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SLOVO STAROSTY ₪₪₪ 

Milí čtenáři, 

konec roku 2017 se rychle blíží. Před námi je radostné 

období Vánoc a vítání nového roku. Letos jsme se opět 

sešli u symbolického rozsvícení vánočního stromu. V naší 

obci to je hezká tradice. Vánoční trhy, o které se postaraly 

paní učitelky a děti ze školy a školky, opravdu neměly 

chybu. Prodaly se skoro všechny výrobky, které děti  

vlastnoručně vyráběly. Mnoho krásných ozdob vypadalo 

jako z umělecké dílny. Vánoční atmosféru podtrhovala 

vůně punče a doplňovalo výborné cukroví, které napekly 

naše šikovné kuchařky. Celkem se rozdalo 200 tácků 

cukroví, vypilo se 19 litrů punče a 10 litrů čaje.  

 
 

Vážím si všech, kteří něco dělají pro ostatní. Jsou to 

učitelé, trenéři, vedoucí spolků a příznivci, kteří zpravidla 

zadarmo nebo za symbolickou odměnu věnují svůj volný 

čas práci pro druhé. Oceňuji u nás v obci vysokou úroveň 

pořádaných kulturních akcí. Společenský život je pestrý. 

Spolky se aktivně zapojují do dění, o čemž svědčí i 

množství akcí. V posledním čtvrtletí byli hodně aktivní 

chovatelé a tradičně sokolové. Chovatelé uspořádali 

úspěšnou výstavu drobných zvířat na kterou se přišlo 

podívat hodně lidí a dětí, zorganizovali posvícenskou 

zábavu i mikulášskou pro děti. Sokolové kromě oblíbené 

drakiády zorganizovali lampionový průvod, rockovou 

zábavu i adventní koncert v místní sokolovně. Lampionový 

průvod je každým rokem úspěšnější a chodí stále více dětí. 

Dýňová výzdoba dodává akci zvláštní kouzlo.  Přiznejme 

si, že bez těchto spolkových aktivit by nebyl život v obci 

tak pestrý a zábavný. I proto zastupitelé spolky podporují a 

cení si jejich společenské činnosti a pomáhají vytvářet 

podmínky pro jejich fungování a také finančně podporují 

jejich činnost. Jsem rád, že se umíme s vedoucími spolků 

sejít u jednoho stolu, společně domluvit akce a vzájemně 

se podpořit. Každý spolek má v naší komunitě svoje místo 

a dostává prostor. Ať jsou to již zmiňovaní sokolové a 

chovatelé nebo hasiči, fotbalisté, pétanquisté, tenisté nebo 

myslivci. Bez přímé komunikace a vzájemné podpory 

bychom se nedostali tak daleko. Všem spolkům, jejich 

vedení i členům na tomto místě děkuji za jejich činnost a 

těším se na spolupráci v příštím roce 2018.  

Je fajn, že v obci kromě spolků jsou i další místa, kde se 

lidé scházejí. Funguje obchod, školka, škola, knihovna, 

kadeřnictví i hospody. Je dobře, že nám rostou další 

generace, které zajímá život v obci. Konkrétní příklad? 

Koncem listopadu zaklepaly na dveře úřadu děti z nově 

vzniklého kroužku „Mladý zdravotník“. Prošly celou obec 

a sepsaly věci, které se jim zdají být nebezpečné a které by 

chtěly, aby obecní úřad napravil. Na seznamu, který je 

zveřejněn na další straně, je předáno k řešení celkem 16 

bodů, např. osvětlení přechodu u školy nebo jim vadí volně 

pobíhající psi.   

 
 

Je milé, když už i děti mají snahu zlepšovat své okolí a 

záleží jim, abychom jsme se tady cítili bezpečně a žili 

v hezkém prostředí. Na podzim nás čekají komunální 

volby, pokud máte zájem zapojit se aktivně do dění v obci 

v jakékoliv oblasti, neváhejte! Je na nás, je na vás, jak se 

nám tady bude žít. Máme před sebou hodně práce a věřím, 
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že to spolu zvládneme. Nechci tvrdit, že se nám na úřadě v 

letošním roce vše povedlo ideálně a dle představ, ale 

kladně hodnotím především vytvoření tzv. zásobníku 

projektů pro realizaci v budoucnu.  

 Máme zpracované projekty na výstavbu chodníků, 

rekonstrukci kapličky, vybudování nového obecního domu 

a mateřské školy, vybudování školního hřiště v zahradě 

školy, výsadbu alejí kolem polních cest i obnovu zeleně 

v obci. Máme představu, jaké hrací prvky umístit na dětská 

hřiště. Přípravě těchto projektů jsme se věnovali skoro dva 

roky a samozřejmě připravujeme i další zlepšení, aby se 

nám v Sokolči dobře žilo. 

Jsem optimista a věřím, že mnohé se nám povede 

zrealizovat již v příštím roce.  

Milí spoluobčané, závěrem bych vám všem rád popřál 

příjemné prožití vánočních svátků a bohatou nadílku, 

zejména pro ty nejmenší. Hlavně vám přeji hodně zdraví, 

klidu, notnou dávku optimismu, tolerance i dobré nálady a 

vše nejlepší v roce 2018. 

Marián Sipajda, starosta obce 

 

 

 

₪₪₪    ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA          ₪₪₪
Zápis ze zastupitelstva obce ze dne 4. 10. 2017 

 ZO schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí a firmou 

EMPESORT a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 

Předmětem je dodávka a montáž informačních panelů 

pro měření rychlosti vozidel v obci RMR-10 

 ZO projednalo pojmenování ulic v lokalitě „Ohrada“. 

Obec obdržela od budoucích obyvatel lokality písemné 

návrhy na pojmenování ulic. Zastupitelé dávají možnost 

vyjádření se k názvům ulic i ostatním majitelům 

stavebních pozemků v této lokalitě.  

 ZO schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 

42 000 Kč Sportovnímu klubu Sokoleč a uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce. Účelem smlouvy je poskytnutí dotace na pořízení 

násypky ke kotli a příslušenství k jeho připojení a 

zateplení objektu ve sportovním areálu.  

 ZO schvaluje výši finančního daru pro každého 

přivítaného občánka v částce 1 000 Kč. 

 ZO schvaluje mimořádnou účetní závěrku ZŠ a MŠ 

letce Františka Nováka Sokoleč k 30. 6. 2017 v plném 

jejím rozsahu. 

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ V 1. ČTVRTLETÍ  2018 

DATUM NÁZEV AKCE 

 3. 2. MYSLIVECKÝ PLES / Myslivci 

10. 2. SOKOLSKÝ PLES / Sokol 

 3. 3.  OBECNÍ PLES / Obec 

17. 3. DĚTSKÝ KARNEVAL / Chovatelé 

31. 3. VELIKONOČNÍ ZÁBAVA / Hasiči 

 1. 4.  VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI/Hasiči 

 

 ZO schvaluje záměr odkoupení pozemků p. č. 481, 

482/5, 482/4, 482/1, 482/2, 482/7, 482/8, 484/1, 564/2, 

565/1 a 566/1 lesní pozemek, p. č. 483 vodní plocha a p. 

č. 925/1 ostatní plocha v k. ú. Sokoleč o celkové 

výměře 50 391m² a pověřuje starostu podepsáním kupní 

smlouvy na odkoupení uvedených pozemků mezi Obcí 

a paní I. Pohankovou. Na kupní smlouvu navazuje 

smlouva o dílo o zajištění porostu 4 H8a. 

 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Sokoleč 

č. 1/2017 Požární řád Obce Sokoleč a zároveň bere na 

vědomí zpracování krizové dokumentace Obce Sokoleč. 

 Provedená archivace úředních dokladů za období 1967 

až 2006. Dokumenty byly předány archivu v Lysé nad 

Labem. Příští týden proběhne skartace ostatních 

dokumentů dle schváleného spisového řádu. 

 Setkání spolků obce proběhne na OÚ 17. 10. 2017 - 

příprava akcí a rozpočtu na rok 2018. 

 Byly odeslány připomínky k autobusovým jízdním 

řádům v návaznosti na připravované změny JŘ vlaků od 

10. 12. 2017. 

 19. 9. 2017 provedly auditorky Středočeského kraje 

finanční kontrolu OÚ, nebyly zjištěny závady. Vedení 

účetnictví a ostatních agend je v pořádku. 

 Obecní ples je naplánovaný na 3. 3. 2018 v sokolovně.  

 26. 10. 2017 proběhne kontrola požární ochrany a 

krizového řízení v obci. 

 R. Kosina informoval zastupitele o aktivitách a 

potřebách hasičů (JSDH). 

 Starosta informoval, že celkové náklady na zemní práce 

pro hřiště v ul. Severní byly 35 574 Kč. 

 Petr Řehák připomínkoval parkování obecního Iveca.     

 Obec připravuje spolu s nadačním fondem manželů 

Klausových počítačový kurz pro seniory, který 

proběhne 6. – 10. listopadu.  

 Starosta informoval o možnosti a podmínkách 

zaměstnání u obce pro zdravotně postižené. 

 M. Řehák informoval o přípravně na zateplení objektu 

ve sportovním areálu a havarijním stavu kotle, kterým 

se vytápějí šatny SK Sokoleč. 

 Projednány podmínky poskytování právních služeb pro 

obec. 
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 Krajem již bylo vyhlášeno výběrové řízení na opravu 

krajské silnice v úseku Sokolovna – konec obce směr 

Poděbrady. 

 

Zápis ze zastupitelstva obce ze dne 15. 11. 2017 
 ZO schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění ostatní 

dopravní obslužnosti pro rok 2018    mezi   Obcí a 

Městem Městec Králové. Obec uvolní ze svého 

rozpočtu částku 170 100 Kč, která je vyčíslena ve 

vztahu na občana částkou 180 Kč a dána součinem 

počtu 945 obyvatel k 1. 1. 2017. 

 ZO schvaluje text Smlouvy o využití systému 

zavedeného obcí Sokoleč pro nakládání s komunálním 

odpadem. Předmětem smlouvy je využití systému obce 

pro nakládání s tříděným odpadem ve prospěch 

právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné 

podnikat. Smlouva bude uzavírána na základě žádosti, 

za obec Sokoleč smlouvu podepíše starosta obce. Cena 

za poskytované služby bude stanovena podle množství 

odkládaného odpadu.  

 ZO schvaluje Smlouvu o darování finančních 

prostředků mezi Obcí a Výzkumným Ústavem 

Železničním. Předmětem smlouvy je poskytnutí 

finančního daru ve výši 30 000 Kč pro účely 

spolufinancování dětského hřiště v obci Sokoleč. 

 Starosta obce informoval zastupitele o Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace na akci „Místo pasivního odpočinku 

v obci Sokoleč“ ve výši 104 218 Kč a o Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce kapličky 

v obci Sokoleč“ ve výši 223 851 Kč od Ministerstva 

zemědělství.  

 ZO schvaluje Smlouvu o vytvoření autorského díla mezi 

Obcí Sokoleč a Josefem Divínem. Předmětem smlouvy 

je vytvoření sklářského díla (vitráže) vč. autorského 

návrhu a montáže do kapličky. 

 ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci při zabezpečování 

požární ochrany mezi Obcí Sokoleč a Obcí Oseček. 

Předmětem smlouvy je zabezpečení požární ochrany na 

území obce Oseček prostřednictvím jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů obce Sokoleč. 

 ZO schvaluje názvy ulic v lokalitě „Ohrada“: spojnice 

ulic Cerhenská a Velimská bude pojmenovaná ulice 

„Luční“ a ulice mezi Velimskou a Luční bude 

pojmenovaná ulice „Za Myslivnou“. 

 ZO schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2018 a návrh 

střednědobých rozpočtových výhledů obce na roky 

2019 a 2020 

 Dne 26. 10. 2017. hasičský záchranný sbor Stč. kraje 

provedl kontrolu zaměřenou na dodržování krizového 

zákona a dodržování povinností stanovených předpisy o 

požární ochraně a připravenost a akceschopnost 

jednotky požární ochrany. Při kontrole nebyla shledána 

žádná porušení, Obec je připravena na řešení krizových 

situací a plní úkoly uvedené v krizovém zákoně 

 Dopravní inspektorát PČR Nymburk – vyjádření 

k umístění tří ukazatelů okamžité rychlosti – souhlas 

s umístěním v ulici Poděbradská ze směru od Poděbrad 

u č. p. 337 a u ZŠ, nesouhlas s umístěním měřiče 

rychlostí v ulici Cerhenská ze směru od Cerhenic, kde 

by byl měřič umístěn vlevo ve směru jízdy. 

 MěÚ Poděbrady, Odbor výstavby a územního plánování 

– Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou 

vyhláškou – nové chodníky a oprava stávajících v obci 

Sokoleč. 

 MěÚ Poděbrady, Odbor výstavby a územního plánování 

– Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na 

stavbu: víceúčelové hřiště v areálu ZŠ v Sokolči. 

 KÚSK – Rozhodnutí o přidělení dotace z rozpočtu 

Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje JSDH 

obce Sokoleč ve výši 14 000 Kč. 

 Místostarosta informoval zastupitele o zajištění 

parkování pro pojízdnou techniku a obecní automobil 

Iveco ve stodole ul. Kolínská č. p. 12.  

 Starosta informoval o možnosti vytvoření pracovního 

místa prostřednictvím agentury na úklid veřejných 

prostor na částečný úvazek a to celoročně. 

 

Kompletní zápisy ze zastupitelstev jsou k nahlédnutí 
na internetových stránkách obce: www.sokolec.cz 
 

ROZPOČET OBCE ROK 2018, návrh PŘÍJMY VÝDAJE 

0000 Daňové příjmy 13 270 000   

0000 Přijaté dotace 5 598 000   

1019 Ostatní zemědělská činnost   88 000 

1031 Pěstební činnost - les 20 000 78 400 

1037 Lesy    20 000 

2122 Sběr druhotných surovin 10 000   

2212 Silnice   1 140 000 

2219 Pozemní komunikace   2 000 000 

2221 Doprava   171 000 

2299 Doprava ostatní   70 000 

2310 Pitná voda   4 905 000 

2321 Kanalizace   290 000 

2341 Koupaliště   125 000 

2143 Prodej sběratelských karet 2 000   

3111 Mateřská škola   235 000 

3113 Základní škola   2 920 000 

3141 Jídelna   85 000 

3314 Knihovna   10 000 

3316 Vydavatelská činnost 5 000 46 000 

3319 Ostatní záležitostí kultury   15 000 000 

3326 Kaplička a okolí   600 000 

3341 Rozhlas a televize   20 000 

3399 Kultura, církev   283 000 

3412 sportovní zařízení v majetku 
obce   200 000 

3419 Tělovýchovná činnost   583 500 

3421 Využití volného času   252 000 

3519 Ostatní ambulantní péče   5 000 

3543 Pomoc zdrav.postiženým   14 000 

3631 Veřejné osvětlení   1 840 000 

3632 Pohřebnictví 3 000 38 000 

3636 Územní rozvoj   241 100 

3639 Komunální služby   875 000 

3699 Ostatní záležitosti bydlení   60 000 

3721 Svoz nebezp. odpadů   10 000 

3722 Svoz odpadu   1 141 000 

3725 Využívání tříděného odpadů 100 000   

3745 Péče o vzhled obce   1 370 000 

5212 Ochrana obyvatelstva   10 000 

5512 Požární ochrana 20 000 395 000 

6112 Zastupitelstvo   986 000 

6115 Komunální volby   20 000 

6118 Prezidentské volby   30 000 

6171 Činnost místní správy 241 000 2 569 000 

6310 Finanční operace 2 000 10 000 

6320 Pojištění funkčně 
nespecifikované   35 000 

6399 Ostatní finanční operace   500 000 

CELKEM VÝDAJE 19 271 000 39 271 000 

FINANCOVÁNÍ 20 000 000   
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₪₪₪    ZPRÁVY Z OBCE             ₪₪₪ 
 

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2018 

Poplatky jsou splatné do 28. února 2018. Poplatek za odpad 

je stanoven 600 Kč za osobu nebo rekreační nemovitost. 

Poplatek za každého psa je 200 Kč. Úhradu těchto poplatků 

doporučujeme hradit na účet obce 10122191/0100 jako 

variabilní symbol uveďte číslo popisné. Hotovostní platby se 

přijímají v úřední dny (pondělí, středa) na obecním úřadě od 

15. 1. 2018 do 28. 2. 2018. Po zaplacení poplatků vám budou 

vydány svozové známky na popelnice. Známky musí být 

vylepeny od 1. března 2018, aby byly popelnice vyvezeny. 

Pro bezproblémové vyvezení je nutné odstranit staré známky a 

na viditelné místo nalepit známku novou, viz foto. 

……………………………………………………………….... 

 
 

 

 Z povídání o hřbitově jsme se dozvěděli, že cestičky 

se kdysi vysypávaly červeným pískem. Po delší době 

jsme pískovnu, kde těží červený písek našli a písek 

přivezli. Je k dispozici všem občanům na úpravu 

cestiček na místním hřbitově. 

 Zlikvidovali jsme za myslivnou skládku panelů z 

minulého tisíciletí. Asi se našim předchůdcům 

nehodily nebo na ně zapomněli. 

 Zima je tady a pro našeho velkého pomocníka 

jménem IVECO jsme zajistili nové garážování ve 

stodole přes silnici. 

 Rekonstrukce poděbradské silnice byla zahájena. 

Vyspravují se zejména propadlé okraje silnice, 

frézují se nerovnosti a poškozené úseky. Křižovatka 

u OÚ a sokolovny bude předělána celá. 

 
O počítačový kurz byl mezi seniory zájem. Naplnili jsme 

maximální kapacitu 12 lidí. Z fotek je vidět, že se „žáci“ nenudili. 

Všichni zaslouží pochvalu a náš obdiv. Stále platí - kdo se učí, 

nezlobí . 

 
 

 
V neděli 4. 11. jsme v prostorách školy přivítali sedm nových 

občanů naší obce. I když jsou malí, chovali se vzorně a nikdo 

nebrečel. Vítání zahájily děti z mateřské školy. 

 
Setkání seniorů se povedlo, chovatelna byla plná zábavy, humoru 

a dobré nálady. Děkujeme dětem z mateřské školy a jejich 

učitelkám za krásné vystoupení a muzikantovi Oldovi, který nám 

hrál známé písně až do pozdních večerních hodin. 

 
"Babovřesky" v akci. 
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V sobotu 9. 12. vyrazil ze Sokolče plný autobus na vánoční trh do 

Drážďan. Atmosféra vánoc byla cítit na každém kroku. Tisíce 

lidí, hodně světel, jídla, pití a různých dobrot na jednom místě. 

Měli jsme štěstí protože právě probíhala „štolová slavnost“, kdy 

místní pekaři upekli několikatunovou štolu, která byla na místě 

rozkrájena a všichni mohli ochutnat. 
 

 

₪₪₪   SPOLEČENSKÁ RUBRIKA           ₪₪₪ 

  

₪₪₪             MATEŘSKÁ ŠKOLA               ₪₪₪ 
Zprávičky ze školičky – prosinec 2017 

A je tu adventní čas. Než jsme se stačili rozkoukat, máme Vánoce a víc jak třetinu školního roku za sebou. Všichni už překonali 

své obavy z toho, že maminka není pořád v dosahu, že se o sebe musím začít starat sám, že jsou i činnosti, které nejdou podle mě, ale 

musím se něčemu podřídit. Zvládli to všichni a chválím především naše nejmladší „palečky“ jak se vypořádali s životní změnou na 

jedničku.  

V rámci našeho „učiva“ pro předškoláky jsme absolvovali kromě běžných činností například návštěvu Huslíku – polabského 

ekocentra. Pro děti byl připraven vzdělávací program, při kterém se seznamovaly se zvířaty, která se připravují na zimu tady u nás. 

Možnost podívat se jak vypadá živý ježek a nakrmit ho, seznámit se s poraněným netopýrem, který má pouze jedno křídlo a s hadem, 

byl pro děti neuvěřitelným zážitkem. Prohlídka klecí s čápem, havrany a vodní divadlo s vydří rodinkou potom už doplnila paní 

jezevcová, která poslouchá pana Fraňka jako pejsek.  

Vystoupili jsme s pásmem písniček a básniček pro seniory v Kluku ve stacionáři, a pro naše důchodce „U chovatelů“, malým 

pásmem jsme potom uvítali i občánky do života. 

Podařilo se nám v rámci prevence zdraví domluvit návštěvu se studentkami ze střední zdravotnické školy v Nymburce. Děvčata 

s paní profesorkou dorazila skvěle vybavena. Pro děti měly připravený program o správném čistění zubů a prevenci zubního kazu. 

Tak děti ve skupinkách čistily zuby dinosaurům, viděly velký chrup, jaké jsou v něm zuby a jak se jmenují, a zahráli si „Na zubní 

ordinaci“. Dostali potom malé dárečky, které je motivují právě k této činnosti. 

24. 11. jsme zazpívali při rozsvěcení vánočního stromu a užili si krásnou atmosféru vánočního trhu. Poděkování patří všem 

rodičům a ostatním příznivcům za naši podporu při prodeji výrobků. Děkujeme paní Keltnerové za ekologické krémy a mýdla. Paní 

Urbanové za krásné andělíčky a korálkové hvězdice, kterými obohatili náš prodej. Vybrané peníze věnujeme na společné výlety dětí 

do konce školního roku.  

7. 12. Proběhla naše vánoční besídka nazvaná „Andělská pohádka“. Že máte doma svého andělíčka, to víte všichni, ale když se 

jich sejde celé nebe, tak už to stojí za to. Přípravu nefalšovaného „nebe“ za pomocí světýlek, namalovaných mraků, vloček, závěsů a 

úklidové fólie, doplněné péřovými dekami měli na starosti paní učitelky. Krásné andělské kostýmy dětí, potom maminky. Výsledek 

byl rozhodně skvělý. Myslím, že by nám mohli závidět i profesionální filmaři z Anděla páně. Snažili se všichni velcí i malí andělé, 

aby celý připravený program klapl, a že někteří dali přednost mamince a bezpečnému místu u paní učitelky, že některým nebylo úplně 

rozumět, že někdo víc mamce mával, než zpíval, vůbec nevadilo. Prostě máte doma nefalšovaného ANDĚLA. Tak si toho važte! 

Poděkování -  děkujeme všem rodičům a příznivcům mateřské školy za pomoc a různé sponzorství v průběhu roku 2017. 

Zápotockým za výtvarný a pracovní materiál, Havlíčkovým za drobné dárky pro děti, Petržálkovým, Růžičkovým a Keltnerovým za  

pracovní a výtvarný materiál, Váňovým za velké množství krásných dětských knih, Čápovým za živou květinovou a vánoční výzdobu 

a dekorace, Uldrichovým za fotoaparát s příslušenstvím a panu Švárovi, že opraví hračky, které občas nevydrží. 

Hezké a klidné prožití Vánoc všem našim dětem, rodičům a ostatním obyvatelům Sokolče, hodně zdraví a spokojenosti do roku 

2018 přeje kolektiv Mateřské školy Sokoleč. 

Mgr. Jana Boumová 

Návštěvní hodinky v mateřské škole 

Pro nové adepty do mateřské školy na školní rok 2018-2019 nabízíme návštěvní hodinky v mateřské škole. Přijďte se s dětmi 

podívat do školky, seznámit se s prostředím, popovídat s paní učitelkou, jak dítě na mateřskou školu připravit. 

Leden – pondělí 22. 1. 2018 – od 15.00 – 16.00 hodin. 

Únor – pondělí 26. 2. 2018 – od 15.00 – 16.00 hodin. 

Březen – pondělí 19. 3. 2018 – od 15.00 – 16.00 hodin. 

Duben – 16. 4. 2018 – od 15.00 – 16.00 hodin. 

Předpokládaný termín zápisu do mateřské školy na školní rok 2018/2019 středa 9. 5. 2018. 

 

Opustili nás: 
Řeháková Božena 

Pinkasová Miluše 

Ottová Anna 

Karbusický Milan 

Plesníková Božena 

Marčíková Anna 

Babinský František 

Hlásek Josef 

Vzpomínáme 

Přivítali jsme do života: 

 
Rathouský Petr 

Burian Patrik 

Kmeť Václav 

Műller Filip 

K jubileu gratulujeme: 
Švárová Vlasta 

Capoušková Květoslava 

Burianová Margit 

Dymeš František 

Buncová Marie 

Němec Miroslav 

Prudký Václav 

Kroupa Petr 

Nováková Květoslava 
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₪₪₪               ŠKOLA                     ₪₪₪  
Adventní čas jsme zahájili dne 24. 11. zpíváním u vánočního stromku. Tomuto zpívání předcházel jarmark, na kterém jsme se 

pochlubili naší šikovností  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti z 2. a 3. ročníku se vypravily do nedalekých Poděbrad do divadla Na Kovárně, kde zhlédly představení Honzy Krejčíka „Co 

se vleče, neuteče.“   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ani ostatní nezůstali pozadu – 2x  nás navštívilo divadélko ve škole. Poprvé to byla loutková pohádka  „O chytré horákyni,“  

podruhé divadlo o dvou hercích  s pořadem  „Devatero pohádek.“  Obě představení se nám líbila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Naši žáci ze 4. a 5. ročníku se, pod vedením své třídní učitelky Mgr. Lenky Pokorné, zapojili do výtvarné soutěže pořádané DDM 

Nymburk „Můj kraj“. Na prvním místě se umístila A. Kratochvílová, na druhém místě Radovan Hřib a na třetím místě Vanessa 

Kombercová. Všichni jsme se zúčastnili slavnostního předávaní cen. Vítězům blahopřejeme.  

1. 12. jsme se společně zúčastnili projektu „Adventní a štědrovečerní zvyky.“  Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a 

vyzkoušeli si, jaké to je spolupracovat se spolužáky z jiné třídy. Víte, proč se na Štědrý den vážou nohy řetězem? Proč se stoupá 

bosou nohou na sekyru? NE, - přijďte se podívat k nám do školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvňáčky ve třídě navštívila „Barborka“ a do družiny přišel Mikuláš.  

Zatím „poslední akcí“ byly „Etické dílny.“ Pro mladší spolužáky byla připravena aktivita „Jak se máš?“, pro ty starší „Jak se stát 

dobrým kamarádem.“ Na pokračování se těšíme 4. ledna. 

A co ještě stihneme do konce roku?  20. 12. jedeme do LŠU v Pečkách na výchovný koncert a na 21. 12. se budeme těšit na 

vánoční besídku.  

Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce a těšíme se na rok příští. Do nového roku 2018 Vám přejeme hodně 

zdraví a pohody.            Kolektiv ZŠ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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₪₪₪    SPOLKY SOKOLEČ            ₪₪₪ 
HASIČI  

Vážení spoluobčané, rád bych ještě na začátku vysvětlil dva 

zásadní rozdíly mezi SDH a JSDH, které si jsou názvem velmi 

podobné, ale zásadně se od sebe liší. 

 

SDH = sbor dobrovolných hasičů. Jedná se o spolek, jako 

každý jiný. Je stejný jako spolek myslivců, rybářů atd. 

Nevyjíždí na zásahovou činnost, pořádají kulturní akce a 

různé sešlosti. Hasičem zde mohou být děti klidně již od tří 

let. 

JSDH = jednotka sboru dobrovolných hasičů. Jedná se o 

jednotku, která spadá pod příslušnou obec, městkou část či 

město (na základně zřizovací listiny). Jejich prvořadým 

úkolem je záchrana osob, zvířat a majetku. Vyjíždí na zásahy. 

Technika, výstroj atd. je majetkem příslušné obce či města. 

JSDH se dělí podle kategorií JPO II, JPO III, JPO V a JPO VI 

(či N). Podmínkou pro vstup do JSDH je především věk min. 

18 let, dále odbornou a zdravotní způsobilost. 

 

Od posledního vydání Sokolíku máme za sebou opět řadu 

akcí, dovolte mi tedy vám je chronologicky připomenout. 

Zateplili jsme garáž na cisternu, neboť garážování požární 

cisterny, má svá pravidla a potřebujeme ji mít neustále plnou 

vody. Zúčastnili jsme se setkání spolků, které sezval starosta 

obce Marián Sipajda, abychom se domluvili, na kulturních 

akcích pro příští rok. Podařilo se nám sehnat místo v kurzu na 

motorové pily pro JSDH, který byl úspěšně absolvovaný. 

Koncem října proběhla na obci kontrola JSDH, kterou jsme 

zvládli bez problémů. Říjen se s námi rozloučil velkou 

vichřicí, která u nás nenapáchala na rozdíl od okolí takové 

škody, ale i tak naše JSDH, byla vyslána do terénu. Řešili 

jsme celkem 4 události vzniklé vichřicí. Nešlo jen o polámané 

stromy, ale zajistili jsme i poškozenou garáž, či převrácený 

automobil. Situace v lese za obcí byla tak kritická, že jsme les 

uzavřeli a předali ho obci. Bohužel ani do dnešního dne 

všichni majitelé lesních pozemků a nezabezpečili poškozené 

stromy před možným pádem! V Listopadu se naši členové 

SDH zúčastnili kurzu preventistů požární ochrany 

uspořádaným na hasičské stanici Nymburk. Pomáhali jsme u 

rozsvěcení Vánočního stromu, kde jsme zajišťovali ozvučení. 

Koncem roku se pravidelně koná Výroční schůze představitelů 

SDH okresu Nymburk, který čítá celkem 77 fungujících SDH. 

Zde jsme byli starostkou Blankou Buryanovou, jmenovitě 

pochváleni, jak úspěšně, jsme zvládli náš první rok a zapojili 

jsme se do pomoci ostatním SDH. Moc jí tímto děkujeme, 

opravdu nás to potěšilo! Každý rok mají rodiče v naší obci 

problém sehnat Mikuláše, anděla a čerty. Rozhodli jsme se 

letos tento problém řešit a navštívili jsme celkem 36 

domácností, kde jsme byli svědky slziček, slibů a rozzářených 

dětských obličejů po Mikulášově nadílce. Počet návštěv nás 

překvapil a je vidět, že to bylo u nás v obci potřeba. Starostovi 

M. Sipajdovi se podařilo domluvit, že od roku 2018 bude naše 

JSDH zajišťovat požární ochranu i v obci Oseček. Za první 

rok naší novodobé existence, kterou jsme navázali na 

dlouholetou tradici v naší obci (SDH u nás bylo založeno dle 

dostupných informací 1895), jsme udělali opravdu mnoho 

práce. Chci všem našim členům, kterých je aktuálně 30, 

upřímně MOC PODĚKOVAT! Dovolte nám, popřát Vám 

krásné prožití nadcházejících svátků a do nového roku si 

pojďme popřát, ať jsme všichni zdraví a aby se nám vyhnuli 

všelijaké strasti, které nám život přináší.   

                                       Z. Bernard, velitel 

……………………………………………………………………………………………………………… 

ČSCH SOKOLEČ V ROCE 2017 
- V březnu jsme jako každoročně pořádali dětský karneval. 

- V období letních prázdnin nám začala výstavní sezóna na místních výstavách v okrese Nymburk. Své odchovy králíků a 

drůbeže prezentovali př. Kubát, Šťastný Zd., Křivka, Sixta, Cyrus, Doležal, Kosina L. Několik ocenění na své králíky získal 

př. Šťastný Zd., Kubát a Kosina L. 

- V říjnu jsme pořádali místní výstavu doma v Sokolči. Bylo vystaveno 120 králíků, 75 holubů a 23 voliér drůbeže. Bylo 

rozdáno dvacet čestných cen a dva poháry starosty obce na nejlepší zvířata. Při této příležitosti jsme uspořádali ukázku 

králičího hopu, všichni kdo se zúčastnili, se mohli přesvědčit jak králíci zdolávají různé nástrahy a překážky. Myslím, že 

výstava se nám povedla, přispělo k tomu pěkné počasí a současně pořádána TJ Sokolem Drakiáda. 

- V listopadu jsme se účastnili největší chovatelské výstavy v roce na výstavišti v Lysé nad Labem „ Chovatel“. Náš člen 

Kosina L. obhájil se svými králíky titul mistra ČR. Dále jsme v listopadu pořádali posvícenskou zábavu s tombolou, ve které 

byla první cena poukaz pro 8-10 osob na týden v Jizerských horách. 

- Poslední akcí tohoto roku byla ,,Mikulášská“ pro děti. Dětem se představilo Klemprdovo divadlo z Kolína s pěknou 

pohádkou. Děti si i zatancovaly a nakonec přišel Mikuláš, který předal dětem malý balíček.  

- Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům, zastupitelům a starostovi obce za vstřícné jednání a podporu a Vám 

občanům za účast na našich akcích. Přeji vám všem veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2018. 

 Jednatel ČSCH Sokoleč 
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TJ SOKOL Sokoleč           

Vážení spoluobčané, 

dovolte nám, abychom vám touto cestou poděkovali za vaší přízeň na akcích pořádaných naší Tělocvičnou jednotou 

Sokol Sokoleč. Děkujeme velice všem sponzorům, kteří nás mohli finančně podpořit. Děkujeme našim cvičencům za 

skvělou reprezentaci naší jednoty a obce. Děkujeme všem našim cvičitelům za skvělou práci ve svém volném čase. 

Přejeme vám všem mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc, do nového roku radost ze života, pevné zdraví, 

mnoho pracovních i osobních úspěchů a ať se vám splní všechna vaše přání a předsevzetí. 

V roce 2018 jen tím správným směrem.    Výbor TJ Sokol Sokoleč 

 

FOTBALOVÝ PODZIM V SOKOLČI 

Skončená podzimní fotbalová sezóna přinesla celkem uspokojivé výsledky našich mužstev. 

 

A-tým hrající krajskou 1. B třídu skupinu C je prozatím na druhém místě, když ze třinácti utkání desetkrát zvítězil a nastřílel 40 

branek, což je nejvíce ze všech družstev. Prohrál jen třikrát, z toho jednou až na pokutové kopy. 

 

Náš dorost, účastník krajské 1. A třídy skupiny C je na dvanácté příčce, zvítězil ve čtyřech utkáních a platí daň nováčka v soutěži, 

když se ukazuje, jak moc je potřeba udržet a rozšířit hráčský kádr a trénovat jiným způsobem, než stačilo v okresním přeboru. 

 

Naši žáci hrající okresní přebor Nymburska již druhou sezónu v kuse okupují první příčku tabulky s plným počtem bodů, když 

vyhráli všechna svá podzimní utkání. 

 

Další dobrou zprávou je, že byla oficiálně založena fotbalová přípravka pro děti ve věku 5 – 9 let pod vedením Romana Plačka, 

která dnes čítá dvanáct dětí a ráda své řady rozšíří o další. 

Fotbalový klub SK Sokoleč by chtěl za uplynulou podzimní sezónu poděkovat fanouškům, hráčům, trenérům, funkcionářům a 

hlavně sponzorům, bez kterých by se klubu takhle nedařilo. Zvláštní poděkování pak zaslouží Obecní úřad Sokoleč za dlouholetou a 

neustálou podporu, letos promítnutou hlavně v podobě rekonstrukce sportovního areálu. 
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