Slovo starosty, duben 2018
První jarní úklid obce pokaždé vyžaduje hodně energie a trpělivosti. Ulámané a popadané
větve, uschlé stromy, zanesené příkopy, koupaliště, zarostlé záhonky a všude začíná růst
tráva. S tím vším se snažíme vypořádat v rámci údržby veřejného prostranství v obci. I když
v pracovní četě máme proti minulým rokům méně zaměstnanců a stále sháníme jednoho až
dva lidí do čety, chceme udržet naši obec čistou a uklizenou.
Začátkem měsíce jsme pomáhali také Lesům ČR s úklidem vyřezaných větví a keřů, které
byly uložené na okolních polích kolem Sokolečské strouhy. To, aby tam nezarostly a
zemědělcům nevznikla škoda. Na podzim se bude čistit koryto vodního toku Sokolečské
strouhy a tomu předcházela tato údržba břehů a příprava pro dobrý přístup techniky.
Do úklidu okolí obce se zapojili, jako každý rok i letos naši myslivci. V neděli 29. 4. provedli
úklid honitby. Tuto záslužnou činnost ocení jistě mnozí z nás a příroda si to zaslouží. Asi
nikdo z nás na vycházce nerad počítá odhozené pneumatiky, vyhýbá se igelitovým pytlům u
příkopu nebo zakopává o stavební odpad uprostřed lesa.
Pytle plné odpadů, igelitky a kanystry jsme nacházeli i u kontejneru u hřbitova. Nejenom, že
to nevypadá hezky, ale hlavně ten odpad do toho kontejneru vůbec nepatří. Patrně to pochází
od lidí, kteří projíždějí přes Sokoleč a vidí volně přístupný kontejner. Velký kontejner jsme
proto zrušili a nahradili dvěma černými 1100 litrovými kontejnery, které by měly s rezervou
pojmout veškerý odpad z hrobů a hřbitova. Jsou umístěny u hlavní brány a vyvážejí se každý
týden v pátek ráno. Prosím o jejich využívání.
Dvě soboty v dubnu věnovali chovatelé, sokolové, fotbalisté, hasiči, myslivci a občané
vylepšování lesních porostů. Obec vyhlásila brigádu a oslovila místní spolky. Dosazovali
jsme málo zarostlá místa na pasekách za závorou u malého okruhu. Společně jsme vysadili 6
tisíc boroviček. Všem brigádníkům patří poděkování za pomoc a osobně věřím, že to byl pro
všechny dobře strávený čas. Další tisícovku stromků vysadila v následujících dnech pracovní
četa.
V roce 2016 se nám povedlo s „autobusovou dopravou Kolín“ domluvit, že spoj s odjezdem
9.20 hod. z Poděbrad nepojede do Peček přes Vrbovou Lhotu, ale bude veden přes Sokoleč.
Tím se vyplnila mezera v dopravní obslužnosti naší obce mezi 7 a 12 hodinou. Při dalších
jednáních s „autobusovou dopravou“ jsem opakovaně navrhoval zřízení alespoň jednoho
přímého autobusového spoje do Kolína. Mám velkou radost, že se to nakonec povede. Se
zástupci Integrované Dopravy Středočeského Kraje (IDSK) máme již připravené návrhy
nových jízdních řádů, které předčili moje očekávání. V průběhu srpna 2018 bude naše obec
zapojena do IDSK. Kromě lepší návaznosti na vlakové jízdní řády získáme i novou linku. U
stávající linky Poděbrady – Cerhenice – Pečky (přes Sokoleč) bude upravena trasa a změní se
i časy. Nově bude zřízená linka Poděbrady – Kolín, díky ní Sokoleč získá přímé spojení
s Kolínem a to ráno v intervalu 60 – 90 min. a odpoledne pravidelně každé dvě hodiny.
Myslím, že řada studentů a pracujících „oželí“ přestup na vlak v Cerhenicích a využijí novou
přímou linku do Kolína.
Letošní čarodějnice „Rošťanda“, kterou vyrobily a pojmenovaly opět děti z družiny, byla
důstojně upálena na hranici ve sportovním areálu. Byl to romantický a pohodový večer u
ohně. Díky všem dětem i dospělákům za účast na této oblíbené akci a budu se těšit příště opět
na viděnou.

