětského karnevalu

›

Dětský den

›

Mikulášská nadílka

›

Adventní koncert

›

Zpívání u vánočního stromu

›

Dětský karneval

›

Pálení čarodějnic

›

Staročeské máje a masopust

›

Setkání seniorů

Finančně jsou nejvíce podporovány spolky s velkou členskou základnou, a to TJ Sokol Sokoleč
a fotbalový klub SK Sokoleč. Obec podporuje činnost dalších spolků a snaží se, aby většina obyvatel
našla příležitost pro smysluplné trávení volného času.

Spolky
V obci je bohatá a živá spolková činnost, jakož i činnost osvětová a informační. V Sokolči jsou
následující spolky: Myslivecké sdružení, ZO Český svaz chovatelů, SK SPORT 2014 – tenisový klub,
SK Sokoleč – fotbalový klub, TJ Sokol Sokoleč, Český červený kříž a Pétanque club Sokoleč. Pro
obec je velmi důležitá práce s mládeží. Nově se objevila poptávka po lezeckém kroužku, proto se
mapuje rozsah zájmu o tuto aktivitu a zjišťují se možnosti vybudování lezecké stěny. Koncem roku
2016 obec obnovila činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů. V návaznosti na tuto jednotku
vnikl nově Spolek dobrovolných hasičů. Záměrem obce je vytvořit jak JSDH tak i SDH podmínky pro
jejich činnost s odpovídajícím zázemí. Zatím obec pronajímá hasičům šatny na tenisových kurtech a
garáž se šatnou v objektech obecního úřadu.

Sportovní areál
Stávající stav:
Sportovní areál je z části majetkem obce Sokoleč, SK Sokoleč a TJ Sokol Sokoleč. Provozovatelé
jsou SK Sokoleč – fotbalové hřiště a SK SPORT 2014 – tenisové kurty. Fotbal se hraje v Sokolči na
velmi slušné úrovni a všechna mužstva úspěšně reprezentují naši obec. Na sportovní areál navazuje
dětské hřiště umístěné v sousedícím parku.
Záměr:
Dva antukové tenisové kurty využívá místní tenisový klub SK SPORT 2014. Již třetí sezónu se
diskutuje o kvalitě a vhodnosti povrchu obou kurtů. Zájmem obce je udržet celý sportovní areál
funkční a v takovém stavu, aby se tam mělo důvod scházet co nejvíce lidi. Prioritou je práce s dětmi –
žákovské fotbalové mužstvo a mládežnický fotbalový dorost. Tréninkové fotbalové hřiště by si
zasloužilo lepší povrch. Uvažujeme o revitalizaci koupaliště (umělé vodní nádrže) a jeho lepší využití
v rámci sportovního areálu.
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Obrázek č. 17: Sportovní areál – fotbalové hřiště; zdroj: Mapy.cz

Obrázek č. 18: Tenisové kurty; zdroj: Mapy.cz

Sokolovna
Stávající stav:
Sokolovna byla postavena v roce 1938, majitelem je Tělocvičná jednota Sokol Sokoleč,
Cerhenská 227.
Záměr:
Je nutná oprava části střechy, sociálního zařízení a elektroinstalace. Vzhledem k tomu, že v Sokole je
zapojeno nejvíce dětí a mládeže, obec Sokoleč podporuje a je připravena i nadále vytvářet dobré
podmínky pro činnost tohoto spolku.

ZO ČSCH Sokoleč
Stávající stav:
Základní organizace Českého svazu chovatelů v Sokolči vlastní klubovnu, která je umístněná
v krásném prostředí parku obce Sokoleč. Klubovna obsahuje společenskou místnost vhodnou ke
konání různých společenských akcí pro 40–50 lidí (svatby, výročí i jiné oslavy), výčep, kuchyň, WC
muži, WC ženy a sklady. Dále má kompletní vybavení nádobí minimálně pro 60 osob.
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Záměr:
Obec Sokoleč bude i nadále podporovat Český svaz chovatelů v jeho dalších aktivitách. Obec
podpoří případné projekty vlastníků uvedené nemovitosti.

Pétanque club Sokoleč
Pétanque club byl v Sokolči založen oficiálně počátkem roku 2012 jako Občanské sdružení PCFT
Sokoleč. Motivací k založení klubu pétanque v Sokolči byla snaha hrát pétanque organizovaně,
nabídnout veřejnosti v naší obci tento sport jako další možnost volnočasové aktivity a především
reprezentovat obec Sokoleč na sportovních pétanque akcích. V současné době je PCFT Sokoleč
jedním z cca 30 nejaktivnějších pétanque klubů v České republice, snaží se účastnit pétanque turnajů
a soutěží, ale především propagovat pétanque jako sport, který klade důraz na tzv. etický kodex
hráče a je nejen sportovní, ale i společenskou aktivitou.
Záměr: Obec Sokoleč bude i nadále podporovat Pétanque club v jeho dalších aktivitách.
Plánované záměry:
Veřejně přístupné cvičící sestavy
Termín: 2016-2023
Vybudování lezecké stěny
Termín: 2016–2023
Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště
Termín: 2016–2023
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5. Přehled priorit obce Sokoleč
Priorita

Název akce
Občanská vybavenost

I

Výstavba chodníků u silnic III. třídy

II

Výstavba cyklostezky

I

Rekonstrukce čekárny autobusové zastávky ul. Poděbradská

II

Místní komunikace, úpravy povrchu

II

Modernizace veřejného rozhlasu

II

Rekonstrukce veřejného osvětlení

I

Vodovod 2. etapa

II

Dokončení výstavby povrchové kanalizace, povodňová ochrana
intravilánu

II

Rozšíření kapacity stávající kanalizace

II

Obnova funkčnosti vodních propustí uvnitř obce a příkopů

III

Předpokládáný odhad
v mil. Kč
49

Modernizace sběrného dvora a výstavba nových sběrných míst
Majetek obce

I

Rekonstrukce budovy OÚ, zateplení, izolace, střecha, topení

II

Rekonstrukce topení ve škole

II

Rekonstrukce sociálních zařízení ve škole

I

Rekonstrukce střechy nad tělocvičnou ZŠ

III

Zřízení a rekonstrukce spolkového – obecního domu

II

Revitalizace zahrady a školního dvoru u ZŠ a MŠ

II

Modernizace knihovny

III

Rekonstrukce a využití bývalé telefonní ústředny

III

Sociální bydlení

II

Oprava památek v intravilánu, rekonstrukce kaple
Veřejné prostranství

I

Revitalizace vodních ploch a toků, koupaliště

II

Nový digitální Územní plán dle zákona do roku 2020

II

Krajinné úpravy v intravilánu, výsadba zeleně, budování vodních
prvků

II

Komplexní úprava veřejného prostranství, náves

III

Pozemkové úpravy

III

Lokalita Ohrada, úprava okolí, dětské hřiště

II

Dětské hřiště, parcely směr Poděbrady

II

Výsadba zeleně, větrolamy, prašnost směr Cerhenice, Na

29

17
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Březinu
II

Výsadba zeleně, odpočinková zóna směr Fundovka, K Lávce

I

Obnova lesních porostů, zalesňování
Sport a volnočasové aktivity

III

Veřejně přístupné cvičící sestavy

III

Vybudování lezecké stěny

III

Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště
CELKEM

44

99
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6. SWOT analýza
Smyslem této SWOT analýzy je jednoduchá, avšak výstižná a pokud možno vyčerpávající a
objektivní charakteristika současných vnitřních silných a slabých stránek obce Sokoleč a možných
vnějších budoucích příležitostí a ohrožení jejího rozvoje.
Akceptováním silných stránek a naopak důrazem na odstraňování nebo alespoň omezování slabých
stránek poroste pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí a omezí se dopad
identifikovaných ohrožení.
Při formulaci analytických poznatků SWOT analýzy se vycházelo především z profilu a vývoje obce
a názoru mezi obyvateli, mládeží, podnikateli, spolky a neziskovými organizacemi působícími v obci.
Výsledky analýz jsou využity pro upřesnění kritických oblastí, jako východisko pro zaměření celé
rozvojové strategie obce a jako základ pro formulaci strategických cílů a rozvojových priorit,
opatření a aktivit.

6.1. Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby
Silné stránky

Slabé stránky

Dostupnost hlavního města

Pracovní příležitosti

Cca 45 km do Prahy.

Chybí menší zaměstnavatelé v místě.

Napojení na dálnici

Autobusové napojení

Cca 4 km k dálnici D11, směr Praha a
Hradec Králové.

Chybí přímé dopravní spojení do okresního města
Nymburk, do Prahy a nedalekého Kolína.

Blízkost lázeňského města

Dopravní dostupnost

6 km do lázeňského města Poděbrady.

Není zajištěná bezpečná cyklistická přeprava na
silnicích III. třídy (Poděbrady, Cerhenice).

Spolky

Životní prostředí

Vysoce rozvinutá činnost tradičních spolků, Obec má rezervy pro zlepšení životního prostředí,
vznik nových, práce s mládeží.
např. v topné sezóně je špatná kvalita vzduchu. V
blízkém okolí poměrně často vznikají černé skládky.
Nárůst počtu obyvatel

Zkušební okruh VÚŽ

V poslední dekádě dochází k významnému Obec leží uvnitř zkušebního železničního okruhu, přes
nárůstu počtu obyvatel. V obci se rozvíjí
který jsou vybudované 4 nadjezdy. Nadjezdy generují
služby a budují se nové stavební lokality.
vyšší náklady na přípravu a vybudování plánované
cyklostezky.
Lesy

Anonymita

V blízkém okolí obce je 137 ha lesa, které
Nízké zapojení do veřejného života, skupiny tzv.
umožňují obyvatelům možnost procházek, chalupářů, kteří využívají služeb obce v průběhu celého
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houbaření a relaxaci. Z toho je 42 ha ve
vlastnictví obce.

roku.

Pole

Cestovní ruch

V katastru je 377 ha orné půdy. Obec vlastní Nejsou rozvinuté turistické cesty a cyklostezky. Chybí
cca 62 ha, které pronajímá místnímu
propagace turistických cílů, např. Sokoleč – jediná
AGRO.
obec uvnitř zkušebního železničního okruhu.
Prodejna potravin a smíšeného zboží
V místě je možnost nakoupit široký
sortiment potravin a dalšího běžného
zboží.
MAS Mezilesí z.s.
Obec je součástí MAS Mezilesí z.s., jež
poskytuje dotační příležitosti nejen pro
obec, ale také pro soukromý a neziskový
sektor. Malí a střední podnikatelé se
mohou zapojit např. v rámci spolupráce
s jinými subjekty v MAS a zvýšit tak aktivitu
místních obyvatel.
Příležitosti
Lesy

Hrozby
Nevyhovující stav chodníků

Odborným vedením a hospodařením na Bezpečnost docházky dětí do škol. Pohyb starších lidí
větší ploše mohou být okolní lesy krásnější. po obci.
Nákupem lesních pozemků od soukromých
vlastníků může obec zvětšit plochu
obecních lesů.
Pole

Kvalita ovzduší

Efektivní využití vlastnictví rozsáhlého Znečištění vzduchu z lokálních topenišť a zemědělské
komplexu polností. Postupovat v nákupu výroby.
pozemku v nejbližším okolí zastavěných
oblastí.
Sport a cestovní ruch

Nevyhovující stav obecních budov

Obec vlastní rozsáhlý sportovní areál, který Obecní úřad, knihovna, bývalá telefonická ústředna,
se dá rozvíjet, např. lezecká stěna, kaplička – tyto objekty si zaslouží rekonstrukci, jinak
rekreační využití, možnost pořádání budou kazit vzhled obce.
koncertů aj.
Vodní plochy

Pasivita občanů

Možnost využití pro rekreaci, po úpravě Obec tvoří lidé, kteří v ní žijí. Pokud bude převládat
okolí vodních ploch mohou vzniknout nové pasivita lidí, bude ohrožen nejen spolkový život, ale i
odpočinkové zóny.
další rozvoj obce.
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Nárůst počtu obyvatel

Nedostačující kanalizace

Potenciál většího počtu lidí, kteří se zapojí Navýšením počtu obyvatel především v nové lokalitě
do spolkového a společenského života je třeba dbát na dostatečnou infrastrukturu, dostavbu
obce. Omlazení obce. Výší příjem do kanalizace, rozšíření zeleně a výstavbu hřiště.
rozpočtu obce a možnost financovat
rozvojové záměry.
Úprava extravilánu

Nedostatečná kapacita škol

Pozemkovou úpravou můžeme docílit Navýšení počtu obyvatel především v nové lokalitě je
lepšího hospodaření v extravilánu (lesní třeba dbát na dostatečnou infrastrukturu.
cesty, pole) a vypořádat majetkové
záležitosti.
Spolkový život

Nedostatečná kapacita elektrorozvodných sítí v obci

Je tady prostor propojit akce jednotlivých Navýšením počtu obyvatel především v nové lokalitě
spolků. Zlepšení komunikace mezi lídry je třeba dbát na dostatečnou infrastrukturu.
těchto spolků a vedení obce může
posunout spolužití a kvalitu života na vyšší
úroveň.
Rozšíření služeb místním obyvatelům

Spodní voda

Praktický lékař v obci, poštovní služby
v místě.

V období sucha dochází v některých studnách
k vysychání vody. Ubývá spodních pramenů.

Rozvoj průmyslové zóny
Možnost vzniku
příležitostí.

nových

pracovních

Ekologické topení
Podporou ekologických způsobů vytápění
lze zásadně zlepšit kvalitu vzduchu v topné
sezóně.
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6.2. Vyhodnocení analýzy
Nejdůležitějším parametrem obce Sokoleč je nárůst obyvatelstva. Tento trend již trvá několik let a je
určen rozhodnutím zastupitelstva provést parcelaci nových lokalit pro výstavbu nových domů. Lze
předpokládat, že s postupující zástavbou těchto lokalit bude i nadále rychle růst počet obyvatel
obce, což bude klást rostoucí nároky na infrastrukturu a její kvalitu za dostupnou cenu.
Z provedené analýzy vyplynulo, že značnou pozornost je třeba věnovat spolkovému životu,
sportovním a volnočasovým aktivitám dětí a občanů. Obec Sokoleč má velký potenciál ve svém
sportovním areálu. Jeho další rozvoj bude zvyšovat kvalitu života stávajících obyvatel i mladých
rodin uvažujících o výběru budoucího bydliště.
Péče o vzhled a udržování veřejného prostranství v čistotě jsou charakteristické pro obec a musejí
být i nadále trvajícím závazkem všech obyvatel i vedení obce. Okolní příroda a rozsáhlé lesy jsou
klíčovou oblastí, která si zaslouží velkou pozornost a má zásadní vliv na rozvoj obce.
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7. Závěrečné slovo
Plán rozvoje obce je klíčovým dokumentem obce Sokoleč, který ukazuje příležitosti dalšího vývoje.
Uvedené priority budou naplňovány s ohledem na vyhodnocenou SWOT analýzu. Obec Sokoleč si je
vědoma potenciálu strategického plánování a nutnosti jeho dokládání při čerpání dotací. Jelikož má
obec omezené rozpočtové možnosti, chce v co nejvyšší míře využít dotačních titulů a získat co
nejvíce finančních prostředků.
Odhadovaná výše plánovaných projektů činí cca 99 mil. Kč. Nicméně se může ještě stát, že nějaký
menší (nikoliv nevýznamný) projekt bude potřeba zrealizovat i přesto, že není uveden v tomto
strategickém plánu. Je samozřejmé, že zde nemohou být uvedeny projekty, které by musely být
realizovány v případě nějakých nečekaných událostí, jakými jsou například přírodní katastrofy apod.
Je také možné, že ne všechny projekty uvedené v tomto dokumentu se povedou realizovat.
Celková částka určená pro realizaci všech projektů je úměrná velikosti obce a potřebnosti
jednotlivých projektů. Nové programové období by díky těmto projektům mělo obec Sokoleč
posunout blíže k úrovni států v Evropské unii a snížit disparity na úrovni ČR.
Projekty uvedené ve strategickém plánu byly vybrány na základě podnětů zastupitelů obce a rovněž
na základě diskuse a veřejného projednání.
Veřejné zasedání zastupitelů obce s občany proběhlo 10. 2. 2016 a 9. 3. 2016.
Tento strategický dokument Plán rozvoje obce na roky 2016 – 2023 byl schválen na zasedání
zastupitelstva obce Sokoleč usnesením č. 2/3/2016 dne 9. 3. 2016.
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