Co vás čeká v tomto čísle:
 Zprávy ze zastupitelstev za rok 2015.
 Hlavní událostí sezóny jsou Máje, plánované na
23. 05. 2015. V tomto čísle najdete základní informace.
 Informace ze školy.
 Sportovní události v obci od našich spolků.
 Něco z historie obce - stavba koupaliště.
Poznámka redaktora:

SLOVO STAROSTY ₪₪₪
Milí Sokoláci,
v 1. letošním čísle našeho občasníku Vás chci seznámit
s činnostmi, které spolu se zastupiteli řešíme. Náš Sokolík
nepojme vše, proto se zaměřuji pouze na klíčové agendy.
Výstavba stavebních parcel OHRADA směrem na
Cerhenice - Ke všem pozemkům je přivedena elektřina,
jsou napojené na kanalizaci a vede k nim vodovodní řad.
V těchto dnech (duben) se provádí výstavba veřejného
osvětlení a rozhlasu, budou se stavět elektrické sloupy.
Letošní teplá zima zásadně nepřerušila stavební práce a je
předpoklad, že výstavba parcel bude dokončena ještě letos.
V květnu se mají budovat komunikace a tady si musíme
poradit s vyšší hladinou spodní vody.
Vodní struhy - V zastupitelstvu věnujeme pozornost
struhám a výšce spodní vody. Se svolením AGRA, kdy
nám umožnili přístup k vodní struze Šiřina (teče od letiště,
kolem myslivny, Agra a za malým okruhem se vlévá do
Káči), jsme část strouhy vyčistili. Bohužel se ukázalo, že je
to nedostačující a bude potřebné zajistit vyčištění celé
Šiřiny a následně odtok Káči. To už jsou větší projekty,
které chceme řešit ve spolupráci s Povodím Labe.
Pravděpodobně v nedobré kondici je i Sokolečská struha
(teče od Klipce k poděbradské silnici pod železničním
okruhem až do Labe). Z krajského úřadu, odboru životního
prostředí, máme příslib, že náš záměr podpoří a vstoupí
v jednání s Povodím Labe. Náš záměr podpoří i VÚŽ
Velim.
Vodovod 2. etapa - Z ministerstva zemědělství jsme
obdrželi příslib 60% dotace na výstavbu 2. části
vodovodu. Odhadovaná cena díla je cca 24 mil. Kč.
Důležité pro náš rozpočet bude, za kolik vysoutěžíme
dodavatele stavby. Vnímejme ještě skutečnost, že toto je
pouze výstavba hlavního řadu. Cena nezahrnuje přípojky
k domům. V 1. etapě se zatím připojilo na vodovod
27 domácností. Tento menší zájem o připojení k vodovodu
staví zastupitele před rozhodnutí, jestli přípojku
vybudujeme ke každému domu, nebo jen k domům, kde se
majitel zaváže, že se v určité době připojí na vodovodní
řad.
Veřejně prospěšné práce (dále VPP) - Máme velkou
radost z toho, že i v letošním roce se nám povedlo vyjednat
a podepsat smlouvu s Úřadem práce o zaměstnání našich
občanů na VPP. Jejich mzda je dotovaná z fondu EU
a státního rozpočtu. Největší úskalí využívání dotací není
v náplni práce, té máme dost, ale v tom, že uchazeči na
VPP musí být v evidenci na úřadu práce a nesmí být do

Sokolík je list, který Vás informuje o aktuálním dění v obci.
Jeho stránky vytvářejí ti, kteří mají co říci a zapojují se do
činnosti. Každý máte možnost přidat příspěvek. Přijímáme
libovolná témata, která se týkají Sokolče a okolí. Proto
neváhejte a posílejte články i Vy.

programu VPP zařazováni opakovaně. Věříme, že
8 pracovních míst se projeví v čistotě veřejného
prostranství, okolí vesnice a našich lesů.
Třídění odpadů - Dle nových legislativních předpisů jsme
byli povinni zpracovat novou vyhlášku pojednávající
o sběru a třídění odpadů. Vyhláška byla schválena na
zasedání ZO dne 8. 4. 2015 a v plném znění ji naleznete na
úřední desce nebo na
internetových
stránkách
obce. Doporučuji přečíst.
V nejbližších měsících stojí
před námi úkol, jak zvýšit
podíl vytříděného BIO
odpadu. Zastupitelé budou
rozhodovat, jestli bude mít
každý dům svoji BIO popelnici, nebo jestli zřídíme po obci
stanoviště s hnědými BIO kontejnery (podobné jako na
plast, ale děrované) nebo budeme používat velkokapacitní
kontejnery, svoz pytlů, případně další. Těch možností je
více. Pokud máte představu jak třídit BIO odpad, přijďte na
úřad, napište nebo zavolejte.
Pro tříděný odpad - žluté, modré a zelené kontejnery se jeví jedno odevzdací místo u samoobsluhy jako
nedostačující. Nová vyhláška už umožňuje tento odpad
odevzdat i ve sběrném dvoře. Na zastupitelích bude
povinnost rozhodnout, kolik takových míst v obci
vybudovat a kde přesně budou další kontejnery umístěny.
Každé nové místo by bylo prvotně vybavené dvěma
kontejnery na plast, po jednom na papír a na sklo.
Velké starosti nám dělají „černé skládky“. Nejznámější
a nejviditelnější skládkou, na kterou jsme si už skoro
zvykli, je skládka směrem na Fundovku. Vozí se tam
zejména větve ze stromů, ale najdou se tam různé klece,
matrace, nábytek, PVC aj. Na likvidaci černých skládek
jsou vypisované dotace. Obec ale není majitelem pozemku,
kde je tato skládka, a tak nemůže žádat dotace na její
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likvidaci. Na druhou stranu, chceme mít okolí obce
uklizené a čisté, tím pádem to budeme muset také řešit.
Další letitou černou skládkou jsou hromady odpadu za
myslivnou u struhy. Vstoupili jsme v jednání s firmou
Telsig servis spol. s r. o., aby nám pomohla s likvidací.
Pomůže, jen to bude stát peníze z rozpočtu obce, se
kterými jsme nepočítali.
Opakovaně nám vznikají skládky, které se objevují ze
dne na den v příkopech nebo konkrétně nyní u okruhu,
u telefonního vysílače za Senior Parkem. Můžeme se jen
domnívat, že tento odpad nepochází od našich občanů,
máme přece sběrný dvůr, kde lze vše odevzdat a uložit
zadarmo. Pokud to dělá někdo cizí, bylo by fajn mu to
dokázat. Pokud náhodou někoho uvidíte, nebojte se to
ohlásit. Vždyť se jedná o naši obec, kde žijeme a peníze
utracené za likvidaci skládek umíme investovat mnohem
lépe.
www.sokolec.cz - Znáte adresu těchto internetových
stránek? S paní Danou Hubalovou se příležitostně
věnujeme aktualizaci našich „webovek“. Nově jsme
rozšířili záložku AKTUALITY o ZPRÁVY a informujeme
o novinkách, ale i průběhu akcí, které se v obci konaly.
Cílem je postupně vytvořit fotogalerii událostí z naší obce.
Pokud budete mít zájem, lze se na našich internetových
stránkách registrovat a aktuality Vám budeme automaticky
rozesílat na Váš e-mail. Registraci doporučuji všem, kteří
chtějí mít přehled o dění v obci.
Kalendář akcí zaplňujeme postupně. Za OÚ jsou
doplněny termíny zasedání zastupitelstva a akce, které
pořádá OÚ. Pokud spolek nebo skupina lidí chce
organizovat a propagovat plánovanou akci, má možnost
zveřejnit jak termín, program i pozvánku přímo na
stránkách obce.
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Naše stránky se přehledně zobrazují i v mobilní aplikaci
na bezdotykových telefonech a tabletech.
Lepší přehlednost pro starší občany umožňuje záložka
„senior“. Doporučuji vyzkoušet.
Vychytávka nakonec - naše stránky si dnes mohou
přečíst ve svém rodném jazyce i naši němečtí, angličtí
a polští příbuzní, známí nebo obchodní partneři. Slouží
tomu nenápadná ikona Google překladače.
Žádosti o dotace
- V tomto období
máme zpracované 3 projekty, na které
požadujeme finanční spoluúčast z kraje a
ministerstva zemědělství.
1/ Auto a kontejnery na svoz bioodpadu
(tráva a listí) + štěpkovač na likvidaci roští.
2/ Vodovod 2. etapa – hlavní řad.
3/ Projekt Moderní knihovna v Sokolči.
Více o jednotlivých projektech napíši
v případě obdržení dotace v příštím čísle Sokolíku.
Co mi dělá radost ? - Osobně jsem rád, že jsme se sešli u
jednoho stolu se zástupci všech spolků v Sokolči,
sokolové, fotbalisté, tenisté, chovatelé, myslivci a členky
Červeného kříže. Všichni projevili zájem podílet se na
společenském a kulturním životě v obci. Vím, že v obci
funguje skupina nadšenců - cyklistů, také se úspěšně
rozvíjí tým pétanque. Těší mě iniciativa TJ Sokol
uspořádat společně s obecním úřadem Staročeské máje.
Mám dobrý pocit ze setkání se seniory a vítám jejich chuť
zapojit se do dění obce a zájem setkávat se. Jsem rád, že
mnozí z Vás jste se na mě s důvěrou obrátili v různých
záležitostech. Vidím velký potenciál místních lidi, firem a
živnostníků vzájemně se podporovat. Těším se na bližší
spolupráci a jsem zvědav, co nového přinesou další dny
v Sokolči.
Marián Sipajda, starosta obce
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Přivítali jsme do života:
Řehák Martin
Kohoutová Ema

Přejeme k životnímu jubileu:
Škvorová Miloslava
Fialková Jaroslava
Šátková Jaroslava
Kárová Marie
Kulichová Oldřiška
Bělunek Buhuslav
Babinská Ludmila

M. Kvěchová
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ŠKOLA

Co nás čeká do konce školního roku?
Vážení rodiče, milé děti, konec školního roku se
nezadržitelně blíží a nás čeká kromě učení ještě mnoho
zajímavých akcí. Zde jsou:
 4. 5. předškolaček (3. díl přípravy na školní docházku
pro budoucí prvňáčky)
 14. 5. plavecký výcvik (náhrada za 22. 4.)
 15. 5. pohádka ve škole: Hrajeme si na divadlo
 27. 5. – 28. 5. dvoudenní školní výlet westernového
městečka Šiklův Mlýn

Bělunková Anna
Krejčí Štětinová Jana
Plesník Jaroslav
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 1. 6. hudební pořad se soutěžemi ke Dni dětí: Z pohádky
do pohádky
 17. 6. výukový program v lese – 4. díl
 22. 6. dopravní hřiště - 3. + 4. + 5. ročník
 24. 6. školní akademie
Školní rok 2014/15 bude slavnostně ukončen v úterý
30. června 2015.
Do jarních dnů přeji všem kolegyním, rodičům a hlavně
dětem hodně sluníčka a ať se nám všem poslední tři měsíce
školního roku vydaří 
Mgr. Iveta Zahajská (ředitelka školy)
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo ze dne 14. 1. 2015
 Zastupitelstvo obce schválilo:
 Výběr zaměstnance na pracovní místo „údržba
veřejného prostranství a majetku obce“ uvolněné po
pana J. Dubňanském.
 Poptávkové řízení na zajištění mzdové agendy.
 Poptávkové řízení na dodavatele IT včetně servisních
prací.
 Výběrové řízení na zajištění účetnictví.
 ZO schválilo splátky neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ
letce Františka Nováka Sokoleč. Splátka ve výši
554.100 Kč uhrazena do 31. 1. 2015, splátka ve výši
554.100 Kč bude uhrazena do 30. 6. 2015.
 ZO schválilo vytvoření 8 pracovních míst pro pracovníky
na veřejně prospěšné práce na rok 2015, dotovaných
z finančních zdrojů EU.
 ZO schválilo žádost TJ Sokol Sokoleč o povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les a povolilo kácení 4 stromů na
hřišti za sokolovnou.
 Byla přednesena informace o změně jízdních řádů
autobusů, tak aby navazovaly na vlaky.
 ZO dalo příslib s podporou organizace „Májů“ v termínu
23. 05. 2015. Dále byla projednána a přislíbena podpora
obce ve věci hledání a řešení efektivnějšího vytápění
sokolovny v zimním období.
Zastupitelstvo ze dne 11. 2. 2015
 ZO schválilo splátku SOJP ve výši 155.480 Kč.
 ZO schválilo proplacení faktury firmě Telsig servis spol.
s r. o., Velký Osek za provedenou práci:
 Osvětlení křižovatky V Lípách a Velimská v částce
41.270 Kč.
 Za provedené stavební práce (splašková kanalizace) na
akci výstavba RD, lokalita „Ohrada“ v částce
2.603.526 Kč.
 ZO pověřilo starostu obce o zveřejnění záměru na prodej
pozemku st. 726 o výměře 10 m² za cenu 100 Kč/m.
 ZO schválilo nákup softwaru KEO4 Majetek od
společnosti ALIS, spol. s r.o. za cenu 5.760 Kč po slevě.
 ZO schválilo vyplacení finančního příspěvku MS Březina
Sokoleč za uspořádání Mysliveckého plesu 5.000 Kč.
 ZO zatím nedoporučilo pronajímat objekt bývalé
telefonní ústředny panu Ladislavu Drahokoupilovi pro
skladovací účely. Budou prověřené možnosti využití
tohoto objektu pro činnost obce.
 Starosta obce předložil ZO nabídku společnosti
PROVOD Ústí nad Labem na zpracování projektové
dokumentace na akci „Sokoleč – vodovod 2. etapa“
v celkové ceně 331.540 Kč s DPH.
 ZO schválilo příspěvek Svazu tělesně postižených,
Poděbrady ve výši 2.000 Kč.
 ZO vybralo pro realizaci výběrového řízení na akci
„Sokoleč - vodovod 2. etapa firmu ATIKING s. r. o.
Rozhodujícím kritériem byla nejnižší cena.
 ZO bylo informováno o obsazení pracovního místa
„údržba veřejného prostranství a majetku obce“ panem
Tomášem Bylenkem.
 Starosta obce informoval o nutnosti aktualizace vyhlášky
obce o systému shromažďování, přepravy a třídění
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odpadů. Požádal zastupitele o vytipování míst, kde budou
umístěny kontejnery na tříděný odpad.
 J. Mráz informoval o pracích na stavebních parcelách
v lokalitě OHRADA. Šířka silnice bude 4,2 m, výhybny
a místa na stání budou umístěné po obou stranách silnice
v 2,4 m pásu.
Zastupitelstvo ze dne 11. 3. 2015
 ZO schválilo odkoupení pozemku par. č. 136/35 v k. ú.
Kluk o výměře 328 m², za cenu 100 Kč/m².
 ZO schválilo prodej pozemku st. 726 o výměře 10 m² za
cenu 100 m².
 ZO Sokoleč schválilo podání žádosti o dotaci na projekt
„Moderní knihovna v Sokolči“ ze Středočeského Fondu
kultury a obnovy památek pro rok 2015.
 ZO schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Sokoleč
- vodovod 2. etapa“ ze Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství na rok 2015.
 ZO schválilo podání žádosti o dotaci na projekt
„Separace biologicky rozložitelných odpadů v obci
Sokoleč.
 ZO schválilo převedení neinvestičních příspěvků místním
spolkům z rozpočtu obce pro rok 2015:
SK Sokoleč
80.000 Kč
TJ Sokol Sokoleč
50.000 Kč
MS Březina Sokoleč
10.000 Kč
ČSCH Sokoleč
10.000 Kč
 Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši
6.000 Kč pro Občanské sdružení Přístav – centrum
zdravotně postižených v Poděbradech.
 Zastupitelstvo obce schválilo proplacení faktury firmě
Telsig servis spol. s r. o., Velký Osek za provedené
stavební práce (splašková kanalizace a vodovod) na akci
výstavba RD, lokalita „Ohrada“ v částce 1.331.946 Kč.
 Byla opakovaně projednána žádost pana Čápa Miloše
o změnu územního plánu (ÚP) obce. Pan Čáp výhledově
uvažuje na svých pozemcích směrem na Poděbrady na
pravé straně vybudovat fóliovníky s technickým
zázemím. ZO nemá v této chvíli k záměru žádné
připomínky. Do připravované změny ÚP obec zapracuje
cyklostezku u hlavní silnice směrem na Poděbrady
a Cerhenice. ZO vyzývá ostatní fyzické i právnické
osoby, které zvažují v následujících 2-3 letech podávat
žádost o změnu ÚP o nahlášení této skutečnosti na OÚ
a případné připojení se k této akci.
 Paní Boumová informovala o přípravách na MÁJE.
Mládež pilně nacvičuje „Besedu“ a od tanečního mistra
jsou slyšet slova chvály.
 Byly zveřejněny informace o činnosti místní akční
skupiny (MAS) MEZILESÍ.
 Z revizní a kontrolní zprávy tělocvičného nářadí
vyplynuly připomínky k nevyhovující dopadové ploše
u klouzačky u rybníka a upozornění na poškozené sedáky
na houpačce u rybníka a kolotoči u fotbalového hřiště.
 Starosta informoval, že přihlásil obec do projektu
„senioři komunikují“, jedná se o základní počítačové
kurzy pro seniory.
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Kompletní zápisy ze zastupitelstev jsou k
na internetových stránkách obce: www.sokolec.cz

nahlédnutí
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MÁJE

Vážení spoluobčané,
v letošním roce se TJ SOKOL Sokoleč rozhodla ve
spolupráci s OÚ Sokoleč uspořádat Staročeské Máje.
Výtěžek z této akce bude použit na rekonstrukci topení
v sokolovně, zároveň jsme podali žádost o dotaci na
MŠMT. Chtěli bychom, aby naše děti i ostatní členové,
kteří pravidelně navštěvují sokolovnu a mnozí z nich
i úspěšně reprezentují naši jednotu, měli v sokolovně
příjemné zázemí a podmínky. Všem, kteří nás v této akci
podpoří, velmi děkujeme!
Dovolte nám přiblížit a nastínit podrobnější informace
o plánovaných oslavách Máje, které se uskuteční
23. května 2015. 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. Stavění májů je celoevropskou zábavou,
v každém regionu je však vnímána jinak a oslavy se
objevují v různých podobách.
Původ tradice
Český název tohoto měsíce ho vcelku výstižně
charakterizuje. Květen je opravdu plný vůně, květů a svěží
zeleně. Jaro je v plném proudu. Neví se, jakým způsobem
vzniklo slovo máj znamenající výraz pro ozdobný předmět
související s lidovou oslavou prvního květnového dne.
Možná byl odvozen od pojmenování tohoto měsíce
v jiných jazycích. Kořeny této tradice sahají
pravděpodobně hodně hluboko do minulosti. Předchůdcem
byly nejspíš prastaré slavnosti vítající nové jaro. Ústředním
zvykoslovným předmětem je máj neboli májka, májek ověnčený strom symbolizující jaro a lásku.
Stavění máje
Jedná se o velmi starou tradici známou především z jižních
Čech a Slovácka. Praktikovala se jak na vesnicích, tak ve
městech. Máj stával na návsi, před radnicí, před zámkem,
před kostelem a také před domy vrchnosti a v jistých
případech před domy svobodných dívek. Aby co nejdéle
vydržel, byl zhotoven z jehličnanu - nejčastěji ze smrku,
jedle nebo borovice. Z listnáčů se nejvíce používala bříza.
Vyskytovala se místa, zejména na Českomoravské
vrchovině, kde se současně používaly dva druhy stromů.
Protože spodní část musela být silná, pevná, rovná a také
vysoká, nejlépe se hodil smrk nebo jedle. A horní část pak
byla z břízy nebo borovice a byla napevno spojena se
spodním kůlem. Kmen byl nejčastěji zbaven kůry. Někdy
však na něm byl sloupnut jen spirálově obtočený pruh
kůry. Zelená část byla ozdobena různobarevnými stuhami,
proužky papíru, šátky, střapci, krepovými růžemi a květy.
K tomuto zelenému vršku byl na fáborech připevněn věnec
z chvojí. Byl rovněž ozdoben a někde se k němu
připevňovaly také láhve s alkoholem, které byly lákadlem
zejména pro mládence. Pořádali soutěže, kdo výš a rychleji
vyšplhá po kmeni, pro toho bude tato odměna. Zdobení
máje byla spíš ženská starost, ale postavit jej nebyla
jednoduchá záležitost, to byla práce pro chlapy. Čím byl
máj vyšší, tím musel být bezpečnější, aby se nezřítil,
a proto pro něj museli vykopat hlubokou jámu, dobře ho
podepřít a zajistit. A pak následovaly dlouhé dny a noci
někde až do svatodušních svátků, kdy se střídali v hlídání,
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aby jim ho někdo nepodřezal nebo neukradl věnec z máje.
To byla největší potupa, která mohla mužskou část vesnice
či města postihnout, a důvod pro výsměch okolních obcí.
Která chasa si nechala máj ukrást, nemohla pořádat muziku
u příležitosti kácení máje. Stalo se, že v některých
vesnicích byli šikovní a skáceli třeba i tři máje v okolí. Při
kradení máje však platilo určité pravidlo: nikdy se nesměl
uřezat nad zemí, ale vysoko, těsně pod zelenou částí. Kdo
toto porušil, vysloužil si spíše ostudu než uznání. Viník se
pak musel vykoupit alkoholem. Pokud tak neudělal, tak si
to s ním chasa vyřídila ručně.
Lásky čas
Máje menších rozměrů, tedy májky nebo tzv. král, byly
záležitostí spíše osobní. Stavěli je mládenci před domy
nebo ve dvorech svých dívek a tím jim vyjadřovali svou
lásku. Někde bývalo zvykem stavět májky všem poctivým
děvčatům, což se posuzovalo podle toho, jak se chovala
k mužům (zda byla vyzývavá, flirtovala nebo byla mírná,
slušná a stydlivá). Jestliže některá měla pověst špatnou,
mohl před jejím domem stát dřevěný kůl s kusem hadru
nebo slámy. V některých oblastech májky dostávaly
dokonce všechny dívky, které v tom kterém domě žily, od
největší po nejmenší a májky tak byly výškou
odstupňovány. Jinde zase na ně přímo věšeli "jmenovky".
Na Žďársku dříve, než byly tyto májky postaveny,
vytloukali chlapci před domy dívek pomocí kůlu důlky, do
kterých pak májky zasadili. V pozdější době se měsíc
květen stal symbolem pro čas lásky. Tradovalo se, že
každá dívka musí být na 1. máje políbena mužem pod
kvetoucím stromem, jinak že do roka "uschne". Které se to
nepodařilo do půlnoci, musela aspoň obejmout a políbit
mladý strom, nejlépe břízu.
Zvyky a zvyklosti
Ani tradice Májů se neobešla bez zpěvu a tance. Účastníky
byla především mládež. Když mládenci postavili hlavní
máj uprostřed návsi, doprovázeni muzikou a za zpěvu písní
obcházeli první májovou neděli celou vesnici. Zastavovali
se tam, kde před domem stáli menší máje, a přibírali k sobě
dívky z těchto domů. Dívky jim za to dávaly různé dary,
nejčastěji v podobě pohoštění či pití. Nakonec se průvod
shromáždil u hlavního máje a zde nebo v místní hospodě
probíhal další program - soutěže, hry a tanec. Takové
oslavě, kterou organizovali chlapci, říkali "kytka". Děvčata
naopak organizovala zábavu, které říkala "věneček" podle
zeleného věnce, který dala před hospodu přicházejícím
chlapcům. Pak je požádala, aby věnec zavěsili nad dveře.
Někde nosila děvčata po vesnici svůj vlastní májek
a vybírala peníze na večerní pohoštění při muzice. Jinde
chlapci, aby nezůstali pozadu, také vyrobili takový mini májek a večer u muziky ho vydražili. Dražby se zúčastnila
děvčata a ta, která si mohla dovolit ho získat, byla od
muziky domů doprovázena muzikou. Kácení máje
doprovázela také hudba, zpěv a večer taneční zábava.
Hlavní cenou v tombole býval právě pokácení máj. V den,
kdy se májka kácela, vyšel z hostince průvod. Vpředu šla
muzika a za ní jeden hoch - mládenec, a jedna dívka drůžička. Průvod se zastavoval a zpíval u každého domu,
kde měli dceru. Když oběsili celou ves, dva chlapci se
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převlékli za chalupníky, dva za myslivce a dva za četníky.
Potom se sehrála scénka, kdy chalupníci máj podřezali,
myslivci a četní či je pak honili, chytili a vyslýchali.
Nakonec se všichni udobřili a z poraženého máje se vzali
větvičky, které prý přinášely štěstí.
Česká beseda
Po vzoru jiných slovanských národů vytvořil Karel Link
společně s Ferdinandem Hellerem v roce 1862 skladbu
s původním názvem Český salónní tanec beseda, která se
skládala z lidových a zlidovělých písní. Tato skladba,
později známá jen pod zkráceným názvem česká beseda, se
skládala ze čtyř částí a každá tato část se ještě dále dělila.
Každému úseku odpovídala jedna píseň a jeden tanec.
Mezi tanci se objevovaly tance jako furiant, polka,
řezanka, sousedská, rejdovák, kalamajka nebo obkročák.
Česká beseda v číslech
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
MÁJE SOKOLEČ 2015
Sokolečské Máje byly v historii s delšími přestávkami již
pořádány. Poslední, které bychom si mohli všichni
pamatovat, proběhly před pěti lety. Letos se můžete těšit na
tuto zajímavou podívanou v sobotu 23. května. 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 břízek, nácvik české
besedy a mnoho dalšího. Dále se nesmí zapomenout na
májovou taneční zábavu, která následuje po celém dni.
Dění okolo Májů bylo vždy společenskou událostí. Stejně
tak je tomu i dnes. Příprav a samotného programu se vždy
účastní celá ves od nejmladší po nejstarší 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. Vzhledem k tomu, že potřebujeme vědět
počet májů, prosíme o přihlášení všech zájemců na OÚ do
15. května 2015. Pokud mají o májku zájem například
některé babičky pro vnučku, která zde nebydlí, ale na tyto
slavnosti přijede, prosíme, nahlaste se na OÚ. Též zájem
o DVD a CD se musí předem nahlásit. Celkem se musí
připravit cca 100 májek pro slečny a 60 májek na výzdobu.
Následující den v pátek dopoledne 22. 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. Se vztyčením hlavní máje nám pomůže pan
Zdeněk Škarvada. Neméně náročné bude zatloukání
malých májek u domů dívek a svobodných slečen. Jde
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
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a stavba májek začne v odpoledních hodinách. Postupně se
projede celá obec a povoz zastaví u předem určených
domů.
Děvčata by si měla připravit barevné stuhy nebo krepáky,
kterými si břízku po zasazení ozdobí. 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 bude v 18.00 hodin na cvičném
hřišti. Generální zkouška České besedy proběhne na
stejném místě v 20.00 hodin. A jak to bude v den oslav?
Sobotní ráno se sejdou účinkující průvodu a kapela
SUCHDOLANKA 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. Po vystrojení vyjde průvod ze
sokolovny a shromáždí se u domu pana starosty Mariána
Sipajdy, kde mu bude slavnostně předána ozdobená májka
a oficiálně se zahájí Máje 2015 v Sokolči. Kapela zahraje
první tanec a otevře tak symbolicky slavnostní den.
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 SUCHDOLANKA zahraje písničku podle
přání majitelů a krojovaný 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. Důležitá informace pro otce
svobodné dívky, je třeba před tancem „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.
Určené krojované ženy 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 17.00 hodin se zatancuje u
posledního domu a všichni se přesunou k centrální Máji,
kde bude probíhat hlavní program celého dne. Taneční
kruh bude vyznačen ozdobenými májkami a lavicemi pro
seniory. 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.
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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 stavbu hřiště ve škole. Tak se
prosím nezapomeňte zúčastnit.
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 hodin a k tanci
a poslechu zahraje kapela ESO. Vstupné je 100 Kč,
účastníci průvodu vstupné 50 Kč.
Ve zkratce jsme Vám představili průběh sokolečských
Májů 2015. Pokud jsme vás tímto alespoň trochu zaujali
a máte chuť přidat se k pořadatelům, účastníkům nebo se
jen podívat, jste srdečně zváni.

ČESKÁ BESEDA
Českou besedu si opět zatančíme sami, někdo si ji
připomene z let minulých, pro mnohé je to novinka.
V lednu se na nácvik České besedy přihlásilo šestnáct
tanečních párů z řad místní mládeže. První trénink se konal
již 31. 1. 2015, od té doby se tanečníci schází každou
sobotu či neděli v sokolovně. Od prvních kroků nás vedl
taneční mistr Miloš Bouma – z tanečního klubu v Kolíně.
Rádi bychom mu tímto poděkovali, za jeho čas, pevné
nervy a silné hlasivky. Díky jeho trpělivosti se všem daří
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 objevují jednotlivé části Besedy
a s každým tréninkem se přibližujeme posledním taktům
dvanáctiminutové skladby. Věříme, že se vše podaří
a celou čtverylku zvládneme. Nevím, jestli můžeme mluvit
za všechny, ale je to zábava. Pozadu s nácvikem České
besedy nezůstávají ani žáci místní mateřské a základní

školy. Národní čtverylku se učí děti již od těch nejmladších
a jejich tanec se jistojistě vyrovná starším tanečníkům.
V letošním roce nemusíme řešit kroje, protože sáhneme do
našich skladů a depozitářů, kde je vše pečlivě srovnáno
a uloženo z posledních Májů.
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.
INFORMACE O PRŮBĚHU:
Čtvrtek 21. 5. 2015
Pracovní četa – vyřezání a příprava májek.
Pátek 22. 5. 2015
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
Od 20.00 Generální zkouška České besedy a celého
vystoupení
Sobota 23. 5. 2015
7.30 Příprava družiny v místní sokolovně.
8.30 Oficiální zahájení Májí u domu pana starosty.
9.00-13.00 Průvod po obci těmito ulicemi: Za Školou,
Lhotecká, Lesní, Poděbradská, Výbornova, Na Březinu,
Severní, Na Březinu, Poděbradská, Ke Koupališti,
Jabloňová, Švestková, Třešňová, Fr. Nováka, U Rybníka,
V Olšinkách, Sportovní, Kolínská
13.00 - 14.00 Přestávka na oběd. Pro účastníky bude
připraven guláš.
14.00–17.00 Pokračování průvodu obcí ulicemi:
Cerhenská, Jižní, V Lípách, Velimská, Kolínská,
Východní, Na Výsluní, Východní, Polní, Dlouhá, zpět
Sportovní na hřiště
17.00 Program na cvičném hřišti pod Májí: předtančení
České besedy, soudní tribunál, stínání krále, dražba máje.
20.00 Májová veselice – taneční zábava v místní
sokolovně. Hraje kapela ESO.
Program s podrobnějšími informacemi bude připraven
těsně před oslavami. A k dispozici jej budete mít i
v průběhu Májů.
Přejeme Vám hezkou zábavu.
TJ SOKOL SOKOLEČ
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SPOLKY SOKOLEČ
Okresní přebor II.třídy

PING PONG SOKOLEČ

1. TTC Žehuň A
19 18 1 0
2. TJ Seletice A
20 14 3 3
3. AFK Nymburk B
20 10 5 5
4. TTC Poděbrady B
20 9 2 9
5. STC Opočnice A
19 9 1 9
6. TJ Lokomotiva Nymburk D
19 7 4 8
7. TJ Sadská F
20 7 3 10
8. SK Městec Králové B
20 7 2 11
9. TJ Sokol Lysá nad Labem B
20 6 4 10
10. TTC Poděbrady C
20 6 2 12
11. TJ Sokol Sokoleč
19 6 0 13
12. TJ Dvory A
20 5 1 14
Hrajeme o záchranu ve 2.třídě okresního přeboru
zbývají dva zápasy

TJ SOKOL SOKOLEČ

0 264:78
55
0 204:156 45
0 191:169 35
0 188:172 29
0 164:178 28
0 167:175 25
0 170:190 24
0 169:191 23
0 157:203 22
0 161:199 20
0 153:189 18
0 136:224 16
a do konce soutěže

SK SPORT 2014
SK SPORT 2014 zve všechny příznivce tenisu na
tenisové kurty v Sokolči ke hře v sezóně 2015.
Roční členství v klubu činí 500 Kč.
Důchodci a studenti činí 300 Kč.
Jednorázové využití kurtů pro nečleny je 100 Kč/hod.
I pro tento rok ve spolupráci s OÚ Sokoleč máme
připravenou výuku tenisu pro sokolečské mládí do 15 let
profesionálním trenérem.
Škarvada Zdeněk (775 706 050), Krojidlo Jaroslav (723
624 281), Krojidlová Jitka (723 624 291).
Z. Škarvada (SK SPORT 2014)

POZVÁNKA
ČČK Sokoleč, TJ Sokol Sokoleč a OÚ Sokoleč si
dovolují pozvat všechny děti na "POHÁDKOVÝ LES".
Sejdeme se v neděli 31. 05. 2015 (14 hodin) před
sokolovnou. Už se na vás těší nejen strašidla.

₪₪₪

V
zimních
měsících
proběhly
v sokolovně revize nářadí a revize komínů
tak, aby vše odpovídalo předpisům.
15. 3. 2015 jsme ve spolupráci s Chovateli
uspořádali Maškarní ples pro děti
16. 3. 2015 se konala Valná hromada naší
jednoty za účasti zástupce Župy Kolín
a starosty obce, kde jsme zhodnotili činnost
jednotlivých oddílů a hospodaření za rok
2014 a schválili si plán do roku 2015.
Poděkovali jsme všem cvičitelům za
činnost, kterou věnují především našim
dětem ve svém volném čase.

Pravidelná cvičení v t dnu v sokolovně:
Pondělí - teamgym, florbal žáci, cvičení na míčích ženy,
volejbal ženy.
Úterý - florbal žáci, stolní tenis.
Středa - cvičení žactvo, florbal muži.
Čtvrtek - stolní tenis.
Pátek - předškolní děti, žactvo, aerobik ženy.
Neděle - florbal muži.
Kromě pravidelných cvičení:
 V březnu se naši cvičenci zúčastní župního
florbalového turnaje v Pečkách a v Nymburce.
 V dubnu závodů ve šplhu v Poděbradech.
 V květnu přeboru ČOS ve florbalu, plavání v Kutné
Hoře a atletiky v Kolíně.
 V červnu vystoupí naše ženy s pódiovou skladbou
v Brně.
TJ Sokol Sokoleč

Jak se stavělo koupaliště

V každém čísle se Vám pokoušíme čtení něčím zpestřit. Někdy jsou to recepty, jindy obrázky dětí, říkanky aj. Nyní
pro vás máme něco z historie obce. Od pana starosty jsem dostala soubor fotografií i s texty, které souvisejí se stavbou
bývalého koupaliště (nyní požární nádrž) u hřiště. Máme prostor k tomu, představit Vám toto dílo, které v minulém století
bylo velkou událostí.
Všechno začalo již v roce 1940, kdy v obci Plaňany zbudovali koupaliště. V novinovém článku, který nesl podtitul
"Sta dětí se tu naučilo plavat", si čtenáři mohli přečíst postup výstavby i financování. Rozměry byly úctyhodné - 60m na
délku a 25m na šířku. Součástí bylo i vybavení jako jsou převlékací kabinky, brouzdaliště pro děti, skokanský můstek atd.
Vybíralo se vstupné, které v té době činilo 2 Kčs za dospělého a 1 Kčs za dítě.
Tímto počinem se nechali inspirovat i zástupci Sokolče. I když byla druhá světová válka v plném proudu, tak i na tyto
činnosti si všichni vyčlenili čas a síly. V roce 1943 zastupitelstvo obce schválilo zřízení koupaliště, a to byl první krok
k započetí prací. Ve výzvě tehdejšího starosty pana Václava Bernarda se píše o tom, že dospělí i děti uvítají místo, kde by
se mohli v létě vykoupat. Vyzývá k společnému dílu v zájmu všech občanů obce, nejen k prospěchu jednotlivce. Práce
byla prováděna podle stavebních plánů a stavbu řídil pan Václav Tomek. Hlavním heslem bylo "Zbudujme si sami
koupaliště". Pro stavbu moderního koupaliště bylo vybráno místo starých obecních Močidel, v sousedství hřiště a parku.
Místo bylo řešeno komplexně spolu s přilehlým parkem. V plánech mělo místo, nejen technické řešení, ale také výsadba
stromů v okolí vodní plochy a v parku. Rozměry koupaliště jsou 52m na délku a 46m na šířku.
Dnešní generace již neví co to je postavit něco vlastníma rukama, a to doslova. Představte si, že nemáte k dispozici
moderní stroje, které vyhloubí, odvezou a přivezou veškerý materiál. Jak je vidět na fotografiích, hlavním pracovním
nástrojem byly lopaty. Pro lepší přesun vykopaného materiálu se postavila malá vlečka. Odvoz vykopaného materiálu
zajišťovaly povozy zapřažené za krávy a koně. Prostě pomáhala celá vesnice s tím, co bylo k dispozici. Práce byla
zaznamenána i na prezenční list, kde bylo uvedeno počet odpracovaných hodin. Nechte se překvapit, jestli v příštím díle
bude ukázka z tohoto seznamu a možná se objeví i společná fotografie.
(JB ml.)
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Duben 2015

Z této části bychom mohli
dále udělat rubriku na
pokračování. Pokud máte
doma
staré
fotografie,
případně výstřižky z novin a
nebo jiné listiny, které se
váží k historii obce,
neváhejte ji přinést, zaslat v
elektronické podobě na
emaily: bamajan@email.cz,
podatelna@sokolec.cz (což
by nám velice ulehčilo další
práci). V každém čísle se
můžeme
podívat
na
některou z částí. Jak a kdy vznikla. Určitě to bude zajímavé a poučné
pro všechny. Příklady témat do dalších dílů: tenisové kurty, hřiště,
škola, pekárna se sušárnou, drážní okruh, sokolovna aj. Podle ohlasů
od Vás, se budou odvíjet i naše další články.

Vydává OÚ Sokoleč. Za případné chyby se 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: bamajan@email.cz. Redakční rada: Mgr. Jana Boumová – odpovědný redaktor (zprávy ze zastupitelstva, organizace), Ing. Jana Boumová (grafické
zpracování). Přidělené evidenční číslo: MK ČR E 1417. Vydává OÚ Sokoleč.
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