Vážení spoluobčané, milí Sokoláci,
není to tak dlouho, co jsme se schovávali před zimou, mrzli, topili a hodně svítili. Letošní zima nám
všem dala zabrat, ale buďme za ni rádi, tak to mělo být a tak to i bylo. Teď máme jaro, pro mě osobně
je to nejhezčí období, které přináší sluníčko, nový život, nové naděje. Co máme za sebou a na co se
můžeme těšit, tak s tím Vás seznámíme v tomto jarním vydání Sokolíka.
Loňský rok jsme v obci ukončili vesele, ohňostroje byly slyšet i vidět ze všech stran a všude bylo
rušno. V tichosti jsme zkolaudovali vodovod. Pro několik našich občanů to bylo, jak se říká „na
poslední chvíli“. Studny jim totiž vyschly! Důvodem je, že klesá spodní voda. Buďme všichni rádi, že
máme již celý obecní vodovod dobudovaný a navíc bez dluhu. Dostavěli jsme i parcely v lokalitě
Ohrada, směrem na Cerhenice. Bylo jich 50 a k dnešku zbývá schválit prodej posledních dvou.
Výdělek z prodeje parcel použijeme na nové investiční akce, například na výstavbu chodníků, obnovu
zeleně v obci, výstavbu nové školky a obecního úřadu. Kolem krajských silnic chybí chodníky. Jejich
vybudováním zvýšíme bezpečnost především našich dětí při pohybu po obci. Zeleně je v obci
dostatek, avšak leckde je již přestárlá, neplní svou funkci nebo je dokonce nebezpečná. Je zde
potřeba některé stromy odborně arboristicky ošetřit, někde je třeba dokonce kácet, vysadit stromy,
keře a květiny, což povede ke sjednocení rázu celé obce. Protože nechceme veškeré náklady na
jednotlivé projekty hradit plně z rozpočtu obce, pokoušíme se získat na ně dotace a to jejich realizaci
prodlužuje. Přednost před všemi investičními akcemi dostala v polovině loňského roku výstavba nové
školky. Stávající kapacita mateřské školy je nedostatečná. Obec se rozvíjí. Zákonem byla schválena
povinnost umístit v budoucnu v MŠ i dvouleté děti. Dnes už máme na stavebním úřadu podanou
dokumentaci pro územní rozhodnutí. Projekt je hotový a vypadá moc dobře. Nová školka bude na
pozemku obce vedle Obecního úřadu, tam co je stojan s Eko-vodou. Budova je navržena ve
venkovském stylu a vnitřní vybavení školky, řekl bych, i předbíhá dobu. V rámci MAS Mezilesí (místní
akční skupina) máme připravené i částečné finanční pokrytí projektu. Vzhledem k čerpání dotací
bychom měli se stavbou začít na podzim tohoto roku. Realizaci této akce předchází zrušení stávající
ZŠ a od 1. 7. 2017 zřízení nové Základní školy a nové Mateřské školy. Každá z těchto příspěvkových
organizací bude mít svého ředitele, kteří vzejdou z konkurzů začátkem května.
V nejbližších dnech se budeme věnovat úklidu veřejných prostranství a celého okolí obce. I letos se
nám povedlo po dohodě s úřadem práce zaměstnat 6 lidí na veřejně prospěšných pracích (VPP).
Došlo k částečné personální obměně a myslím, že to bude opět „Velmi Pracovitá Parta“. Mají
nastavenu laťku hodně vysoko. Pro připomenutí zveřejňujeme v tomto vydání Sokolíku přehled prací,
které zajišťovala četa v loňském roce. Sami to pro nás i sepsali a jak se můžete přesvědčit, že to nebyl
jen úklid veřejného prostranství, sekání a hrabání.
V červenci se pustíme do rekonstrukce sociálních zařízení v 1. patře školy, které jsou již
v nevyhovujícím stavu. Máme vysoutěženého dodavatele a bude jím Josef Chuchvalec. Na výměnu
zdroje topení z akumulačních kamen na tepelné čerpadlo zpracováváme projekt a v květnu proběhne
soutěž o zhotovitele této stavby. Pokud vše stihneme dobře administrovat, zrealizujeme i tuto akci o
letních prázdninách a tím zásadně snížíme náklady na topení ve škole již v letošním roce.

Nově máme v plánu po obci rozmístit koše a sáčky na psí exkrementy. Je normální mít v obci svého
miláčka pod kontrolou a uklízet po něm. Trávník, co pár kroků, to psí exkrement, netěší nikoho.
Chceme všichni chodit po čistých chodnících, dívat se na upravenou a uklizenou zeleň. Nepořádek
dělají i psi, kteří pravidelně utíkají svým majitelům. Navíc psi často doprovází školkové děti na
vycházkách a to je nebezpečné. Zajistěte si prosím své psy, dělají ve vsi nepořádek, ohrožují okolí a
jsou nebezpečím i pro silniční provoz.
Letos již potřetí připravujeme pochod k „Partyzánovi“. Připomínáme si ukončení 2. světové války a
vzpomínáme na hrdinství našich předků, kteří se podíleli na záchraně utečenců z vlaku smrti. V
letošním roce bude na pochod navazovat beseda u chovatelů. Udělejte si 8. května odpoledne čas,
pochod a setkání u památníku nebo povídání u chovatelů bude určitě zajímavé. Navíc budeme mít i
vzácné zahraniční hosty a zástupce medií, jak se dočtete v následující informativní pozvánce. Na
besedu zveme také seniory, přijďte si zavzpomínat a popovídat si.
Krásné velikonoční svátky, jaro jako z pohádky, moc pěkně se mějte, sluníčka si užívejte. Na viděnou
se těší a krásné Velikonoce přeje všem Sipajda Marián, starosta obce.

