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Milí čtenáři,
májové číslo Sokolíku je speciálním
vydáním.
Přinášíme
Vám
podrobnější
informace o plánovaných oslavách Máje.
Jistě jste již zaznamenali, že je na tento rok
naplánována zajímavá akce, která se uskuteční
22. května 2010. Čeká na Vás zajímavý
program staročeských Májů. Do práce se
zapojí místní spolky včetně mládeže a dětí.
Kdo nezažil májové oslavy, neví, o co
přichází.

Vážení spoluobčané,
čtyři roky našeho volebního období letos na podzim končí.
Zbývá ještě tolik rozdělané práce, ale není v našich silách,
některé velké akce urychlit. Důležité je, že jsme začali naši obec
rozšiřovat, aby byla do budoucna schopna žít a nadále se rozvíjet.
Jsem přesvědčený o tom, že kdybychom nebudovali nové
stavební parcely a nesnažili se zvýšit počet obyvatel v naší obci,
tak by obec pomalu stárla a zanikala.
Slyším názory některých spoluobčanů, že prodávám obecní
pozemky, a tím ochuzuji naši budoucí generaci. To, že
prodáváme obecní pozemky, je pravda, ale prodáváme je za vyšší
Své názory, připomínky nebo příspěvky do
cenu a získané peníze (skoro polovinu) znovu investujeme do
dalších čísel můžete zasílat na email:
nákupu lukrativních pozemků, které jsou, schváleným územním
dzejbee@email.cz. Dále je předat některému
plánem, určené pro výstavbu rodinných domů. Na části
z členů redakční rady, popřípadě je zanést na
vykoupených pozemků se již budují stavební parcely a část (to je
obecní úřad.
před hřbitovem) bude připravená pro budoucí generaci. Já
osobně, jsem šel do zastupitelstva s tím, že pomohu rozšířit obec, a tím zvýšit počet obyvatel přes tisíc, aby obec
získala více peněz (to činí tři až čtyři miliony ročně). Chtěl jsem odstranit všechny blátivé komunikace, udržet
zájmové organizace v obci, pomoci při opravě Sokolovny, vybavit a opravit školu a postupně upravovat prostory
obce. Vím, že se nám to pomalu daří a osobně jsem s činností celého zastupitelstva spokojený. Vždy jsem říkal, že
obec budeme mít takovou, jakou si ji sami uděláme, a to je pravda.
Jen něco málo o naších poslancích a vládě. Byl jsem na konferenci ODS (nakonec jste si to mohli přečíst
i v plátku „NAMODRO“), kde kritizují a začínají bojovat proti slunečním elektrárnám. Informoval jsem je, že ani
mně se nelíbí zabírání zemědělské půdy na takové nesmysly, jako je sluneční elektrárna. Přesto i naše obec nabízí
své pozemky k tomu účelu, protože za tento pozemek dostaneme pět milionů korun, které potřebujeme k dalšímu
rozvoji. Moje reakce na tuto aktivitu byla, že to je špatně odvedená práce našich poslanců. Kde všichni byli, když
společnosti ČEZ schvalovali, že nám všem můžou účtovat takzvanou zelenou elektřinu za 14 Kč. Já ráno odejdu do
zaměstnání a přijdu večer, takže nemohu zelenou energii odebírat, a ani bych s nikým neuzavřel na odběr této drahé
energie smlouvu. Připomenul jsem také, kde byli, když nám při budování kanalizace zvedli DPH z 5% na 19%
a naši obec stála tato akce o 5 milionu korun navíc. Zatím nevíme o jiné možnosti jak naplnit obecní pokladnu než
lukrativně prodat nepotřebné pozemky. Píši o tom hlavně proto, že v květnu budou volby do parlamentu. Volte tedy
ty správné lidi, ať nás dobře zastupují. V listopadu budou také volby komunální. Chci Vás touto cestou vyzvat,
komu se naše práce v obci nelíbí, pojďte kandidovat a můžete vést obec podle Vašich představ. Já osobně se tomu
nebráním a věřím, že když zde bude nějaký mladý a schopný starosta, možná povede obec lépe. Byl bych tomu rád,
protože se mi naše obec líbí a chci, aby se stále zlepšovala a rozvíjela. Jsem přesvědčen o tom, že pokud v obci něco
zanikne, už se těžko v budoucnu obnoví. V každém případě budu na podzim kandidovat, protože chci dodělat vše,
co jsem začal.

Veřejně prospěšné práce
Schválili jsme pro letošní rok osm zaměstnanců, a to hlavně proto, abychom pomohli úřadu práce umístit
nezaměstnané lidi a udržet je v pracovní činnosti. Naši obec to nic nestojí, protože vše hradí jmenovaný úřad. Práce
v obci je stále dost a hlavně jsem předpokládal, že je využijeme při úpravách prostor na nových parcelách.

Vodovod
V minulosti jsem Vás informoval o složité přípravě dokumentace
pro stavební povolení k vodovodu. Potrubí totiž nevede po obecních
pozemcích, a dostat od některých soukromníků svolení, není
v lidských silách. Všechno už ale máme za sebou a konečně jsme
vyplnili žádost o dotaci. S požehnáním Krajského úřadu v Praze jsme
vše předali na Ministerstvo zemědělství, kde nám naši žádost přijali
a zařadili k projednání. Máme přislíbeno, že by to mělo projít a měli
bychom dostat 80% dotace. Žádost máme zatím podanou na přívodní
řád Kluk – Sokoleč pro polovinu obce. Museli jsme akci rozdělit,
protože dotace se přidělují do dvaceti milionů až 80% a nad dvacet
milionů 60%. Pokud nám nepřidělí 80% dotace, tak nás tato akce
zbytečně finančně vyčerpá. Máme na tuto akci připraveno pět milionu
korun a do toho se musíme vejít. Přívodní řád a vybudování vodovodu
v polovině obce bude stát celkem devatenáct milionů. Názor některých
našich spoluobčanů, že by zadlužili obec a ono by to nějak dopadlo, je
nezodpovědný. Praxe je totiž taková, že když není obec schopná platit
své závazky, tak ji přidělí úředníka, kterého musí obec platit. Ten
zablokuje veškeré výdaje a bez jeho souhlasu se v obci nic nedělá.

Stavební parcely
V budování stavebních parcel jsme trochu pokročili, ale stále nám
vznikají neočekávané problémy.
Stavební parcely směr Poděbrady – vše je vyřešené, smlouvy
podepsané. Jistě jste si všimli, že se už začala budovat splašková
kanalizace, dešťová kanalizace, a vodovod. Problém nám vzniknul
stoupáním spodní vody. A my nejsme schopni výkop po kanalizaci
zhutnit tak, aby se dodržela norma zhutnění, která je nutná pro
vybudování budoucí silnice. Rozhodli jsme, že počkáme, až vše
samovolně vyschne a budeme moci pokračovat v práci. Další problém
je v budování elektrických sítí a trafostanice. Dlouho nám trvalo
rozhodování, kam umístíme trafostanici, prodat pozemek pod tuto
stanici a zajistit věcná břemena. Budeme doufat, že se v červnu začnou
budovat elektrické sítě a my budeme moci vyhlásit prodej stavebních
parcel.
Stavební parcely směr Cerhenice – zde mělo být do konce března
vydáno stavební povolení, vyskytnul se nám však další problém.
V únoru vláda vydala změnu vyhlášky, která přikazuje, že na padesát
stavebních parcel musí být větší plocha veřejné zeleně. Proto jsme byli
nuceni přidělit k této lokalitě louku, která je mezi p. Pulpánem
a Myslivci. Na této parcele nám nesouhlasily m², kde nám trvalo velmi
dlouho, než jsme vše vyřešili s katastrálním úřadem a dali to do
pořádku. Musíme požádat životní prostředí a ostatní úřady o změnu
kultury. Jak vidíte, stále narážíme na nepředvídané problémy, které
nám oddalují vydání stavebního povolení. Problém byl i s přeložkou
vysokého vedení, která nám zasahuje do stavebních parcel (od
Noháčkových za kovárnu). Za tuto přeložku požadoval ČEZ jeden
milion pětset tisíc korun. To jsem odmítnul a našli jsme řešení za cenu
tři sta tisíc korun, což je pro naši obec přijatelné. Podepsal jsem s ČEZ
smlouvu, přeložka se bude budovat tak, aby nám nezasahovala do
stavebních parcel. Jak vidíte, v našem státě nejde nic jednoduše, ale
musíme věřit, že vše dopadne dobře.
Parcely se dobudují a začneme je prodávat. Vím, že v dnešní době
už nebude takový zájem o stavební parcely, jako byl před pěti lety, ale
jsem stále přesvědčený, že je prodáme. O Sokoleč je totiž stále velký
zájem, a to hlavně proto, že zde máme školu, sokolovnu, krásné hřiště,
prodejnu, hospody a hlavně kanalizaci a v brzké době i vodovod.
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Máje
Stavění májů je celoevroskou
zábavou, v každém regionu je však
vnímána jinak a oslavy se objevují
v různých podobách. Nejčastěji je vše
spojeno
s oslavou
jara,
nebo
s náboženskými symboly.
„Dnes
se
podobné
zábavy
pochopitelně objevují i jinde, protože
tyto věci se neustále opakují a lidé
některé zajímavosti, pokud se jim zalíbí,
začnou uplatňovat i doma. Původně ale
tyto záležitosti, spojené se stavěním
májů, byly specificky místní, především
moravské
nebo
přesněji
jihovýchodomoravské. Stejně tak určitou
zvláštnosti bylo, že někde, kromě toho
centrálního máje, stavěli ještě chlapci
májky pod okny dívek svého srdce.
Často proto, aby dívce demonstrovali, že
ji mají rádi, existovaly ale také vesnice,
kde chlapec směl postavit máj pod okny
dívky pouze tehdy, že už s ní něco měl,
pokud tedy ta dívka už nebyla panna.
Takže naopak dívky se třásly hrůzou, aby
jim máj pod oknem nepostavil a rodiče
nepřišli na to, jak je to ve skutečnosti.
Podobných diferencí je mnoho, ale ty
jsou spíš v tom, jak lidé s tím svátkem
nakládali, jak si s tím hráli. Protože
všechny ty obřady byly zábavou, lidé se
tím bavili, a v tom jsou ty místní
diference." (Zdroj: http://www.radio.cz)

Májka
Máje neboli
májka,
je kmen s
chocholem ozdobených větví na vrcholu.
„Nejčastěji jde o celý strom, který je
zbaven kůry a větví kromě vrcholu.
Vršek máje se zdobí barevnými
stužkami, na máj se též zavěšuje
zdobený věnec. Principem stavění máje
je uhlídat májku (vrcholový chochol)
před mladými hochy z okolních vesnic.
Jejich snahou totiž je májku porazit nebo
odříznout vrcholovou partii a odnést do
své vesnice. Poražená, nebo odnesená
májka je pro danou vesnici velkou
ostudou a případně ji musejí vykoupit.
Správné datum stavění májky je 6-7
týdnů od velikonočního pondělí na
svatodušní
svátky.“
(Zdroj:
http://cs.wikipedia.org)

Hlavní máj však není jedinou, která
se musí připravit. U každého domu, kde
bydlí svobodná dívka, se postaví malá
májka. Tyto májky jsou z mladých
břízek a dívka si je ozdobí barevnými
fáborky.

Veřejné komunikace
Rozhodli jsme, že v letošním roce se komunikace nebudou
opravovat, a to z důvodu budování vodovodu. Po vybudování
vodovodu bychom, v ulicích bez asfaltového povrchu, nechali udělat
asfaltový beton (balená). Cenový propočet na Východní ulici od
hřbitova až k rybníku v šířce tři metry a o síle šest centimetrů,
představuje částku 800 tisíc korun (bez obrubníků). Radil jsem se
s odborníky a ti mi potvrdili, že spravovat emulzí jako jsme to dělali
doposud, jsou zbytečně vyhozené peníze.

Úprava obecních prostor
Jistě jste si všimli, že před obecním úřadem máme nové vitríny
a chceme zde vybudovat i nový chodník. U obchodu bylo vybudováno
nové sběrné místo na tříděný odpad a jsou objednány další čtyři
odpadkové koše k hřišti. Schválili jsme vybudování dětského hřiště
v parku (za 150 tisíc korun). Ve škole jsme dali udělat novou střechu
nad kuchyní (tuto akci hradila pojišťovna). Věřím, že do konce roku
ještě něco vymyslím a to musím, aby mi spoluobčané v podzimních
volbách dali svůj hlas.
Na závěr bych Vás chtěl vyzvat, abyste se i Vy zapojili do
veřejného dění, psali své názory do Sokolíka. Také navštěvujte
kulturní akce, protože ty jak zaniknou, tak už je těžko někdo
obnoví. V „SENIOR PARKU“ se 28. 5. 2010 koná koncert Petry
Černocké a je to i pro veřejnost, vstupné má být nízké (přibližně
50 Kč, bude to na plakátech), tak se přijďte pobavit a prohlédnout si
areál.
Přeji Vám šťastnou volbu do parlamentu a hodně zdraví
a spokojenosti v soukromém životě.
Jiří Mráz, starosta obce

₪₪₪ SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA

₪₪

₪

Do života jsme přivítali
Adéla
„Nejkrásnější zeŠimáňová
všech dárků,
Patrik
Anthony
dává životFlanagan
do kočárku.
V jednom
Kukal
Josef
z nich teď tiše dýchá Vaše
štěstí,
Stajskalová
Tereza
Vaše pýcha.“
Kratochvílová

Gratulujeme k jubileu
Vejtrubová H.
Krausová M.
Čihák J.
Čápová J.
Babinská L.

Němec A.
Horáček M.
Zemancová E.
Cháberová M.
Mrázová D.

Rozloučili jsme se s Vámi

ČESKÁ BESEDA
Při vyhledávání informací o České
besedě jsem narazila na jednoduchou
charakteristiku, která tento tanec
vystihuje:
Česká beseda je tradiční český
salónní řadový tanec pro čtyři páry.
(Zdroj: http://cs.wikipedia.org)

Jak je to vlastně s historií národní
čtverylky?
Česká beseda není klasickým
lidovým tancem, jak by si mnoho lidí
mohlo myslet. Má své datum vzniku
a také známé autory. Do dnešní doby se
dochovala v téměř původní podobě jako
český národní tanec. Nikdo z jejích
tvůrců netušil, že takzvaná česká beseda
bude plesovými sály v městech i obcích
Čech a Moravy nejen znít, ale se také
mladými tančit ještě v roce 2010.
„Páni, dámy beseda začíná, ...“ Tato
slova poprvé zazněla 13. listopadu v roce
1862 v pražském konviktském sále
(Staré Město v Praze). O dva měsíce
později tančilo Českou besedu již 140
párů na plese Národní besedy na
pražském Žofíně.
U zrodu stál básník Jan Neruda,
český taneční mistr Karel Link a hudební
pedagog a skladatel Ferdinand Heller.
Těmto autorům se podařilo vytvořit nový
národní salonní tanec, který byl na svou
dobu velice módní a v naší řeči bychom
řekli COOL. Česká beseda patří
k Linkovým
nejlepším
skladbám
a k nejúspěšnějším
patří
také
v evropském měřítku srovnávajícím
podobné čtverylkové tance. Autorům se
podařilo spojit prvky běžně užívaných
tanců (polka,
sousedská,
valčík)
a lidových tanců (kalamajka, hulána,
rejdovák, furiant).
Na přelomu 19. a 20. století rostla její
obliba a stala se symbolem národního
uvědomění.
Byla
nacvičována
v tanečních kurzech, ve školách,
v tělovýchovných organizacích, aj..
Později vznikla také moravská beseda
složená z moravských lidových tanců
a písní, dále beseda slezská, slovenská,
slovácká,
hanácká,
atd.
Nejvíce
používanou však zůstala beseda česká
a na Moravě užívaná beseda moravská.

Česká beseda v číslech

Valtr Josef

12 minut - délka tance
4 oddíly, každý z nich 2 části. První část v
3/4 taktu, druhá ve 2/4 taktu
10 českých lidových tanců, kroků a figur
4 taneční páry = čtverylkový tanec

Plačková Helena
Petrnoušek Miloslav
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo ze dne 25. 11. 2009
 Starosta obce, pan Jiří Mráz informoval ZO o záměru směny
pozemků mezí obcí a manželi Kazdovými. Obec by darovala
Kazdovým části parcel p.č. 392/103k o výměře 36 m²,
392/96d o výměře 69 m², 392/113x o výměře 34 m², p.č.
470/14 o výměře 2201 m². Manželé Kazdovi by darovali obci
část parcely p.č. 392/95b o výměře 314 m², p.č. 789 o výměře
6134 m². ZO s vyvěšením záměru směny pozemku souhlasí.
 ZO projednalo vítání občánků, které proběhlo 22. 11. 2009.
Od minulého zasedání nám přibyly 4 děti, 2 se narodily a dvě
byly přihlášeny do trvalého pobytu, takže celkem bylo
přivítáno 8 dětí a to: Jech Josef, Kellnerová Anna Amelie,
Šubrt Filip, Kučerová Renée, Plačková Mia, Paroulková
Lucie, Sixta Marek, Šuman Nicolas Karel. Rodičům těchto
dětí byla u příležitosti vítání občánků předána částka
1.000 Kč, celkem bylo předáno 8.000 Kč.
 Starosta obce pan Mráz pověřil inventarizační komisi ve
složení: předseda: Dymeš František, členové: Junková Eva,
Boumová Jana
Provedením inventarizace majetku obce k 31. 12. 2009. Paní
Boumová si vezme na starost ještě inventarizaci v ZŠ.
Výsledky inventarizace budou obci předloženy nejpozději do
9. 1. 2010.
 ZO projednalo a chválilo změny v evidenci majetku
provedené k 25. 11. 2009.
 Bylo projednáno ustrojení vánočního stromu. V letošním roce
se bude strojit pouze 1 strom před OÚ a to až po Mikuláši,
protože k vánočnímu osvětlení chybí těsnící gumy, které jsou
objednány, ale prozatím nepřišly a plošina pak bude volná až
po 7. 12. 2009.
 Starosta informoval ZO o pracích na inženýrských sítích na
parcelách na Poděbrady.
 ZO schválilo převedení neinvestiční dotace na ZO ČSCH
Sokoleč za uspořádání posvícenské zábavy ve výši 5.000 Kč
a převedení neinvestiční dotace na MS ČČK Sokoleč za
uspořádání mikulášské besídky, která se bude konat
6. 12. 2009 ve výši 4.000 Kč.
 ZO schválilo rozpočet obce Sokoleč na rok 2010 jako
schodkový, v položkovém členění. Rozpočet byl zveřejněn na
veřejně přístupné úřední desce obce od 29. 10. 2009 do
23. 11. 2009 a obsah úřední desky obec zveřejnila
i způsobem umožňující dálkový přístup. Příjmy obce v roce
2010 jsou rozpočtovány na 14.370.429 Kč. Výdaje obce
v roce 2010 jsou rozpočtovány na 22.370.429 Kč Rozpočet
byl schválen jako schodkový v položkovém členění podle
rozpočtové skladby. Schodek rozpočtu ve výši 8.000.000 Kč
bude dofinancován ze zůstatku roku.
 ZO schválilo rozpočtový výhled obce na rok 2010-2012.
Rozpočtový výhled byl zveřejněn na veřejně přístupné úřední
desce obce od 6. 11. 2009 do 24. 11. 2009 a obsah úřední
desky obec zveřejnila i dálkovým přístupem.
 ZO schválilo splátkový kalendář pro příspěvkovou organizaci
ZŠ na rok 2010.
 ZO schválilo vykácení břízy - dvojáku, před pani Krojidlovou
čp. 246 (z části ztrouchnivělá), 2 tújí na místním hřbitově a 2
bříz za panem Kosinou.
 Dle rozhodnutí OZ ze dne 25. 11. 2009 převede obec Sokoleč
v roce 2010 příspěvkové organizaci ZŠ neinvestiční
příspěvek v celkové výši 1.200.000 Kč
První splátka: 600.000 Kč převedení do 15. 1. 2010
Druhá splátka: 300.000 Kč převedení do 15. 4. 2010
Třetí splátka: 300.000 Kč převedení do 15. 6. 2010
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 Zastupitelstvo obce při schvalování rozpočtu odsouhlasilo, že
položky jednotlivých rozpočtů musí být zachovány.
Nevyčerpané peníze v uvedených položkách budou na konci
roku vráceny na účet zřizovatele, pokud zastupitelstvo obce
nerozhodne jinak. Bez rozpočtového opatření, schváleného
ZO nesmí být použity na jiný účel.

Zastupitelstvo ze dne 9. 12. 2009
 V diskuzi ZO projednávalo rozpočet na vybudování sběrného
místa.
 ZO schválilo smlouvou mezi obcí Sokoleč a firmou
Stavokomplet Ústí nad Labem na pronájem zařízení
staveniště, jedná se o kancelář, (bývalý mandl), sklad č. 1
a část dvora u čp. 51 na dobu od 1. 10. 2009 do 31. 11. 2010
za cenu 100.000 Kč.
 ZO pověřilo starostu obce, aby požádal o dotaci „FROM“ na
bezdrátový rozhlas.
 ZO schválilo dodatek č. 8 ke smlouvě o nakládání
s komunálním odpadem na správním území obce Sokoleč
uzavřené mezi Obcí Sokoleč a Pečeckými službami, s.r.o., ve
kterém se mění čas plnění, a to do 31. 12. 2010.
 ZO schválilo rozpočet SOJP na rok 2010 jako vyrovnaný, ZO
schválilo rozpočtový výhled SOJP na rok 2010-2012.
Rozpočet byl zveřejněn na veřejně přístupné úřední desce
obce od 29. 10. 2009 do 9. 12. 2009 a obsah úřední desky
obec zveřejnila i způsobem umožňující dálkový přístup.
Příjmy SOJP v roce 2010 jsou rozpočtovány na 1.497.200 Kč
Výdaje obce v roce 2010 jsou rozpočtovány na 1.497.200 Kč
 ZO schválilo žádost spol. Esotronik plus na provozování
VHP v pohostinství pana Kyjovského na 1. pololetí roku
2010 a žádost spol. Fox s.r.o. na provozování VHP
v pohostinství Sokolečský valach na 1. pololetí roku 2010.
 ZO schválilo, že veškerý materiál zakoupený na přípravu
májů a šití májových krojů bude dáno do spotřeby.

Zastupitelstvo ze dne 20. 1. 2010
 ZO projednalo a schválilo vyřazení Projekt KEO za
17.430 Kč (nahrazeno novým modulem KEO-X), vyřazení
Urbanistická studie za 197.430 Kč (nahrazeno územním
plánem obce), vyřazení Projekt dom. kan. přípojek za
83.062 Kč (staré a již nepoužitelné, kanalizaci provedl SOJP)
a vyřazení projektu přístavba ZŠ za 49.385 Kč (projekt byl
pořízen za účelem získání dotace, která nebyla přiznána,
škola se přistavovat nebude).
 ZO projednalo a schválilo změnu účtování PO. Od 1. 1. 2010
naše PO – Základní škola a Mateřská škola letce Františka
Nováka Sokoleč povede účetnictví ve zjednodušeném
rozsahu dle vyhlášky č. 410/2009, §9.
 ZO projednalo a schválilo inventarizaci veškerého majetku,
závazků a pohybů majetku obce Sokoleč k 31. 12. 2009.
 Starosta obce, pan Mráz informoval ZO o průběhu prací na
inženýrských sítích na parcelách na Poděbrady. Již proběhly
2 kontrolní dny na stavbě kanalizace, šachty budou pro více
RD společné, ventily budou 3, pouze 3 RD budou mít
samostatnou šachtu, kde budou ventily 2. Za RD pana
Zápotockého je šachta, která zasahuje do parcely, takže se
bude posouvat. Dělá se projekt na elektriku, řeší se skříňky,
které budou buď na parcelách, nebo tam budou jednou
polovinou a budou se muset zřídit věcná břemena.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se směnou pozemků na
parcelách na Poděbrady. Směnnou smlouvu vypracoval JUDr
Zelenka. ZO směnu pozemků schválilo.
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 Starosta obce, pan Mráz informoval ZO o průběhu prací na
parcelách v lokalitě Ohrada. Zde je potřeba udělat přeložka
vysokého napětí, protože stávající zasahuje asi do 5 parcel.
Pokud by se to dávalo do země, tak cenová nabídka je na
1.508.200 Kč a cena za projekt 150.000 Kč. Nabídka na
posunutí sloupů zatím nebyla dodána. K projektu kanalizace
v této lokalitě starosta nemá námitek. Šachty budou pro více
RD společné, ventily budou 3.
 MS Březina zaslalo oznámení o konání plesu dne 23. 1. 2010
od 20.00 - 3.00 hodin v místní Sokolovně. ZO toto oznámení
vzalo na vědomí.
 Starosta obce, pan Mráz podal žádost na výmaz zástavního
práva listinou – rozhodnutím státního orgánu (dle § 7zákona
265/1992 Sb., v plném znění), které vzniklo vkladem zástavní
smlouvy ze dne 27. 5. 2004, s právními účinky vkladu práva
ke dni 3. 6. 2004.
Katastrálnímu úřadu byla předložena listina orgánu státní
správy – Státní fond životního prostředí ČR ze dne
12. 1. 2010 o vzdání se svého zástavního práva ze zástavní
smlouvy k sepsaným pozemkům. ZO to vzalo na vědomí.
 Na základě předběžné dohody, starosta obce požádal Agro
Sokoleč o vydání uvedených pozemků v lokalitě Ohrada.,
v k.ú Sokoleč směrem jih (na výstavbu stavebních parcel).
ZO vzalo žádost na vědomí. Jedná se o parcely o rozlohách:
2547 m² - vlastnila obec, 18578 m², 4211 m² - koupeno od
Coufalů, 2841 m² - směna pí. Nejedlá, 6492 m² - koupeno p.
Karbusický, 8448 m² - koupeno p. Psota, 1513 m², 288 m² vlastnila obec, 1626 m² - směna pí. Nejedlá, 482 m² koupeno od pí. Vomelová, 1485 m² - vlastnila obec, 508 m² odděleno, koupeno od pí. Vomelové, 76 m² - koupeno od
Kulichů, 2436 m² - vlastnila obec, 177 m²
 Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem valné
hromady SOJP, která se konala 19. 1. 2010 a bylo
projednáno: Rozpočet na rok 2010, sestavení inventurní
komise, výběrové řízení na zpracování geom. plánu na
vložení věcných břemen a změna stanov č. 1. ZO změnu
stanov č. 1 – dodatek č.1 projednalo a schválilo.
 Starosta obce informoval o možnosti prodeje pozemků
v průmyslové zóně. ZO tuto možnost vzalo na vědomí.
 ZO projednalo přípravné práce na stavbu vodovodu v naší
obci a pověřilo starostu obce, pana Jiřího Mráze podáním
žádosti o dotaci na vodovod.
 V diskuzi bylo projednáno shrnování sněhu Firmou Tannaco,
konkrétně panem Václavem Sixtou, který velmi obětavě celé
dny kalamity projížděl obec a všechna prostranství vyčistil.
S pluhováním ulic pomohlo i Agro Sokoleč.
 V diskuzi vystoupil pan Miloš Čáp, kterému se nelíbí zřízení
sběrného místa vedle jeho pozemku. ZO mu doporučilo, aby
napsal konkrétní žádost, jak si řešení této situace představuje
a předložil náčrtek. Po zaměření těchto pozemků se bude
sběrné místo řešit.
 ZO schválilo převedení neinvestičního příspěvku na provoz
spolku těmto zájmovým organizacím:
ZO ČSCH Sokoleč (10.000 Kč), MS Březina Sokoleč
(12.000 Kč), Tenis Sokoleč (10.000 Kč), TJ Sokol Sokoleč
(50.000 Kč), SK Sokoleč (80.000 Kč)
 ZO schválilo převedení částky 6.000, Kč na Občanské
sdružení Přístav - centrum zdravotně postižených
v Poděbradech, které navštěvuje 1 dítě z naší obce.
 ZO Sokoleč rozhodlo, že výdaje na volby do EP které se
konaly v roce 2009 a byli vyšší o 1.751 Kč než dotace,
nebude nárokovat v rámci finančního vypořádání se státním
rozpočtem za rok 2009. Tyto výdaje budou uhrazeny
z rozpočtu obce.
 ZO pověřilo starostu obce, pana Jiřího Mráze podáním
žádosti o dotaci na vodovod.

Zastupitelstvo ze dne 17. 2. 2010
 ZO se seznámilo s možnostmi veřejně prospěšných prací na
letošní rok. Žádost o práci podali: Miloslava Krojidlová,
Jiřina Krojidlová, Růžena Pavlíková, Jana Horkelová, Zdena
Červenková, Jana Dubňanská, Karel Krojidlo, Luboš Hnátek,
Josef Krauz, Tomáš Čihák. Obecní zastupitelstvo pověřilo po
diskuzi pana starostu zažádat o 8 míst.
 ZO bylo seznámeno s informací ředitelky ZŠ Mgr. Ivety
Sixtové s hospodářským výsledkem školy. Za rok 2009 byl
zlepšený výsledek hospodaření ve formě zisku v částce
78.930,76 Kč. Pro schválení navrhla škola: příděl do fondu
odměn činí 0 Kč, příděl do rezervního fondu 78.930,76 Kč.
Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo převedení částky
78.930,76 Kč do rezervního fondu a zakoupení tří nových
závěsných tabulí.
 ZO bylo seznámeno s výsledky kontroly z krajského úřadu.
Nebyly zjištěny žádné nedostatky ani pochybení.
 ZO vzalo po projednání na vědomí situaci s kontejnery
u samoobsluhy a pověřilo starostu obce k zadání nabídky pro
firmy tak, aby byla vyřešena celá plocha s odpadovým
materiálem.
 ZO vzalo na vědomí oznámení o zábavě MS ČČK která se
koná 20. 2. 2010. K tanci a Poslechu hraje skupina
Bumerang.
 V diskuzi bylo projednáno:
•
Příprava na máje - informační video o nácviku České
besedy v provedení 16 párů tanečníků z naší obce pod
vedením tanečního mistra p. Boumy. Finanční úhrada za
vedení nácviku (neděle od 16 – 18 hod.)
• Příspěvek na ušití krojů pro účastníky.
• Dětské hřiště v obci – pověření starosty o provedení
návrhu.
 ZO schválilo příspěvek zájmovým organizacím: Myslivecké
sdružení 5.000 Kč a Sokol Sokoleč – 5.000 Kč za uspořádání
zábav.
 ZO schválilo kácení stromů: před pí. Vajcovou 2 švestky,
před p. Katrňákem 2 višně, před pí. Nejedlou - 1 hrušeň, před
pí. Havlíčkovou – 1 hrušeň.
 ZO schválilo pověření p. starosty zažádat o 8 míst na veřejně
prospěšné práce pro rok 2010.
 ZO schválilo likvidaci vitrín před obecním úřadem
a nahrazení novými vitrínami.

Zastupitelstvo ze dne 17. 3. 2010
 ZO projednalo a schválilo převedení neinvestičního
příspěvku ve výši 5.000 Kč pro MS ČČK Sokoleč za
uspořádání plesu dne 20. 2. 2010, dále schválilo převedení
neinvestičního příspěvku ve výši 9.000 Kč pro ZO ČSCH
Sokoleč za uspořádání plesu dne 20. 3. 2010 a dětského
karnevalu dne 21. 3. 2010.
 Starosta obce p. Mráz seznámil ZO s opravou střechy na
školní jídelně. Ze střechy ZŠ se sesunul sníh s ledem
a prorazil střechu školní jídelny. Opravu provedla firma pan
Krojidlo Jaroslav za cenu 47.501 Kč. Ještě se bude muset
vymalovat, protože došlo k promočení stropů. Oprava byla
již nahlášena pojišťovně
 Starosta obce p. Mráz seznámil ZO se stavem místních
komunikací po zimě. ZO po projednání rozhodlo, že
z důvodu plánované výstavby vodovodu se místní
komunikace prozatím opravovat nebudou.
 Starosta obce, pan Mráz informoval ZO o možnosti prodeje
pozemku o výměře 5770 m² za účelem postavení haly na
kovovýrobu a RD, pozemek se nachází v průmyslové zóně.
ZO s prodejem souhlasí a pověřilo starostu zveřejněním
záměru prodeje pozemku o výměře 5770 m² za cenu
150 Kč/m².
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 ZO se seznámilo s návrhem kupní smlouvy na pozemek
o výměře 70 m² za cenu 100 Kč/m² za účelem stavby
trafostanice. ZO pověřilo starostu obce vyvěšením záměru
prodeje tohoto pozemku.
 MS Březina zaslalo oznámení o konání plesu dne 20. 3. 2010
od 20.00 - 3.00 hodin v místní Sokolovně a o konání
dětského karnevalu dne 21. 3. 2010. ZO toto oznámení vzalo
na vědomí.
 ZO projednalo a schválilo kácení suchých stromů
a prořezávku borovic v parku. Vytěžené dřevo bude darováno
fotbalistům.
 Starosta obce seznámil zastupitelstvo s hospodářským
plánem lesa, dle kterého se bude muset udělat probírka
a prořezávka, bude se muset vybrat odborná firma a požádat
o dotaci, ZO bere hospodářský plán lesa na vědomí.
 ZO schválilo převedení neinvestičního příspěvku na SOJP ve
výši 143.520 Kč na zřízení věcných břemen a částky
47.840 Kč na běžný provoz.
 ZO schválilo přijetí daru příspěvkové organizaci Základní
školy a Mateřské školy letce Františka Nováka Sokoleč od
Agra Sokoleč ve výši 2.000 Kč.
 ZO schválilo přijmout na veřejně prospěšné práce: Jiřinu
Krojidlovou, Růženu Pavlíkovou, Janu Horkelovou, Zdenu
Červenkovou, Karela Krojidla, Luboše Hnátka, Josefa
Krause, Tomáše Čiháka.
 ZO schválilo cenovou nabídku na zhotovení zpevněné plochy
na sběrné místo u samoobsluhy od pana Kudryho Marka za
26.850 Kč.
 ZO schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Sokoleč a panem
Kazdou. Pan Milan Kazda přenechá obci pozemek 789
o výměře 6134 m² a obec Sokoleč přenechá panu Kazdovi
pozemek 392/103 o výměře 607 m² a pozemek 170/14
o výměře 2201 m² a pověřilo starostu obce, pana Mráze
podpisem této smlouvy.
 ZO schválilo Kupní smlouvu zpracovanou advokátní
kanceláří JUDr. Jiřího Sobotky a JUDr. Libora Fiedlera mezi
obcí Sokoleč a JOSJIR, s.r.o. na prodej pozemku 659/3
o výměře 45.000 m², který je ve vlastnictví obce. Prodej
tohoto pozemku byl schválen na ZO dne 8. 7. 2009, ZO
pověřilo starostu obce, p. Mráze podpisem této smlouvy.
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 ZO schválilo částku na uzavření smluv na věcná břemena na
100 Kč/m a 100 Kč/m². Za umístění přípojkové skříně, pilíře
nebo sloupu částku 500 Kč.
 ZO schválilo smlouvu o uzavření zřízení věcného břemene
a pověřilo starostu obce, pana Jiřího Mráze podpisem této
smlouvy.

Zastupitelstvo ze dne 14. 4. 2010
 ZO projednalo vyhodnocení záměru prodeje pozemku p.č.
659/70 o výměře 5770 m² za cenu 150 Kč/m². Záměr prodeje
pozemku byl vyvěšen od 17. 3. 2010 do 2. 4. 2010 a nebyly
podány žádné námitky, ani připomínky. Na základě vyvěšení
záměru se přihlásil jeden zájemce, a to společnost M STEEL
CZ s.r.o., Dr Filipa 111, 29001 Poděbrady, zastoupenou
jednatelem Jiřím Málkem. Zájemce v případě schválení
prodeje pozemku jeho společnosti nabízí ještě finanční
příspěvek ve výši 10.000 Kč TJ Sokolu Sokoleč, po dobu
svého podnikání v obci. ZO schválilo a příspěvek ve výši
10.000 Kč za každý rok podnikání pro TJ Sokol Sokoleč
vzalo na vědomí. ZO pověřilo starostu obce, p. Mráze
vyřízením potřebných náležitostí spojených s tímto prodejem
a podpisem kupní smlouvy.
 ZO schválilo prodej pozemku 392/88 o výměře 70 m² za cenu
100 Kč/m² na výstavbu trafostanice. Záměr prodeje pozemku
byl vyvěšen od 18. 3. 2010 do 2. 4. 2010 a nebyly podány
žádné námitky, ani připomínky. Přihlásil se jeden zájemce,
společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická
874/8. Zastupitelstvo obce prodej pozemku p.č. 392/88
v výměře 70 m² společnosti ČEZ Distribuce, a.s. schválilo.
 ZO projednalo a schválilo zakoupení betonových
odpadkových košů k hřišti.
 ZO projednalo postavení dětského hřiště za hřištěm
fotbalovým. Starosta obce do příštího zasedání zajistí ještě
další nabídky do 200.000 Kč.
 ZO projednalo a schválilo Inventarizaci příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Františka Nováka Sokoleč. Stav majetku
předaného škole do správy je 267.321,50 Kč a stav majetku
školy je 1.357.482,56 Kč.
 ZO projednalo a schválilo opravu chodníku před budovou
OÚ. Oprava bude stát 39.500 Kč, a provede ji firma p.
Kudryho.

MÁJE SOKOLEČ 2010

₪₪

₪

Sokolečské Máje byly v historii s delšími přestávkami již pořádány. Poslední, které bychom si mohli všichni pamatovat, proběhly
před dvanácti lety. Letos se můžete těšit na tuto zajímavou podívanou v sobotu 22. května.
Již v minulém roce se zrodily první návrhy na pořádání dalších Májů v Sokolči. Tento nápad neupadl v zapomnění, ale rozrostl se
a rozkvetl. Díky neúnavné práci hrstky lidí se podařilo vytvořit plán, který zaujal velkou část našich spoluobčanů. Návrh vzbudil
kladné ohlasy, a do práce se zapojilo více zájemců.
Přípravy na Máje nejsou jednoduchou záležitostí. Před inkriminovaným dnem se musí obstarat mnoho podrobností, které jsou
nutné pro bezproblémový průběh oslav. Vše začíná již několik měsíců dopředu. Je třeba zajistit kapelu, účinkující, přípravu stromků,
nácvik české besedy, kulisy a mnoho dalšího. Dále se nesmí zapomenout na májovou taneční zábavu, která následuje po celém dni.
O zajištění programu a veškerých těchto činností se od začátku starala paní Jitka Bernardová.
Dění okolo Májů bylo vždy společenskou událostí. Stejně tak je tomu i dnes. Příprav a samotného programu se vždy účastní celá
ves od nejmenších po nestarší generaci. Každý si zde najde to, co je mu blízké a vždy je to zábava.

Jak bude vše probíhat?
Významným krokem těsně před hlavní sobotou, je příprava májek. O tuto práci se postarají pracovníci z pracovní čety OÚ
Sokoleč. Jejich úkolem bude ve čtvrtek 20. května vyřezat mladé břízky z míst okolo zkušebního okruhu. Celkem musí připravit na
100 májek pro slečny a 60 májek na výzdobu.
Následují den v pátek dopoledne 21. května proběhne vztyčení hlavní máje na cvičném hřišti. Vybrat, porazit a připravit správný
strom, je úkol nelehký. Musí být dostatečně vysoký, rovný a správně silný. Tento úkol připadl na pana Karla Krojidla a lze
předpokládat, že při svých zkušenostech se ho zhostí dokonale a ke vší spokojenosti. Neméně náročné bude zatloukání malých májek
u domů dívek a svobodných slečen. Jde vlastně o mladé břízky, zespodu zbavené větví a zasazené do země před domy, ke kterým
zavítá májový průvod. Nikdo samozřejmě nechce o takovou událost přijít, proto rozvoz a stavba májek začne v odpoledních hodinách,
po 15.00 hod. Postupně se projede celá obec a povoz zastaví u předem určených domů.
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Děvčata by si měla připravit barevné stuhy nebo krepáky, kterými si stromek po zasazení ozdobí. Pokud mají o májku zájem
například některé babičky pro vnučku, která zde nebydlí, ale na tyto slavnosti přijede, prosím domluvte se na OÚ.
V podvečer pátečního dne se také musí zajistit výzdoba prostor, kde bude probíhat sobotní program. O zkrášlení místa pod Májí,
ozdobení šatlavy, a další dekorace se postarají členky ČČK a zároveň se může přidat kdokoliv z Vás. Uvítáme tedy dobrovolníky,
kteří budou mít čas a náladu začlenit se a pomoci. Sraz členek je v 18.00 hod. na cvičném hřišti. Generální zkouška České besedy
proběhne na stejném místě v 20.00.
A jak to bude v den oslav? Sobotní ráno se sejdou účinkující průvodu a kapela VAPABELA v místní sokolovně, kde se promění
v královskou družinu s králem a královnou, ženicha a nevěstu, cikánské tanečnice, šašky a jiné masky. Samozřejmě nesmí chybět
krojovaná mládež, která bude celý den doprovázet tancem (a pokud to budou umět, tak i zpěvem).
Po vystrojení vyjde průvod ze sokolovny a shromáždí se u domu pana starosty Jiřího Mráze, kde mu bude slavnostně předána
ozdobená májka a oficiálně se zahájí Máje 2010 v Sokolči. Kapela zahraje první tanec a otevře tak symbolicky den plný zážitků.
Následný program je již jednoduchý. Průvod královské družiny se seřadí, dívky a chlapci vytvoří páry, král s královnou nasednou
do vystrojeného kočáru a začne putování po vsi od domu k domu, od májky k májce.
U každého domu, kde bude zasazena májka, se průvod zastaví. Kapela VAPABELA zahraje písničku podle přání majitelů
a krojovaný hlavní mládenec si zatančí s dívkou která má před domem ozdobenou májku. Dívka z páru provede otce svobodné slečny
a další členové v kolečku potom i ostatní členy rodiny. A nyní přichází důležitá chvíle pro otce svobodné dívky, po tanci „zaplatit“.
Základní předpokládaná částka je 100 Kč za májku a 100 Kč za písničku. Tady se teprve ukáže, máme-li mezi hrdými otci ještě ty
správné „furianty“, kteří své drahé dcery dokážou patřičně ocenit i vyšší částkou. Vždyť jedině vy přesně víte, jaký poklad doma
máte, co jste do něho investovali a co se ještě pořád vyplatí investovat.
Určení krojovaní chlapci a dívky obcházejí místní a vybírají příspěvky, jako vstupné na slavnosti. Po zaplacení Vám na klopu
připevní růžové srdíčko s motivem májů jako vstupenku. Cikáni zpestří program tancem, zpěvem a scénkami, stejně jako šašci, kteří
ke královskému průvodu vždy patřili. Také pozor, aby vás místní četník nezavřel do pojízdné šatlavy, která putuje celý den
s průvodem a nepustí vězně, dokud se dotyčný nevykoupí „štamprličkou“ něčeho ostřejšího.
Tak se putuje po vesnici celý den, jen s malou přestávkou na oběd a občerstvením účastníků průvodu. Okolo 16.00 se zatancuje
u posledního domu a všichni se přesunou k centrální máji, kde bude probíhat hlavní program celého dne.
Pod Májí se setkají tanečníci od těch nejmenších školkových dětí až po krojovanou mládež a zatancují Českou besedu. Bude to
rozhodně zajímavá podívaná, proto si ji nenechte ujít.
Poté proběhne soudní tribunál s králem - divadelní představení, kde hlavními představiteli konšelů a soudců budou místní
dobrovolníci. Při tribunálu si všimněte, že zúčastnění mluví vznosně ve verších, ale nezapomeňte přitom sledovat i smysl jejich slov.
Jistě Vám budou něco připomínat. Sice bychom neměli prozrazovat konec, ale po tribunálu proběhne stínání krále.
Závěr celého představení je však poetičtější. Na konci programu proběhne netradiční dražba Máje, formou „přihazování“. Začne
se základní částkou, kterou složí první nabízející do klobouku hlavního dražitele. Další účastníci dražby budou do klobouku
přihazovat po 50 Kč (či více). Pokud už za Vaší nabídkou nikdo nepřihodí, je Máj Vaše. Nejde tedy o to, dát nejvyšší částku, ale
vytrvat v přihazování až do konce. Peníze získané dražbou hlavní máje budou věnovány na nové dětské hřiště, které se vybuduje
v areálu fotbalového hřiště v nejbližší době. Tak se prosím nezapomeňte zúčastnit. Alespoň za to dřevo to stojí.
Po skončení dražby pokračuje program večerní májovou veselicí. Jedná se o taneční zábavu v místní sokolovně, na kterou je
každý zván. Začátek je ve 20.00 hod. a k poslechu a k tanci zahraje kapela BUMERANG. Vstupné je 100 Kč.
Ve zkratce jsem Vám představila průběh sokolečských Májů 2010. Pokud vás toto psaní alespoň trochu zaujalo a máte chuť přidat
se k pořadatelům, účastníků nebo se jen podívat, jste srdečně zváni.

Beseda v Sokolči
Vystoupení tanečníků s Českou
besedou bude vrcholem celých
slavností.
Z mladé generace si nikdo Českou
besedu do této doby nezatancoval,
mnozí ani nevěděli, co toto slovní
spojení znamená. Pokud se však
zeptám našich rodičů a prarodičů, tak
všichni s nadšením vyprávějí o
nácviku a vystoupení, které si jako
mladí užili. Proto se tento rok
rozhodlo, že se nebudou najímat cizí
tanečníci, ale s národním tancem se
popereme sami.
Obrázek 1 – tanečníci České besedy
V lednu se na nácvik České besedy
přihlásilo na osmnáct tanečních párů
z řad místní mládeže. První trénink se konal již 6. 2. 2010, od té doby jsme se scházeli téměř každou neděli nejprve v tělocvičně
místní školy a později v sokolovně. Od prvních kroků nás vedl taneční mistr p. Miloš Bouma – z taneční školy v Kolíně. Za všechny
bych mu ráda tímto poděkovala, za jeho čas, pevné nervy a silné hlasivky. Díky jeho trpělivosti se všem podařilo zvládnout kroky,
které se zdály být zpočátku neproveditelné. Někteří si zopakovali taneční kroky valčíku a polky z tanečních, jiní se je museli od
začátku naučit. Postupně se nám objevovaly jednotlivé části Besedy a s každým tréninkem jsme se přibližovali posledním taktům
dvanáctiminutové skladby. Nakonec se vše podařilo a celou čtverylku jsme zvládli. Nevím, jestli mohu mluvit za všechny, ale byla to
zábava. Někteří sice až do konce nevydrželi, ale nakonec jsme dosáhli cíle, který se někomu mohl jevit jako nedosažitelný, a to je asi
největší odměnou spolu s potleskem od diváků.
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Pozadu s nácvikem České besedy nezůstali ani žáci místní mateřské a základní školy. Národní čtverylku se učili děti již od těch
nejmladších a jejich tanec se jistojistě vyrovná starším kolegům.

Bez kostýmů to nejde!
„Česká beseda bez krojů? To by nešlo.“ Řekli si pořadatelé. „A co vlastní kroje, snad si je opět nebudeme půjčovat?“ Byla další
otázka. Od úvah nebylo daleko k činům. Díky příspěvku OÚ Sokoleč a MS ČČK se nakoupily látky, mašle a krajky a začaly se tvořit
počáteční návrhy.
První myšlenkou bylo, že si každý z účastníků zajistí ušití kroje vlastními silami. Od této varianty se upustilo téměř okamžitě po
vytvoření prvních vzorových párů dámského a pánského kroje. „Na to je třeba odbornou ruku, zkušenosti a vše by mělo mít jednotný
ráz“, na těchto slovech se shodli všichni, kdo výtvory viděli. Proto se návrh předal paní Janě Šandorové, která se velice ochotně
a s chutí do této práce pustila. Vytvořila kroje na míru, sladila barvy i přání tanečníků. Během nedlouhé doby vytvořila 22 párů
dospělých a 16 párů dětských krojů. Úctyhodný výkon.
Z čeho se skládá kroj:
Dívčí kroj má nabíranou bílou spodničku, na které je barevná saténová sukně. Do pasu se uvazuje bílá plátěná zástěra olemovaná
krajkou. Vršek tvoří ušitá bílá halenka s nabíranými rukávy a přes ni se uvazuje zdobená šněrovačka s pentlemi. Nedílnou součástí
kostýmu je také věneček na hlavu.
Chlapecký kroj se skládá z plátěných kalhot uvázaných pod koleny, bílou košilí a černou vestou orámovanou vyšívanou stužkou.
Kroje však nebyly jediné masky, které bylo třeba zajistit. Ostatní účinkující budou mít modely z dílny paní Červenkové a paní
Drahokoupilové. Obě dámy zapojily svou fantazii a krejčovský um a vytvořily kostýmy pro krále, královnu, kecala, soudce, písaře,
kata a další postavy. Nebyl to vůbec jednoduchý úkol, ale jistě bude vše ke spokojenosti účastníků i diváků.
Poslední kategorií jsou obleky – co dům dal.

Informace v kostce
Čtvrtek 20. 5. 2010
Pracovní četa – vyřezání a příprava májek.

Pátek 21. 5. 2010
Dopoledne Vztyčení Máje na cvičném hřišti.
Od 15.00 Rozvoz a zatloukání májek po vesnici.
Od 18.00 Výzdoba prostoru pod Májí na cvičném
hřišti – členky ČČK a dobrovolníci,
Myslivci zapůjčí povoz pro šatlavu a
zajistí její technický stav.
Od 20.00 Generální zkouška České besedy a
celého vystoupení.

Sobota 22. 5. 2010
8.00
9.00

Příprava družiny v místní sokolovně.
Obrázek 2 – Máje ve Vrbové Lhotě asi před 53 lety (Foto od pí. Vojtové)
Oficiální zahájení Májí u domu pana
starosty.
Průvod po obci těmito ulicemi:
9.00-12.00
Lhotecká, Lesní, Lhotecká, Za školou,
Cerhenská, Jižní, V lípách, Velimská,
Východní k bytovce, Na Výsluní, zpět
Východní, Polní, Na Březinu, V Olšinkách,
Dlouhá, Kolínská.
12.00–13.00
Přestávka na oběd. Pro účastníky
připraven guláš v kuchyni ZŠ.
13.00–16.00
Pokračování průvodu obcí ulicemi:
Františka Nováka, Jabloňová, Sportovní,
Františka Nováka, Jabloňová, Třešňová, Ke
Koupališti, Poděbradská k novým parcelám,
Severní, Poděbradská ke škole, U
Samoobsluhy, Švestková, Ke Hřišti, U
Rybníka.
16.00 Program na cvičném hřišti pod Májí:
předtančení České besedy, soudní tribunál,
Obrázek 3 – Máje v Sokolči před 12 lety (Foto z obecní kroniky)
stínání krále, dražba máje.
20.00 Májová veselice – taneční zábava v místní sokolovně. Hraje kapela BUMERANG.
Program s podrobnějšími informacemi bude připraven těsně před oslavami. A k dispozici jej budete mít i v průběhu Májů.
Za všechny pořadatele Vám přejeme hezkou zábavu.
Bc. Jana Boumová ml.
Informace: Jitka Bernardová, Bc. Jana Boumová
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, na emailu: dzejbee@email.cz.
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