Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čas letí a tak mi dovolte, abych Vás informoval o tom, co jsme od zvolení do svých funkcí pro
obec udělali. V první řadě mimo běžné povinnosti jsme řešili kanalizaci a řešit ji budeme až do konečného vyrovnání jak
s fondem životního prostředí, tak i s firmou Vod-ka, která tuto stavbu prováděla. Koncem března proběhla kolaudace
stavby, ke které jsme museli dodat řadu odborných vyjádření, zkoušek a hygienických vzorků. Kanalizace byla
zkolaudována a Městským úřadem v Kolíně bylo vydané „Rozhodnutí“ povolení trvalého užívání vodních děl,
odkanalizování obcí Sokoleč, Pňov-Předhradí, Klipec a Oseček. Tím nám odpadla starost o prokazování funkčnosti a
ostatních technických problémů spojených s tímto dílem. Z historického hlediska naší obce je tato stavba jedna
z největších a z nejnáročnějších, které se v posledních letech uskutečnily. Musíme si uvědomit, že celá akce stála
sedmdesát tři milionů korun. Pokud bychom udělali jakoukoliv chybu a nedodrželi smlouvu uzavřenou s fondem
životního prostředí České republiky, musela by být vrácena dotace, která činila i s půjčkou padesát milionů korun. Tím
bychom se zadlužili a zastavili rozvoj obce na mnoho let. Jedna z podmínek je i ta, že musí být napojeno nejméně 90%
obyvatel, a to se nám díky Vašemu uvědomění a zodpovědnosti k našim spodním vodám povedlo a já Vám za to touto
cestou děkuji.
Chtěl bych Vás ještě požádat (už po několikáté), abyste do kanalizace neházeli odpad z kuchyně (ovoce, zelenina,
pevný odpad,...), ten patří do popelnic. Tento odpad nám narušuje provoz podtlakové kanalizace a opravy jsou zbytečně
nákladné. Dále Vás upozorňuji, že do kanalizace se nesmí pouštět dešťová voda. Velké množství vody nám vyplaví
bakterie, které jsou nasazeny na čistící stanici do nádrží, aby nám vyčistily kaly. My musíme odebírat vzorky vyčištěné
vody a ty musí být v určité normě, jinak následuje pokuta a hrozí uzavření čistící stanice. To, že do kanalizace mají
někteří spoluobčané napojenou dešťovou vodu je vidět z toho, že na čističce mimo jiné vypadnou vlašské ořechy anebo
jablka. Tyto věci přes WC nespláchnete, protože plavou nad vodou. Pokud by se tato nedbalost u některých našich občanů
nezlepšila, museli bychom provést kontroly připojených domácností, a při zjištění uvedených nedostatků, dát těmto
občanům náklady s tím spojené k náhradě.
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Autobusy
Od 4. 3. 2007 do 8. 12. 2007 nám začaly platit nové jízdní řády.
Naše obec projednávala některé spoje, ke kterým byly podány připomínky a uspěli jsme pouze u linky č.12 ze
Sokolče do Poděbrad, která jezdí v 9,27 hodin. Ostatní linky se budou řešit začátkem příštího roku.
V této době vznikly takzvané regiony, v kterých platí jednotné jízdné a to 10,- Kč u platby v hotovosti a u platby
čipovou kartou 8,- Kč. Toto jízdné platí po celé zóně. Například, když pojedete ze Sokolče do Pátku, platíte za jednu zónu
a máte 20 minut na přestoupení do jiného autobusu. Ohraničení zóny je vyvěšeno na obecní vývěsce. Nám se podařilo
vynutit si změnu, abychom byli přiděleni do zóny k Poděbradům a do Cerhenic VÚŽ, zde se platí pouze za jednu zónu,
ostatní zastávky v Cerhenicích a dále do Peček se platí za dvě zóny.
Zlevněné jízdné ve výši 50% platí děti od 6 do 15 let, žáci a studenti, kteří mají průkazku mají slevu až 68%, děti
do 6 let zdarma.

Kácení starých stromů
Vím, že někteří spoluobčané kritizují kácení starých stromů v naší obci, ale věřte, že vždy řádně uvažuji o každém
stromu než ho dám pokácet. Jako starosta, musím nejdříve požádat zastupitelstvo obce o schválení.
Máme stanovenou podmínku, že za každý vykácený strom musíme vysadit nejméně dva nové stromy a tuto
podmínku dodržujeme. V letošním roce jsme vysázeli 160 ks ovocných stromů a 30 ks letních jablek máme objednaných.
Ty vysázíme na podzim letošního roku. Rozhodl jsem sázet stromky pouze letní, aby se nemusely ošetřovat postřiky proti
červavění atd. a hlavně do těch míst, kde našim občanům nebudou škodit.
Co se týká smrků před školou, zde nás požádala paní ředitelka školy o jejich vykácení z důvodu stínění tříd a
zviditelnění školy pro větší bezpečnost žáků. Smrky u koupaliště jsme vykáceli, protože nám ničily břehy koupaliště. Na
požádání spoluobčanů jsme povolili vykácet smrky u bytovek z důvodu bezpečného výjezdu na hlavní silnici. Dále
budeme kácet smrky na trojúhelníku před paní Mágrovou. Bránily ve výhledu na hlavní silnici, tak jsme je ořezali, vrchy
ořezali elektrikáři a vidíte, jak dnes vypadají. Já jsem toho názoru, že smrky dovnitř obce nepatří. Dále jsme vysázeli 500
ks stromků u přečerpávající stanice v parku, kde se snažíme rozšířit veřejnou zeleň. Máme snahu, už čtyři roky vysázet
nějaké stromy před hřbitovem a stále se nám nedaří zde tyto stromy udržet, aby rostly, buď uschnou a nebo nám je někdo
uláme.
To jenom k tomu, abyste věděli, že udržovat a rozšiřovat obecní zeleň je pro nás všechny velice důležité a pro
zastupitelstvo obce jedna z povinností.

Základní škola
Jak všichni víme, 1. 7. 2007 začínají prázdniny a děti se už těší, jak si budou užívat volna, ale rodičům nastává nová
starost, kam děti dát a kdo je bude hlídat a starat se o ně, když jsou v práci. Řešíme i provoz školky a provoz školní
jídelny. Chápu paní ředitelku školy, že není jednoduché nalézt řešení, když musí dát zaměstnancům dovolenou, zajistit
úklid a sanitaci kuchyně i ostatních prostor školy. Přesto obec jako zřizovatel základní školy musí trvat na tom, že nemůže
dovolit uzavření školky i školní jídelny na více než jeden měsíc. V letošním roce jsme se dohodli, že školka a školní
jídelna bude uzavřena od 9. 7. 2007 až do 10. 8. 2007. Chtěl bych, aby tento termín zůstal nastálo pro každý rok, aby se
vžil a jak zaměstnanci školy, tak i rodiče dětí s tím mohli celoročně počítat. Jsou to služby našim maminkám, aby mohli
chodit do zaměstnání a měli k tomu vytvořeny co nejlepší podmínky.
Děkuji za to i paní ředitelce školy i ostatním zaměstnancům, že chápou povinnost, tyto poskytované služby zajistit
v co nejširší míře pro uspokojení našich spoluobčanů.
Zároveň bych Vám chtěl sdělit, že v době letních prázdnin se může do školní jídelny nahlásit každý, kdo bude mít
o obědy zájem, třeba i děti, které tu budou na prázdninách.

Obchod s dětmi
Jak jinak to nazvat, když se nám v naší škole objeví leták: „Kdo dá své dítě do školy v Cerhenicích, dostane od
obce tři tisíce korun“. Takový inzerát rozvezli představitelé Cerhenic po okolních vesnicích. Když mi to přišla naše pani
ředitelka školy oznámit, ani jsem tomu nechtěl věřit a říkal jsem si, starosta je mladý, tak z toho vyroste a ředitel školy
dostal asi úpal. Jsem přesvědčený, že rodiče jsou natolik zodpovědní za své děti, že by nikdy nedovolili oddělit své děti
od ostatních jen z důvodů peněz. Děti mají vyrůstat ve svém bydlišti, aby měli společné zájmy a našli k sobě vzájemný
a kamarádský vztah.
Myslím si, že pánové z Cerhenic by se měli více starat o sportovní vyžití a různé zájmové organizace, aby se děti
mohly ve volném čase sdružovat a společně se bavit. Já budu apelovat na poslance i premiéra naší republiky, aby změnili
příděl peněz do obcí tak, aby nedocházelo k přetahování dětí a osob z důvodů většího přídělu peněz do obcí. Jsem moc
rád, že v naší obci máme pět zájmových organizací. Máme zde sokolovnu, která je skoro každý den využitá a hlavně
naplněná právě dětmi, hříště a v jeho okolí je velmi pěkný kout naší obce, atd. Rád poslouchám, když cizí lidé říkají:
„Pane starosto, máte moc krásnou obec, školu, hřbitov v pořádku a ostatní služby. Kdyby zde byl nějaký rodinný domek
na prodej, dejte mi vědět“. Ptají se, kdy budeme mít stavební parcely, měli by zájem si u nás postavit rodinný domek a žít
tady s námi.
V současné době zde začínáme budovat třicet tři stavebních parcel a dalších šedesát máme v plánu. V tom si
myslím, že je budoucnost obce, a ne v přetahování dětí za účelem získání více peněz, abychom dostali více peněz na
školu.
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Vaše iniciativa
Na to, co by se v naší obci mohlo a nemělo dělat, je řada názorů, které se ne vždy shodují. Ani já si nemyslím, že
mám patent na rozum a vůbec se nezlobím, když naši práci někdo kritizuje. Jsem přesvědčený o tom, že máte řadu
dobrých názorů a nápadů a já bych je rád znal a snažil se je v rámci možností realizovat. Moc bych si vážil toho, když
byste přišli za mnou, a nebo na zastupitelstvo, tady nás zkritizovali a nebo nám poradili. Já si velmi vážím občanů, kterým
na obci záleží a vím, že nás je většina. Vy, kteří se bojíte říci nahlas, co si myslíte, můžete svůj názor napsat a hodit zde
na obecním úřadě do poštovní schránky.
S pozdravem, starosta obce
Jiří Mráz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
 Starosta obce pan Mráz jménem paní ředitelky Mgr.
Dubinové poděkoval panu Miloslavu Řehákovi za vzornou a
příkladnou práci, kterou pan Řehák provedl pro Základní
školu.
 ZO pověřilo pana Mráze zastupováním při jednáních ohledně
změny č. 1 Územního plánu obce.
 ZO schválilo použití částky 27.183,- Kč od společnosti FOX
spol.s.r.o určené na veřejně prospěšný účel na zbudování
autobusové čekárny.
 ZO schválilo zaměření parcel č. 611, 612, 613 a jejich
následné zapsání na list vlastnictví.
Zastupitelstvo ze dne 2. 5. 2007
 ZO projednalo a schválilo poskytnutí neinvestičního
příspěvku na činnost MS ČČK Sokoleč za uspořádání Country
zábavy ve výši 5.000,- Kč.
 Byla prodaná vyřazená harmonika kterou používala základní
škola. Pani ředitelka Mgr. Dubinová požádala, zda by výtěžek
z prodeje nemohl být ponechán základní škole na zaplacení
autobusu na školní výlet. Po projednání zastupitelstvo obce
rozhodlo peníze škole ponechat s tím, že 3000,- Kč použije na
školní výlet základní škola a 1000,- Kč použije na školní výlet
mateřská škola.
 Vodácký oddíl Sokoleč v zastoupení pana Karla Krojidla,
bytem Sokoleč čp. 91, předložil ZO oznámení o uspořádání
hudební produkce dne 16.6.2007od 15.00 do 1.00 hodin na
soukromém pozemku na Březině pod názvem festival Mýtina
2007 a žádá Obecní úřad o vyjádření. ZO festival bere na
vědomí, vyjádření k této akci napíše starosta obce.
 Starosta obce, pan Mráz předložil ZO nabídku na mapové
zpracování obce. ZO po projednání tuto nabídku zamítlo.
 ZO schválilo umístění antény na bezdrátový internet na
základní škole v Sokolči společnosti Coprosys Polabslý NET i
panu Jiřímu Váňovi. Za toto umístění pan Váňa poskytne
zdarma internet Obecnímu úřadu a Školní jídelně a společnost
Coprosys Polabslý NET poskytne zdarma internetové a
hlasové služby Základní škole.
 ZO schválilo převedení neinvestičního příspěvku na činnost
MS ČČK Sokoleč ve výši 5.000,- Kč.
 ZO schválilo závěrečný účet obce za rok 2006 a jeho
projednání uzavřelo vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením obce bez výhrad.
 ZO schválilo osvobození čp. 31 od poplatku za odpad.
Manželé Hláskovi od 1. 1. 2007 zaplatili poplatek trvalého
pobytu na čp. 208.
 ZO schválilo cenovou nabídku na vypracování projektové
dokumentace parcelace, inženýrských sítí a komunikace
v lokalitě na Poděbrady pana Ing. Arch. Ivana Sobotky a
Ing. Zdeňka Linharta.
Zastupitelstvo ze dne 30. 5. 2007
 ZO projednalo směrnici na zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a tuto směrnici chválilo s účinností od
1. 6. 2007.

Zasedání ze dne 7. 3. 2007
 ZO schválilo zrušení navýšení počtu pracovníků na VVP pro
rok 2007 na 5 zaměstnanců.
 ZO schválilo poskytnutí účelové investiční dotace na nákup
traktůrku s vozíkem na sekání trávy ve výši 163.900,- Kč pro
SK Sokoleč.
 ZO Sokoleč schválilo použití výtěžku z VHP f. Esotronik plus
ve výši 21.023,- Kč na vybudování autobusové čekárny.
 ZO schválilo vykácení čtyř smrků před bytovkou čp. 59.
 ZO schválilo osvobození následujících nemovitostí a osob od
poplatku za odpad pro rok 2007: čp. 28, 41, 44, 51, 53, 62, 63,
111, 117, 129, 134, 135, 138, 149, 157, 160, 164, 181, 191,
192, 206, 223, 224, 231, 244 - paní Zdenu Řehákovou, 251byt SK (nikdo zde nebydlí).
Zastupitelstvo ze dne 4. 4. 2007
 Byl projednán bezdrátový internet v obci, pan Pecl má na
škole umístěnou anténu, za kterou neplatí nájem ani
neposkytuje žádné služby. ZO požádalo pana Pecla aby do
příštího zasedání předložil písemnou nabídku služeb nebo
výše pronájmu za umístění antény. O umístění antény na ZŠ
má zájem i pan Váňa, který rovněž do příštího ZO předloží
písemnou nabídku služeb nebo pronájmu.
 ZO projednalo změnu č.1 územního plánu obce. Jedná se o
změnu p.č. 461/42 a 48 na smíšené využité výstavby, změnu
p.č. 461/9 na veřejnou občanskou vybavenost a změnu p.č.
461/1 na ostatní plochy. Změna p.č. 461/42 a 48 je pro firmu
Tannaco a 461/9 a 461/1 jsou pozemky na kterých by měl stát
dům pro seniory.
 Ing. Arch. Pavel Koubek, UK-24, který nám bude provádět
změnu ÚPO předložil cenovou nabídku na změnu ÚPO ve
výši 80.087,- Kč, kterou ZO projednalo. S cenovou nabídkou
ZO souhlasí s tím, že půlku ceny zaplatí firma Tannaco a
druhá půlka ceny se promítne do ceny pozemků, které od nás
budou vykupovat na stavbu domu pro seniory.
 Starosta obce, pan Mráz informoval zastupitelstvo o průběhu
kolaudace kanalizace, která je nyní již zkolaudovaná. Zbývá
ještě doplatit 10% pozastávka firmě VOD-KA ve výši
50.694,- Kč za vícepráce v naší obci. Proplacení faktury ZO
schválilo.
 TJ Sokol Sokoleč zaslala žádost na neinvestiční dotaci na
svojí činnost. V Sokolovně se každý den cvičí a náklady na
její provoz jsou vysoké, po zvážení situace ZO rozhodlo
poskytnout TJ Sokol Sokoleč neinvestiční příspěvek ve výši
25.000,- Kč.
 Stillking Films spol.s.r.o., Kříženeckého náměstí 322, Praha 5
zaslal žádost na uzavírku obecní cesty na Vrbovou Lhotu
z důvodu natáčení filmu. Natáčení by trvalo asi 2-3 dny
v měsíci květnu něco červnu. Za jeden natáčecí den
společnost nabízí 5.000,- Kč. ZO žádost projednalo a
doporučilo cenu za uzavírku ve výši 10.000,- Kč za jeden
natáčecí den.
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 ZO projednalo směrnici pro poskytování a účtování
cestovních náhrad a tuto směrnici schválilo s účinností od
1. 6. 2007.
 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo celoroční
hospodaření SOJP a závěrečný účet SOJP za rok 2006 včetně
zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru
kontroly, o výsledku přezkumu hospodaření SOJP s výhradou
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření.
 Byla projednaná nabídka geodetické kanceláře, informačního
systému Misys, na zpracování map katastrálního území
Sokoleč, kde budou zapracované veškeré parcely, veřejná
prostranství, domy, ulice, inženýrské sítě. Cena informačního
systému je asi 25.000,- Kč.
 Zastupitelstvo obce zvážilo možnost prodeje pozemku 458/2,
který je dle ÚPO určen k zástavbě, pozemek je
trojúhelníkovitého tvaru a má asi 1700 m², nejsou k němu
dotažené inženýrské sítě. Starosta obce zjistí zda by bylo lepší
pozemek zasíťovat a prodat ho jako stavební parcelu a nebo
ho prodat jako pole s tím, že si ho kupující zasíťuje.
 ZO projednalo opravu a nátěr márnice a hřbitovní zdi.
 ZO projednalo a schválilo převedení neinvestičního příspěvku
na činnost na MS ČČK za uspořádání dětského dne ve výši
2.000,- Kč.
 ZO schválilo převod peněz na investiční účet SOJP v celkové
výši 1.875.209,30,- Kč. Na splátku půjčky, na kterou je dle

zápisu z valné hromady SOJP potřeba převést za obec
Sokoleč částka 143.520,- Kč a na úhradu pozastávky na
kterou je dle zápisu z valné hromady SOJP potřeba převést za
obec Sokoleč částka 1.731.689,30Kč.
 ZO schválilo vyřazení následujícího drobného a
podrozvahového majetku z důvodu nefunkčnosti. Jedná se o
vyřazení: žací stroj., program PC, motor k sekačce, kytka,
lavice na mandl, řetěz do pily, poštovní schránka, lišta k pile,
vozík vespo.
 ZO schválilo směnu pozemků mezi obcí Sokoleč a paní
Hanou Krupkovou a paní Vlastou Nejedlou. Obec Sokoleč
v rámci plánované výstavby rodinných domů, v souladu se
schváleným územním plánem obce smění pozemky
parc. č. 695 a 739 v Kú Sokoleč, které jsou ve vlastnictví paní
Hany Krupkové a paní Vlasty Nejedlé za pozemek, který
vznikne oddělením z pozemku p.č. 659/3 v Kú Sokoleč, který
je ve vlastnictví obce. Geometrický plán pro oddělení
pozemku uhradí obec Sokoleč, návrh na zápis směnné
smlouvy podá na Katastrální úřad obec Sokoleč, která také
podá návrh na vklad a zaplatí daň z převodu nemovitostí.
 ZO schválilo převedení neinvestičního příspěvku na SK
Sokoleč ve výši 5.000,- Kč. Příspěvek bude použit výhradně
na uspořádání žákovského turnaje, který se bude konat dne
23. 6. 2007. Při nesplnění podmínek bude vrácen zpět na účet
OÚ Sokoleč.

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

ČINNOST SPOLKŮ
13. 5. 2007 – Jedenáct našich dětí se zúčastnilo atletického
soutěžení v Kolíně. Měřily se síly v těchto disciplínách: skok
daleký, hod kriket. míčkem, vrh koulí, běh. Děkujeme všem
dětem za jejich výkony.
25. 5. 2007 – V zahradě sokolovny se konal velký jarní úklid
hřiště. Poděkování patří našim mužům, jmenovitě: Ludvík J.,
Krejčík Z., Zemanec J. ml., F. Podhrazský, P. Petržálek, Jar.
Krojidlo, L. Dymeš ml., kteří rozřezali všechno dřevo, staré
stoly a židle a kompletně připravili hřiště na zahradě ke
sportování. Pomoc přišly i maminky našich dětí, a to paní
Kosinová, Petržálková, Provazníková a samozřejmě Magda
Zemancová. Děkujeme.
2. 6. 2007 – osm našich žákyň se zúčastnilo turnaje ve vybíjené
v Pečkách. Obsadily druhé místo. Děkujeme a gratulujeme.
3. 6. 2007 – Sportovní den a dětský den dětí a mládeže. Toto
odpoledne se konalo ve spolupráci s ČCK Sokoleč. Ve stylu
pohádkového lesa bylo určeno deset disciplín v lese. Za
provedené výkony děti obdržely sladkou odměnu a na zahradě
sokolovny je čekaly buřty z udírny.

Tělocvičná jednota Sokol Sokoleč
Ještě před tím, než začneme hodnotit činnost
Tělocvičné jednoty Sokol Sokoleč, vzpomeňme všichni
smutnou událost, kdy nás v lednu 2007 navždy opustila
naše dlouholetá členka Paní Věra Šátková.
Sestra Věra Šátková byla dlouholetou cvičitelkou
našich dětí a žen, obětavě nacvičovala skladby na
společná cvičení, která byla zakončena vystoupením na
Strahově, zajišťovala chod sokolovny a sama se starala
o údržbu jejího okolí. Zůstane nám všem velkým
vzorem. Nikdy nezapomeneme.

Činnost Sokola Sokoleč za I. pololetí 2007:
3. 2. 2007 – v naší sokolovně se konal Župní turnaj v malém
florbale. Tohoto turnaje se zúčastnily jednoty Nymburk, Velim,
Pečky, Cerhenice, Plaňany a místní Sokoleč.
V kategorii mladších žáků zvítězila TJ Plaňany. V kategorii
starších žáků zvítězila TJ Nymburk. TJ Sokoleč se umístila na
druhém místě.
3. 3. 2007 – se zúčastnil náš dorost (J. Čemus, J. Kadeřábek,
L. Bernard, Ludvík) turnaje ve florbale ve Velimi. Obsadili
čtvrté místo.
18. 3. 2007 – naši cvičitelé se zúčastnili jarního srazu cvičitelů
v Nových Dvorech (Z. Ludvíková, R. Konůpková a J. Čemus).
31. 3. 2007 – dorost se zúčastnil florbalového turnaje
v Nymburce (14-18 let) - Čemus, Kadeřábek, Bernard, Ludvík,
Mráz, Nykodým. V náročném utkání s družstvy z Nymburka a
Kostomlat obsadili naši dorostenci 7. místo.
1. 4. 2007 – florbalový turnaj v Nymburce - žáci (8-13 let). Naši
ve složení Sipajda A., Sipajda D., Veselý M. a Mráz F. obsadili
šesté místo.
15. 4. 2007 – dorost – turnaj ve florbale v Kostomlatech.
Děkujeme všem našim malým i těm starším florbalistům za
reprezentaci naší jednoty.
21. 4. 2007 – Jan Čemus úspěšně složil cvičitelské zkoušky.
Gratulujeme a těšíme se na další spolupráci s Honzíkem.

Po prázdninách, v září plánujeme s dětmi výlet do Nymburka na
kolech.
V prosinci budeme pořádat tradiční vánoční turnaj ve
stolním tenise.
O všech dalších sportovních akcích, kterých se naši cvičenci
zúčastní v průběhu druhého pololetí Vás budeme informovat.

Pozvánka na
COUNTRY ZÁBAVU, pátek – 28. září – sokolovna
Hraje skupina Trampoty. Zveme všechny milovníky country
zábavy a i ostatní příznivce tancování k hojné účasti.

POSVÍCENSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU
sobota – 10. listopadu – sokolovna
K tanci a poslechu hraje skupina ECHO 91. Přijďte se pobavit,
zazpívat a zatancovat si.
Výsledky z těchto akcí nám pomohou pokrýt běžné roční výdaje
na chod sokolovny.
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srnčata do tomboly na ples a jedno srnče do tomboly na poslední
leč. Z dančího na plán 1 daněk ve 2. v. tř. a 1 danče, jsme slovili
1 daňka ve 2. v.tř. Zvěřinu jsme použili pro vlastní spotřebu na
pohoštění při poslední leči.
Vloni jsme koupili 60 kachen, které jsme vypustili na
Fabrikantku a starali se o ně dva naši členové. Dne 23. 9. 2006
jsme uspořádali hon na kachny a slovili jsme 27 kachen. Zbytek
kachen byl sloven našimi členy na tahu. Celkem bylo uloveno
58 kachen.
U drobné jsme měli plán 80 zajíců a 130 kohoutu a slovili
jsme 108 kohoutu a 58 zajíců. Po uvážení stavu zvěře jsem hon,
který se měl konat 25. 11. 2007 zrušil.
Na první hon jsme se sešli 11. 11. 2007 i s hosty. Za hezkého
počasí se střelilo 66 bažantu.
Druhý hon byl opět na bažanty dne 17. 11. 2007, na něm byli
pouze naši členové a střelilo se 25 ks bažantů. Poslední leč byla
9. 12. 2007 a byla poměrně vydařená. Bylo sloveno 47 zajíců,
17 kohoutů a jedna liška. Celý krásný den byl zakončen veselou
zábavou a bohatou tombolou.
Na klapačku jsme nastoupili již tradičně 26. 12. 2007 Zde
jsme se domluvili, že budeme střílet pouze zajíce do tomboly na
ples. Sloveno bylo 11 zajíců, což bylo právě to, co jsme
potřebovali. Celkem za sezonu bylo uloveno 58 kachen, 108
bažantů, 58 zajíců, 9 srnců, 14 ks holé a 1 daněk, což je 688 kg
zvěřiny, tj. výtěžnost 0,77 kg na ha.
Je třeba, abychom se o zvěř i nadále dobře starali a snažili se
ji rozšířit a zachovat pro další generace.
Hospodář MS

Protože sokolovna je v provozu denně, chceme seznámit
všechny občany s pravidelnými ročními náklady na chod
sokolovny:
Spotřeba el. energie
17.000,- Kč
Spotřeba uhlí
30.000,- Kč
Úklidové prostředky+ toal. pap., mýdla
4.000,- Kč
materiál na drobné opravy
(žárovky, těsnění, barva, aj.)
7.000,- Kč
revize nářadí, revize elektro
3.000,- Kč
uklizečka sokolovny
12.000,- Kč
občerstvení pro děti při turnajích
3.000,- Kč
Celkem ročně
76.000 Kč
Tyto náklady musíme pokrýt z nájemného ze zábav, ze
sponzorských darů: Agro Sokoleč a také firmy Hydroproduct a
z dotace z OÚ Sokoleč, za které děkujeme.
Každoročně sháníme další sponzory a pokud to jde, pořádáme
sběr železného šrotu. Pořádáme také taneční zábavy a nezbývá
nám než na nich vydělat, abychom mohli pořídit další nové
vybavení sokolovny, nové cvičební pomůcky, náčiní, případně
se pustit do větších akcí na údržbu budovy.
Všechny Vás srdečně zveme na námi pořádané akce a žádáme
všechny rodiče, aby umožnili svým dětem přijít mezi nás.
Cvičení je pro ně určitě zdravá zábava, která jim prospěje
k jejich zdraví, k jejich soužití s kolektivem a ke zdokonalování
jejich výkonnosti.
Protože chceme založit kroniku a archiv Sokola, žádáme
všechny občany, pokud mají jakoukoliv památku, fotografie ze
spartakiád a sletů a chtěli by je věnovat do naší „síně tradic“,
prosíme odevzdejte je paní Magdě Zemanové nebo E. Čápové.
Děkujeme.
Výbor TJ Sokol Sokoleč

SK SOKOLEČ
Díky výborným výsledkům, které naši fotbalisté dosahují
velice dobře reprezentují jméno Sokolče na mnoha místech
Středočeského regionu.
V dnešní době je velice dobře udržované hlavní hřiště.
V mnoha ohledech můžeme říci, že je jedním z nejkvalitnějších
z okolí. Pro úspěchy družstev má vliv právě i toto prostředí, ve
kterém mužstva trénují i hrají. Pro trénink je vyčleněno také
tréninkové hřiště, které je nyní v úpravě.
I v dnešním roce se družstva umístila na velice dobrých
místech ve fotbalových tabulkách. Musíme především
poblahopřát žákovskému družstvu, které vybojovalo 1. místo
v okresní soutěži. Ale ani dospělí si nevedli špatně: Sokoleč A
skončilo na 7. místě a Sokoleč B se umístilo na 3. místě tabulky.
Za vynikající výsledky všem mužstvům blahopřejeme a hlavně
hodně úspěchů v dalších soutěžích.
23. 6. 2007 se uskutečnil žákovský turnaj za účasti družstev:
Sk Sokoleč, SK Pečky, dorostenky Slavie Praha a dorostenky
Slavie Hradec Králové. Tento turnaj vyhráli žáci SK Sokoleč a
za celý turnaj neobdrželi ani jediné gól, za což gratulujeme.
(JB)

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BŘEZINA V ROCE 2006
Tak jako každý rok, tak i letos se scházíme, abychom
zhodnotili činnost našeho sdružení po stránce lovecké i
pracovní. Loňská tuhá a dlouhá zima byla nejhorší za posledních
mnoho let, a to se v přírodě podepsalo na stavu dospělé zvěře,
ale hlavně na přírůstcích. Počasí mělo také vliv na zdržení
polních prací a když nám bažanti zasedli, tak se začalo teprve
diskovat tam, kde zvěř již zasedla. Na druhou snůšku začala
velká sucha a v důsledku toho se bažanti špatně vylíhli. V
uplynulé sezoně jsme při večerní čekané, obchůzkách nebo
v betonových lapacích slovili 5 lišek, 8 koček a 4 straky. Jedna
liška byla slovena při společném honu.
V zimních a jarních měsících jsme zkrmili 60 q jadrných
krmiv, velké množství zadiny a odpadu z družstva, 80 kg soli,
100 q řepy a mrkve, 50 kg kaštanů a seno. Ještě nám zbylo asi
tak 70 q obilí, které ještě použijeme při odchovu kachen a
podzimním přikrmováním. V lednu jsme předložili srnčí zvěři
dvakrát po sobe Cermix, který je určen k ozdravení srnčí
populace od střečkovitosti. V zimních měsících jsme vybudovali
3 koroptví boudy, které slouží koroptvím k úkrytu před počasím
a dravci. V přírodě jsme vybudovali nová slaniska, krásnou
kazatelnu na Březině a dva nové žebříky.
Lovecká sezona začala odstřelem srnců. Měli jsme plán 9 ks a
to 3 v I. v. tř., 3 ve II. v. tř. a 3 ve 3. v. tř. Tento plán jsme splnili
i v předepsaných třídách. Dva srnce jsme dali p. Vomelovi na
pohoštění pracovníků, kteří nám stavěli garáž a zbytek byl
prodán. Na plán 8 srn a 8 srnčat jsme slovili pouze 6 srn a 7
srnčat. Po zjištění, že se nám vyskytovalo jedno postřelené srnče
v revíru, jsem požádal o povolení mimořádného odstřelu, který
se musel uskutečnit do 20. 1. 2007. Toto srnče bylo sloveno.
Zvěřina byla rozdělena mezi členy, na tři členy se nedostalo, ale
i když si mohli srnce střelit, nevyvinuli žádnou zvláštní aktivitu
k dosažení odlovu. Tři srnčata jsme dali za dvě fůry krmení, dvě
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HOSPODAŘENÍ AGRO SOKOLEČ
hrozí. Z mladé generace jen minimum lidí vidí v zemědělství
perspektivu a hodlá s ním spojit svůj život. Z oboru odcházejí ti
mladší a naše zemědělské školství vychovává absolventy, kteří
z 99 % končí mimo svůj obor. V zemědělství tak nejen ubývá
pracovníků, ale jejich věkový průměr se zvyšuje.“
V živočišné výrobě jsme zahájili v měsíci dubnu 2006 první
etapu výstavby stáje pro dojnice s bezstelivovým ustájením,
kejdovým hospodářstvím a automatickými dojicími roboty.
Hlavní důvod této výstavby byla personální otázka v našich
chlévech (většina dojiček je v důchodovém věku) a také staré
stáje, které nevyhovují současným předpisům pro odchov
dojnic. Výstavba byla prováděna dodavatelsky stavební firmou
FC Nymburk s.r.o.a byla ukončena v polovině května 2007.
V průběhu června probíhá zkušební provoz a proběhne i
kolaudace stavby.
Na výstavbu kejdového hospodářství a výstavbu chléva
jsme žádali o dotace z prostředků EU. Z požadovaných
finančních prostředků nám bylo přiděleno z EU pouze 40%.
Vyplacená dotace sníží úvěrové zatížení a zlepší důchodovou
situaci podniku.
Protože kapacita kejdové jímky a kapacita mléčnice je
postavena i pro druhou část stáje, společnost opět zažádá o
přidělení dotací na druhou etapu. S dostavbou započneme až po
přidělení dotací. V současné době vyřizujeme stavební povolení
na tuto druhou etapu.
Tím bude vyřešeno kompletní ustájení dojnic a očekáváme
od něj zlepšení zdravotního stavu dojnic, zvýšení užitkovosti a
rentability výroby mléka.
Společnost také rozhodla o zrušení výroby prasat, kdy
průměrná tržní cena za l kg vepřového byla v roce 2006 31,- Kč
a výrobní náklad se pohyboval kolem 40,- Kč za l kg. Ztrátovost
této výroby je dlouhodobá. Za těchto podmínek nelze nadále
udržet chov prasat. V průběhu roku 2007 dojde k ukončení této
výroby.
Zemědělství zůstává nadále velmi složitým odvětvím a
nezbývá než věřit, že se bude situace zemědělců zlepšovat.
Ing. Emilie Svobodová
A G R O SOKOLEČ, a.s.

Zprávy z hospodaření A G R O SOKOLEČ, a.s,.
Zemědělství v roce 2006 bylo ovlivněno řadou objektivních
vlivů. Výnosy obilovin se přibližovaly výnosům z roku 2005,
tržní ceny mírně vzrostly. Naše společnost musela dohonit řadu
prací v RV z podzimu z důvodů dlouhodobé opravy dvou
velkých traktorů. Především v prvním pololetí se dařilo prodat
zásoby roku 2005 za vyšší ceny než při sklizni. Ziskovou
plodinou se stalo žito.
Průměrné tržní ceny jednotlivých druhů obilovin v roce
2006:
Pšenice ozimá výnos 3,23 t/ha, tržní cena 2 900,- Kč/tunu
Pšenice jarní
výnos 2,90 t/ha, tržní cena 3 700,- Kč/tunu
Ječmen jarní
výnos 2,80 t/ha, tržní cena 3 120,- Kč/tunu
Žito
výnos 3,80 t/ha, tržní cena 3 450,- Kč/tunu
Ani v roce 2006 neobdrželi zemědělci v ČR stejnou výši
dotací jako původní státy EU. První platbu dotací za rok 2006
jsme obdrželi koncem prosince a poslední až v červnu 2007.
Vzhledem k tomu, že tržní ceny za jednotlivé komodity nekryjí
vynaložené vstupy do výroby, které rostou každoročně, bez
těchto dotací nelze dosáhnout rentability výroby.
Do půdy se dávají jen nezbytně nutná hnojiva a chemikálie.
Nezbývá, než se ztotožnit s názorem ředitele naší
společnosti Ing. Milana Spremo:
„Dovoz výrobků, ať už se týká obilí nebo masa značně
omezuje konkurenceschopnost našeho zemědělství. Protože
obchodní řetězce v ČR jsou bez výjimky v cizích rukou, rostou
dovozy potravin a čeští výrobci ztrácejí místo na trhu. V honbě
supermarketů za nižší cenou tak český občan spokojeně
konzumuje masné výrobky bez masa a mléčné výrobky bez mléka
a pochvaluje si, jak levně nakoupil. Stejně si pochvaluje vláda,
jak se daří na úkor zemědělců udržovat sociální smír. Tak se
zdůrazňuje, o kolik stouply dotace, ale nikdo se nezabývá
myšlenkou proč rozdíl průměrných mezd v zemědělství oproti
národnímu hospodářství jako celku v roce 2006 už stoupl na
4 610,- Kč, samozřejmě v neprospěch zemědělců.
Zde, spolu s uměle vytvářeným negativním pohledem na
zemědělce jako na profesní skupinu, které se stále něco nelíbí, se
skrývá vůbec největší nebezpečí, které českému zemědělství

Vydává OÚ Sokoleč. Za případné chyby se předem omlouváme.
V Sokolíku chceme informovat o všem, co by občany mohlo zajímat. Uvítáme proto náměty a příspěvky od organizací i občanů. Příspěvky mohou být upraveny, ale
obsah zůstane nezměněn. Za obsah článků zodpovídá autor.
Příjem zpráv: členové redakční rady, úřednice OÚ, Jana Boumová – Jabloňová 177.
Redakční rada: Jana Boumová – odpovědný redaktor (zprávy ze zastupitelstva, organizace), Marta Fajmonová (úvodník), Mgr. Jana Seibertová (ekonomika,
hospodářství), Ing. Věra Sipajdová (společenská rubrika a korektura), Ludmila Svobodová (sport, kultura), Jana Boumová ml. (grafické zpracování).
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