Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
ani jsme se nenadáli a už je tady konec roku. Vzpomenete si na svoje loňské předsevzetí? Co všechno
jsme si přáli, na co mysleli. Blížíme se k období, kdy se zamýšlíme nad uplynulým rokem, jestli se
splnila naše očekávání, jestli jsme byli úspěšní nebo jsme nechali některé příležitosti utéct. Já to mám
postavené tak, že vím, co chci v následujícím roce dělat. Mám představu, kam posouvat svůj
soukromý i pracovní život. Společně s ostatními zastupiteli máme vizi, jak rozvíjet a podporovat život
v obci. Ani jsme se nenadáli a máme rok práce za sebou. Ptáte se mne, jak se starostuje? Jsem rád za
nové tváře v zastupitelstvu, za nové obsazení výborů, vypadá to nadějně. Na úřadě evidujeme každý
podnět, stížnost nebo doporučení občanů co napravit nebo vylepšit. Mám dobrou odezvu na činnost
administrativních pracovnic, rozvíjíme se a rozšiřujeme služby.
Konkrétně teď budeme zkoušet službu České pošty „Balíkovna“. Dvacet let jsem dělal u České pošty
a není pro mne neznámou, že bývalý starosta pan Tomek se snažil poštu do Sokolče dostat. Bylo to
v té době sci-fi, ale podmínky se mění a dnes máme na stole smlouvu s Českou poštou. Týká se
ukládání balíků na úřadě. Už v momentě objednání zboží na e-shopu si můžete vybrat službu České
pošty „Balíkovna“ a balík si budete moci vyzvednout přímo v Sokolči u nás na obecním úřadě. Rozsah
služby ještě upřesňujeme a oficiálně začínáme od 16. prosince 2019.
Dalšími projekty, kterými žijeme na úřadě, je výstavba Obecního domu a chodníků. O obou jsem
podrobně psal v minulém zpravodaji, tak dnes jenom pár slov. Obecní úřad a knihovnu plánujeme
stěhovat v červenci. Mateřskou školu tak, abychom nový školní rok zahájili v nových prostorách.
Kapacita školky ve dvou třídách je 48 dětí a pokud bychom ji neplnili našimi dětmi, máme s obcí
Oseček a Pňov-Předhrádí uzavřenou smlouvu, že u nás mohou umísťovat děti. Výstavba chodníků
běží podle harmonogramu. V zimním období budeme pracovat na úseku v ulici Poděbradská
v zeleném pásu. Výhledově připravujeme v obci vybudovat i několik míst pro parkování aut, protože
v trase chodníku nebudou moci parkovat auta. Samotná výstavba probíhá podle zpracovaného a
schváleného projektu a nejdou měnit šířky vjezdu nebo prodlužovat trasu chodníku. Smyslem
chodníků je umožnit bezpečně se pohybovat po obci mimo hlavní komunikace. O výstavbě chodníků
se v Sokolči mluvilo už před revolucí a my jsme rádi, že můžeme tuto rozsáhlou stavbu zrealizovat.
V listopadu jsme ukončili následnou péči o zeleň v obci. Firmou OK Garden byly nahrazeny všechny
stromy a keře, které nepřežili loňskou zimu nebo nevydrželi letošní sucho. Firma ČSOP Vlašim
dosázela v rámci udržitelnosti projektu všechny oplocenky na velimské cestě, nahradila uschlé švestky
u cesty směrem k lávce i břízy v lokalitě Na březinu. Mimo tyto projekty jsme vysadili několik
vzrostlejších listnatých stromů v parku (dub, javor, platan, jilm). Péče o zeleň a okolní přírodu
vnímáme jako zásadní oblast, kde nelze polevit.
V příštím roce bychom se rádi zapojili do projektu „Ukliďme Česko“. Tímto chceme podpořit
myslivce, kteří každoročně provádí úklid honitby a také zaštítit aktivitu malých skupin našich občanů,
kteří vyráží do okolí obce a dobrovolně sbírají odpadky a čistí přírodu. V příštím roce budeme také
postaveni před rozhodnutí, jak nakládat dále s BIO odpadem. Dle sdělení hlavní agronomky paní
Hruškové Agro Sokoleč postupně ruší živočišnou výrobu. Nebude hnůj. Ten se přidával do bio
odpadu, který jsme sváželi z obce ze zelených kontejnerů. Míchalo se to, přehrabovalo a jako
biosložka zapracovávalo do okolní zemědělské půdy. Praxe z jiných obcí je, že zavádí pravidelný svoz
bioodpadu od všech domácností. Řeší se to hnědou 240 l nádobou, kterou sváží specializovaná firma.
Samozřejmě, že to ve finančním vyjádření stojí obec něco navíc, na druhou stranu za uložení 1 tuny
komunálního odpadu se v roce 2020 bude platit 1390 Kč, za uložení 1 tuny bioodpadu „pouze“ 210
Kč. Na těchto číslech je vidět, jaký je rozdíl, když bioodpad dáme do černé nádoby nebo ho vytřídíme
(do zelených kontejnerů nebo hnědých nádob). Jiná možnost je zřídit v obci kompostárnu, ve které se
zpracuje veškerý rostlinný odpad. Je to technicky, finančně i organizačně náročnější projekt, ale má
svoje výhody. Nevozíme bioodpad daleko (úspora za svoz), zůstává nám kompost, který se může
dávat na pole, do zahrádek, na veřejné prostranství.
Jak vidíte, tak příští rok bude zajímavý. Na úřadě jsme otevření a přijímáme jakoukoliv podporu a
podněty pro lepší život v obci. Na závěr chci poděkovat všem, kteří se v letošním roce podíleli na
řízení a zajištění chodu obce, všem vám, kteří jste se zapojili do společenského dění a všem, kteří se
účastníte spolkových a obecních akcí. Osobně se těším na nadcházející vánoční svátky a přeji Vám
všem do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů, harmonické soužití
s blízkými lidmi a také s okolní přírodou. Šťastné a veselé! Sipajda Marián

1

