OBČASNÍK PRO OBČANY OBCE SOKOLEČ

2. číslo

Duben 2003

Příspěvek starosty
Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o některé starosti a problémy, které trápí naši obec. Jedním z nešvarů, který se rozmáhá, je
volné pobíhání psů po vesnici. Všichni jste jistě četli v denním tisku nebo sledovali v televizi stále častější tragické případy napadení
člověka volně pobíhajícím psem. Obětmi těchto napadení jsou často děti. Je to hlavně proto, že dítě nemá ještě zafixovány obranné
reflexy, které by ho varovaly a důvěřivě se snaží o sblížení s takovým zvířetem. Následky jsou přitom tragické. Protože bych nechtěl,
aby se naše obec zařadila do výčtu těchto nešťastných případů, apeluji na Vás všechny, kteří jste majitelé psů, abyste učinili všechna
dostupná opatření k tomu, aby Vaši mazlíčci nemohli volně pobíhat po vsi. Jistě každý z Vás má svého pejska rád a nechtěl by
dopustit třeba i to, že ho přejede auto nebo že ho pokouše jiný pes.
Dalším takovým problémem je pořádek v obci a jejím okolí. Jistě mi dáte za pravdu, že rozbité lavičky, polámané stromy,
vrakoviště, skládky materiálu na veřejných prostranstvích, a v neposlední řadě velké množství černých skládek v okolí obce, nám
hezkou vizitku nedělá. Chceme se spolu se zastupiteli obce snažit o to, aby postupně z našeho okolí vymizeli. Ale bez pomoci
každého z Vás, bez Vaší uvědomělé ukázněnosti, pochopení a tolerance jednoho k druhému, se nám to nemůže podařit.
Také se chci několika slovy zmínit o dalším nešvaru, který se u nás v poslední době rozmáhá. Je to parkování automobilů, zvláště
mohutných návěsů a souprav, na místních komunikacích. Tyto komunikace nejsou určeny k tomuto účelu, ani nejsou na takovou zátěž
stavěny. Dochází pak k jejich destrukci a devastaci. S místními komunikacemi na tom nejsme nijak dobře a nemůžeme si dovolit
nechat si ničit i ty, které jsou ještě v dobrém stavu. Také průjezd v některých ulicích je velice obtížný. V případě nutnosti průjezdu
rychlé pomoci nebo hasičů by se z toho mohla stát tragedie.
Závěrem bych chtěl říci, že všechny tyto problémy jsou ošetřeny „obecně závaznými vyhláškami obce“ i s postihy za jejich
porušování. V případech, kdy má slova nepadnou na úrodnou půdu, budeme muset tyto postihy uplatnit prostřednictvím přestupkové
komise Městského úřadu v Poděbradech a v případě nedovoleného parkování i policie ČR.
Obecní úřad na zkrášlování obce a zlepšování životního prostředí vynakládá ročně značné finanční prostředky. Jsou to peníze nás
všech, a proto by nikomu z nás nemělo být lhostejné, když dochází k ničení takto vynaložených peněz nekázní některých z nás.
Já ale doufám, že snahou nás všech bude, aby naše obec byla co nejhezčí, život v ní se nám líbil, abychom na ní mohli být pyšní a
měli se čím pochlubit i návštěvníkům obce.
Nakonec bych Vás chtěl upozornit na to, že obecní zastupitelstvo se schází pravidelně každých čtrnáct dní. Všechna jeho zasedání
jsou veřejná, jejich termíny jsou vyvěšovány na úřední desce. Velice rádi Vás na nich přivítáme, zvláště když přijdete s podnětnými
nápady a připomínkami na zlepšení stavu naší obce.
František Dymeš
starosta obce

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané!
Chtěl bych Vás informovat o výhledových plánech pro letošní rok a jejich realizaci z hlediska jednotlivých akcí v obci. Víme
a plně si uvědomujeme, že musíme řešit nedostatky z minulých let, na které právem upozorňujete. Trápí nás blátivé komunikace,
zanedbané a nefunkční koupaliště a máme zájem o vybudování kanalizace odpadových vod. Všechny tyto akce máme v plánu
a chceme je začít v tomto roce realizovat. Chceme Vám nabídnout nové stavební parcely, naší mládeži co nejširší využití sportovního
areálu a všem dostatek veřejné zeleně, pro zpříjemnění pobytu v naší obci.
Problém je, že finanční rozpočet obce není dostatečně vysoký na to, aby nám umožnil současně realizovat všechny akce najednou.
Akce musíme řešit v rámci našich finančních možností a v letošním roce máme jako prvořadý úkol zahájit stavbu podtlakové
kanalizace. Dalším neodkladným úkolem je vybudovat novou studni pro školu a školku s nezávadnou vodou. Jak víte, od letošního
roku tyto povinnosti ukládá vyhláška jako zřizovatelům školy a nemůžeme připustit, aby hygienická stanice z důvodu závadné vody
školu uzavřela. Všechny tyto závazky jsme převzali z dob minulého vedení obce jako dluhy, které musíme z rozpočtu obce uhradit.
V poslední době jsem několikrát navštívil naši školu, abych se seznámil s prostředím, ve kterém se vyučuje. Rád bych Vás o této
návštěvě informoval. Zjistil jsem, jak málo se věnovalo pozornosti našemu školství v minulých letech. Chtěl bych, aby škola byla
zařízená novým školním nábytkem a moderními školními pomůckami, a ukázat všem, že i škola na vesnici je srovnatelná se školou ve
městě. Individuální přístup našich učitelů k žákům dává záruku stejné, ne-li větší vzdělanosti. Věřím, že i Vy budete se mnou
souhlasit, že lavice, kde již naše generace vyryla svá srdíčka a hesla, by měly být nahrazeny novými stolky a židlemi, které odpovídají
novým trendům ve školství. Přírodopisný kabinet stále hlídá nám známý, ale již značně „opelichaný a věkem sešlý“ sokol Ferda a
křeček polní.
Modernizace školního zařízení by přišla asi na 150.000 Kč. Proto bych rád oslovil všechny podnikatele v obci a požádal Vás
o finanční příspěvek podle svých možností na projekt pod heslem „PODNIKATELÉ NAŠIM DĚTEM“. Vaše příspěvky by pomohly,
aby naše děti nastoupily v září do nově zařízené školy. Prvními sponzory, kteří přispějí bude firma MRÁZ a firmy BaK s.r.o pana
Karla Fajmona sen. a jun. a Vám ostatním předem děkuji.
Mráz Jiří
místostarosta obce
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zasedání ze dne 29.1. 2003
♦ Informace o průběhu výběrového řízení 28.1. 2003 o firmách
na odkanalizování obce - vzhledem k mimořádnosti jedné
z nabídek ohledně nízké ceny vznikla povinnost nechat tuto
nabídku ověřit odbornou firmou.
♦ Bylo projednáno a odsouhlaseno převedení částky 71.760 Kč
na sdružení obcí Jižní Polabí. Celková částka, kterou obce
převedou bude 150.000 Kč. Částka byla mezi obce rozdělena
dle rozhodnutí minulého zastupitelstva - pro naši obec
47,48 %.
♦ Obecní zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo inventarizaci
obecního majetku sestavenou k 31.12. 2002.
♦ Byla projednána a odsouhlasena žádost paní Hany Sixtové
o sociální příspěvek na dopravu ve výši 6.000 Kč.
♦ Sokol Sokoleč požádal o příspěvek ve výši 60.000 Kč na
dokončení hřiště a opravu sociálního zařízení. OZ žádost
projednalo a sdělilo panu starostovi Sokola p. Ludvíkovi, že
je nutno dořešit majetkové vztahy a vyzvat členy Sokola, aby
přišli s podnětem co jsou schopni udělat pro obec. Starosta
a zástupce starosty byli pozváni na výroční schůzi Sokola.
♦ Seznámení s informací FÚ o vyhlášce 463/200 Sb., na základě
které dochází ke změně cen zemědělských pozemků. FÚ žádá
občany, aby s placením domovní daně vyčkali do dubna, kdy
bude obci předán hromadný předpisný seznam na rok 2003.
♦ Vzata na vědomí žádost o stavební parcely - Josef Zemanec,
Zuzana Dittlová - zařazení do pořadníku.
♦ Přidělení dotace KÚ Středočeského kraje na rok 2003 ve výši
60.100 Kč pro potřeby obce - rozdělení 6.000 Kč individuální doprava, 44.400 Kč školství, 9.700 státní správa.
♦ OZ projednalo předběžné sestavení rozpočtu.
Zasedání ze dne 12.2. 2003
♦ OZ odsouhlasilo splátkový kalendář pro ZŠ na jednotlivá
čtvrtletí převodním příkazem na účet školy.
♦ Finanční výbor navrhl a OZ odsouhlasilo návrh na rozpočet na
rok 2003.
♦ OZ schválilo prodej stavební parcely č. 392/8 dle pořadníku
uchazečů o stavební parcely panu M. Buldrovi za cenu
100 Kč 1 m2 a za stejných podmínek jako stavebníkům na
těchto parcelách.
♦ OZ odsouhlasilo návrh pana Mráze, který se zavázal uspořádat
sponzorskou sbírku od podnikatelů na zakoupení
a vybavením nového nábytku pro ZŠ v Sokolči.
♦ Odsouhlaseno vykácení 15 stromů podle žádostí občanů a po
obhlídce starých ovocných stromů odborníkem Na jejich
místo budou vysazeny stromy nové. Dřevo z pokácených
stromů včetně polomů z lesa dostane Sokol Sokoleč za
pomoc při kácení a odvozu.
♦ MěÚ Poděbrady zaslal k odsouhlasení seznam žáků, kterým
nárokuje do rozpočtu na rok 2003 částku na neinvestiční
výdaje ve výši 230.000 Kč. Seznam žáků byl zaslán zpět
s tím, že Vít Boháček a Iva Pavlíčková mohou navštěvovat
ZŠ v Sokolči.
♦ Projednána možnost vytvoření stavební parcely ze zeleného
pásu u trafostanice v nové zástavbě. Pokud se to podaří, bude
parcela prodána za stejných podmínek jako u ostatních
stavebníků slečně V. Čápové, které bývalé zastupitelstvo
žádost o stavební parcelu zamítlo.
♦ Odsouhlasena výpověď smlouvy Atlanta Safé na neprodejné

akcie Středočeské energetické. Bylo zjištěno, že je
možnost prodat hlasovací právo k těmto akciím za cenu
2.000 Kč za akcii.
Zasedání ze dne 26.2. 2003
♦ OZ projednalo a následně schválilo přepracované stanovy
svazku obcí JIŽNÍ POLABÍ.
♦ Pro podpoření společenského života v obci, pro malý
zájem spolkových organizací pořádat taneční zábavy, OZ
projednalo a schválilo příspěvek ve výši 5.000 Kč
spolkové organizaci za uspořádání taneční zábavy.
Příspěvek bude poskytnut v kalendářním roce na tyto
akce: 2x společenský ples, karneval, pouťová zábava,
posvícenská zábava, country zábava. Příspěvky uhradí
zastupitelé ze svých odměn.
♦ OZ projednalo a schválilo uzavření smlouvy na právní
služby s JUDr. Urbancem.
♦ Byla schválena žádost o výjimku z počtu žáků ZŠ.
♦ Schválena Interní směrnice ZŠ k provádění doplňkové
činnosti, smlouva o refundaci nákladů mezi ZŠ a OÚ.
♦ MěÚ Poděbrady odbor dopravy - odpověď na žádost OZ
ohledně úpravy dopravy před ZŠ bude provedena takto:
před ZŠ bude umístěna značka DZ A 2 Děti a B 20
a nejvyšší dovolená rychlost 30km/h a značka děti bude
vyznačena i na vozovce.
♦ Sokol Sokoleč provede po dohodě s OÚ dne 1.3. 2003
brigádu na vyčištění lesních holin pro jarní výsadbu. Za
tuto brigádu OZ odsouhlasilo Sokolu neinvestiční
příspěvek ve výši 10.000 Kč.
Zasedání ze dne 12.3. 2003
♦ Zástupci Raiffeisen stavební spořitelny informovali
o možnostech
stavebního
spoření
fyzických
a právnických osob, o čerpání úvěru a úrokových
sazbách.
♦ OZ projednalo naorání lesních holin a odsouhlasilo zadat
tuto práci firmě Kolínská lesní a.s.
♦ OZ bylo seznámeno s průběhem výběrového řízení na
kanalizaci dne 11.3. 2003. Při tomto řízení firma vybrána
nebyla. Další schůzka výběrové komise bude 19.3. 2003.
♦ OZ projednalo a odsouhlasilo vybrání firmy Kenast Pečky
na vybavení OÚ PC sestavou s tiskárnou, softwarem
a faxem. Dosud používaná počítačová sestava bude
vyřazena z evidence OÚ a převedena na MŠ Sokoleč.
♦ Na žádost Úřadu práce Nymburk vypracoval starosta obce
návrh na harmonogram prací, které budou pracovníci na
VPP vykonávat - OZ vzalo na vědomí.
♦ Byly projednány možnosti nových parcel s STE a s ing.
Futerovou, která udělá náčrt stavebních parcel za
mlýnem. Ing. Šimoník ze životního prostředí posoudí
možnost zavezení močidla a vykácení okolních stromů.
Dále byli osloveni pan Josef Hercog a Petr Hercog
k projednání možnosti odkoupení části pozemku
p.č. 458/1.
♦ OZ schválilo rozpočet na rok 2003.
♦ Vedlejší hospodářská činnost školy - vaření pro důchodce
byla ztrátová. Výše ztráty činila za rok 2002
11.688,84 Kč. Ztráta byla projednána s tím, že do konce
školního roku bude OÚ ztrátu dotovat a od nového
školního roku bude cena za oběd zvýšena dle vykazované

Je-li zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
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♦ Odsouhlasena byla žádost pana starosty o vykácení
vyhnilých a proschlých vrb kolem močidla.
♦ Byla projednána žádost o zapsání do obchodního rejstříku
- Příspěvková organizace - Základní škola letce Františka
Nováka, Sokoleč, okr. Nymburk.
♦ OZ projednalo opět udělení pokuty panu Tomkovi
a rozhodlo, že i přes pochybení upouští od vymáhání
pokuty.

ztráty asi na 36 Kč za oběd.
♦ OZ vzalo na vědomí - oznámení MS ČČK o konání Country
bálu dne 19.4. 2003 a Pouťové zábavy dne 21.6. 2003.
Oznámení Sokola Sokoleč o konání Posvícenské zábavy dne
15.11. 2003
♦ Oznámení ředitele ZŠ Sokoleč pana Mgr. Pavla Buriana
o odchodu do důchodu.
♦ Odsouhlasena neinvestiční dotace pro SK Sokoleč na dětský
karneval ve výši 2.500 Kč.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
A jak to vypadá s naší kanalizací?
Stav ke dni 24.3. 2003
Proběhla 3 kola výběrového řízení, kdy v prvním kole bylo
rozhodnuto, že nejmenší nabídku (t. j. 65.905.558 Kč) je nutno
dále posoudit.
V druhém kole se prověřovalo posouzení nejnižší nabídky.
Ve třetím kole došlo k vyloučení tří nabídek z důvodů
nedodání kvalifikačních dokladů (živnostenský list opravňující

k provozování kanalizace ve zkušebním provozu). Jedná se
o uchazeče Rekomont a. s., SSŽ a.s. a VHS Teplice.
To znamená, že v dalším kole dojde k posuzování nabídek
VOD-KA a.s. + VCES Vodohospodářské stavby a.s. (cena
65.905.558
Kč), Stavokomplet
s.r.o.
Brandýs
n.L.
(109.668.224,30
Kč)
a
PMS
s.r.o.
Poděbrady
(128.724.979,00 Kč).
Termín dalšího kola výběrového řízení zatím není stanoven.
(JS)

SPORT V NAŠÍ OBCI
pouze posedět a zaposlouchat se do hudby pana Zíty, ředitele
ZŠ TGM Poděbrady, který na své klávesy zahraje téměř
cokoliv pro malé i velké. Vstupné je stanoveno na 20 korun,
kromě dětí do patnácti let, které mají vstup zdarma. Vy
všichni, kteří se rozhodnete přijít, podpoříte tak organizaci
Sokola, symbolicky popřejete k šedesátému pátému výročí
naší sokolovně „aby byla ještě dlouho s námi“, potěšíte malé
cvičence a ještě se příjemně pobavíte. Na místě bude také
možné zakoupit si nápoje a občerstvení v kuchyňce.
Sedmnáctého května se svěřenci pí. Zemancové
a pí. Ludvíkové zúčastní plaveckých závodů v Kolíně,
pořádaných Župou Tyršovou Kolín a v průběhu května nebo
června také závodů v lehké atletice.

„Naše sokolovna oslaví šedesáté páté narozeniny“
K organizaci Sokola v každé obci neodmyslitelně patří
budova sokolovny, která vždy byla a mnohde stále je centrem
dění pro členy této organizace a pro místní obyvatele. Je to
místo, kde se sportuje a především na vesnici se zde koná
většina zábav, bálů, diskoték a dalších společenských událostí.
Sokolovna je zkrátka tradiční součástí života na vesnici. Stojí
stále na stejném místě a kdyby nám byla schopna vyprávět,
čeho všeho se staly její zdi svědkem, naslouchalo by těmto
příběhům několik generací. Mohly by být oprášeny dávno
zapomenuté, smutné i veselé zážitky… „To se ovšem
nestane,“ zkonstatuje někdo s úlevou a jiný smutně.
Sokolovna zůstane stát ve svém mlčení jako němý svědek,
jako každý dům, strom, jako každá věc a bude naslouchat
dalším svěřeným tajemstvím, která si nechá pouze pro sebe.
Snad si i proto zaslouží alespoň nepatrnou pozornost, kterou
jsme jí tímto věnovali a kterou můžeme nazvat třeba přáním
k jejím šedesátým pátým narozeninám.
Tělocvičná jednota Sokol Sokoleč si chce připomenout
zmíněné výročí několika akcemi, které jsou připravovány
nejen pro členy Sokola, ale i pro všechny občany. Také si
vzpomeneme na paní Váchovou, dlouholetou sokolku, která
předcvičovala snad každému z nás a zalovíme-li ještě hlouběji
v paměti obce, také na pana Výborného, bez jehož přispění by
před lety byla budova Sokola těžko postavena. Nebude se
jednat o akce pouze sportovní, ale spíš o sportovně kulturní,
čímž vedení Sokola opráší téměř zapomenuté, ale stále
pravdivé heslo „Ve zdravém těle zdravý duch“.
(LS)

SOKOL SOKOLEČ – cvičení s dětmi pořádá
10.5. 2003 ve 1400 hod v místní sokolovně Sokoleč
SPORTOVNĚ KULTURNÍ ODPOLEDNE
Kde nám malí i velcí „sokolíci“ předvedou co vše již umí.
Všichni, kteří se s námi chcete pobavit a podívat se jaké
možnosti má dnešní mládež, jste srdečně zváni.
Víte, jak úspěšní jsou naši stolní tenisté?
„Pingpongáři“, jejichž činnost spadá také pod TJ Sokol
Sokoleč, jsou pro velký počet rozděleni do dvou týmů - „A“ a
„B“. Až doposud se obě mužstva účastnila turnajů třetí třídy
okresního přeboru. Letošní sezóna, která trvá od podzimu do
jara, byla velmi šťastnou pro mužstvo „A“. Za všechny
sehrané turnaje, z nichž pouze jeden pro ně skončil prohrou,
získali počet bodů, který jim již nyní, před ukončením
sezóny, zajistil první místo ve třetí třídě a tak i postup do
druhé třídy okresního přeboru. Je to jistě chvályhodný
výsledek a přeji tímto oběma týmům mnoho dalších úspěchů.
Členové Sokola vykonali nedávno pro obecní úřad
pomocné práce, které spočívaly v úklidu lesa a odvozu dřeva
po těžbě. Další plánovanou brigádou pro obecní úřad je
oprava školní zdi. Sokol je nevýdělečná organizace a tímto
získal od obecního úřadu alespoň nějaké finanční prostředky
na zrealizování oprav sokolovny, jejíž údržba nestojí málo.

Akce a sport v rámci TJ Sokol Sokoleč
Cvičení dětí
Dne 10.5. 2003 ve 1400 hod jsou všichni občané Sokolče –
od nejmladších po nejstarší - zváni na sportovně kulturní
odpoledne, kde jim malí i větší „sokolíci“ předvedou co
všechno umí. Cvičitelky si s dětmi připraví různé tanečky
a cviky. Na závěr si všichni přítomní mohou zatancovat či si

Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
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Výbor Sokola plánuje na letošní rok několik oprav budovy
sokolovny - vymalování sloupů a pódia a kompletní opravu
sociálního zařízení, vyčištění a natření okapních žlabů
a svodů. Jde o nutné zásahy, které již nelze odkládat, protože
děti, které si sem chodí zacvičit a všichni ostatní návštěvníci
se musí pohybovat v odpovídajícím hygienickém a kulturním
prostředí.

(LS)
Sokol Sokoleč – oddíl floorbalu pořádá:
8.5. 2003
„Pohár osvobození“
Floorbalový turnaj amatérských trojic v malém floorbalu
se koná v sále místní sokolovny v Sokolči.
Sportovní příznivci, přijďte povzbudit naše borce do
sokolovny!!

OKRESNÍ PŘEBOR DOROST – JARO 2003
DEN
So 12.4.
Ne 20.4.
So 26.4.
So
3.5.
So 10.5.
Ne 18.5.
So 24.5.
Ne
1.6.
So
7.6.
So 14.6.

PLÁN ŽÁKŮ SK SOKOLEČ - JARO 2003
1) Nábor žáků – probíhá každý pátek na tréninku žactva od
16.30 hod. Zájemci se mohou hlásit u p. Bělohlávka –
nábor je pro děti od 6 let do 10 let (chlapci i šikovná
děvčata)
2) Přípravné zápasy
Pátek – SK Sokoleč
8:1
Odehrané 16.3. 2003
22.3. 2003
Vrbová Lhota – SK Sokoleč 6:2
30.3. 2003
SK Sokoleč - Kněžice
Chystáme 5.-6.4. 2003 Kněžice – SK Sokoleč
SK Sokoleč – Cerhenice
13.4. 2003
nebo Radim
3) Mistrovská soutěž – začátek - 20.4. 2003
PÁTEK – SOKOLEČ
konec – 8.6. 2003
SOKOLEČ – JIKEV
O prázdninách je naplánovaný Turnaj žáků ve Vrbové
Lhotě a mladších žáků v Poděbradech V Oboře.

DEN
Ne
6.4.
So
12.4.
So
19.4.
So
26.4.
Ne
4.5.
So
10.5.
So
17.5.
So
24.5.
Ne
1.6.
So
7.6.
Ne 15.6.
So
21.6.

Tabulky hraných zápasů
OKRESNÍ SOUTĚŽ ŽÁKŮ sk. B
ČAS

Ne

20.4. 10.00

So

26.4. 15.00

So

3.5. 10.00

Ne

11.5. 10.00

Ne

18.5. 10.00

Ne

25.5. 10.00

Ne

1.6. 10.00

Ne

8.6. 10.00

SOUTĚŽÍCÍ
SK Sokoleč – Pátek
Milčice – SK Sokoleč
Odjezd ve 14.00 hodin
Kounice – SK Sokoleč
Odjezd v 8.30 hodin
SK Sokoleč – Chleby
Předhrádí – SK Sokoleč
Odjezd v 9.00 hodin
SK Sokoleč – Tatce
Třebestovice – SK Sokoleč
Odjezd v 8.30 hodin
SK Sokoleč Jíkev

DRUŽSTVA
Všechlapy – SK Sokoleč
Sadská – SK Sokoleč
SK Sokoleč – Křinec
Libice nad Cidlinou – SK Sokoleč
SK Sokoleč – Běrunice
Rožďalovice – SK Sokoleč
SK Sokoleč – Pátek
Kostelní Lhota – SK Sokoleč
SK Sokoleč – Kamenné Zboží
AFK Nymburk – SK Sokoleč

I.B Třída – JARO 2003 A - MUŽSTVO

Plánuji zájezd do Krkonoš – výlet by měl být týdenní
a vše ostatní bude záviset na dohodě s účastníky.
Nejpravděpodobnějším datumem se zatím stává týden
14.7. – 20.7. 2003.
S pozdravem vedoucí žáků p. Bělohlávek

DEN

ČAS
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

PODZIM
2002
0:3

ČAS
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

DRUŠTVA
Radboř – SK Sokoleč
SK Sokoleč – Zásmuky
Vrby – SK Sokoleč
SK Sokoleč – Krchleby
Radim – SK Sokoleč
SK Sokoleč – Suchdol
Jíkev – SK Sokoleč
SK Sokoleč – Ostrá
Malín – SK Sokoleč
SK Sokoleč – Bílé Podolí
Paběnice – SK Sokoleč
Sk Sokoleč – Sedlec

III. Třída – JARO 2003 B - MUŽSTVO
DEN
Ne
6.4.
So
12.4.
Ne 20.4.
So
26.4.
Ne
4.5.
So
10.5.
Ne 18.5.
So
24.5.
Ne
1.6.
Ne
8.6.
So
14.6.
Ne 22.6.

1:6
1:2
3:3
3:1
1:5
4:0
2:3

ČAS
15.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

DRUŽSTVA
SK Sokoleč – Straky
Dvory – SK Sokoleč
SK Sokoleč – Stratov
Všechlapy – SK Sokoleč
SK Sokoleč – Všejany
Kamenné zboží – SK Sokoleč
SK Sokoleč – Sadská B.
Kovanice A. – SK Sokoleč
SK Sokoleč – Kounice B.
Přerov nad Labem – SK Sokoleč
Milovice A. – SK Sokoleč
SK Sokoleč – Tatce A.

Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
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INFORMACE ZE ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SOKOLEČ
Deštivé počasí nám nedovolilo ukončit všechny podzimní
práce v termínu. Naopak, některá pole jsou celá pod vodou
a pod ledem, takže většina ozimů je zničena. Přesetí těchto
plodin je prakticky nemožné, protože promočená půda nám
nedovoluje dostat se na pole s mechanizací.
Krmivo pro skot (senáže a siláže) bylo v roce 2002
vystaveno velkému vlhku a dusnu, což podporovalo
nadměrnou tvorbu plísní a ovlivnilo zdravotní stav zvířat. Za
mléko jsme utržili 8,15 Kč/l. Cena vepřového masa se
pohybovala kolem 32 Kč/kg. Živočišná výroba nebyla zisková
ani v jedné kategorii. Ceny těchto produktů jsou určovány
zpracovateli a vzhledem k jejich povaze nelze výrobky
uskladnit a čekat na cenu vyšší. Zemědělská prvovýroba,
i když v tržním hospodářství, je závislá na stanovených
cenách mlékáren a masokombinátů.
Akciová společnost od svého vzniku hospodaří se ziskem.
Za rok 2002 vykázala poprvé ztrátu. Před námi je rok plný
problémů se zpracováním půdy v tak extremním mokru a také
poslední rok před vstupem do EU.
Stanovené kvóty a předpisy Evropské Unie přinesou do
zemědělství řadu dalších problémů. Zemědělství v ČR bude
dotováno pouze jednou čtvrtinou těch dotací, které mají
ostatní státy EU. Lze tedy očekávat, že ceny dovezených
produktů budou podstatně nižší než naše výrobní ceny.
O vývoji českého zemědělství můžeme zatím uvažovat jen
skepticky.
Ing.Emilie Svobodová
místopředseda představenstva
a ekonom akciové společnosti
A G R O SOKOLEČ, a.s.

Zemědělská prvovýroba v Sokolči
Nejdříve krátké seznámení s místními zemědělskými
podniky.
Zemědělské družstvo Nový život Sokoleč je stále
právnickou osobou. Zaměstnává jednoho zaměstnance
a zároveň předsedu, paní Zdeňku Šťastnou, která vyřizuje
veškerou administrativu a také vypořádávání restitučních
a transformačních pohledávek. Tento dosud fungující
zemědělský podnik obhospodařuje cca 100 ha půdy, kde jsou
veškeré práce prováděny dodavatelsky. V tomto družstvu je
255 členů, z toho 90 občanů Sokolče.
Zemědělské družstvo koncem roku 1999 založilo dceřinou
akciovou společnost A G R O SOKOLEČ a.s., kde probíhá
veškerá výrobní činnost. Předsedou představenstva a ředitelem
této společnosti je ing. Milan Spremo. Společnost zaměstnává
55 trvale činných pracovníků, z toho 27 občanů Sokolče.
Většinu akcionářů tvoří téměř všichni členové Zemědělského
družstva Sokoleč.
Pokud máme hodnotit uplynulý rok, můžeme
konstatovat že rok 2002 byl rokem netypickým. Nadměrná
sucha v jarních měsících a naopak extrémní množství srážek
při sklizni zapříčinilo nejen nízký výnos, ale také i nízkou
kvalitu obilovin. Nepodařilo se nám vyrobit potravinářskou
pšenici. Cena krmné pšenice se pohybovala kolem 200 Kč za l
q, což zdaleka nekryje vynaložené náklady. Jediná plodina,
která kladně ovlivnila výsledek rostlinné výroby je jarní
ječmen. Ten prodáváme do Pivovaru Nymburk za tržní cenu
410 Kč za l q.

NAŠI PODNIKATELÉ
Kosmetické služby Lucie Nechvílové
Od 1.3. 2003 zahájilo provoz kosmetické studio MARTTINÉZ
slečny Lucie Nechvílové. Studio nabízí tyto služby:
♦ Povrchové čistění pleti
♦ Epilace obočí
♦ Masáž obličeje a dekoltu
♦ Mikromasáž očního okolí
♦ Hloubkové čistění pleti
♦ Maska na obličej

♦ Maska okolo očí
♦ Maska na ruce
♦ Denní líčení
Služby je možno si objednat na adrese – Lucie Nechvílová,
Sokoleč 106
Telef.: 325 654 580, Mobil: 607 734 160
Otvírací doba: úterý, pátek
730 – 1800 hod
sobota, neděle
- po dohodě na objednávku

KULTURA
A jaký byl VALENTÝNSKÝ PLES?
Ženy z ČČK Sokoleč odvedly opět kus záslužné práce. Ples
byl připraven velice pěkně. Jak už bývá zvykem, sál byl
vyzdoben k tématu. O zdobná srdíčka nebyla nouze. Mnohé
návštěvnice zkoumaly, jak jsou tato srdíčka vyrobena. Jednu
velkou změnu jsme ovšem zaznamenali. Hudba hrála na
velkém pódiu, což bylo nejspíš mnohem lepší než dříve. Kolem
desáté hodiny přišli své umění ukázat také dva taneční páry
z DDM Kolín. Mnozí z nás mohli jen tiše závidět, jak jim
tancování šlo. A ty šaty! Že jste je neviděli? Měli jste se přijít
podívat.
Ples navštívilo 100 lidí. Věkové složení účastníků se
pohybovalo od 23 do 40 let. A proč se nepřišli podívat
i ostatní? Vždyť vstupné je jen 50 Kč a v tombole vyhrává
každý. Celým večerem nás provázela hudební skupina Glória.

Kdo chtěl, tak se opravdu bavil. A že toho už teď litujete?
Nevadí! Můžete to napravit velice brzy. O Velikonocích 19.
dubna je připravená COUNTRY ZÁBAVA a na 21. června
POUŤOVÁ ZÁBAVA.
(JS)
MS ČČK SOKOLEČ
27.4. 2003 Výlet do Čáslavi – prohlídka areálu firmy STARKL,
návštěva Kutné Hory – chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr
členové a rodinní příslušníci – zdarma
ostatní poplatek 50 Kč
přihlášky na OÚ k pí. Bernardové

Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
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MS ČČK SOKOLEČ pořádá:
v sobotu 19.4. 2003 od 2000 hod.
VELIKONOČNÍ COUNTRY BÁL
Hrají: TRAMPOTY – Červené Pečky
V 21.00 – vystoupení našich dětí ze sokola s country tanci
Velikonoční výzdoba, nápaditá a bohatá tombola, slosovatelné
vstupenky – vstupné 50 Kč
Prosíme členy ČČK a bývalé vodáky o příspěvek do tomboly
v sobotu od 1600 v sokolovně.
PROTANČETE S NÁMI VELIKONOCE A DOBŘE SE
BAVTE.

MS ČČK SOKOLEČ pořádá:
NEDĚLE 25.5. 2003 od 1400 hod v myslivně
„SOUSEDSKOU“
odpolední posezení pro důchodce, program:
- Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Sokoleč
- Drobné dárky pro účastníky
- Občerstvení
- Hudba – k poslechu a případně pokud máte dostatek životního
elánu i k tanci hraje p. KRCH
Přijďte strávit příjemné odpoledne mezi lidmi!

MS ČČK Sokoleč ve spolupráci s OÚ a ostatními spolky připravují oslavu Dne dětí v neděli 1. června 2003 – od 1400 hod
POHÁDKOVÉ DĚTSKÉ ODPOLEDNE
Děti přijďte převlečené za pohádkové postavy, každá maska obdrží malý dárek.
Program: malování na silnici, Možná přijde i pohádka - Klemprdovo kočovné divadlo – 90 minutový program pro děti se soutěžemi,
tanečky, hříčkami pro děti.
Občerstvení - grilované párky.
MÍSTO KONÁNÍ – hřiště u sokolovny.
Navečer – diskotéka pro teenagery.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme:
Květen:

Laštovková Růžena
Mundlová Božena

85 let
85 let

NAŠE VELIKONOČNÍ TYPY PRO VÁS
pouštění vajec s Hůry po svahu. Komu se vajíčko dokutálelo nejdál,
ten vyhrál i všechna ostatní. Děvčata zase vyhazovala před sebe
vajíčko co nejvýše a opět je chytala. Vyhrálo to, které vajíčko vyhodilo
nejvýš.
A jak vypadala hra, která se hrála u nás na Poděbradsku?
Podnikavější výrostci si dali práci a vykopali někde na dvorku
dlouhou jámu asi jako hrob. Dno udělali šikmé, aby mělo podélně
svah. Muselo být dobře udupané a krásně rovné a hlazené. Na vyšším
konci byl dřevěný žlábek, v němž se shromažďovala vajíčka
zúčastněných hráčů. Na opačném nižším konci byla „žumpa“.
Podnikatel zahradil zespodu žlábek polínkem a když pak byl
žlábek plný, ohradil jej. Vajíčka se po válu rozkutálela. Vajíčko, které
bylo tak moudré, že se zakutálelo do „žumpy“, získalo majiteli výhru
a všechna ostatní vajíčka byla jeho.
Kolem válu se nakupilo vždy víc diváků než soutěžících a mezi
těmi se zas objevovali menší podnikatelé, kteří zase vydělávali tak, že
si nechali „sekat vajíčka“. Měli v hrsti vařené vejce a mezi palcem
a ukazováčkem nechali úzkou mezeru. Kdo do ní ostře vmeteným
krejcarem trefil tak, že se krejcar zasekl, dostal vejce, kdo nikoliv, přišel
o krejcar. Tihle bankéři dost vydělávali, ale měli pak ruku od měďáků
do krve rozsekanou.

POMLÁZKA
Na tento den se samozřejmě nejvíce těšila a i v dnešní době se stále
těší mládež. Každý mládenec se nejdříve postaral o pořádnou
pomlázku. Obyčejně si ji upletl z osmi tenkých vrbových proutků. Kdo
pomlázku plete, má při tom jíst vejce a kousek dát i do košíka, s nímž
jde na koledu. Pak si vykoleduje hodně vajec.
Chlapci začali obcházet dům za domem obyčejně časně ráno, kdy
hospodyně měla již ozdobená vejce. Mládenci lehce šlehali hospodyni
„přes faldy“. Nezapomněli při tom ani na děvečky. Pak se všichni hoši
vrhli na přítomná děvčata a těch nešetřili, i když ta se schovávala,
křičela a na oko se zlobila. Za šlehání, za krátký vinš nebo přeříkání
známé koledy, ale hlavně za úkon, který měl vyhnat lenost z těla,
dostali hoši od děvčat malovaná vajíčka. Pořádné vyšlehání bylo na
zdraví, čipernost, veselou náladu i na to, aby je neštípaly blechy. Pak
chodili dům po domu malí koledníci.
Kdysi bývalo zvykem, že si zadaná děvčata pro svého vyvoleného
mládence připravovala celý uzlík. Za to měl obdarovaný mládenec
povinnost koupit své nastávající na nejbližší pouti velké marcipánové
srdce.
Odpoledne se mládež bavila nejrůznějšími hrami
s vykoledovanými vejci. V Přerově nad Labem si ještě vzpomínají na

Vydává OÚ Sokoleč.
Za případnou chybu 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.
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