SLOVO STAROSTY ₪₪₪
Milí čtenáři,
konec roku 2017 se rychle blíží. Před námi je radostné období Vánoc a vítání nového roku. Letos jsme
se opět sešli u symbolického rozsvícení vánočního stromu. V naší obci to je hezká tradice. Vánoční
trhy, o které se postaraly paní učitelky a děti ze školy a školky, opravdu neměly chybu. Prodaly se
skoro všechny výrobky, které děti vlastnoručně vyráběly. Mnoho krásných ozdob vypadalo jako z
umělecké dílny. Vánoční atmosféru podtrhovala vůně punče a doplňovalo výborné cukroví, které
napekly naše šikovné kuchařky. Celkem se rozdalo 200 tácků cukroví, vypilo se 19 litrů punče a 10
litrů čaje.
Vážím si všech, kteří něco dělají pro ostatní. Jsou to učitelé, trenéři, vedoucí spolků a příznivci,
kteří zpravidla zadarmo nebo za symbolickou odměnu věnují svůj volný čas práci pro druhé. Oceňuji u
nás v obci vysokou úroveň pořádaných kulturních akcí. Společenský život je pestrý. Spolky se aktivně
zapojují do dění, o čemž svědčí i množství akcí. V posledním čtvrtletí byli hodně aktivní chovatelé a
tradičně sokolové. Chovatelé uspořádali úspěšnou výstavu drobných zvířat na kterou se přišlo podívat
hodně lidí a dětí, zorganizovali posvícenskou zábavu i mikulášskou pro děti. Sokolové kromě oblíbené
drakiády zorganizovali lampionový průvod, rockovou zábavu i adventní koncert v místní sokolovně.
Lampionový průvod je každým rokem úspěšnější a chodí stále více dětí. Dýňová výzdoba dodává akci
zvláštní kouzlo. Přiznejme si, že bez těchto spolkových aktivit by nebyl život v obci tak pestrý a
zábavný. I proto zastupitelé spolky podporují a cení si jejich společenské činnosti a pomáhají vytvářet
podmínky pro jejich fungování a také finančně podporují jejich činnost. Jsem rád, že se umíme s
vedoucími spolků sejít u jednoho stolu, společně domluvit akce a vzájemně se podpořit. Každý spolek
má v naší komunitě svoje místo a dostává prostor. Ať jsou to již zmiňovaní sokolové a chovatelé nebo
hasiči, fotbalisté, pétanquisté, tenisté nebo myslivci. Bez přímé komunikace a vzájemné podpory
bychom se nedostali tak daleko. Všem spolkům, jejich vedení i členům na tomto místě děkuji za jejich
činnost a těším se na spolupráci v příštím roce 2018.
Je fajn, že v obci kromě spolků jsou i další místa, kde se lidé scházejí. Funguje obchod, školka,
škola, knihovna, kadeřnictví i hospody. Je dobře, že nám rostou další generace, které zajímá život
v obci. Konkrétní příklad? Koncem listopadu zaklepaly na dveře úřadu děti z nově vzniklého kroužku
„Mladý zdravotník“. Prošly celou obec a sepsaly věci, které se jim zdají být nebezpečné a které by
chtěly, aby obecní úřad napravil. Na seznamu, který je zveřejněn na další straně, je předáno k řešení
celkem 16 bodů, např. osvětlení přechodu u školy nebo jim vadí volně pobíhající psi.
Je milé, když už i děti mají snahu zlepšovat své okolí a záleží jim, abychom jsme se tady cítili
bezpečně a žili v hezkém prostředí. Na podzim nás čekají komunální volby, pokud máte zájem zapojit
se aktivně do dění v obci v jakékoliv oblasti, neváhejte! Je na nás, je na vás, jak se nám tady bude žít.
Máme před sebou hodně práce a věřím, že to spolu zvládneme. Nechci tvrdit, že se nám na úřadě v
letošním roce vše povedlo ideálně a dle představ, ale kladně hodnotím především vytvoření tzv.
zásobníku projektů pro realizaci v budoucnu.
Máme zpracované projekty na výstavbu chodníků, rekonstrukci kapličky, vybudování nového
obecního domu a mateřské školy, vybudování školního hřiště v zahradě školy, výsadbu alejí kolem
polních cest i obnovu zeleně v obci. Máme představu, jaké hrací prvky umístit na dětská hřiště.
Přípravě těchto projektů jsme se věnovali skoro dva roky a samozřejmě připravujeme i další zlepšení,
aby se nám v Sokolči dobře žilo.
Jsem optimista a věřím, že mnohé se nám povede zrealizovat již v příštím roce.
Milí spoluobčané, závěrem bych vám všem rád popřál příjemné prožití vánočních svátků a bohatou
nadílku, zejména pro ty nejmenší. Hlavně vám přeji hodně zdraví, klidu, notnou dávku optimismu,
tolerance i dobré nálady a vše nejlepší v roce 2018.
Marián Sipajda, starosta obce

