OBČASNÍK PRO OBČANY OBCE SOKOLEČ

6. číslo

duben 2004

Příspěvek starosty
Vážení spoluobčané,
v letošním roce bude v naší obci probíhat výstavba vakuové kanalizace. Dle posledních informací prováděcí firmy má
být obec Sokoleč spolu s čističkou odpadních vod hotova tak, že příští rok v březnu až dubnu bude zahájen zkušební
provoz. Z toho vyplývá, že většina prací v naší obci musí být hotova v letošním roce. Proto bych Vám chtěl podat
podrobnější informace o tom, jak se to dotkne každého majitele nemovitosti, a jaké další kroky musí učinit.
1. Každý majitel nemovitosti musí mít odborně zpracovanou projektovou dokumentaci na domovní přípojku.
2. Musí podat žádost o stavební povolení na Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování.
3. Po zhotovení přípojky musí požádat o kolaudaci tamtéž. (Před zasypáním potrubí by měl provést kontrolu
starosta, nebo místostarosta, aby bylo zaručeno, že je vyřazen septik, a že není do kanalizace svedena dešťová voda).
Toto vše si může zajistit každý majitel buď vlastními silami, a nebo může využít možnosti, kterou nabízí obec. Obec
uzavřela dohodu s projekční kanceláří VAK-KAN s.r.o. Teplice na vypracování projektové dokumentace domovních
kanalizačních přípojek v těchto cenách.
1. Projektová dokumentace přípojky (společné situace, podélný profil, technická zpráva) ve čtyřech vyhotoveních 1.300 Kč + DPH.
2. Zajištění pravomocného stavebního povolení - 200 Kč + DPH.
Dále máme nabídku od firmy VODKA Litoměřice na provedení domovní přípojky včetně materiálu, která v souhrnu
činí 1.437,28 Kč/běžný metr. Oslovili jsme ještě další firmy (Tannaco, Agromat). Podrobný rozpis cen jednotlivých prací
je k nahlédnutí na OÚ. Z této nabídky je možné využít i jednotlivé práce, které si nebudete schopni provést sami. Vše
záleží na Vašem uvážení. Samozřejmě je třeba mít na zřeteli, že pro zdárné provedení kolaudace musí být dodrženy
odborné technologické postupy, kvalita díla a předepsaný materiál dle projektu.
Zájemci o využití nabízených služeb, ať už projektantských, nebo stavebních, budou evidováni na OÚ, kde budou
seznámeni s formou placení objednaných prací a dalšími podrobnostmi.
Cenová nabídka firmy Agromat Pňov je 850 Kč/m včetně materiálu. Nabídka od firmy Tannaco (p. Škarvada ml.) je
také 850 Kč/m.
Dále je možné pro výkopové práce využít nabídky p. Kostky z Velimi, který si účtuje 550 Kč/hod práce.
Začátkem dubna bude svoláno veřejné zasedání, na které bude pozván projektant i stavby vedoucí firmy Vodka
Litoměřice, kteří Vám zodpoví případné dotazy.
František Dymeš
starosta obce
Příspěvek místostarosty
Vážení spoluobčané,
už je tomu více jak rok, co jsme nastoupili do vedení obce, a proto bych Vás rád seznámil s naší činností v roce 2003.
Chci Vás informovat, jak hospodaříme se svěřenými prostředky a obecním majetkem.
V loňském roce se nám podařilo ukončit jednání o výstavbě kanalizace. V konkurzním výběrovém řízení byla
vybrána vhodná firma a byla tak nastartována nejnáročnější etapa tohoto projektu – zahájení stavebních prací. Tato
investice je dlouhodobá, proto je nutné si uvědomit, že pro naši obec představuje velké finanční zatížení. Celá realizace
musí probíhat s rozvahou a věřím, že stavba bude probíhat v souladu s našimi plány a bude dokončena ve stanoveném
termínu.
V loňském roce se nám podařilo částečně upravit některé komunikace, v této činnosti budeme i nadále pokračovat
podle možností našeho rozpočtu.
Velkým přínosem pro naši obec byla sponzorská akce, díky které se nám podařilo vybavit a zmodernizovat naši
základní školu. Děkujeme tímto všem podnikatelům za finanční příspěvek, za pochopení a především za důvěru, že tato
akce poslouží dobré věci. Hlavně bych rád poděkoval p. Petru Řehákovi, který jako sponzor ještě pomohl ve vlastní režii
vybrousit a nalakovat parkety. Hodnota této investice byla vyčíslena přibližně na 15.000 Kč. Věříme, že také nové vedení
školy přispěje k tomu, aby žáci zůstávali v naší obci a neodcházeli do jiných zařízení. Školu chceme udržet a nadále
podporovat tak, aby byla na takové úrovni jako jiné velké školy.
Firma pana Petra Řeháka se rovněž bezplatně podílela na výrobě informačních vitrínek v hodnotě 6.000 Kč.
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Poděkování patří i našim sportovcům, kteří letos opět zprovoznili vodní nádrž k rekreačním účelům. Kladně
hodnotíme sportovní činnost našich fotbalistů, kteří tak vzorně reprezentují naši obec. Pečlivě udržovaný sportovní areál
budí závist fotbalistů ze všech okolních obcí a také vzornou reprezentací naší obce ve fotbale.
V roce 2003 uspořádaly zájmové organizace několik tanečních zábav, dále vánoční a velikonoční výstavu. Na všech
akcích byla hojná účast jak místních občanů, tak i hostí. Touto cestou děkujeme mysliveckému sdružení za pomoc při
zalesňování obecních pozemků.
Ve spolupráci s JUDr. Tolarem jsme získali zpět 5 ha lesa od Státních lesů ČR v hodnotě 1.320.000 Kč. JUDr. Tolar
dále daroval obci zpět bez finančních nároků cestu před Půlpánovými, kterou měl v osobním vlastnictví.
Rádi bychom realizovali 50 nových stavebních parcel na pozemcích za mysliveckým areálem. Na tuto investici
budeme potřebovat další finanční prostředky k vykoupení pozemků a zbudování inženýrských sítí. Naším cílem je zvýšit
počet obyvatel a mladých rodin v obci a toto je jeden z prostředků. O parcely je zájem, a proto budeme i nadále hledat
nové finanční zdroje, které by pomohli uskutečnit tento záměr.
V současné době provádíme hloubkovou studii za pomoci odborných firem o možnosti těžby písku v oblasti „Sahary“.
Vytěžením této lokality a její rekultivací bychom získali finance do obecní pokladny, za které by bylo možno co nejdříve
realizovat vybudování stavebních parcel. Vznikly by nové vodní a zelené plochy, které by bylo možné využít při sportu,
sportovním rybaření a rekreaci. Chceme znát také Váš názor na tuto akci.
Rozpočet obce byl schválen tak, aby obec ušetřila ze svěřených financí 1.000.000 Kč každý rok.
Vlastní rozpočet obce činí 5.000.000 Kč a není vůbec jednoduché sestavit jej tak, aby jste vyšli s rozpočtem a ještě
ušetřili. Naše obec z rozpočtu dotuje TJ Sokol, fotbalisty, společenské akce. Také přispívá každému občanovi
na popelnice, důchodcům na obědy. Protože chceme nadále tyto výhody pro naše občany zachovat hledáme nové zdroje
financí. Každý nový občan přispěje do naší pokladny, každé nově narozené dítě je přínosem pro školu a celou naši obec.
Máme také zájem o novou výstavbu v průmyslové zóně, abychom tak mladým lidem nabídli nová pracovní místa.
Chceme znát vaše názory na dění v obci, své příspěvky předejte na obecní úřad, rádi je v Sokolíku otiskneme.
Závěrem chci poděkovat všem našim občanům za to, jak přistupují zodpovědně k úkolům, které musíme společně
zvládat a za důvěru danou našemu vedení při volbách do obecního zastupitelstva.
Jiří Mráz
místostarosta obce

Co mi leží na srdci
V roce l938 byla členy JEDNOTY SOKOL SOKOLEČ postavena nová sokolovna, která byla využívána nejen ke sportovním
účelům, ale stala se i místem kulturního života. Prostorný sál posloužil k pořádání plesů jednotlivých spolků, maškarních bálů,
výročních schůzí JZD a ostatních kulturních akcí. Dětský maškarní karneval byl prvním vstupem malého človíčka do světa dospělých
a zanechal v mnohém z nás milou vzpomínku. První taneční krůčky v kostýmu princezny, první objetí Karkulky fešným myslivcem
a tolik rozzářených očí našich dětí bylo odměnou pořadatelům za to, že svůj volný čas věnovali k organizování těchto akcí.
Nemohu při této příležitosti nevzpomenout na sestru pí. Boženu Váchovou, která svůj život zasvětila práci s dětmi a těm se
po stránce tělovýchovné věnovala do pozdního věku. Také ženy pod vedením sestry Věry Šátkové využívaly a dodnes využívají
tělocvičnu v sokolovně ke sportovnímu využití. V roce 1960 byla provedena přístavba sociálního zařízení, která byla postavena
neodborně a časem došlo ke značnému poklesu podlahy. Tím vzniklo poškození vodovodních rozvodů a kanalizace. Objekt, který je
neodizolovaný vlhne a způsobuje škody na zdivu. Ve špatném stavu je i tašková krytina střechy. Byl bych rád, kdyby bylo možné
najít cestu finanční pomoci této budově. Jak je všeobecně známo, tato budova není obecním majetkem a obec při současných
finančních závazcích na výstavbu kanalizace má omezené možnosti finanční pomoci. Vzhledem k tomu, že vnitřní vybavení jako
stoly a židle dosluhuje, rádi bychom jako obec sokolovnu vybavili novým funkčním nábytkem. Chceme oslovit všechny občany
a vyzvat Vás k veřejné sbírce. Vybraná hotovost bude použita k opravě objektu.
Věřím, že Vás v této záležitosti můžeme oslovit a společně se těšit, že bude sokolovna nadále sloužit nám i mladé generaci
ke sportovnímu a kulturnímu vyžití. Současně chci poděkovat všem členkám a členům jednoty sokol, kteří nadále věnují svůj čas
tomu původnímu – cvičení s mládeží.
Jiří Mráz
místostarosta obce



ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
φ

Zasedání ze dne 12. 11. 2003
φ OZ odsouhlasilo - zisk z vedlejší hospodářské činnosti ZŠ
(stravování důchodců) bude použit na odměny pro
zaměstnance školní jídelny.
φ OZ odsouhlasilo členy inventarizační komise ve složení:
Mráz Jiří - předseda, Kulichová Jana, Ing. Sipajda Marian.
Inventura bude provedena k 31. 12. 2003.
φ OZ projednalo a odsouhlasilo poplatek za svoz komunálního
odpadu ve výši 500 Kč. Občané s trvalým pobytem v obci
zaplatí 450 Kč, 50 Kč za každého doplatí obec.

φ
φ
φ

φ
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OZ odsouhlasilo konání Vánoční výstavy. Při příležitosti
výstavy budou rozsvíceny vánoční stromy před OÚ a ZŠ.
OZ projednalo a schválilo nákup sypače písku.
OZ vzalo na vědomí předpokládané náklady na zasíťování
nových parcel za mlýnem ve výši 6.216.000 Kč.
OZ vzalo na vědomí žádost o finanční příspěvek na provoz
tenisových kurtů. Žádost byla zamítnuta. Organizacím bude
poskytnut finanční příspěvek pouze za vykonanou práci
ve prospěch obce.
OZ vzalo na vědomí žádost o odkoupení stavební parcely
ve výhledově vedené průmyslové zóně na výstavbu výrobní

haly od firmy BF Sokoleč. OZ rozhodlo o prodeji pozemků
za cenu 100 Kč za m2.

Zasedání ze dne 21. 1. 2004
φ OZ odsouhlasilo hospodaření ŠJ a rozhodlo, že cena obědů
pro důchodce se zvyšovat nebude. Obec doplatí rozdíl 4 Kč
na každý oběd z rozpočtu i v roce 2004.
φ OZ odsouhlasilo projednat rozpočet obce na mimořádném
zasedání dne 28. 1. 2004.
φ OZ odsouhlasilo příspěvek na individuální dopravu pro pí.
Sixtovou Hanu ve výši 6.000 Kč.
φ OZ odsouhlasilo prodej pozemku o výměře 5.800 m – 6.800
m pro firmu BF p. Fajmona.
φ OZ odsouhlasilo prodej pozemku o výměře 1600 m – 2000
m pro firmu Tannaco.
φ OZ bere na vědomí nabídku a. s. Vodovody a kanalizace
Nymburk na provozování kanalizace a ČOV v obci.
φ OZ bere na vědomí žádost o odkoupení stavební parcely –
p. Kubík - Poděbrady.
φ OZ bere na vědomí žádost o odkoupení stavební parcely –
manželé Třešňákovi – Vrbová Lhota.
φ OZ bere na vědomí nabídku firmy Tannako na rekonstrukci
místních komunikací v ulicích za Vočadlovými a od
chovatelů k p. Půlpánovi. Zastupitelé rozhodli požádat
o předložení cenové nabídky.

Zasedání ze dne 26. 11. 2003
φ OZ odsouhlasilo obecně závaznou vyhlášku obce o místních
poplatcích a rozhodlo: výše stávajících poplatků bude
zachována, poplatek za lunaparky se zvýší na 50 Kč/den,
poplatek ze psů se bude vybírat ze psů starších 3 měsíců ve
výši 50 Kč. Dále bude vybírán poplatek za lázeňský nebo
rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství,
poplatek ze vstupného a poplatek z ubytovací kapacity.
φ OZ odsouhlasilo čerpání rozpočtu v ZŠ, odsouhlasilo
zhotovení žaluzií ve škole ještě v letošním roce, protože
hospodaří s přebytkem.
φ OZ odsouhlasilo odprodej filtrační sestavy Filvo za cenu
20.000 Kč.
φ OZ odsouhlasilo prodej obecního domu čp. 164 za
minimální částku 700.000 Kč. Přesná cena bude určena
po ocenění.
φ OZ odsouhlasilo cenu za nájem hrobového místa, která bude
platná od 1. 1. 2004 následovně: cena je určena za pronájem
každého i započatého m2 - 3 Kč/rok. Cena služby je
stanovena na 850 Kč za 1 hrob. Zastupitelé rozhodli o
příspěvku 250 Kč na každý hrob z rozpočtu obce. Cena
hrobového místa na 10 let je 600 Kč plus 30 Kč/m2.

Zasedání ze dne 28. 1. 2004
φ OZ odsouhlasilo zvýšit poplatek pro podnikatele na rok
2004 na 1.800 Kč. Poplatek odpovídá čtyřnásobku poplatku
občana v trvalém pobytu.
φ OZ odsouhlasilo poplatek za odvoz odpadků pro p. Rychtra
z novostavby, která ještě není zkolaudována a rozhodlo, že
p. Rychtr zaplatí poplatek jako za rekreační chalupu ve výši
500 Kč na rok 2004.
φ OZ vzalo na vědomí odpověď na připomínky k jízdním
řádům autobusů.

Zasedání ze dne 10. 12. 2003
φ OZ odsouhlasilo na návrh starosty zrušení provozu mandlu
z důvodu velmi malého zájmu občanů o tuto službu.
φ OZ odsouhlasilo neinvestiční dotaci 25.000 Kč Sokolu
Sokoleč za opravu školní zdi.
φ OZ odsouhlasilo neinvestiční dotaci 8.000 Kč MS ČČK za
akce pořádané pro děti.
φ OZ odsouhlasilo provoz 4 ks hracích automatů.
φ OZ odsouhlasilo ukončení prací na stavebních parcelách za
mlýnem a rozhodlo oslovit architekta na předběžné vyčíslení
nákladů na zasíťování stavebních parcel za klubovnou
myslivců.
φ OZ odsouhlasilo nákup a předání vánočních balíčků
bývalým občanům obce, kteří nyní žijí v domovech
důchodců, p. Hradeckému a pí. Kroutilové, cena balíčku
bude 500 Kč.
φ OZ vzalo na vědomí informaci o vánoční výstavě, kterou
navštívilo 450 lidí.
φ OZ odsouhlasilo umístění atrakcí pana Janečka na pouti
a posvícení.

Zasedání ze dne 4. 2. 2004
φ OZ odsouhlasilo rozpočet ZŠ ve výši 667.600 Kč.
φ OZ odsouhlasilo finanční dar ve výši 1.000 Kč předávaný
u příležitosti vítání občánků.
φ OZ odsouhlasilo rozpočet obce.
φ OZ odsouhlasilo smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti
obce. Na dopravní obslužnost doplatí obec Sokoleč částku
170 Kč na občana. Celková částka činí 133.450 Kč.
φ OZ vzalo na vědomí znalecký posudek na místní Sokolovnu
a vyčíslení nákladů na její rekonstrukci.
φ OZ vzalo na vědomí návrh na přihlášení naší obce
do soutěže Vesnice roku. Za toto přihlášení se platí poplatek
2 Kč za občana-pro naší obec asi 1.600 Kč. Bude vyčkáno na
oficiální vyhlášení soutěže.

Zasedání ze dne 7. 1 .2004
φ OZ odsouhlasilo refundovat mzdu pomocné kuchařky ve
výši 1.700 Kč.
φ OZ odsouhlasilo na žádost f. Tannaco výstavbu nového
vjezdu do areálu bývalé sušárny.
φ OZ odsouhlasilo vyhlášení výběrového řízení na prováděcí
firmu pro zřízení vodních ploch o rozloze 10 ha na obecním
pozemku v malém okruhu na Sahaře.
φ OZ bere na vědomí přípravu rozpočtu na rok 2004.
φ OZ bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Poděbrady
o prodloužení lhůty k dokončení stavby pro pí. Pánovou čp.
62.
φ OZ bere na vědomí informaci MěÚ Poděbrady, odboru
školství o úhradě neinvestičních nákladů za žáky na rok
2004 ve výši 234.000 Kč a rozhodlo tuto částku zařadit do
výdajů rozpočtu.
φ OZ bere na vědomí žádost f. Tannaco na odkoupení
rybníčku „ močidlo“ a jeho blízkého okolí. Tato žádost byla
zamítnuta.

Zasedání ze dne 25. 2. 2004
φ OZ odsouhlasilo rozpočet obce na rok 2004. Rozpočtové
příjmy roku 2004 jsou 12.289.050 Kč. Rozpočtové výdaje na
rok 2004 jsou 14.359.700 Kč. Částka 2.070.650 Kč bude
dofinancována ze zůstatku roku 2003. V rezervě zůstane
obci 6.447.850 Kč.
φ OZ odsouhlasilo prodej pozemku o výměře 6.401 m2 panu
Fajmonovi za 100 Kč/m2. Pan Fajmon zaplatí zaměření
a návrh na vklad práva k nemovitosti.
φ OZ odsouhlasilo počítat na rok 2005 s částkou 300.000 Kč
na opravu Sokolovny.
φ OZ odsouhlasilo pronájem zasedací místnosti na velikonoční
výstavu za 500 Kč + elektřina.
φ OZ vzalo na vědomí cenový návrh f. VAK-KAN spol. s.r.o.
na zhotovení projektové dokumentace domovních přípojek.
φ OZ vzalo na vědomí cenový návrh f. Vodka Litoměřice na
zhotovení domovních kanalizačních přípojek.
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φ

φ

OZ vzalo na vědomí ukončení činnosti f. Středočeská
energetická, obvodová služebna Poděbrady k 27. 2. 2004.
Pro kontakt se zákazníky bude sloužit Obchodní kancelář
Kolín, Dukelských hrdinů 583. Poruchy na bezplatném
telefonu 800 154 978.
OZ vzalo na vědomí žádost paní Dubové, Poděbrady
o stavební parcelu - bude zařazena do pořadníku.

φ

OZ vzalo na vědomí nabídku pana RNDr. Coubala –
EREBUS, Lysá nad Labem na těžbu písku.
OZ vzalo na vědomí žádost paní Delongové, Oseček, která
požádala o možnost pronájmu mandlu, který by si převezla
do Osečka. Zastupitelstvo se po projednání spíše shodlo
na jeho odprodeji za cenu 10.000 Kč.



AKTUÁLNÍ INFORMACE
Sponzoři škole

rok 2002
rok 2003
Pšenice ozimá
33,50 q/ha
37,06 q/ha
Ječmen jarní
33,87 q/ha
33,89 q/ha
Pšenice jarní
37,01 q/ha
29,64 q/ha
Žito
31,44 q/ha
37,26 q/ha
Protože však sucho postihlo tentokrát nejen celou republiku,
ale celou Evropu, nízké výnosy jsou v roce 2003 částečně
vykompenzovány dobrou cenou:
rok 2002
rok 2003
Pšenice ozimá
250 Kč/q
307 Kč/q
Ječmen jarní
361 Kč/q
388 Kč/q
Pšenice jarní
254 Kč/q
325 Kč/q
Žito
338 Kč/q
398 Kč/q
Výhodu měli ti výrobci, kteří nebyli závislí na financích
ihned po sklizni a své obilí prodali až koncem roku.
Z dalších plodin stojí za zmínku slunečnice, kterou jsme
zpeněžili za 8,60 Kč/kg.
Katastrofální sucho však postihlo výrobu pícnin a silážní
kukuřice. Zaschlé lány kukuřice jsme mohli vidět po celé
republice. I my jsme cca 40 ha museli sklidit na zrno a zkrmit
přímo šrotováním. Naše společnost měla naštěstí dostatečné
zásoby siláže ze sklizně z minulých let. Při těchto podmínkách se
nedalo vyrobit krmení výborné kvality.
Tento problém, ale i celá řada jiných potíží, ovlivnily
zdravotní stav skotu a výsledky živočišné výroby.
Pro představu občanů uvádíme stavy dobytka, který je
odchováván v naší společnosti:
Farma Sokoleč:
φ 180 kusů jatečních býků, průměrná tržní cena za 1 kg v r.
2003 - 35,80 Kč
φ 298 kusů dojnic, průměrná tržní cena za 1 litr mléka v r.
2003 - 7,70 Kč
φ 138 kusů chovných jalovic, průměrná tržní cena za 1 kg v r.
2003 - 27,80Kč
φ 214 kusů telat, průměrný přírůstek v r. 2003 - 0,71 kg/ks/den
Veškerá výroba hovězího masa a mléka je soustředěna na
farmu Sokoleč. Tržní cena mléka poklesla proti roku 2002 o
0,43 Kč/litr a celkový objem dodaných litrů poklesl proti roku
2002 o 15.900 litrů při průměrné dojivosti 15 litrů na kus a den.
Farma Ratenice:

Vážení spoluobčané,
Jistě jste se již dozvěděli o sbírce, pořádané s pověřením
zastupitelstva naší obce, nazvané „Podnikatelé našim dětem“.
Úkolem této sbírky bylo získat finanční prostředky na
modernizaci vybavení
Základní školy letce
Školní fotografie
Františka Nováka. Obec,
Základní škola letce Františka
která poskytuje finanční
Nováka Sokoleč prosí naše
prostředky na provoz
občany o zapůjčení fotografií ze
školy si nemohla díky
Základní školy v Sokolči, které
omezenému
rozpočtu
použijeme na výstavě při
tuto
modernizaci
oslavách stého výročí školy.
financovat. Proto se
Prosíme o popisky k fotografiím
obrátila s prosbou o
s podpisem majitele na zadní
finanční podporu na
straně.
místní podnikatele a
Nepoškozené fotografie vrátíme
živnostníky. Velmi mě
zpět.
těší, že převážná většina
Do konce dubna fotografie
z nich na tuto výzvu
přijímá pí. Jana Boumová v MŠ.
reagovala
pozitivně.
Děkujeme za spolupráci a
Z celkového
počtu
pochopení.
podnikatelů v naší obci
přispělo na modernizaci plných 70% z oslovených. Díky jejich
laskavému přispění se nám podařilo vybrat 121.440 Kč. Tato
částka byla použita na následující účely:
φ Stěna pro ŠD a 3 židle
4.999 Kč + 2.999 Kč
φ Vymalování soklů v ZŠ
16.560 Kč
φ Židle a lavice
37.210 Kč + 34.160
Kč
φ Koberec pro ŠD
6.331 Kč
φ Nové nástěnky a kliky k oknům
7.910 Kč
φ Školní pomůcky a náčiní do tělocvičny 11.574 Kč
Na začátku roku tedy naše děti mohly nastoupit do „nové“
školy a pevně věřím, že se nám podařilo ještě více jim zpříjemnit
chvíle strávené ve škole. Za to vše patří velký dík všem, kteří
svou finanční pomocí podpořili dobrou věc.
Čápová Veronika

Hospodaření akciové společnosti A G R O
SOKOLEČ, a.s. v roce 2003
Hodnocení hospodaření tohoto roku musíme začít
vzpomínkou na zimní měsíce, kterými rok 2003 začal. Velké
plochy ozimé pšenice zůstaly pod ledem, který na mnohých
místech vesnice sloužil jako výborné kluziště. S obavami jsme
očekávali následky této neobvyklé zimy. Jaro však nás opět
překvapilo. Mokré pozemky rychle vyschly a nastal další
neobyčejně suchý rok.
Obilí neodnožovalo, klasy byly zaschlé a dal se očekávat
nízký výnos. Naše akciová společnost sklidila obilí s tímto
výnosem:

φ 600 kusů jatečních prasat, prům. tržní cena za 1 kg v r. 2003
- 29,20 Kč
φ 423 kusů prasat předvýkrm, prům. přírůstek v r. 2003 0,40kg/ks/den
Farma Pňov
φ 108 kusů prasnic, prům. počet odchovaných selat v r. 2003
18 ks/prasnici
S takto nízkou tržní cenou za l kg prasat nelze vyrábět prasata
se ziskem. Protože po vstupu do EU není předpoklad podpory
této výroby v naší republice, její budoucnost je nejistá.
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V roce 2003 akciová společnost začala s nákupem půdy od výrobou kynologických potřeb z kůže a synt. popruhů je
vlastníků, aby si tak zabezpečila větší jistotu po vstupu do EU. uznávaným partnerem zahraničních obchodníků a své výrobky
Protože kupní cena půdy je dnes tržní záležitostí, její výše závisí vyváží převážně do zahraničí. Věříme, že jménem naší firmy
především na vztahu lidí k zemědělství. Ten, kdo jednou zkusil dobře reprezentujeme v zahraničí i jméno naší obce. Chtěl bych
zasít, vypěstovat a přes všechny vynaložené náklady nesklidit ví, využít této možnosti a poděkovat všem Vám bývalým
i současným
že zemědělská produkce
spolupracovníkům
za
nezávisí jen na lidské
Máte doma věci pro vás již nepotřebné?
práci,
ale
také
na
dobrou práci, kterou jste ve
Tlačí vás brusle? Máte krátké lyže nebo nepotřebnou autosedačku?
přírodních podmínkách,
firmě odvedli. Mnozí z Vás
Nezahazujte je, ale za přiměřenou cenu je můžete prodat na
které
ještě
člověk
firmu neopustili ani v době,
BLEŠÍM TRHU
nedokázal ovlivnit. Podle
kdy hledala své uplatnění
Který pořádá MS ČČK a Sokol Sokoleč v SOKOLOVNĚ
na
světových
trzích.
toho se také odvíjí
Příjem předmětů k prodeji:
nabídka a poptávka po
Zejména
bych
chtěl
00
00
Čtvrtek 15. 4. 2004
17. – 19. hod.
pozemcích.
jmenovitě
poděkovat
00
00
Pátek 16. 4. 2004
17. – 19. hod.
Od května roku 2004
hlavní účetní pí. Anně
Prodej:
nás čeká vstup do EU.
Kárové,
vedoucí
výr.
00
00
Sobota 17. 4. 2004
10. – 16. hod.
S dotacemi, které budou
směny
pí.
Libuši
Výdej neprodaných předmětů a utržených peněz:
již od samého vstupu nižší
Minsterové roz. Fuchsové
Neděle 18. 4. 2004
9.00 - 11.00 hod.
oproti členským státům
a paní
Jaroslavě
EU, bude konkurence nelehká. Po zavedení bezcelní zóny je Humburské, kteří v naší firmě pracuji od roku 1994. Jsme rádi,
předpoklad přílivu levnějších potravin. Nezbývá, než postupně že i v tak malé obci se nám podařilo vytvořit nová pracovní místa
řešit vzniklé problémy a snažit se najít tu nejlepší cestu. a umožnit, zejména mladým matkám, zapojit se do pracovního
Výsledky zhodnotíme po uplynutí dalšího roku.
procesu. V budoucnu plánujeme výstavbu nového většího
Ing. Emilie Svobodová výrobního objektu, jehož realizací vzniknou nová pracovní
místopředseda představenstva místa. Máme také v plánu ve vlastní režii vysázet v našem areálu
a ekonom akciové společnosti novou zeleň a vybudovat malý zookoutek pro nejmenší občánky
naší obce. Těšíme se na další spolupráci s Vámi a věříme, že
Desáté výročí působení firmy BF.s.r.o. v Sokolči
naše rodinná firma se bude v budoucnu sponzorsky podílet na
Vážení občané 14. 2. 2004 oslavila firma BF desáté výročí některých projektech obce Sokoleč.
svého působení v obci Sokoleč. Chtěl bych Vás v krátkosti
Za firmu BF s.r.o. Fajmon K. sen.
seznámit s programem naší firmy a využít tohoto výročí
Fajmon K. jun.
k poděkovaní našim spolupracovníkům.
Naše firma byla založena v roce 1992 se sídlem v Praze
a roku 1994 přesídlila do obce Sokoleč. Firma která se zabývá



Společenská rubrika
Do života vítáme:
Jakuba Buldru
Petržálka Radka
Životní jubilea:
leden
Marie Jeřalová
Marie Müllerová
Helena Dvořáková

únor
František Babinský
Věra Zajícová
Julie Doskočilová
březen
Čápová Marie
duben
Čáp Zdenek

75 let
75 let
80 let

75 let
75 let
95 let
80 let
80 let



Zprávy z činnosti našich spolků
Cílem vedení naší obce je udržet v činnosti různé zájmové spolky, které neodmyslitelně patří ke koloritu české obce. Jedním
z nich je chovatelství malých domácích zvířat, exotických ptáků a terarijních živočichů. Láskou a cíleným šlechtěním vzniklo mnoho
ryze českých plemen, která nás úspěšně reprezentují na našich oblastních a státních výstavách. Tato česká plemena, zejména holubi
a králíci, jsou v oblibě i v ostatních evropských zemích a můžeme se s nimi setkat na všech mezinárodních výstavách. Doba se
změnila, ale i přes svět mobilů a počítačových her, láska k živému tvorovi je mnohdy láskou celoživotní. Mít svého prvního křečka,
morče, pejska je přáním každého dítěte. První odchovaná holoubata jsou pýchou každého venkovského kluka a často po celý život na
tyto zážitky vzpomínáme. Život utekl jako voda a je tu důchod a z nás se zase stávají malí kluci. Znovu přešlapujeme na výstavě před
klecí s pěknou samicí českého strakáče nebo brněnského voláče. Ještě jednou zažít to napětí před prvním odchovem, probrat výměnu
samce u třetího pivka, usmlouvat dobrou cenu a pohladit to krásné zvíře po hřbetě. Ano i tak se dá plnohodnotně prožít důchodový
věk a chovatelství se stává universitou třetího věku.
V naší obci má tento spolek dlouholetou tradici s úspěchy které nás i v minulém roce nominovali mezi vyspělé chovatele. Naší
členové nás pravidelně representují na výstavách, kde získávají vítězné body a ocenění za jedince ze svých chovů. Podrobnou zprávou
Vás chceme informovat o úspěších našich chovatelů v roce 2003.
MF
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převážnou většinu žen.
Za rok 2003 máme zaplaceny členské známky a vykazujeme
bohatou činnost.
1. 17. 1. 2003 proběhla výroční členská schůze - 29 členů,
proběhla jako ukázková akce firmy Moravia-Art a ukázkou
a prodejem titanového nádobí.
2. 8. 2. 2003 - Valentýnský bál - k tanci a poslechu hrála
skupina Glória z Kostelce n. Č. lesy, účast byla přes 100 lidí.
Zábava měla velice pěkný průběh, předtančení provedly 2
páry z tanečního klubu DDM Kolín.
3. 25. 3. 2003 - návštěva muzikálu Kleopatra od M.Davida divadlo Brodway Praha 46 lidí.
4. 19. 4. 2003 - Country bál - k tanci a poslechu hrála kapela
Trampota Červené Pečky. Velmi pěkné předtančení
předvedly dívky ze Sokola Sokoleč.
5. 16. 5. 2003 - presentace a prodej výrobků Tupperware.
6. 25. 5. 2003 - Posezení důchodců - Sousedská. Odpolední
posezení s programem školních dětí, hudbou p. Krcha
a občerstvením. Dík patří Mysliveckému sdružení, které
poskytlo zdarma myslivnu.
7. 1. 6. 2003 - Dětský den ve spolupráci se společností pana
Slavíka - Klemrdovo divadlo. Děti malovaly obrázky na
silnici, sledovaly pohádkovými postavami motivovaný
program, kterého se aktivně účastnily. Dostaly sladké
odměny, grilované buřty a na závěr proběhla diskotéka pro
teenagery.
8. 21. 6. 2003 - Pouťová zábava - s hudbou JEPLA pana
Jeníka, předtančení provedly dívky ze Sokola a skupina
tanečníků z DDM Kolín zatančila Českou Besedu.
9. 25. 10. 2003 Country zábava - účast 170 lidí - kapela
Trampoty – Červené Pečky. Předtančení - dívky ze Sokola.
10. 28. 10. 2003 – nákupní zájezd do Polska- Kudowa-Zdroj.
Zájemci obsadili 2 autobusy, členky měly tuto akci zdarma73 účastníků z toho 21 členek.
11. 7. 12. 2003 – Mikulášská besídka pro děti - akce byla
provedena opět skupinou pana Slavíka - Čertí škola zábavná akce kombinované divadlo a soutěže dětí
s rozdáním dárků - plyšáků.

Zpráva ČSCH v Sokolči o činnosti v roce 2003
φ

Okresní výstava v Sadské - přítel J. Vejtruba získal čestnou
cenu u samce králíka Burgundského plemene.
φ Okresní výstava ve Slovči - přítel J. Vejtruba získal čestnou
cenu za samce králíka Burgundského plemene.
Na této výstavě nás ještě reprezentoval M.Kubát, F.Tomek
a L.Kosina
φ Polabská výstava v Kolíně – přítel M. Kubát se zúčastnil
soutěže se slepicemi plemene AmVárox a přítel F. Tomek.
Vystavoval slepice zakrslých Wandotek.
φ Spec. výstava Novozél. Králíků v Kolíně - reprezentoval
přítel L. Kosina.
φ Klímkovice u Olomouce - výstavu mláďat reprezentoval se
svým odchovem králíků přítel Kubát.
φ Mezinár. výstava v Trenčianských Stankovcích - přítel F.
Křivka vystavoval Slovenské husy a získal ocenění. Elita
výstavy.
φ Národní výstava v Lysé nad L. – F. Křivka Slovenská husa –
ocenění Absolutní vítěz výstavy a třída Super Elita.
Vystavovaný houser ve váze 12,5 kg budil zasloužený zájem
obdivovatelů.
φ Úvaly-Praha, východ - Vystavoval přítel Tomek a získal
čestnou cenu na králíka plem. Český červený.
φ Výstava v Sokolči - vystaveno 120 ks králíků, 18 voliér
drůbeže a exot. ptactvo.
Přítel L. Kosina získal ocenění na králíka pl. Novozélandský
červený.
Přítel J. Vejtruba získal ocenění na králíka pl. Burgunský.
Přítel f. Tomek získal ocenění za králíka pl. Stříbřitý modrý.
Přítel Křivka získal čestnou cenu v kategorii drůbeže.
Dne 7. 2. 2004 se konala výroční schůze našich členů, kde
jsme hodnotili činnost za rok 2003. Schůze se konala za účasti
našich manželek a přítelkyň, kterým také patří naše poděkování.
Ve volbách byl zvolen předsedou klubu M. Kubát, jednatelem
klubu F. Tomek, pokladníkem klubu J. Valtr. Dále byl projednán
návrh na snížení poplatku za propůjčení knihovny pro
jednodenní akce na 1000 Kč + provoz. režie. Také letos máme
zájem se zúčastňovat na místních a národních výstavách.
Chceme uspořádat opět výstavu králíků a drůbeže. Také chceme
v letošním roce navázat na dřívější tradici a opět pořádat 5. 3.
2005 Chovatelský ples, kde k tanci a poslechu bude hrát kapela
TOX pana Trnky.
Také vyzýváme Vás, naše spoluobčany – staňte se novými
členy našeho spolku. Informace i přihlášku získáte u přítele M.
Kubáta, F. Tomka nebo L. Kosiny.
Celostátní výstava drobného zvířectva se koná 19. 11. - 21.
11. 2004 pod názvem CHOVATEL 2004 na výstavišti v Lysé
nad L.
Výstava exotického ptactva se koná 3. 12. - 5. 12. 2004 pod
názvem PTAČÍ SVĚT na výstavišti v Lysé nad L.
Na letošní akce Vás srdečně zve výbor ČSCH v Sokolči.

φ

V září jsme sponzorsky vybavili lékárnu ZŠ a MŠ a lékárnu
Sokola Sokoleč podle požadavků.
φ Přenosnou lékařskou brašnu vybavenou podle požadavků
OHESU jsme zapůjčili na výlet MŠ a ZŠ, na školu v přírodě
MŠ, na soustředění fotbalového žactva v Krkonoších a na
tábor ručních prací DDM Poděbrady.
φ Opět jsme se menší částkou podíleli na vybavení kuchyňky
v Sokolovně - ubrusy, prkénko a jiné drobnosti.
φ Dárky pro naše členy k životnímu jubileu.
φ Přáníčka a svícínky pro naše členy a sponzory jako dárky.
Výčet akcí představuje pro náš spolek v podstatě jednu akci
každý měsíc. Výborové schůze nemáme pravidelně, ale začínám
uvažovat o pevném termínu 1x měsíčně. V obci jsme téměř
jediná organizace pro ženy, která se snaží připravovat kulturní
a společenské akce nebo akce pro děti. Pro ženy není jednoduché
zvládnout
svou profesi, péči o rodinu a domácnost a ještě
ZPRÁVA O ČINNOSTI MS ČČK SOKOLEČ ZA
zvládnout
své
ROK 2003
koníčky. Proto
Tělocvičná jednota Sokol Sokoleč
Dámy a pánové,
jsem velmi ráda
zve všechny příznivce sportu, rodiče i prarodiče a celou naši veřejnost na
dovolte mi abych
a děkuji všem
MÁJOVÉ
SLAVNOSTI
–
CVIČENÍ
DĚTÍ
DNE
1.
5.
2004
Vás
seznámila
členkám, které
Děti
Vám
za
doprovodu
hudby
předvedou,
co
se
všechno
v
Sokole
naučily.
s činností
naší
jsou aktivní při
Připravíme
i
malé
občerstvení.
organizace za rok
všech
akcích
Zároveň tím vzpomeneme 85. výročí založení Sokola v Sokolči.
2003.
Naše
naší
organizace.
Děkujeme předem za Vaši podporu a zveme k příjemnému odpoledni.
organizace měla 95
Věřte, že bez
Vstupné 10 Kč
členů,
z toho
těch, které jsou
6

ochotny věnovat svůj čas na přípravu a průběh akcí není mnoho Velmi dobrá spolupráce byla se Sokolem a s Mysliveckým
a o to jim patří větší dík. Svým způsobem suplujeme možná sdružením. Dobrá a i celkem vzájemně výhodná je i spolupráce
něco, co by mělo provozovat kulturní a společenské středisko, našeho spolku s firmou pana Mráze.
která jsou bohužel ve městech. Proto možná činnost našeho
Ráda bych poděkovala členkám výboru a všem, kteří s námi
spolku není úplně to, co by měl spolek ČK provozovat.
spolupracují především při organizaci jednotlivých akcí - věřte
V roce 2003 pro nás byla velmi dobrá
že trávit celou noc v kuchyňce, výčepu
Tělocvičná jednota Sokol Sokoleč
spolupráce s OÚ. Za uspořádání 3
nebo u vchodu není právě nejlépe strávená
oddíl floorbalu
společenských akcí jsme dostali 15.000 Kč
noc. Proto díky všem, kteří se podílí na
zve všechny příznivce tohoto sportu
vypsaných na podporu kulturního života
těchto akcích, protože stav našeho účtu
a všechny občany na
obce. Obecní úřad nám ochotně vychází
závisí právě na těchto lidech.
TURNAJ OSVOBOZENÍ
vstříc při zapůjčení zasedací místnosti,
Na posledním místě jsem si nechala
kopírovací službou a podobně. Je třeba
konaný dne 8. 5. 2004 v sokolovně
poděkování našim členkám za podporu
poděkovat všem sponzorům - VaJ pí.
akcí, za účast na akcích, příspěvky do
v Sokolči.
Jelínkové, BaF potřeby pro zvířata
tomboly a podobně.
Fajmonových, firmě Hydroprodukt, AGRO Sokoleč, p.
Boumová Jana
Čermákovi, pí. H. Šafránkové, Klempířství pana Plačka a dalším.
předsedkyně MS ČČK



SPORTOVNÍ AKTUALITY
Zprávy z fotbalového oddílu SK Sokoleč

Rozpis utkání pro jaro 2004 I.B. třída oddělení C

V minulém roce jsme se spolu se sportovní činnosti zaměřili
na rekonstrukci hrací plochy. K vyrovnání bylo použito 20 t
přesáté zeminy a plochy před bránami byly zahrnovány.
Následně byla plocha oseta travním semenem. Další velkou akcí
bylo vyčištění a oprava místního koupaliště, proběhlo po dohodě
a ve spolupráci s obecním zastupitelstvem. Výbor oddílu by za
velkou angažovanost na této akci chtěl poděkovat panu Romanu
Pokornému.
V rámci této akce bylo vybudováno nové zavlažování hrací
plochy, pomocí silného čerpadla, na které je možno připojit až 6
zavlažovacích kačen. Vedení SK chce tímto poděkovat všem
hráčům a spoluobčanům, kteří nám při těchto akcích pomohli.
Dík za odbornou pomoc, bez které bychom se neobešli patří
hlavně pánům: Jaroslavovi Šafránkovi, Josefovi Kaliánkovi
a Petrovi Řehákovi.
Výbor SK Sokoleč

den
NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO

datum
28. 3.
3. 4.
10. 4.
17. 4.
24. 4.
1. 5.
9. 5.
15. 5.
22. 5.
29. 5.
8. 6.
15. 6.
22. 6.

Družstva
Bělá pod Bezdězem - Sokoleč
Sokoleč – Krchleby
Pečky – Sokoleč
Sokoleč - Mnichovo Hradiště
Dolní Bousov - Sokoleč
Sokoleč - Jestřábí Lhota
Kosořice – Sokoleč
Jíkev – Sokoleč
Sokoleč – Nymburk
Rejšice – Sokoleč
Sokoleč – Radim
Ostrá – Sokoleč
Sokoleč - Městec Králové

zač. zápasu
15.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Předškoláci – NAZDAR!

Od října roku 2003 dostali v sokole příležitost i děti
předškolního
věku. Byl založen oddíl Cvičení předškolních dětí.
Po odehrání 13 zápasů podzimní části Krajské soutěže I.B
Děti
cvičí
pravidelně
každý pátek od 16.00 do 17.00 hod. Hodina
třídy oddělení C skončilo naše A mužstvo na 4. místě. Získalo 26
bodů, a na první místo, které obsadilo družstvo Jíkve ztrácíme je složena z rozcvičky, her, soutěží a cvičení s náčiním.
Naším cílem je rozvíjet všestrannost a pohybovou obratnost
pouhé 4 body.
našich
nejmenších. Snažíme se, aby přirozená pohybová aktivita
Zimní příprava začala 8. 1. 2004. Scházeli jsme se v úterý
děti
lákala
než odrazovala, pomáháme méně obratným dětem,
a v sobotu na hřišti, ve čtvrtek jsme trénovali v nafukovací hale
aby se zapojily i ony.
v Poděbradech. Do
Po dohodě s vedením
začátku
Tělocvičná jednota Sokol Sokoleč zve všechny ženy a dívky na
ZŠ
Sokoleč
máme
mistrovských utkání
CVIČENÍ
AMATÉRSKÉHO
AEROBIKU
možnost
po
dobu
zimních
máme sjednáno 8
předcvičuje : paní Konůpková
měsíců cvičit v tělocvičně
přípravných zápasů.
kde:
sokolovna
ZŠ. Bez této možnosti
V našem kádru pro
00
kdy:
každý
pátek
v
19.
hod.
bychom
v zimních
jaro nastaly tyto
Cvičí
se
l
hodinu,vstupné
5
Kč
na
otop
a
elektriku.
měsících
nemohli
tuto
změny:
hostování
Karimatky
vezměte
s
sebou.
činnost
v
nevytopené
skončilo
R.
sokolovně provozovat.
Vavčurovi a ze
Již
několik
let
Župa
Kolín
připravuje
různé soutěže také pro
zahraničí se navrátil J. Zemanec. Na přestup jsme získali dva
tuto
věkovou
kategorii.
Jedním
z
nich
je také závod
nové hráče: M. Šífa z Krchleb a L. Jeníka ze Suchdole. Na
všestrannosti,
který
je
takovou
malou
olympiádou.
Soutěží se
hostování do Kostelní Lhoty odešel brankář Lukáš Podrázský.
v
různých
disciplínách:
hod
míčkem,
běh
na
různé
vzdálenosti,
Jarní mistrovská soutěž začíná 28. 3. 2004 naše mužstvo
zajíždí k prvnímu utkání na hřiště Bělé pod Bezdězem. Na toto hod do koše, gymnastika a další.
V letošním roce připravujeme nácvik krátké taneční skladby
utkání bude přistaven autobus. Tímto si dovoluji pozvat, nejen na
na
slet
v Poděbradech, který se koná v červnu. Tři dětské lidové
toto utkání, ale na celé jaro všechny naše věrné příznivce.
Miroslav Müller písničky rámují milou pohybovou skladbu s barevnými stuhami.
trenér Radost z pohybu ve spojení s hudbou, která má své kořeny ve
starých dětských tanečních hrách, děti rozhodně zaujme. Rádi
bychom se obou akcí ve spolupráci s rodiči zúčastnili.

Zpráva trenéra FO SK Sokoleč
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VELIKONOČNÍ ZVYKOSLOVÍ
Nesmělo se hýbat zemí, proto se nepracovalo na poli ani
POPELEČNÍ (Škaredá) STŘEDA
Touto středou začínalo již od 7. stol. dodržované v sadu. Nesmělo se prát prádlo, pradleny říkaly, že by ho místo
do vody namáčely do Kristovy krve.
čtyřicetidenní období půstu.
Na Velký pátek se podle lidové víry otevírala země, aby
Období půstu trvalo do Božího hodu velikonočního.
odhalila
na krátkou dobu ukryté poklady. Poklad prý označovalo
NEDĚLE KVĚTNÁ
světélko,
jinde zářící a kvetoucí kapradí, případně otvor ve skále
Den, kdy se připomíná památka Kristova vjezdu do
nebo zdi.
Jeruzaléma.
Květná
neděle nese název od
BÍLÁ SOBOTA
MS ČČK vás srdečně zve na
V různých
květů,
neboť
COUNTRY VELIKONOČNÍ ZÁBAVU
00
křesťanských
církvích
přijíždějícího Krista
V sobotu 10. 4. 2004 od 20. hod. do sokolovny Sokoleč
získala
během
staletí
vítali
mnozí
K tanci a poslechu hraje hudební skupina TRAMPOTY – Červené Pečky
00
odlišnou
tvářnost
palmovými ratolestmi.
Předtančení country tanců – taneční skupina SOKOLANDY od 21. hod.
a mnohé
z obřadů
Na tuto paměť se
Zajímavá tombola, slosovatelné vstupenky, prvních deset párů – milé
přešly
do
všeobecného
světily větvičky jívy –
dárečky.
povědomí. Příkladem
„kočičky“.
Prosíme členky ČČK a všechny příznivce country o příspěvek do tomboly
00
toho je svěcení ohně.
Lidé v ten den na
sebe oblékali nejlepší nebo nové šaty. Nesmělo se péci, aby se BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
nezapekl květ, protože potom by se neurodilo ovoce.
V rámci svátku se provádělo okázalé svěcení velikonočních
pokrmů – beránka, mazance, vejce, chleba a víno. Toto svěcení
VELIKONOCE – Pašijový týden
Poslední týden čtyřicetidenního půstu před velikonocemi. mělo kromě symbolického významu i praktický význam. Po
Velikonoce jsou křesťanský svátek, který je spojený s památkou období dlouhého půstu by mohl náhlý přechod k tučné stravě
umučení a vzkříšení Krista. Oslavy Velikonoc měli velice starou přivodit obtíže. Proto se světily určité pokrmy, které měly tělo na
tradici, původem ještě z doby předkřesťanské. Navazovaly návrat k běžné stravě pozvolna připravovat.
pravděpodobně na židovský svátek pesan, jenž byl památkou PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
vysvobození Židů z Egyptského zajetí.
K tomuto dni se neváží významné liturgické úkony. Je to
však den, kdy se odbývala pomlázka, velikonoční hodování,
SAZOMETNÁ STŘEDA
Středa před Božím hodem velikonočním patří liturgicky ještě mrskút. Zvyk sám je zřejmě velice starého původu, stejně jako
k postní době. V lidovém prostředí se jí říkalo škaredá. Škaredá zdobení vajíček – kraslic. Původně šlo o magický obřad, jehož se
prý pochází od toho, že se Jidáš škaredil na Krista, proto se podle účastnili dospělí, teprve časem se posunul do polohy zábavy.
Dům do domu chodívali mládenci, později hlavně děti, za
lidové víry nesmí nikdo toho dne mračit, jinak by se škaredil po
děvčaty se spletenými pomlázkami, obyčejně z vrbového proutí,
všechny středy v roce.
zdobenými stuhami. Jimi šlehali dívky i ženy v domácnosti,
ZELENÝ ČTVRTEK
Název Zelený čtvrtek je v Německu doložen již ve 12. stol., vinšovali a dostávali malovaná vajíčka. Toto základní schéma
odvozen snad od zeleného mešního roucha, jež se toho dne mělo řadu variant. I když dívky při mrskání křičely, na oko
utíkaly a durdily se,
užívalo. Toho dne se
byla by se velice
měla jíst zelená strava
SVÁTKY JARA – velikonoční prodejní výstava
hněvala ta, za níž by
(špenát, různé druhy
Sobota 3. dubna
9.00 – 17.00
nějaký
hoch nepřišel
zelí), aby byl člověk
Neděle 4. dubna
9.00 – 17.00
vymrskat
ji.
zdráv.
Pondělí 5. dubna
13.00 – 16.00
Mnohde
bylo
Odpoledne
bylo
Zveme vás srdečně do zasedací místnosti obecního úřadu na velikonoční
zvykem, že v úterý
zakázáno pracovat.
výstavu „Svátky jara“. Čekají vás: velikonoční náměty, dekorace, nápady a
chodila na oplátku
VELKÝ PÁTEK
inspirace jak vyzdobit svůj byt. Pokud vám dojde inspirace, máte možnost
s pomlázkou děvčata,
Den
hlubokého
nakoupit dobré nápady u nás.
někde
místo
ní
smutku - ukřižování.
polévala
chlapce
Během
baroka
se
vodou, aby byli svěží.
k poctě zemřelého Krista skládaly kantáty a byly zavedeny
pašijové hry, vycházející ze středověké tradice.
Na Velký pátek lidé vstávali před východem slunce
a odcházeli se omýt k potoku, aby byli uchráněni před
nemocemi.
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.
Uzávěrka příspěvků: červen 2004
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)
Přidělené evidenční číslo: MK ČR E 14176
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