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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