Slovo starosty
Milí Sokoláci, před 2 lety jsem poprvé v tomto sloupku psal jako starosta a vyjádřil respekt
z této funkce ale i odhodlání a víru v dobrý život v Sokolči. Chvíli mi trvalo než jsem se
zorientoval v administrativě a poznal povinnosti, ale i možnosti vyplývající z funkce starosty
obce. Teď, po dvou letech říkám, že dělat v Sokolči starostu je radost. Obec se nachází
v sociálně klidné oblasti, je čistá a udržovaná, vede se tady bohatý spolkový život, má svoje
příběhy a historii. Spolu se zastupiteli chceme přispět k jejímu dalšímu rozvoji. Něco jsme už
udělali, mnohé věci máme promyšlené a připravené k realizaci. Jsem rád, že mám podporu
zastupitelů a že se nebojí jít se mnou a podpořit více investičních akcí současně.
Z letošních hlavních aktivit chci zmínit dobudování vodovou v obci. Spodní voda klesá nikdo
neví jak dlouho vydrží naše poloprázdné (nebo poloplné) studny. Vydrží další suché léto?
Toto si možná všichni nepřipouštíme, ale podle mne rozhodnutí dobudovat vodovod v obci
co nejdříve bylo velice důležité. Bylo to vůbec jedno z prvních rozhodnutí stávajícího
zastupitelstva. Bohužel počasí a brzké mrazy nás přibrzdili a nedovolili zaasfaltovat spoje
v překopech na komunikacích, a tak to doděláme na jaře. Na možnost napojit se na veřejný
vodovodní řád to ale nemá vliv. Už v lednu, kdy kolaudace vodovodu nabude právní moci, se
budou moct připojit první domácnosti na vodovod dobudovaný v druhé (poslední) etapě.
Osobně mám velkou radost i z toho, že se povedlo vyčistit koupaliště. Nejvíce si cením
přístupu těch, kteří přišli a pomohli když bylo potřeba. Není to zcela běžné v naši
společnosti, o to to bylo milejší. Oceněním pro nás i dobrovolníky byla radost dětí i mládeže,
které zejména v době prázdnin se měli kde sejit. Každý kdo chtěl si koupání užil. V příštím
roce chceme navázat na letošní zkušenosti s údržbou vody a ještě více zatraktivnit tento kout
obce. A pokud Sokolové navážou na veleúspěšnou Sokolečskou lávku (moji podporu mají
jistou), máme se všichni na co těšit.
Z pohledu budoucího vývoje obce hodnotím jako jedno z nejlepších rozhodnutí
zastupitelstva zřídit v obci hasiče. Navazujeme na tradici, která byla 25 let přerušena.
Takže vlastně hasiče nezřizujeme, ale obnovujeme. Vytváří se tady zajímavá skupina mladých
kluků, chlapů, kteří chtějí něco dělat pro obec. Aby nás mohli ochránit před velkou vodou,
ohněm, nebo jiným nebezpečím, pomohli nám při nehodách, při výškových pracech,
potřebujeme je co nejrychleji technicky vybavit. Z rozpočtu jsme vyčlenili v první fázi 300 tis
Kč na základní vybavení (oblečení, čerpadla, pilu aj.). Ale co auto, hasičárna? Rozhodli jsme
se na podporu jejich vybavení uspořádat veřejnou sbírku. První tisícikorunu z výplaty jsem na
účet poslal dne 12. 12. 2016, v den od kterého byla sbírka vyhlášena a krajem povolena.
Podrobnosti naleznete v Sokolíku dále a pokud můžete přispějte, pomůžete nejenom hasičům
ale i sobě a určitě se budeme všichni cítit v obci bezpečněji.
Kdybych měl psát o všech aktivitách úřadu, popsal bych hravě všech 8 stran tohoto zimního
vydání Sokolíka. Potřebujeme ještě nějaký čas na realizací našich projektů. Postupujeme
podle schválené strategie rozvoje obce a do konce volebního období máme před sebou ještě 2
roky. Co připravujeme a na co se můžete těšit v nejbližších měsících píšu v dalším příspěvku.
Teď v úvodním slovu starosty chci Vám, všem spoluobčanům Sokolče, skoroobčanům
(občanům bez trvalého pobytu), příznivcům a zkrátka všem, popřát hezké Vánoce. Užijte si

rodiny, ta nechť je na prvním místě, přátel, sebe, přítomnosti a přivítejte zvesela Nový
rok! Těším se s Vámi na viděnou v naši krásné obci.
Ing. Marián Sipajda, starosta

Na čem pracujeme a na co můžete těšit v nejbližších měsících, létech:
Připravujeme opravu silně poškozené fasády staré telefonní ústředny v třešňové ulici, kde
máme skladové prostory.
Zvažujeme v létě ve škole nahradit elektrické kamna levnějším a modernějším způsobem
vytápění a to tepelným čerpadlem. Současně provedeme rekonstrukci sociálního zařízení
v patře školy.
Školka a spolkový dům – máme vysoutěženého projektanta, pana Piroutka z Poděbrad.
Pokud se nám povede předat stavebnímu úřady veškeré doklady včas, ve druhém čtvrtletí
zažádáme o dotaci na výstavbu.
Chodníky kolem krajských silnic Poděbradská, Cehrenská a Kolínská – projekt je téměř
hotový, zahájili jsme stavební řízení, následně cca v červnu 2017 podáme žádost o
spolufinancování na SFDI.
Zeleň v obci – projekt je hotový, máme zmapované všechny stromy v obci a připraven návrh
nové výsadby. Termín realizace jsme zatím nestanovili.
Máme zpracovaný projekt rekonstrukce kapličky a úpravu nejbližšího okolí. Hledáme
nejlepší způsob spolufinancování této akce.
Připravujeme podklady pro knihu o Sokolči. Publikace by měla mapovat jak historii, tak i
současnost obce. Sepisovat ji bude novinářka Ivana Šmejdová. Pokud znáte skutečné příběhy
např. o výstavbě koupaliště, parku, pekárny, Agra, kapličky, památníku u partyzána atd.,
nebo jste byli aktivně zapojení do spolkové činnosti např. sokol, fotbal, hasiči, případně
pokud máte fotodokumentaci ze života v obci dejte prosím vědět. Paní Šmejdová Vás v lednu
bude kontaktovat.
Na výstavbu chodníků a výsadbu zeleně chceme navázat rekonstrukci a úpravou návsi.
Jedná se o prostor od křižovatky u obecního úřadu, prostor před školou, hospodou a místním
obchodem. Jak by měla vypadat náves z podhledů děti v MŠ již víme. Děti svoje návrhy
nakreslili a dokonce zpracovali i 3D model, který je k vidění na OÚ. Na jejich představy
navázali studenti architektury v Brně, kteří strávili v naši obci 3 dny a měli dostatek času
promluvit si z mnohými z nás o tom, jak tady žijeme co děláme a k čemu by náves mohla
sloužit a jak by měla vypadat. Všechny studie a výstupy jsou zveřejněné na stánkách obce a
k viděni i na obecním úřadě. Z těchto návrhu bude vycházet projektant a věřím, že se nám
v příštím roce povede připravit krásný a účelný projekt návsi.
Není to vše, na čem pracujeme, necháváme si nějaké překvapení v záloze. Pokud budete chtít
se připojit a pomoci s realizaci některých projektů-akci, jste vítání, nebojte se zapojit se a být
u toho, když se něco buduje. Je hezké žit přítomnost a spoluvytvářet budoucnost. Mohu uvést
konkrétní příklad. Oceňuji aktivitu obyvatel z nové výstavby směr na Poděbrady. Chtějí mít
pro svoje děti dostupné dětské hřiště. Pod dohledem Petra Švestáka si sami vybírají hrací

prvky a malují, jak by mohlo nové dětské hřiště vypadat. Bude u toho posezení nebo ne,
necháme se překvapit. Jako starosta obce takové aktivity vítám. Budou se tam scházet lidé a
hrát děti hlavně ze Severní a ti vědí nejlépe, jaké hřiště chtějí. Na obci se pokusíme zajistit
financování této akce, lidé ze Severní přislíbili, že co půjde, udělají svépomoci.
Práce na některých projektech trvá na můj vkus trochu déle. Rád bych to měl hotové rychleji,
ale jdeme po kvalitě. Radíme se s Vámi, konzultujeme mnohé věci s odborníky a učíme se,
jak přistupovali k podobným akcím v jiných obcích. Projekty raději několikrát předěláváme,
protože až začne stavba, tak dotační podmínky jsou obvykle tak přísné, že nejde dělat téměř
žádné změny. A hlavně chceme, aby provedené rekonstrukce, nová výstavba i výsadba
vypadali hezky, venkovský. Držte nám palce.
MS.

