Vážení spoluobčané!
Výstavba kanalizace v naší obci se blíží nezadržitelně k závěru, a já bych Vás chtěl seznámit s tím, jak bude právě tento závěr
probíhat.
V měsíci květnu až začátkem června bude namontováno technologické vybavení do přečerpávací stanice a ČOV, budou
dokončeny tlakové zkoušky jednotlivých řadů. Zároveň s tím budou prováděny předpřejímkové terénní úpravy prostranství na
místech, kde se již nebude kopat, nebo se nebudou provádět případné opravné práce. Firma doveze na určené místo štěrk a zeminu,
aby občané si měli možnost použít tento materiál k případným úpravám před svými domy. Samozřejmě, že ve smlouvě má firma
povinnost uvést vše do původního stavu. Víme ale, že ne všude se nám ten původní stav líbil.
V červnu předpokládáme, že se uvede do zkušebního provozu ČOV a sokolečská přečerpávací stanice. Pokud bude
technologické zařízení fungovat bez závad, měli bychom se postupně po jednotlivých větvích připojovat se svými domovními
přípojkami. Předem budeme spolu se zástupci firmy seznamovat jednotlivé majitele s termíny jejich připojení. Připojování musí
probíhat organizovaně a nemůže se připojovat každý jak chce. Protože se jedná prakticky o několik týdnů, je potřeba, abyste
urychleně začali provádět přípravné práce pro možnost co nejrychlejšího připojení. Pokud někdo začne s prací týden před připojením,
mohlo by se mu stát, že nezvládne dokončit domovní přípojku včas.
V červnu a v červenci se budou provádět konečné úpravy povrchů místních komunikací. Záměrně jsme tyto práce odsouvali
až na letní měsíce, protože jednak se povrch alespoň zčásti zhutní a také při vyšších teplotách je větší předpoklad, že se opravované
plochy lépe spojí.
Jistě víte, že při uzavírání smlouvy s VOD-KOU se nám podařilo prosadit i odkanalizování nových 22 parcel, které
v původním projektu nebyly. Přestože projektové práce a stavební povolení se protahovalo, v současné době jsou již tyto věci
dořešeny. Předpoklad dokončení prací na těchto parcelách je konec srpna. Pevně věřím, že v té době již celá obec bude připojena a
zkušební provoz pojede naplno. Záleží na nás všech, abychom se co nejdříve naučili pouštět do kanalizace jen to, co tam patří, aby
poruch a závad bylo co nejméně. Jistě je přáním každého z nás, aby nám kanalizace sloužila co nejlépe, aby se nám díky ní zlepšila
voda v našich studních a celkově životní prostředí v obci.
František Dymeš
starosta obce



ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Zasedání ze dne 12. 1. 2005
 OZ odsouhlasilo návrh rozpočtového opatření č. 7, návrh
byl projednán ve finančním výboru a doporučen ke
schválení.
 OZ starosta seznámil s nařízením vlády č. 697/2004 o
odměnách členů zastupitelstev obcí, zastupitelstvo zamítlo
navýšení odměn zastupitelům.
 OZ odsouhlasilo převedení částky 1.042.044 Kč na úhradu
faktury od firmy Vod-ka ze září 2004 splatnou k 6. 1. 2005.
 OZ odsouhlasilo pověřit starostu obce k uzavření smluv na
vykoupení pozemků od soukromých vlastníků za
mysliveckým areálem na vybudování stavebních parcel.
 Na zasedání zastupitelstva byla otevřena zapečetěná
pokladna, do které OÚ ve spolupráci s MS ČČK provedl
sbírku v obci na pomoc oblastem postiženým tsunami. Bylo
vybráno 10.100 Kč. Členové zastupitelstva odsouhlasili ze
svých fin. prostředků zaslat 10.000 Kč.









nebo informaci o parcele a formulář žádosti o stavební
povolení.
OZ schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi
obcí a ČR - Správou železniční dopravní cesty na prodej
parcely o výměře 20m2, která bude použita na betonový
stožár pro stavbu „Pilotního projektu GSM-R“.
OZ rozhodlo zaslat finanční částku 10.000 Kč věnovanou
na pomoc oblastem postižených tsunami na účet nadace
ADRA.
OZ schválilo žádost pana J. Krojidly na uložení stavebního
materiálu na obecním pozemku v levém rohu u zdi p. Šváry
za podmínek, že nedojde k poškození vysazených ovocných
stromů a po odvozu bude uveden do původního stavu.
OZ schválilo zapůjčení zasedací místnosti MS ČČK na
uspořádání výroční členské schůze bez poplatku.
OZ schválilo zapůjčení zasedací místnosti pí. Mojžíšové na
velikonoční výstavu. Cena nájemného je 600 Kč.

Zasedání ze dne 9. 2. 2005
 OZ schválilo inventarizaci majetku obce provedenou
k 31. 12. 2004.
 OZ schválilo příspěvek na dopravní obslužnost pro rok
2005 ve výši 170 Kč na občana.

Zasedání dne 26. 1. 2005
 OZ rozhodlo zajistit hromadnou projektovou dokumentaci
na soukromé kanalizační přípojky pro naši obec, uhradí ji
z peněz obce – 85.000 Kč a každému majiteli nemovitosti,
který zaplatil příspěvek na kanalizaci zajistí výpis z LV

1









OZ schválilo uzavření smlouvy o dílo s panem ing. Šírem
na hromadnou projektovou dokumentaci kanalizačních
přípojek.
OZ schválilo zřizovací listinu rady školy pro ZŠ letce
Františka Nováka Sokoleč k 1. 3. 2005.
OZ schválilo změnu názvu Základní škola letce Františka
Nováka, Sokoleč, okr. Nymburk na název Základní a
Mateřská škola letce Františka Nováka, Sokoleč.
OZ odsouhlasilo zhotovení pohlednic obce podle bočního
leteckého snímku s názvem a znakem obce.
OZ schválilo prodej vyřazeného el. sporáku ze školní
jídelny Mysliveckému sdružení Sokoleč za cenu 2.500 Kč.






Zasedání ze dne 23. 2. 2005
 OZ schválilo pravidelný servis počítačové sítě v ZŠ firmou
Autocont za cenu 3.319 Kč + DPH měsíčně.
 OZ se seznámilo s informací ředitelky ZŠ Mgr. V.
Dubinové o zápisu do 1. třídy, kterou absolvovalo 9 dětí.
Informaci o projektu EKO ŠKOLA. Změny v budově školy.
 OZ schválilo návrh rozpočtu Svazku obcí Jižní Polabí na
rok 2005.
 OZ schválilo převedení finančních prostředků na OSJP na
dva účty.
 OZ se seznámilo se zajištěním Masopustu.



OZ schválilo převod finanční částky 176.352 Kč - jedná se
o neinvestiční náklady za rok 2004 na žáky naší obce, kteří
plní povinnou školní docházku v ZŠ v Poděbradech.
OZ schválilo převod finanční částky 1.602.885,50 Kč na
účet SOJP - jedná se o investiční dotaci na proplacení
faktury.
OZ schválilo prodej stavební parcely č.p. 392/41 o výměře
1.277 m2 slečně Veronice Čápové za 100 Kč/m2.
OZ schválilo převod finanční částky 15.000 Kč na účet TJ
sokol Sokoleč jako neinvestiční dotaci na provoz.
OZ schválilo investiční dotaci na střechu sokolovny ve výši
300.000 Kč. Dotace bude převedena až po uzavření
smlouvy, aby bylo zajištěno, že akce bude dokončena.
OZ schválilo žádost pana R. Řeháka na pokácení ořechu za
domem č.p. 225 do 31. 3. 2005.

Zasedání ze dne 13. 4. 2005
 OZ schválilo rozpočtové opatření číslo dvě.
 OZ schválilo osvobodit od poplatku za svoz odpadu děti
narozené v průběhu roku. Tyto děti budou platit až od
1. 1. 2006.
 OZ schválilo výjimku z počtu dětí mateřské škole a to do
výše 28 na školní rok 2005/2006.
 OZ schválilo žádost ředitelky ZŠ na vnitřní stavební
úpravy, které si škola uhradí z neinvestiční dotace od obce
na rok 2005.
 OZ schválilo neinvestiční dotaci ve výši 5.000 Kč pro Tenis
Sokoleč na rozvoj žákovského tenisu v obci. Dotace bude
poukázána na účet spolku.
 Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno, že bude třeba nechat
vyrobit 67 cedulí pro označení ulic v obci. Cedule budou
pozinkované, potažené umělou folií (rozměr 300x600 mm).
 Obecní zastupitelstvo vyčká se zavedením internetu do
knihovny až do vypsání grantů ohledně příspěvku na
počítačové vybavení.

Zasedání ze dne 9. 3. 2005
 OZ schválilo rozpočtové opatření č. 1.
 OZ schválilo požadavek na zřízení veřejně prospěšných
prací pro 7 lidí.
 OZ schválilo žádost pana J. Janečka na umístění atrakcí na
pouť a posvícení v roce 2005.
 OZ schválilo osvobození následujících nemovitostí a
občanů od poplatku za odvoz odpadu pro rok 2005.
Nemovitosti čp. 18, 28, 38, 41, 44, 53, 60, 63, 67, 129, 135,
149, 157, 160, 164, 179, 181, 191, 192, 206, 231a pan
F. Brhlík, J. Šíma, Z. Řeháková a J. Doskočilová.
 OZ schválilo stavbu dílny a lakovny na parcele č.p. 33.

Zasedání ze dne 27. 4. 2005
 OZ schválilo zhotovení trativodu od č.p. 310 do rybníka a
nákup PVC trubek na tento trativod.
 OZ schválilo rozšíření veřejného osvětlení do slepé uličky
k rodinnému domu č.p. 19.

Zasedání ze dne 30. 3. 2005
 OZ schválilo převod částky 75.695 Kč z neinvestičních
příspěvků zasílaných ZŠ na investiční dotaci. Ta bude
použita na nákup nového sporáku do školní jídelny.
 OZ zrušilo rozhodnutí o přijetí 7 lidí na veřejně prospěšné
práce a schválilo přijmout na VPP 6 zaměstnanců:
V. Krojidlovou, J. Melezinkovou, I. Třískovou, Š. Simana,
J. Krause a Z. Krause.
 OZ schválilo pojmenování ulic v obci (příloha Sokolíku).

Zasedání ze dne 4. 5. 2005
 OZ schválilo převod finanční částky 1.165.393 Kč na účet
SOJP. Jedná se o investiční dotaci na proplacení faktury.
 OZ schválilo rozpočtové opatření č. 3.



KULTURA
Celkem

OHLÉDNUTÍ ZA MASOPUSTEM
5. 3. 2005 proběhla v naší obci po 10 letech společná
akce všech spolků a příznivců MASOPUST 2005. Akce
proběhla celkem úspěšně po všech stránkách, a tak vám
předkládám malé finanční ohlédnutí.
PŘÍJMY
Pokladna dopoledne
18.820 Kč
Pokladna odpoledne
11.250 Kč
Šatlava dopoledne
3.900 Kč
Šatlava odpoledne
5.528 Kč
CIKÁNKY
1.583,50 Kč
Vstup zábava
7.825 Kč
Tombola
5.708 Kč
Kuchyně
4.228 Kč
Výčep
14.588 Kč

VÝDAJE
Kapela ráno
Kapela zábava
Ostatní výdaje: půjčení masek, výzdoba,
občerstvení pro účastníky průvodu, autorská
práva a další výdaje
Celkem

96.534,50 Kč

9.300 Kč
6.000 Kč

38.304,70 Kč

Čistý zisk z celé akce je 58.229,80 Kč. Na schůzce
účastníků byli všichni seznámeni s vyúčtováním a společně bylo
rozhodnuto, že částka z májů z roku 1998 bude k výtěžku
přidána (10.408,20 Kč) a celá částka 68.638 Kč bude použita na
vybavení sokolovny židlemi, což byl původní záměr
MASOPUSTU.
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Poděkování patří všem účastníkům průvodu, kteří si
neváhali obléci zapůjčené masky a případně si vlastní vyrobit a
to jak sokolákům tak přespolním, kteří si chtěli užít trochu
venkovské tradice. Bezesporu náš obdiv a úctu si zaslouží
věkem nejstarší účastník pan Mojžíš v roli medvědáře, jehož
životní elán a entusiasmus jsme všichni obdivovali po celý den
v průvodu a při tanci o masopustní zábavě už pouze tiše záviděli
nadšení a kondici.
Obdiv a nadšení sklízely všechny masky. Přestože byly
trampoty s postavami ženicha a nevěsty, výsledek byl krásný.
Zaslouženou pozornost budily malé houbičky muchomůrky,
které statečně vydržely po celý den chodit po vesnici
s průvodem. Dryáčnické cikánky probraly své šatníky a
výsledek byl vskutku „cikánský“, zvláště s doprovodem téměř
autentických cikánských baronů. Všechny ostatní masky –
medvěd, pejsek s kočičkou, Křemílek a Vochomůrka, mimina,
opice, černošky, trpaslíci a neohrožení policajti se líbily. Všem
zúčastněným patří dík, že vydrželi a ještě bavili sebe a všechny
přihlížející.
Poděkování si zaslouží manželé Nechvílovi za bezchybný
chod šatlavy společně s panem Soblahovským, který zajišťoval
její přesun traktorem. Pánové s pokladnou v čele průvodu pan
Horáček a pan Bouma, kteří vybírali příspěvky za hraní u
jednotlivých stavení. Skvělá byla spolupráce myslivců, guláš
v provedení pana starosty a jeho pomocníků neměl chybu. O
zásobení alkoholem se postarali chovatelé v zastoupení pana
Kosiny a pana Mráze. Kuchyňku dobře zajistily dámy
z červeného kříže paní Pelikánová a paní Boumová. Výčep,
vstup a obsluha v sále v režii sokola byla také na jedničku
v podání paní Vejtrubové, Zemancové, Čápové, Ludvíkové Z.,
Ludvíkové Zl., pana Podrázského, Zemance. Tombolu zajistily
paní Šťastná, Svobodová a Čápová. Poslední dopočítání, sepsání
zůstatku, zásob v sokolovně provedla paní Svobodová a
Boumová.
Díky patří myslivcům z Pňova za zapůjčení maringotky
pro šatlavu. Zemědělskému družstvu AGRO Sokoleč a.s. za
zapůjčení traktoru. Panu Mrázovi a paní Pavlíčkové za dobrou
spolupráci při zásobování celé akce. Video štábu Zemanových
za kazetu se záznamem a fotodokumentaci E. Čápové.
Zaměstnancům obecního úřadu paní Bernardové a panu
starostovi Dymešovi za spolupráci a zajišťování některých
služeb.
Děkujeme všem občanům, kteří přispěli do tomboly.
Sešlo se na 130 cen.


















přípravu všech masek, co a jak v průběhu průvodu dělat a
jak se chovat.
Hned v začátcích průvodu se zastavovala auta německy
mluvících cizinců, kteří neváhali s fotoaparáty sledovat
průvod a německy žasnout nad tím, co se na vesnici děje.
Průvod masek nezaskočil ani Nymburský deník, který
dostal přesné informace od nejstaršího účastníka průvodu a
konání masopustu v Sokolči a vznikl tak krásný článek
v pondělním tisku.
Někteří místní obyvatelé odjeli o víkendu z obce, ale
zaplatili dopředu „příspěvek“, i když se u nich nehrálo.
Někteří pro změnu dělali, že nejsou doma a vůbec
neotevřeli a k masopustní tradici se nechtěli znát.
V každém stavení dostal průvod masek občerstvení
v podobě „frťana“ a nějakého malého zákusku. A co
příjemně překvapilo: řízečky u Coufalů, bramboráčky u
Čapků, utopenci u Čiháků a v odpoledních hodinách plato
hrnečků s pořádným „turkem“ u Bernardových.
Kapela předpokládala konec nejpozději v 15.00 hodin,
poslední závěrečnou písničku před sokolovnou hráli v 17.15
hodin a jak tvrdili „mleli z posledního“. Ostatně to tvrdily i
masky, ale téměř všechny dorazily na zábavu.
Ve 20.00 hodin byl sál na zábavu téměř prázdný. Byla zde
pouze kapela a obsluha. V 21.00 hodin se sešlo přes 150
lidí.
Ve 02:00 hodin tančil, juchal, panákoval a bavil se ještě
celý sál – zábava se vydařila.
Nejkrásnější bylo bezesporu počítání peněz na OÚ. Krabice
kovových i papírových peněz byla krásnou odměnou a
všem přítomným dámám se sčítalo velmi dobře. Nadšený
byl i pan starosta, který pečlivě zapisoval statistiku o
získaných penězích v průběhu celé akce.
V pokladně se našly KUNY, MARKY, ŽETONY DO
VOZÍČKŮ V SUPERMARKETECH, KNOFLÍKY A
HRST DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH PLATIDEL.
Výsledný zisk předčil všechny i ty optimistické odhady,
které jsme měli. A tak díky vám všem za spolupráci,
pomoc, a aktivní i pasivní účast.
Částka bude použita na židle do sokolovny, i když naše
představy o bytelnosti, dobré skladnosti, vhodné velikosti a
cenně židlí nás nutí stále ještě hledat, kde je nejvýhodněji
zakoupíme, nebo necháme vyrobit.
Jana Boumová

KULTURNÍ KOMISE OBECNÍHO ÚŘADU

Nyní mi dovolte malé postřehy a zajímavosti z příprav a
průběhu masopustu:
 Termín masopustu jsme odsunuli na březen s přesvědčením,
že bude již jaro. Chyba lávky. Čtrnáct dní před masopustem
mrzlo jen praštělo, teploty dosahovaly až minus patnáct
stupňů Celsia. Nebesa nám ale byla nakloněna. V sobotu
bylo slušně nad nulou a svítilo i sluníčko – tedy krásné
počasí se sněhovým popraškem.
 V úterý 1. 3. 2005 zůstalo 15 nevyzvednutých masek a
důležitá role ženicha pro angínu původní účastnice nebyla
obsazena.
 V pátek večer jsme měli ženicha, ale pro změnu nebyla
nevěsta. Ani havárie čerpadla v zaměstnání nezabránila naší
nevěstě navrátit se v půlnoci s týdenní pracovní cesty a ráno
nastoupit v bílých šatech se zlatými loknami a kyticí
v průvodu masek.
 Zmatky v sobotu ráno při scházení masek trochu byly, ale
průvod vyrazil přesně podle časového harmonogramu.
Pravda je, že jsme podcenili dostatečnou psychologickou

Nabízí zájezd na muzikál Daniela Landy

TAJEMSTVÍ
divadlo Kalich Praha
Recenze: zaujme svým námětem, dramatickou stavbou, hudbou.
Vynikající obsazení v podání Lucie Vondráčkové, Filipa Blažka,
Lucie Šoralové, Martina Dejdara a nápaditá scéna Váslava
Mikuleho podporují Landův záměr kombinovat mystiku s ryzí
realitou.
Objednáváme vstupenky na říjen, případně listopad v pracovní
dny od 19.00 hodin.
Ceny vstupenek: stání 199 Kč, boční balkony 399 Kč, středový
balkon 599 Kč, hlediště: 1.-3. řada 699 Kč, 4.-11. řada 599 Kč,
12.-19. řada 499 Kč.
Cena za dopravu autobusem: 50 Kč/osobu.
Zájemci se mohou hlásit do 20. června u paní Bernardové na
OÚ.
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ČINNOST SPOLKŮ
potěšila především účast naší nejmenší generace, která
absolvovala trasu lesem v kočárcích a i miminka ji zvládla
hravě díky péči rodičů.

ZPRÁVA O ČINNOSTI MS ČČK SOKOLEČ
Činnost naší organizace v roce 2004 byla poměrně rozsáhlá a
zaměřila se především na akce pro děti a ženy v obci. Měli jsme
98 členek a členů. Výbor, který je patnáctičlenný, připravil ve
spolupráci se členy a našimi přívrženci tyto akce:
 16. 1. 2004 - Výroční členská schůze s posezením a
hudbou.
 31. 1. 2004 - Kloboukový bál - výroba Piliňáků jako cen
útěchy, orientální tanečnice se svíčkami, soutěž o nejlepší
klobouk.
 10. 4. 2004 - Country zábava - vystoupení dívek ze Sokola
Sokoleč.
 20. 3. 2004 - nákupní výlet do Polska.
 Květen - Bleší trh ve spolupráci se Sokolem Sokoleč.
 12. 6. 2004 - Pouťová zábava.
 FINANČNÍ SPONZORSKÝ DAR PRO SPECIÁLNÍ
ŠKOLU PODĚBRADY – 5.000 Kč.
 27. 6. 2004 - Dětský den na hřišti - 10 soutěží po
absolvování - odměna nafukovací míč, občerstvení grilovaná klobása, vystoupení psovoda se psem.
 17. 10. 2004 - Country zábava - vystoupení pražské
skupiny ALDEBARAN.
 Říjen, listopad - pletení z ratanu – kurzy pro zájemce, kteří
si upletli košíčky, tácky, zvony a další výrobky.
 17. 11. 2004 - nákupní výlet do Polska - 2 autobusy.
 10. 12. 2004 - Mikulášská besídka s diskotékou, balíčky,
vystoupení fakíra.
 17. 12. 2004 - Zabezpečení posezení pro důchodce.
 Dárky pro členky MS - keramické zvonky.
 FINANČNÍ SBÍRKA NA OBLASTI POSTIŽENÉ
TSUNAMI, příspěvek od organizace 5.000 Kč. Odesláno
na speciální konto ČČK.

Rádi bychom poděkovali všem našim členům za
spolupráci a podporu všech akcí, které pořádáme. Dík patří
členkám výboru, které dokáží vyšetřit čas při své práci
v zaměstnání i doma na pořádání akcí nejen pro sebe, ale i pro
druhé, aby život v naší obci byl pestrý a rozmanitý a v ničem si
nezadal se životem ve městě. Jsme vděčni také sponzorům, kteří
přispívají do tomboly a na akce pořádané pro děti. Děkujeme
vám za vaše příspěvky.
Jana Boumová

ČINNOST TJ SOKOL
POLOLETÍ 2005

SOKOLEČ

ZA

I.

Tělocvičná jednota Sokol Sokoleč zahájila svou činnost
v roce 2005 sokolským plesem v lednu, který se vydařil a
výdělek nám pomohl našetřit peníze na opravy sokolovny.
Děkujeme všem, kteří přispěli a zúčastnili se.
Dne 12. 2. 2005 proběhlo školení cvičitelů v Pečkách. Z
naší
jednoty
složili
úspěšně
cvičitelské
zkoušky
Drahokoupilová, Šafránková, Čemus a Kulich. Gratulujeme.
Dne 19. 3. 2005 se zúčastnili naši florbalisté /dospělí/
turnaje v Praze.
Dne 19. 3. 2005 a 20. 3. 2005 probíhal turnaj v malém
florbale ve Velimi /7 - 15 let a 15 - 18 let/, kde jsme obsadili
4. místo.
V Kostomlatech probíhal 3. 4. 2005 župní přebor ve
florbale. Naši dorostenci – Hajný, Čemus, Kadeřábek, Bernard a
Kvíz zvítězili a byli nominováni na soutěž v Praze, která se
konala 14. 5. 2005 na Vinohradech.
Ve stejný den byl také miniflorbal v Nymburce /7 – 15
let/.
Dne 23. 4. 2005 jsme se zúčastnili soutěže v plavání
v Kolíně. Za dorost obsadil Kadeřábek 2. místo, za starší žáky
Dohnálek 2. místo a za mladší žáky Botek 3. místo.
Dne 7. 5. 2005 se konal velký májový turnaj ve florbale
v sokolovně v Sokolči, kterého se zúčastnilo 9 družstev. Vyhráli
naši – skupina Řehák Petr a spol. Pro deštivé počasí se
neuskutečnilo posezení v zahradě sokolovny, přesto to náladu
našim mužům nepokazilo.
Dne 15. 5. 2005 se zúčastnilo 12 dětí měření sil v atletice
v Kolíně. Tam obsadil 2. místo Michal Švesták a 4. místo Milan
Botek.
Všech soutěží dětí se účastní naše cvičitelky Magda
Zemanová a Zlatka Ludvíková. Dopravu na tyto akce nám
kromě těchto dvou cvičitelek velmi ochotně zajišťují také rodiče
dětí, především paní Botková, pan Sipajda a pan Švesták svými
vlastními auty. Všem patří poděkování za jejich ochotu a zájem.
O plesech a zábavách předtančovaly naše žákyně velmi
pěkné skladby, které s nimi ochotně nacvičuje Zlatka
Ludvíková.
Speciální poděkování patří našim dorostenkám a
dorostencům, kteří si sami vytvářejí choreografii tanečků pro
představení na plesy a zábavy a vždy je radost se dívat na jejich
skladby. Jsme rádi, že jdou příkladem všem při ochotném
rovnání stolů před zábavami, ale i úklidu stolů a židlí po
zábavách. Rádi pomohou se vším, o co jsou požádáni. Věříme,
že nám v nich roste nová generace a že jednou bude sokolovna
ve správných rukou.

V roce 2005 jsme pokračovali další činností:
 25. 2. 2005 – proběhla výroční členská schůze s volbou
nového výboru, přijetí nových členů, velmi pěkná beseda
Vlastimila Chadima nutričního poradce z Lázní Poděbrady
a.s. o civilizačních chorobách, které souvisí se správným
stravováním. Ing. Magdalena Pavlíková paní vedoucí
racionální výživy Jiřka Poděbrady nám připravila vynikající
ochutnávku jídel z TOFU, sojového masa, čočky, fazolí,
cizrny, sojových bobů společně s ukázkou racio potravin.
 5. 3. 2005 – spolupráce s ostatními spolky a OÚ při
přípravě Masopustu – organizace, masky do průvodu,
zajištění kuchyňky při večerní zábavě, pomoc při
vyúčtování Masopustu.
 16. 4. 2005 – Country zábava.
 23. 4. 2005 – nákupní výlet do Polska.
 28. 5. 2005 – pouťová zábava – náš spolek zajišťuje v rámci
zachování tradic v obci pouťovou zábavu již několik let. Po
letošní zábavě před námi stojí velké dilema, jestli tuto
tradici i nadále udržovat nebo se jí vzdát vzhledem
k malému počtu účastníků. Přestože zábava s vynikající
hudební skupinou TOX pana Trnky byla velmi pěkná a
všichni se dobře bavili, účast 80 lidí při konání zábavy
znamená veškeré náklady na zábavu doplatit, protože
příjmy jsou nižší než výdaje.
 3. 6. 2005 – dětský den ve spolupráci s OÚ a sokolem
Sokoleč - procházka pohádkovým lesem s plněním úkolů a
odměnami pro děti. V závěru občerstvení v podobě
grilovaného buřta. Akce se zúčastnilo 80 dětí a velmi nás
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Největší akcí kterou pořádaly všechny složky byl
Masopust. Za TJ Sokol Sokoleč děkujeme všem mnohde i celým
rodinám, které se angažovaly v této akci. Cílem bylo vydělat na
židle v sokolovně. Akce se podařila a nám nezbývá než opět
poděkovat všem, kteří se zúčastnili, poděkovat všem občanům a
obecnímu úřadu. V současné době probíhá zjišťování, které
židle budou nejvhodnější. Zda dřevěné nebo kovové, zda
polstrované nebo koženkové, ale především cenově dostupné.
Rozhodování není jednoduché, protože pokud se mají
respektovat všechny názory, kompromis se hledá velmi těžko.
Věříme, že svědomitě vybereme ty nejvhodnější židle pro
všechny návštěvníky sokolovny.
Ještě informaci o rekonstrukci střechy. TJ Sokol Sokoleč
má zajištěno stavební povolení, projektovou dokumentaci i
dodavatele. Vše jsme uhradili z vlastních prostředků. Obecní
úřad nám přispěje částkou 300 tis. Kč. Na zábavách a plesech na
nájemném a také díky sponzorům jsme v roce 2004 ušetřili
částku 100 tis. Kč, kterou můžeme financovat náklady na
střechu. Zbývá nám jen získat příspěvek od České obce
sokolské. V prvním kole jsme neuspěli. Přednost má prý
SAZKA ARENA v Praze, kde se musí splácet úvěr.
Nevzdáváme to, jednali jsme jak na ministerstvu, tak na České
obci sokolské v Praze. V červnu se rozhodne, zda nám přispějí
částkou 300 tis. Kč. Pokud ano, oprava bude zahájena okamžitě
po příslibu. Nechceme připustit, že by naše veškerá jednání byla
neúspěšná, a tak věříme, že nakonec střechu opravíme, i když
jsme museli připustit, že budeme mít jen 700 tis. Kč i za cenu,
že by některé práce pod taškami byly odloženy na další rok.
Výbor TJ Sokol Sokoleč

V průběhu roku bylo uspořádáno pět honů na drobnou
zvěř. Po velkém kruhovém honu byla uspořádána pro hosty
Poslední leč s tancem a bohatou tombolou. Tato akce se také
dobře vydařila.
V zimních měsících naši členové jedenkrát týdně
přikrmovali drobnou a spárkatou zvěř.
Našim členům, majitelům lovecky upotřebitelných psů a
norníků je poskytován příspěvek na pořízení psa a jeho krmení.
Apelujeme na naše členy, aby věnovali větší úsilí na rozvoj
myslivecké kynologie.
Na závěr své zprávy bych chtěl poděkovat všem členům
za vykonanou práci a všem přeji hodně úspěchů v mysliveckém
i soukromém životě.
František Dymeš
Předseda MS Březina Sokoleč
Zpráva hospodáře
Vážení přátelé,
chtěl bych vás seznámit s tím jaký byl uplynulý rok pro
naši myslivost. Příznivé jarní klimatické podmínky měly velký
vliv na reprodukci jak drobné tak i srnčí. Je pravda, že příroda si
pomohla hodně sama, ale nemalý podíl na udržování a
zlepšování stavu zvěře máme i my. Jarní sledování života
v revíru, tlumení škodné, především lišek, strak a toulavých
koček, kterým se věnuje intenzivně část našich členů, je velice
prospěšná. U lišek se nám podařilo odlovit dvě lišky odstřelem,
tři liščata norováním a tři lišky jsme chytili do nově
instalovaných lapacích zařízení. Po loňských úvahách zda
lapače pořídit nebo ne, je nyní jasné, že jsou pro sdružení velice
účelné a domníváme se, že se nám vyplatily. Jediná nutnost je
aby byli členové, kteří je mají přiděleny svědomití a často je
kontrolovali. V uplynulé sezoně se většina našich členů
postavila k zimní péči o zvěř svědomitě. V zimních měsících a
jarních měsících se zkrmilo v našem sdružení 15 q dužnatých
krmiv (řepa, kaštany), 40 q jadrných krmiv, 100 kg soli a velké
množství zadiny a odpadu. Během roku se v honitbě vybudovaly
čtyři nové zásypy pro bažantí zvěř, nová slaniska a korýtka pro
srnčí zvěř. Díky panu Novákovi, který nám poskytl tyčovinu na
stavbu zařízení jsme postavili jednu kvalitní kazatelnu a čtyři
žebříky v místech, kde je nutný odstřel srnčího kvůli nebezpečí
okusu mladých kultur. U srnčího na plán 8 srnců jsme plán
naplnili. Zvěřina byla prodána a dva srnci byli použiti na pokrytí
pohledávek.
S holou jsme se vypořádali také dobře, i když na poslední
chvíli. Na plán 5 srn a 8 srnčat bylo střeleno vše jak bylo
naplánováno. Zvěřina z holé byla použita na podělení členů a
zbytek pro vlastní spotřebu. Na plán je jeden daněk, jedna
daněla, jedno danče se nám podařilo slovit, jednu šmolku,
kterou jsme použili také pro vlastní potřebu.
Letos po delší době se našemu členovi podařilo slovit dvě
selata. Dvě kýty dle stanov jsme dali střelci a zbytek byl použit
pro zpestření našeho jídelníčku.
U drobné zvěře jsme vloni měli plán odstřelu 125 ks u
zajíce a 130 kohoutů. První hon byl 23. 10. 2004. Na tento hon
bylo pozváno 8 hostů. Proběhl úspěšně a bylo střeleno 62
kohoutů. Druhý hon se uskutečnil 6. 11. 2004 opět na bažanty.
Ten probíhal za pěkného počasí a střelilo se 36 kohoutů. Třetí
bažantí hon jsme měli 20. 11. 2004 a střelilo se 28 kohoutů.
Poslední leč jsme naplánovali na 11. 12. 2004. na tuto leč bylo
pozváno 18 hostů, kterým se hon velice líbil a vše se završilo
veselou zábavou a bohatou tombolou. Na poslední leči bylo
sloveno 59 zajíců a 18 kohoutů. Zvěř bylo rozdělena mezi
střelce, honce, na psi a do tomboly. Na klapačce, která proběhla
26. 12. 2004 bylo střeleno 21 zajíců a 17 kohoutů. Po pěti
honech je vidět, že bažantí zvěř díky dobré péči se nám zvedá,
ale se zajícem budeme muset hospodařit opatrněji, protože je

PODĚKOVÁNÍ ŽÁKŮ SK SOKOLEČ
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám přispěli na
zakoupení nových dresů a balónů. Tímto vás všechny srdečně
zveme na naše mistrovská fotbalová utkání.
Nákup sponzorovali:
Novák Vladislav, Chuchvalec Josef, Čáp Milan ml.,
Řehák Petr – hospoda, Kyjovský Milan, Šimák Josef, Vaníček
Karel, Vojtěch Miroslav, firma Plaček – Krojidlo, Volavka Petr,
Krejčík Zdeněk, Váňa Karel ml., Agro Sokoleč, manželé
Kaliankovi, Jirák Roman – Mádlík Martin – Kára Josef.

MYSLIVOST
Zpráva předsedy Mysliveckého sdružení Březina Sokoleč za
rok 2004
Členská základna našeho spolku je osmnáctičlenná,
z toho 5 členů tvoří výbor. Sdružení vyvíjí činnost výkonu práva
myslivosti v honitbě o výměře 815 ha (pole 603 ha, lesy 160 ha,
voda 7 ha, 45 ha ostatní plocha).
Členové odpracovali celkem 846 brigádnických hodin.
Tato činnost proběhla převážně na údržbě chaty a okolí, dále
pak na mysliveckém zařízení a honitbě.
Byly zhotoveny a opraveny zásypy pro pernatou zvěř a
koryta pro spárkatou zvěř. Do honitby byly umístěny nové
žebříky na večerní a ranní čekání.
28. 2. a 27. 3. 2004 bylo provedeno povinné sčítání zvěře.
Mimo jiné bylo zjištěno, že přes veškerou snahu se nám
nepodařilo v honitbě zlikvidovat lišky.
27. 3. 2004 jsme uspořádali taneční zábavu, která se
vydařila.
21. 3. 2004 pořádal na naši chatě Okresní Kynologický
spolek Nymburk aktiv kynologů.
5. 6. 2004 se někteří členové zúčastnili střelecké soutěže
o Velkou cenu Pňova na kolínské střelnici. Naše tříčlenné
družstvo v soutěži družstev vybojovalo 1. místo a
v jednotlivcích pan Kazda skončil na 3. místě.
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vidět stále klesající stav. Celkem bylo Tabulka základní části
střeleno 161 kohoutů a 80 zajíců. Při honech nebo 2.liga - skupina východ :
dohledávkách zvěře máme ztráty minimální díky
poměr
Družstvo
z v p k bodů zv zp
našim psům, kterých máme ve sdružení 8, a to 2 pořadí
zápasů
norníky a 6 ohařů. Z těchto 6 ohařů jsou dva z VZ,
1
6 5 1 0
11
14 4
14/4
Sokoleč
takže jsou schopni vyhledat i spárkatou. Stav psů
2
6
4
2
0
10
13
5
13/5
SK Křinec B
je v našem sdružení hodnocen jako jeden
3 – 4 LTC Poděbrady B
6 3 3 0
9
10 8
10/8
z nejlepších na okrese.
3 – 4 SK Křinec C
6 3 3 0
9
10 8
10/8
V zimních
měsících
jsme
provedli
5
6 3 3 0
9
9
9
9/9
ozdravnou akci pro srnčí zvěř, které jsme podávali
ATP Městec Králové B
směs Cermixu s rafendazolem, který působí na
6
6 3 3 0
9
8 10
8/10
Opolany
likvidaci střečků, jak nosohltanových tak i
7
6 0 6 0
6
0 18
0/18
Libice nad Cidlinou
podkožních. Na Březině je zdravotní stav srnčího
Následovala nadstavbová část o postup do 1. ligy mezi
celkem dobrý, ale trápí nás hlavně ratensko a velimsko, na které
východem a západem, která určila konečné pořadí takto:
se musíme více zaměřit.
Na závěr bych chtěl našim členům Tabulka nadstavbové části
poděkovat za bezpečnost a ukázněnost při Nadstavba - skupina o 1. až 4. místo :
honech a za jejich práci, kterou odvedli jak pro
poměr
pořadí
Družstvo
z v p k bodů zv zp
honitbu tak i pro zvelebení chaty a areálu. Přeji
zápasů
všem do příští sezóny hodně loveckých a
1
3 2 1 0
5
5 4
5/4
Parker Sadská
mysliveckých zážitků, pevné zdraví a hodně
2
3 2 1 0
5
4 5
4/5
Sokoleč
hezkých chvil v přírodě.
3
3 1 2 0
3
5 4
5/4
SK Křinec B
Václav Čihák
4
3 1 2 0
3
4 5
4/5
Réma Nymburk C
Hospodář
Nadstavbová část
Druhým místem v nadstavbové části jsme si zajistili
postup mezi elitu 1. ligy. Z těchto výsledků máme velikou
radost a chuť do dalšího ročníku.
Velice důležitá je pro nás práce s dětmi, proto jsme pro
ně připravili 2. ročník Tenisové školy. Potěšil nás velký zájem
dětí – přihlásilo se 17 dětí ze Sokolče, Vrbové Lhoty, Poděbrad i
Nymburka. Je to krásný pohled, když jedete podél kurtů a na
něm se prohání tenisový potěr a opodál na fotbalovém hřišti
mladí žáčkové.
Letos se již nastartoval 3. ročník Tenisové školy a
doufám, že bude stejně úspěšný jako minulý.
V loňském roce se nám podařilo začlenit do Okresního
sdružení TJ - SK Nymburk, jehož plnohodnotným členem jsme
od 12. října 2004. Letos jsme přijali mezi své řady 4 nové členy
a příští rok se opět těšíme na nové tváře.
Na závěr je možno konstatovat, že to byla pro nás velice
úspěšná sezóna a lze si jen přát, aby to mělo dobré pokračování
v roce 2005.
Sportu zdar a tenisu zvláště
Zdeněk Šťastný

TENISOVÁ SEZÓNA 2004
Loni se náš klub zúčastnil Okresní ligy neregistrovaných
hráčů Nymburska. Soutěžilo celkem 24 týmů rozdělených do
dvou výkonnostních skupin – v 1. lize bylo 10 týmů a zbývající
účastníci, mezi nimi i my jako nováček, byly rozděleny do dvou
2. lig, skupiny východ a západ. Naše družstvo premiérově
nastoupilo ve skupině východ ve složení: J. Boček, J. Růžek, M.
Soblahovský, Z. Škarvada, Z. Šťastný, J. Zemanec ml. a J.
Zemanec st.
Vstup do soutěže byl raketový – smetli jsme frajery
z Poděbrad 3:0 na zápasy.
I v dalších zápasech se nám poměrně dařilo a základní
skupinu jsme vyhráli:
Základní část
Ve zpravodaji LN o nás napsali: „Skupinu vyhrál
nováček ze Sokolče, který se opíral o poměrně široký kádr
vyrovnaných hráčů, když „na paty“ jim „šlapali“ jen zkušení
matadoři z Křince“.
Já bych chtěl za všechny vyzdvihnout výkony Milana
Soblahovského, který vyhrál všechny své zápasy ve dvouhrách!



ZPRÁVY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ
Pokud chceme hodnotit zemědělství v I. pololetí tohoto
roku, musíme se vrátit zpět do roku 2004. Výnosy obilovin byly
abnormální. Na našich polích podobné pamatujeme v roce 1990.
Celkem jsme sklidili 50 q po hektaru, z toho např. pšenice
ozimá 56 q/ha, ječmen jarní 40 q/ha, žito 59 q/ha. Bývalo
normální, že pokud se sedlákovi urodilo, věděl, že má i zisk a
peníze. Dnes to tak neplatí. O obilí není zájem. Dosud máme na
zásobách téměř veškerou úrodu pšenice. Samozřejmě, odbyt lze
zajistit, ale za cenu, která je hluboko pod výrobními náklady, tj
za 200 Kč za 1 q. Nabídli jsme potravinářskou pšenici na státní
výkup. Nabídka byla provedena v listopadu roku 2004. Komise
z ministerstva přišla prověřovat kvalitu této pšenice v polovině
května. S výsledkem, že podle jejich vzorků pšenice
nevyhovuje, neodebrali z našich zásob nic. Vzorky této pšenice
podle ostatních laboratoří odpovídají. Ministerští úředníci teprve
v březnu zjistili, že navzdory řečem o rekordní úrodě v celé

Evropě je Portugalsko a Itálie v důsledku sucha bez obilí. V té
době již byla obě tato odbytiště obsazena jinými dodavateli.
Úrodu pšenice tedy máme, máme i zaúčtovaný zisk, ale
chybějí nám peníze, protože pšenici nelze prodat za cenu, která
by pokryla výrobní náklad.
Ječmen se nám daří prodávat do pivovaru Nymburk za
cenu 350 Kč za 1 q.
Z živočišné výroby je již třetí rok cena prasat pod
výrobními náklady. Průměrná tržní cena za 1 kg prasat se
pohybuje kolem 30 Kč/kg, náš výrobní náklad v roce 2004 byl
38 Kč/kg. Kartelové dohody našich masokombinátů drží uměle
cenu hluboko pod cenou obvyklou v EU. Výsledkem je, že
prasat v zemi ubývá a ČR je donucena dovážet vepřové i hovězí
maso, protože domácí produkce nestačí krýt naše potřeby.
Snad lepší je současná situace u mléka. Zde stouply
cena mléka až na 8,50 za jeden litr, protože se mlékárny obávají
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vývozu syrového mléka do Německa. I v naší společnosti se
výsledek výroby mléka blíží k nule a přestala být ztrátová, i
když je třeba mít na paměti, že vývoj této komodity je ovlivněn
chováním států evropské unie a vlivy této politiky lze jen těžko
odhadnout.
Evropská unie nabízí možnost dotací do některých
komodit. Český zemědělec se stává úředníkem v době, kdy je
třeba obdělávat půdu. Byrokratické požadavky a následné
sankce za chyby v žádosti o dotace jsou neobvyklé a je třeba
s velkou pozorností vyplnit řadu formulářů. Dotaci pak obdrží
zemědělec téměř až za rok. Naše společnost obdržela dotaci za

rok 2004, o kterou bylo žádáno v květnu 2004, až v I. pololetí
2005.
Nezbývá, než se přizpůsobit tomuto vývoji, i když je tu
otázka, jak dlouho se budeme bránit úspěšně.
Společnost přesto plánuje rekonstrukci stájí na volné
ustájení a využívá také hypotečního úvěru na nákup půdy od
vlastníků, kteří chtějí půdu prodat. Budeme doufat, že rok 2005
bude rokem úspěšnějším, jak pro naši společnost, tak pro celé
zemědělství.
Ing. Emilie Svobodová
A G R O SOKOLEČ, a.s.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narodili se:
Únor
Březen
Duben

Jubilanti
Červen

Kára Štěpán
Becvarik Natalie
Cepková Aneta
Hájková Markéta
Koláčná Ema

Říjen

Byrtus Jan
Cháberová Marie
Zajíc František

80
75
85

Rozloučili jsme se:
Květen
Řehák Vlastimil

SEZNAM ULIC S POPISNÝMI ČÍSLY
Název ulice
Cerhenská
Dlouhá
Františka Nováka
Jabloňová
Jižní
K Hájovně
Ke Hřišti
Ke Koupališti
Kolínská
Lesní
Lhotecká
Na Březinu
Na Výsluní
Poděbradská

Polní
Sportovní
Švestková
Třešňová
U Rybníka
U Samoobsluhy
V Borkách
V Lípách
V Olšinách
Velimská
Výborová
Východní
Za Školou

Číslo popisné
9, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 73, 150, 227, 306, 315, 320.
94, 102, 103, 105, 106, 107, 114, 122, 123, 130, 131, 139, 140, 145, 152, 153, 154, 159, 160, 161, 166,
169, 175, 189, 209, 216, 218, 219, 226, 295.
75, 77, 84, 87, 92, 93, 95, 101, 235, 288, 312, 313.
164, 170, 177, 178, 182, 193, 210, 213, 221, 222, 224, 225, 232, 233, 263.
305, 317.
181, 223, 249, 316.
162, 251, 284, 308, 309, 310, 311, 319.
190, 200, 207, 262.
12, 20, 54, 59, 60, 62, 74, 83, 96, 98, 100, 104, 113, 115, 125, 134, 168, 229, 231, 237, 246, 257, 258,
271, 273, 276, 323.
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302.
183, 186, 188, 192, 194, 195, 197, 198, 201, 202, 206, 211, 212, 214, 215, 217, 270, 280.
241, 244, 245, 269, 289.
274, 275, 281, 291, 292, 318.
6, 7, 8, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 56, 61, 64, 65, 66, 68, 70, 79, 80, 81, 82, 89, 90, 91, 99, 109,
110, 111, 120, 126, 129, 132, 137, 141, 142, 144, 148, 149, 158, 167, 172, 173, 174, 176, 179, 180, 196,
199, 204, 220.
236, 239, 240, 247, 256, 260, 283.
86, 116, 117, 118, 119, 121, 124, 127, 136, 157, 165, 184, 185.
48, 78, 88, 108, 138, 205, 261.
2, 3, 4, 24, 52, 53, 57, 58, 63, 69, 71, 72, 76, 97, 112, 135, 146, 147, 155, 156, 163, 234, 307, 324.
26, 85, 133, 248, 272.
1, 5, 49, 50, 254.
264, 278, 290.
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 128, 143, 151, 171, 187, 191, 252.
321, 322.
255, 279, 293, 314.
285, 286, 287, 303, 304.
228, 238, 242, 243, 250, 259, 265, 266, 267, 268, 282, 294.
203, 208, 230, 253, 277.
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