Co vás čeká v tomto čísle:
 Zhodnocení akcí pořádaných ve spolupráci s OÚ
Sokoleč.
 Jak to dopadlo - "Staročeské Máje 2015". Bude v
sokolovně nový kotel?
 Kdo neví o tom, že je v obci Petanque klub, tak na
našich stránkách se o tom může přesvědčit.

SLOVO STAROSTY ₪₪₪
Milí Sokoláci,
držíte v rukou další vydání našeho Sokolíku, jehož
hlavním tématem je poohlédnutí se za, dovolím si tvrdit,
největší kulturní akcí letošního roku pořádané v naší obci.
Staročeské máje! Poprvé jsem tato slova slyšel z úst Hanky
Čápové na společném setkání spolků 25. února na obecním
úřadě. Nápad byl přijat s tím, že každý pomůže dle svých
možností. Hnacím motorem celé akce bylo dle mého
názoru rozhodnutí, že výdělek bude použit na vyřešení
letitého problému vytápění sokolovny. I proto jsme jako
úřad pomohli nejenom s přípravou této akce, ale
i s finančním krytím některých nákladů. Stálo to za to.
Bylo to velkolepé. Obec Máji žila nejenom 23. května, ale
dlouho předtím i potom. Je až neuvěřitelné, jak se dá za tak
krátkou dobu (3 měsíce) připravit, nacvičit a představit
světu tak úchvatná zábava a podívaná. Potvrdilo se staré
známé, že Sokoláci uměli a umí držet spolu. Všem
Sokolům přeji hodně radosti a elánu do dalších aktivit.
Těším se a věřím, že letošní zimní sezónu odsportují
ve vytopené sokolovně. Osobně oceňuji, jak nás
Staročeskými máji, od nápadu až po závěrečné taneční
vystoupení Besedy večer v sokolovně, organizačně
provedli Hanka Čápová a Zlatka Ludvíková.

Pálení čarodějnic
Letošní pálení čarodějnic bylo trochu jiné. Hlavní oheň
byl zapálen na velimské cestě pár minut před 19 hodinou
Předcházelo mu zapálení 3 malých ohýnků. Všechny děti
si mohly opéct buřta a na uhašení žízně dostaly pitíčko.
Atmosféru zpříjemnilo posezení u lavic a stolů, které

zajistil Richard Kosina. Jak a kde bude probíhat pálení
čarodějnic v roce 2016? Několik nápadů zaznělo na místě i
bezprostředně po skončení akce. Budeme se těšit.

Drobné stavby
Poměrně častý dotaz, který dostávám na obecním úřadě
je, jak postupovat v situacích, když chci postavit přístřešek,
garáž, přístavbu k domu, bazén, pergolu atd. Veškerou
stavební agendu pro naši obec zajišťuje stavební úřad
v Poděbradech. Proto i moje nejčastější odpověď je
zavolejte paní Pánkovou, ta má naši obec na starosti,
poradí a vysvětlí. Důležitě je, poradit se s ní ještě před
zahájením stavby, celý proces je potom administrativně
jednodušší. Kontakt na paní Pánkovou Janu je:
tel. 325 600 276, Nám. T. G. Masaryka 1130, Poděbrady
(Budova „Pentagon“).
Abych jen tak lehce neopustil toto zajímavé téma,
přidávám něco málo osvěty.
Co je to tzv. „Drobná stavba“ ?
Je to stavba do 25 m2 nebo bazén do 40 m2. Je to stavba
nepodsklepená a vysoká max. do 5 m. Za „Drobné stavby“
se zpravidla považují pergoly, krytá stání na auta,
přístřešky, zahradní domky, i když nejsou pevně spojené se
zemi.
Za stavbu se dle stavebního zákona
považuje i zařízení, které slouží jako stavba,
např. montovaný domek. Drobná stavba může
mít přívod elektrické energie. Nesmí tam být
ale dovedena voda a nemůže to být garáž.
Co je „Územní souhlas“?
Je to typ povolení na umístění „Drobné
stavby“ bez projektové dokumentace. Je to
forma povolení, která stavbu pouze umísťuje.
Formulář na umístění stavby „Územní
souhlas“ spolu s pokyny obdržíte na stavebním
úřadě. Administrativní poplatek činí 500 Kč.
Pokud jste již „DS“ vybudovali v
minulosti, z vlastní zkušenosti doporučuji
kontaktovat paní Pánkovou a domluvit se na
dalším postupu.
Marián Sipajda
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hřišti, bylo nás asi 45, a pak už jsme vyrazili směrem do
lesa, k památníku. Zde se mimo starosty ke slovu dostali
i pamětníci. V rámci návštěvy památníku byl též uklizen
jak památník sám, tak jeho okolí a padlo i pár slov o jeho
rekonstrukci. Akce vznikla z iniciativy starosty obce
a myslím, že všichni zúčastnění se shodnou na tom, že se
povedla a snad trochu i pomohla tomu, abychom
nezapomínali na naši minulost a neobyčejný příběh lidské
odvahy, který se u nás v obci odehrál.
gsh

Byl leden 1945,
německá
vojska
se
stahovala
z
Polska,
Ruska
a Slovenska.
Armáda s sebou
brala zajatce. Ti
se přepravovali
pěšky, nebo byli
odváženi
do
koncetračních
táborů
vlaky.
Jeden
takový
vlak zastavil 19.
ledna ve Velimi.
Šesti vězňům se podařilo z tohoto transport smrti uniknout
a dojít až k Sokolči, kde byli nalezeni místními lidmi.
Občané Sokolče se rozhodli, i přes smrtelné riziko, pomoci
a utečence ukrýt před táhnoucími vojsky do lesů. Nosili
jim jídlo. Konce skrývání a svobody se však nedočkali
všichni. 30. ledna zemřel, pravděpodobně na tyfus, jeden
z uprchlíků polského původu. Ještě 4 měsíce zůstalo
zbylých 5 zakopáno a schováno než mohli konečně po
skončení války z lesů vyjít. Na jejich záchraně se podílelo
mnoho lidí z vesnice.
Roku 1973 požádala rodina Kyjovských národní výbor
o vybudování památníku k této události. Ten byl dříve
hojně navštěvován, ale poslední dobou se jak na památník,
tak jeho příběh, zapomíná.
Asi i proto jsme si ho 8. května byli formou pochodu
připomenout. Účastníci se sešli odpoledne na tréninkovém

₪₪₪

Úklid veřejného prostranství
Prosíme nevyhazujte trávu ani jiný odpad z Vašich
zahrádek do příkopů nebo na veřejné prostranství, kde
sekáme trávu my. Odpad sem nepatří a ztěžuje nám to
sekání.
Na velimskou cestu (místo, kde se pálily čarodějnice)
prosím již nevyvážejte žádný odpad ani větve ze stromů.
Vše patří na sběrné místo a ne sem.
Při sekání křovinořezem nebo sekačkou odlítávají
kamínky až 15 m daleko. Pokud budete mít v době sekání
před domem auto, z bezpečnostních důvodů nebudeme
okolo něho v této vzdálenosti sekat.
Ještě důležité body, které se týkají sekání trávy a
udržování pořádku na hřbitově:
 vypálené svíčky a použité květináče ze hřbitova
nevyhazujte za zeď, ale do kontejneru u bočního vstupu
 skleněné nádoby uložené za hroby nám ztěžují sečení
trávy, protože odlítávají kamínky a tyto nádoby se často
rozbíjí.
Děkujeme Pracovní četa

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo ze dne 08. 04. 2015
 ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Sokoleč
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Sokoleč.
 ZO schválilo změnu místní komunikace v lokalitě
Ohrada, jejichž šíře bude 4,2 m a vybudování vjezdu
k jednotlivým stavebním parcelám v šíři 2,0 m a délce
5,75 m se šikmou stranou nájezdu.
 ZO schválilo změnu typu veřejného osvětlení (39
zářivkových svítidel nahradit svítidlem LED svítidlem)
v lokalitě OHRADA.
 ZO projednalo prodej pozemků určených k výstavbě
rodinných domů v lokalitě „Ohrada“ Sokoleč za cenu
600 Kč/m².
 ZO schválilo proplacení faktury firmě Telsig servis spol.
s r. o., Velký Osek za provedené stavební práce (vodovod
a komunikace) na akci výstavba RD, loklita „Ohrada“
v částce 1.336.000 Kč.
 Zastupitelům byl představen projekt na revitalizaci
veřejného osvětlení (VO). Podle výsledků kontroly
společnosit Energie pod kontrolou, má obec nízké
náklady na stávajícího osvětlení. Levnou údržbu
v odpovídající kvalitě zajišťuje zastupitel Miloslav Řehák
a k nižší spotřebě energie dochází také tím, že zapínání
a vypínání ovládá fotobuňka a také tím, že v době od 24
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hod. do 04 hod. se vypíná cca 40% světel. ZO se
zavázalo v každém následujícím roce do rozpočtu obce
zapracovat výměnu cca 20 svítidel, až do kompletní
výměny všech svítidel.
 Strouhy kolem obce plní funkci, pro kterou byly
vybudovány, pouze částečně. Proto byla vyčištěna část
strouhy Šiřina. Což se ukázalo jako nedostačující, a proto
začaly jednání o vyčištění Káči i Šiřiny s Povodím Labe.
 ZO podmínilo schválení změny územního plánu obce dle
žádosti I. a M. Čápových odkoupením pozemku, kde se
předpokládá vybudování cyklostezky.
 ZO schválilo vyplacení finančního příspěvku ve výši
4.000 Kč ČSCH Sokoleč za uspořádání „Dětského
karnevalu“ dne 15. 03. 2015.
 Diskuse
 Paní Boumová upozornila na skutečnost, že v období
silnějších dešťů střecha nad tělocvičnou školy protéká.
Je potřebné najít v rozpočtu obce na opravu střechy
finanční zdroje.
 Firma Lesy pana Nováka darovala obci 200 ks olší
a 50 ks modřínu. Tyto stromky byly vysázené naproti
sběrnému dvoru a kolem struhy u Agra.
Zastupitelstvo ze dne 06. 05. 2015
 Výstavba komunikace v lokalitě Ohrada není dle
zpracovaného projektu možná. Provápnění zemní pláně
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komunikace by vzhledem k vysoké hladině spodní vody
nesplnilo svůj účel.
 Starosta obce předložil ZO cenové nabídky 3 oslovených
firem na zajištění technického dozoru investora (TDI) na
akci „Sokoleč – vodovod 2. etapa“. Zastupitelstvo obce
vybralo firmu REALSTAV MB, spol. s r. o., Mladá
Boleslav. Rozhodujícím kritériem byla nejnižší cena
(130.075 Kč).
 ZO schválilo navýšení o 1 pracovní místo na veřejně
prospěšné práce v roce 2015.
 ZO projednalo žádost pana Z. Škarvady ml. o odkoupení
pozemku - trvalý travní porost v k. ú. Sokoleč, který je ve
vlastnictví obce. O záměru prodeje a případných
podmínkách proběhla diskuse, usnesení nevzniklo.
 ZO schválilo splátku SOJP ve výši 155.0480 Kč.
 ZO bylo seznámeno s uspořádáním veřejné hudební
produkce „Mýtina 2015“ ve dnech 19. – 20. 06. 2015. Při
dodržení předem domluvených podmínek ZO podpoří
akci zapůjčením elektrocentrály.
 Mgr. Boumová informovala ZO o provozu mateřské
školy v období letních prázdnin. Mateřská škola bude
otevřena první dva týdny v červenci a poslední týden
v srpnu.
 Diskuse
 Projekt Moderní knihovna v Sokolči počítá s výměnou
nábytku a regálů pro knihy, pořízením počítače
s knihovnickým softwarem, internetem a pokrytím WiFi signálem. Realizace bude záležet na přidělení dotace
z rozpočtu Středočeského kraje.
 Starosta obce informoval o navázání spolupráce
s archivem v Lysé nad Labem. Aktualizace spisové
agendy a poradenská činnost pro archivaci dokumentů
bude provedena na základě dohody o provedení práce
s archivářkou ve výslužbě paní Řehákovou Blankou.
Zastupitelstvo ze dne 03. 06. 2015
 ZO projednalo podmínky pro výběr realitní kanceláře pro
prodej pozemků Ohrada.
 ZO podmínilo schválení změny územního plánu obce dle
žádosti I. a M. Čápových odkoupením pozemku, kde se
předpokládá vybudování cyklostezky. Starosta obce se s
panem Čápem dohodli, že po oddělení požadované části
pozemku p. Čáp daruje pozemek obci.
 ZO schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., ve výši
17.400 Kč
 ZO schválilo vyplacení finančního příspěvku ve výši
5.000 Kč SK Sokoleč na žákovský fotbalový turnaj, který
se bude konat 20. 06. 2015 v Sokolči.
 ZO schválilo vyplacení finančního příspěvku ve výši
31. tis. Kč TJ Sokol Sokoleč na Máje, které se konaly dne
23. 05. 2015 a na Dětský den, který se konal dne
31. 05. 2015. Skladba finančního příspěvku je HUDBA
20 tis. Kč, příspěvek na zábavu 5 tis. Kč, příspěvek na
dětský den a kostýmy 6 tis. Kč.
 ZO schválilo proplacení faktury firmě Telsig servis spol.
s r.o., Velký Osek za provedené stavební práce (vodovod,
veřejné osvětlení a splašková kanalizace) na akci
výstavba RD, lokalita Ohrada v částce 1.558.106 Kč.
 ZO schválilo účetní závěrku obce Sokoleč za rok 2014
v plném jejím rozsahu. ZO zároveň rozhodlo o převedení
výsledku hospodaření za rok 2014 ve výši 4.318.182 Kč.

 ZO schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ letce Františka
Nováka Sokoleč za rok 2014 v plném jejím rozsahu. ZO
rozhodlo o převedení výsledku hospodaření za rok 2014
ve výši 20.487 Kč do rezervního fondu školy.
 ZO schválilo společnosti M&M reality odměnu za služby
při zprostředkování prodeje pozemků v lokalitě Ohrada
ve výši 21.000 Kč.
 ZO schválilo zadávací dokumentaci a harmonogram na
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci
Vodovod 2. etapa. Obec získala na realizaci díla dotaci
od MZe ČR ve výši 60 % z realizačních nákladů a dále
požádala FVH Středočeského kraje o dotaci na
dofinancování vlastních zdrojů ve výši 20%.
 ZO schválilo návrh starosty obce na vyplacení finančního
příspěvku ve výši 2.000 Kč Občanskému sdružení
Mýtina Sokoleč za propagaci obce na hudebním festivalu
Mýtina 2015, který se bude konat dne 19. a 20. 06. 2015.
 Projektantem byla navržena nová skladba komunikace,
která bude vhodná pro konstrukci komunikace v lokalitě
Ohrada. Původní náklady na sanaci ve výši 484 tis. Kč
budou navýšeny o cca 300 tis. Kč
 ZO schválilo provedení prořezávky lesa firmou p.
Stejskala, která je v souladu lesní hospodářskou osnovou
platnou do konce roku 2015.
 ZO pověřilo starostu obce sepsáním smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení s firmou ASEKOL. Za
sběr elektrozařízení firma poskytuje odměnu za každý
odebraný kus a odměnu za 1 kg elektroodpadu.
 ZO pověřilo starostu vyhlášením poptávky na
odkanalizování Severní ulice. Realizaci stavby a výběr
dodavatele budou schvalovat zastupitelé.
 ZO se zavazuje uhradit vícenáklady spojené s odváděním
dešťové vody při výstavbě nového chodníku kolem
myslivny v Cerhenské ulici.
 ZO schválilo přijetí dotace na realizaci projektu
„Separace BRO v obci Sokoleč“ ze SFŽP ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí, dále schválilo
zadávací dokumentaci na výběrové řízení na dodání
vozidla s kontejnerovou nástavbou, 4 ks kontejnérů, 2 ks
ochranné sítě a štěpkovače.
 Diskuse
 Sokolečská strouha - probíhají jednání s Lesy ČR,
máme příslib, že strouhu vyčistí.
 Směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu
nebude zpracovávána.
 M. Řehák navrhl rozšíření rozhlasu směrem k Senior
Parku. Bude provedeno v návaznosti na jednání
s panem Plesníkem.
 Tenisový areál – z důvodu nedostatečné kapacity
vody ve studni požádal SK Tenis o prohloubení
studny o 1 skruž.
 Starosta informoval o Energetické aukci, kde je
možnost nakupovat energie za cenu nižší než je cena
ceníková. Pro obecní úřad byla předpokládaná úspora
vyčíslena na 15 tis. ročně, pro školu 22 tis. ročně.
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Vážení spoluobčané,
Sokolečské Máje byly v historii s delšími přestávkami již
pořádány. Poslední, které bychom si mohli všichni pamatovat,
proběhly před pěti lety. Letos jsme si užili tuto zajímavou
podívanou v sobotu 23. května.
Přípravy na Máje nebyly jednoduchou záležitostí. Před
inkriminovaným dnem se muselo obstarat mnoho věcí, které
byly nutné pro bezproblémový průběh oslav. Vše začalo již
několik měsíců dopředu. Bylo třeba zajistit kapelu, účinkující,
přípravu břízek, přípravu a vylepení plakátů, nácvik české
besedy, přípravu řeči pro soud, zkontrolování krojů a mnoho
dalšího.
Dění okolo Májů bylo vždy společenskou událostí.
Samotného programu se zúčastnila celá ves od nejmladší po
nejstarší generaci. A jak vše probíhalo? Významným krokem
těsně před hlavní sobotou, byla příprava májek. O tuto práci se
postarali pracovníci z pracovní čety OÚ Sokoleč a pan Josef
Novák. Celkem se muselo připravit na 100 májek pro slečny a 60
májek na výzdobu.
V pátek odpoledne 22. května proběhlo vztyčení hlavní máje
na cvičném hřišti. Vybrat, porazit a připravit správný strom, byl
úkol nelehký. Musel být dostatečně vysoký, rovný a správně
silný. Tento úkol připadl na pana Karla Krojidla a předpokládalo
se, že při svých zkušenostech se ho zhostí dokonale a ke vší
spokojenosti. S odvozem hlavní máje nám pomohl pan
Miroslav Zelenka z firmy Less pana Milana Kulhánka a se
vztyčením firma Tannaco pana Zdeňka Škarvady ml.
Hlavní máj se musela do dalšího dne ohlídat, aby nám ji
přespolní neukradli nebo nepodřízli.
Tímto jsme pověřili pana Petra Řeháka a
spol.

Neméně náročné bylo zatloukání 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. Postupně
se projela celá obec a zapůjčené auto, firmy
Tannaco s řidičem panem Stanislavem Trnkou,
zastavilo u předem určených domů.

A jak to bylo v den oslav?
Sobotní ráno se sešli účinkující průvodu
a kapela v místní sokolovně, kde se proměnili
v královskou družinu s králem a královnou,
ženicha a nevěstu, cikánské tanečnice, šašky
a jiné masky. Samozřejmě nesměla chybět naše
skvělá krojovaná mládež, která celý den
doprovázela tancem. Po vystrojení vyšel průvod
ze sokolovny a shromáždil se u domu pana
starosty Mariána Sipajdy, kde mu byla
slavnostně předána ozdobená májka, pan
starosta předal vládu nad obcí králi a oficiálně
se zahájily Máje 2015 v Sokolči. Kapela
Suchdolanka zahrála první tanec a otevřela tak
symbolicky slavnostní den.
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Následný

program

byl již jednoduchý.
Průvod
královské
družiny se seřadil, dívky
a chlapci vytvořili páry,
král s královnou nasedli
do vystrojeného kočáru,
který k nám přijel až od
Chrudimi, a začalo
putování po vsi od
domu k domu, od májky
k májce. Doprovázeli
nás ještě, kůň pana
Radka Řeháka a dva
koně z Předhradí od
paní Čadové a Kutilové.
U každého domu, kde
byla zasazena májka, se
průvod zastavil. Kapela zahrála písničku podle přání
majitelů a krojovaný mládenec si zatančil s dívkou, která
měla před domem ozdobenou májku. Dívka z páru
provedla otce svobodné slečny a další členové v kolečku
potom i ostatní členy rodiny. Určené krojované ženy
obcházely místní a vybíraly příspěvky, jako vstupné na
slavnosti. Ke vstupence jsme vyrobili ve školní jídelně,
pod vedením paní Boumové a paní Cinkové, perníková
srdíčka. Cikáni zpestřili program tancem, zpěvem
a scénkami, stejně jako šašci, kteří ke královskému
průvodu vždy patřili. Místní četníci zavírali do pojízdné
šatlavy, kterou zapůjčil Myslivecký spolek a po celý den ji
řídil pan Josef Dvořák a putovala za průvodem. Nepustila
dotyčného, dokud se nevykoupil „štamprličkou“ něčeho
ostřejšího.
-5-
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Lahodný oběd i pauza
Tak se putovalo po vesnici celý den, jen s malou
přestávkou na oběd, který pro nás nachystal pan Petr Půlpán.
Uvařil vynikající guláš z divočáka, kterého nám věnoval pan
Gazda a maso rozdělal pan Trnka.

Poté proběhl soudní tribunál s králem - divadelní
představení, kde hlavními představiteli konšelů a soudců byli
místní dobrovolníci. Povoz pro tribunál zapůjčilo Agro
Sokoleč. Po tribunálu proběhlo stínání krále a vypouštění
holubice, které zajistila paní Iveta Drahokoupilová.

Pod Májí
V 17.00 se všichni přesunuli k centrální Máji, kde probíhal
hlavní program celého dne. Aby bylo vše perfektně slyšet,
zajistili jsme profesionálního zvukaře pana Karla Němečka.
Pro příjemnější posezení byly nachystané i lavice, které
zajistil pan starosta výpůjčkou z Cerhenic.

Pod Májí se setkali tanečníci od těch nejmenších
školkových dětí pod vedením paní učitelek Jany Boumové,
Olgy Nechanické a
Petry
Boumové,
větších
školních
dětí pod vedením
paní
učitelky
Radky Kubátové,
až po krojovanou
mládež
pod
vedením tanečního
mistra pana Boumy
z taneční
školy
v Kolíně
a zatancovali
Českou
besedu.
Byla to rozhodně
zajímavá podívaná,
proto si ji nikdo
nechtěl nechat ujít.

Na konci programu proběhla netradiční dražba máje,
formou „přihazování“. Máji nakonec vydražil, z řad mladých
tanečníků, Ladislav Drahokoupil. Peníze získané dražbou
hlavní máje, a to v hodnotě 13.225 Kč, byly věnovány ZŠ
letce Františka Nováka v Sokolči.
Po skončení dražby pokračoval program večerní májovou
veselicí, kde nám zahrála kapela Eso.
A abychom měli všichni na co vzpomínat, celou akci
natáčel na video a fotil pan Pavel Peška z Peček.
Velice nás potěšila i zpráva o našich májích
v Nymburském deníku.

TJ Sokol Sokoleč
Vážení
spoluobčané, dovolte
nám,
abychom
prostřednictvím
Sokolíku, všem co
nejsrdečněji
poděkovaly
za
spolupráci
na
Staročeských májích
2015.
Velice
si
vážíme všech lidí,
kteří nám dokázali
pomoci a to i bez
nároku na honorář.
Jsme vám všem moc
vděčny a děkujeme, že
jste to všichni tak
skvěle zvládli.
Hanka Čápová a Zlatka Ludvíková
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SEZNAM ÚČASTNÍKŮ

TANEČNÍ PÁRY

Král: Čáp Milan, Královna: Řeháková Vlaďka, Kat: Řehák
Radek, Kecal: Krojidlo Karel, Soudce: Sixta Radek,
Rychtář: Bernard Luděk, Písař: Novák Vladislav,
Prokurátor: Drahokoupil Ladislav, Myslivci: Váchová
Daniela, Provazníková Martina
Šatlava: Kurucová Petra, Kuruc Igor, Sipajdová Věra,
Veselý Roman
Strážný: Trnka Stanislav, Kosina Richard, Kosina Martin,
Řehák Jiří, Šťastný Radek
Ochrana krále: Dymeš Vladislav, Buldra Milan
Nevěsta: Nový Lukáš, Ženich: Nový David
Šašci: Buldrová Klára, Hubalová Dana, Kačík Viktor, Tříska
Ladislav, Krejčík Michal
Cikánský baron: Kačík Dušan, Cikánky: Ludvíková Zlatka,
Veselá Jaroslava, Zalabáková Marie, Nová Eva, Kačíková
Denisa, Kosinová Alena, Vohradníková Jana
Vstupenky: Bernardová Jitka, Drahokoupilová Iveta,
Holanová Pavlína, Řehák Marek, Kovářová Petra, Holan
Michal, Vojtěch Daniel, De Giorgi Denisa
Kasa: Bouma Václav, Faust Antonín
Kamera: Pešek Pavel - Pečky
Kuchyň: Zemancová Magda (oběd), Čápová Eva, Krojidlo
Jaroslav (večer), Krojidlová Jitka, Švárová Pavlína
Výčep: Kosinová Růžena, Kosina Marek, Kačíková Jitka
Kapely: Suchdolanka - v průvodu, Eso - večerní zábava

Jana Ludvíková a Martin Kosina, Lenka Párisová a Michal
Švesták, Kristýna Kárová a Jiří Ludvík, Iveta Drahokoupilová
a Ladislav Drahokoupil, Michaela Vrbová a Luděk Bernard,
Marcela Bělohlávková a Jan Kulich, Aneta Kalendová
a Zdeněk Bernard, Kristýna Kosinová a Adam Sipajda, Aneta
Veselá a Jan Čemus, Andrea Dymešová a Tomáš Krejčík,
Emma Kurucová a Daniel Sipajda, Lucie Váchová a Jáchym
Šlais, Tereza Hlásková a Filip Mráz, Petra Boumová a Josef
Tříska, Tereza Kvízová a Marek Veselý, Aneta Kubátová
a Petr Holan

₪₪₪

Vyúčtování akce:
Průvod:
Májky a hudba 28.000 Kč, Šatlava 30.387 Kč,
Cikánky 22.152 Kč, Košíčky 24.550 Kč.
Zábava:
Vstup 13.100 Kč, Výčep 15.535 Kč,
Kuchyňka 8.782 Kč + 872 Kč.
Tržby celkem: 143.378 Kč
Náklady: Kapela Suchdolanka 12.100 Kč, kapela Eso
9.600 Kč, Trafco 22.051 Kč, Obchod 7.700 Kč, Fotograf
2.000 Kč, Maso hovězí 4.673 Kč, Zvukař 2.000 Kč, Koně
8.000 Kč, OSA 1.500 Kč, a další drobné náklady.
Náklady celkem 72.596 Kč.
Příspěvek OÚ 23.150 Kč.
Zisk 93.932 Kč.
TJ SOKOL SOKOLEČ

SPOLKY SOKOLEČ

₪₪₪

prestižní. V prvním ročníku PCFT Sokoleč obsadila 3. místo, a
v roce 2014 se Sokolečskému pétanque klubu podařilo tuto
soutěž vyhrát a získat putovní pohár pro nejlepší klub regionu
Polabí.
Pétanque klub v Sokolči pořádá také vlastní turnaj
v pétanque, a to vždy poslední prázdninovou sobotu. PCFT
Sokoleč sice nemůže kvůli malému počtu hřišť pořádat velké
pétanque turnaje, přesto se podařilo díky
novým
kontaktům
i
sportovním
úspěchům klubu do Sokolče v minulém
roce přilákat řadu velmi kvalitních hráčů
z první stovky Českého žebříčku.V
příštích letech by se Sokolečský klub
chtěl pokusit o pořádání dalších pétanque
turnajů, vedle již existujícího turnaje
dvojic, také turnaje trojic.
V současné době je PCFT Sokoleč
jedním z cca 30 nejaktivnějších pétanque
klubů v České republice. Snaží se
účastnit pétanque turnajů a soutěží, ale
především propagovat pétanque jako
sport, který klade důraz na tzv. etický
kodex hráče a je nejen sportovní, ale i
společenskou aktivitou. Rozvíjí a rozšiřuje se také členská
základna Sokolečského pétanque klubu, která se oproti roku
2012 zdvojnásobila. Velkou radost dělá klubu v roce 2015
juniorka Petra Provazníková, která se v květnu 2015 účastnila
soustředění juniorské reprezentace České republiky a následného
juniorského Mistrovství ČR. Na tomto MČR juniorů se umístila
na 8. místě v otevřené kategorii chlapců a dívek, a na 3. místě
mezi dívkami. Pétanque klub Sokoleč se chce samozřejmě
nadále věnovat propagaci pétanque v naší obci i mimo ni,
reprezentovat obec Sokoleč na sportovních akcích v rámci ČR i
našeho regionu a samozřejmě se pokusit získat pro tento sport
další hráče.
Petr Faust

PÉTANQUE CLUB SOKOLEČ
Pétanque klub byl v Sokolči oficiálně počátkem roku 2012
jako Občanské sdružení PCFT Sokoleč. Motivací založení klubu
pétanque v Sokolči, byla snaha hrát pétanque organizovaně,
nabídnout veřejnosti v naší obci tento sport jako další možnost
volnočasové aktivity a především reprezentovat obec Sokoleč na
sportovních pétanque akcích.
Snahou nově vzniklého klubu bylo
též získání členství v České asociaci
pétanque klubů (ČAPEK), která
sdružuje všechny organizované kluby v
České republice a řídí a organizuje
všechny oficiální soutěže a turnaje v
ČR. To se podařilo v roce 2013 a
počátkem roku byl PCFT Sokoleč přijat
do ČAPEK jako plnohodnotný člen se
všemi právy a povinnostmi. Členové
klubu tak získali hráčské licence a mohli
se začít účastnit turnajů pořádaných
v rámci ČAPEK.
Sokolečský pétanque klub se začal
pravidelně účastnit těchto turnajů,
seznamovat se s dalšími kluby a hráči nejen z České republiky a
postupně získávat zkušenosti i respekt. Tomu napomohlo nejen
nadšení pro pétanque, ale především řada dobrých sportovních
výsledků dosažených na pétanque turnajích (uvedených níže).
Sokolečský pétanque klub se samozřejmě snaží být aktivní i
v rámci našeho regionu, dlouhodobě spolupracuje s dalšími
pétanque kluby regionu.
V roce 2012 se PCFT Sokoleč stal jedním ze zakládajících
členů „Polabské ligy pétanque“, jediné dlouhodobé soutěže na
úrovni klubů v České republice (kromě Mistrovství ČR v
pétanque klubů pořádané v rámci ČAPEK). Této soutěže se
účastní 8 klubů našeho regionu a soutěž se brzy stala velmi
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Jak se stavělo koupaliště - pokračování I.
V minulém čísle jsme vám slíbili pokračování o stavbě koupaliště. Přinášíme proto další sérii fotografií, které ukazují
práci našich dědečků. Poznáváte někoho? Pokud máte zajímavé fotografie nebo staré dokumenty o životu v obci, rádi je
uvedeme na našich stránkách. Dokumenty můžete přinést kdykoliv v průběhu roku.

Škola v přírodě MŠ Sokoleč
Týden od 15. do 19. června strávily děti z mateřské
školy na školičce v přírodě na chatě Barborce v krásném
prostředí Jizerských hor. Společně s pedagogickým
doprovodem zde děti zažily týden plný zábavy,
výtvarných aktivit i cestování. Děti se podívaly až na
samý vrchol nedaleké rozhledny Bramberk, prohlédly si
exotická zvířata v Zoologické zahradě Liberec a strávily
odpoledne v zábavním parku Babylon. Třešničkou na
dortu
byla
návštěva
místního
planetária.
Nezapomenutelným zážitkem jistě byla i návštěva místní
chovatelky tažných psů husky. Měly tak možnost
pomazlit se hned s 27 pejsky, kteří byli velmi milí a
přítulní. Věříme, že dětem se na školičce v přírodě líbilo.
Bc. Petra Boumová

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
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