Milí čtenáři,
letní měsíce utekly jako voda, vychutnali jsme si je snad všichni. Zatím co si děti užívaly zasloužených
prázdnin, do školy jsme nastoupili spolu s řemeslníky i my. Vloni jsme po nečekané havárii na
záchodech v přízemí v mateřské škole opravovali celou třídu školky a malovali koupelny. Protože
chceme podobným haváriím předcházet, pustili jsme se do opravy záchodů i v prvním patře ve škole.
Kromě samotné rekonstrukce, která posunuje naši školu opět o krok dál, jsme tam nově vybudovali
sprchový kout. Umíte si představit, že naše uklízečky měly další rušné léto. Personálně i materiálně je
škola na školní rok zajištěna. Na tomto místě chci poděkovat paní učitelce Lence Pokorné, že opět
připravila rozvrhy hodin pro všechny třídy, tak abychom zajistili pro naše děti kvalitní výuku. Skloubit
možnosti učitelů s výukou pěti ročníků ve třech třídách, to vyžaduje hodně zkušeností.
S vychovatelkou Radkou Kubátovou a s novou paní ředitelkou Lucii Sladkou jsme na přelomu června a
července připravili podklady, jak by mohlo vypadat nové školní hřiště. A protože projektant i stavební
úřad v Poděbradech nám prokázali velkou součinnost, stihl jsem v termínu do 15. července podat
žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Když se to povede, děti dostanou moderní hrací
plochu. Pokud v této žádosti úspěšní nebudeme, alespoň už víme, jak může vypadat školní dvůr a
budeme hledat další cesty, jak to financovat.
Letos jsme chtěli také vybudovat dětské hřiště v lokalitě Severní směrem na Poděbrady. Protože
pozemek k tomu určený, byl výškově utopený a po deštích býval často pod vodou, nechtěli jsme
výstavbu hřiště uspěchat. Rozhodli jsme se pro rozsáhlejší terénní úpravy, aby dešťová voda i voda,
která tam stéká z ulice, měla kam zasakovat. Půjčili jsme si na pár dní pana Václava Sixtu s bagrem
z firmy Tannaco, který spolu s Jiřím Řehákem, pozemek doslova přeorali a provedli terénní úpravy.
Dnes je plocha oseta trávou a po dešti už nepřipomíná jezero. Hrací prvky chceme zabudovat
společně s lidmi ze Severní ulice na jaře. Protože jsou lidé z tohoto konce aktivní a chtějí
spolupracovat, může se stát, že nám počasí dovolí ještě něco na hřišti postavit do konce roku.
V létě jsme se asi nejvíce zapotili na tenisových kurtech. Velký díl práce odvedli pracovníci z naší čety.
Díky tomu se nám s firmou p. Knora povedlo vyjednat nižší cenu za úplnou rekonstrukci povrchu
obou tenisových kurtů. Slyšel jsem hlasy „proč četa pomáhá na kurtech a neseká“, „tam je vyšší
tráva“, „ten příkop by si zasloužil posekat“ a rozumím jim. Byly dny, kdy jsme na kurtech nedělali
nebo tam byl jeden náš člověk a ostatní sekali a uklízeli po obci. Ale když bylo potřeba, tak na kurtech
pracovalo více našich lidí, vše záleželo na charakteru práce. Priority jsem určoval já po dohodě s p.
Knorem. Dnes jsou kurty hotové, hraje se na nich dobře a jsou více využívané než tomu bylo v
minulosti. Tráva se všude dosekala a veřejné prostranství obce je čisté. Mám radost i z toho, že se
nám povedlo na „koupališti“ udržet přes prázdniny relativně čistou vodu. Zejména děti si to užily.
Vyvrcholením léta na koupališti byla „Sokolečská lávka“, kterou pořádali sokolové-sokolky za výrazné
podpory našich mladých hasičů-hasiček. Soutěžilo se v mnoha disciplínách, na vodě i na suchu. Účast
diváků byla velká a řádění v barevné pěně, tak to tady v Sokolči opravdu ještě nebylo. Strhlo to
nejenom děti, ale i dospěláky.
Podzim nastupuje na trůn a nás čekají další úkoly a rozhodnutí. V první řadě budeme sestavovat
rozpočet na rok 2018. Chceme se proto sejít se zástupci všech spolků u jednoho stolu a popovídat si
jak dál a na co zaměřit pozornost. Pokud se nám v nejbližších dnech povede vybrat firmu, která nám
dle schváleného projektu zrekonstruuje kapličku a nejbližší okolí, pustíme se do díla hned.

Před zimou chceme ještě jednou uklidit veřejné prostranství a připravit se na vánoční období, které
tradičně zahajujeme rozsvícením vánočního stromu a postavením betlému. Advent začíná v Sokolči
v pátek 24. listopadu 2017 v 16.00 hodin. Přijďte se všichni podívat, podpořit vystoupení našich
školkových i školních dětí. Bude jarmark a tradiční malé občerstvení. Rád vás všechny uvidím. Hezké
nadcházející podzimní dny přeje Sipajda Marián, starosta.

