Milí Sokoláci,
v podzimním vydání Sokolíku se chci poohlédnout za létem a krátce Vás informovat o plánech a
aktivitách do konce roku.
Léto bylo teplé a příjemné. Zejména děti a mládež využily možnost vykoupat se opět v koupališti.
Nikdy jsme neměli ambici mít tady vodu průzračnou jako v městském bazéně, ale snažili jsme se ji o
prázdninách udržet v dobrém stavu. Jedenkrát až dvakrát krát týdně jsme pomoci běžně používané
bazénové chemie upravovali PH a přidávali tekutý chlornan sodný, aby se tam netvořila řasa. Největší
nápor zažilo koupaliště při premiérové Sokolečské lávce. Několik stovek lidí zaplnilo sportovní areál
a přihlíželo dovednostem dětí i dospělých účastníků. Sokolové jako organizátoři akce opět
zabodovali. Bylo to super, děkujeme.
FOTO Z LÁVKY koupaliště
Návrat do tříd v mateřské škole byl letos ohrožen a zajištěn až na poslední chvíli. Prasklá hadička na
dětských toaletách zapříčinila vytopení třídy v MŠ. Voda nenávratně zničila podlahu a část vybavení.
Díky včasnému zásahu a kontaktům místostarosty Richarda Kosiny, velké pomoci čety, uklízeček a
nasazení učitelek MŠ se škody stihly včas odstranit a děti se měly kam po prázdninách vrátit. Škoda
na majetku vysoko přesáhla 300 tis. Kč.
Velkou mega akcií nás překvapili opět fotbalisté, když přitáhli do obce a našeho sportovního areálu 1.
fotbalovou ligu. Moderátor Pavel Čapek a bavič Jakub Kohák udělali před televizními kamerami z
domácího zápasu A třídy mezi SK Sokoleč a Polepy velkou prvoligovou show a zážitek nejenom pro
příznivce fotbalu. Když píšu o fotbalovém klubu chci se zmínit o tom, že v létě zastupitelé podpořili
činnost SK mimořádnou dotací. Já jsem přesvědčen, že tato forma podpory je správná. Podrobnosti si
můžete přečíst uvnitř tohoto vydání.
Nejčastější připomínkou, kterou na úřadě od občanů zaznamenáváme je, že nesvítí některá pouliční
lampa. Zpravidla je příčinou vypálená zářivka nebo porucha na vedení. Bohužel soustava veřejného
osvětlení (VO) je ze sedmdesátých let. Případná celková rekonstrukce si vyžádá odhadem cca deseti
milionovou investici. To vše si uvědomujeme a hledáme vhodný dotační titul, případně jiné řešení.
Dnes údržbu VO zajišťuje zastupitel Miloslav Řehák. Díky tomu se náklady na opravy pohybují ročně
pouze v tisícikorunách. Opravy provádí při své práci, bohužel tomu někdy odpovídá i delší doba při
odstranění poruchy. Existuje možnost nasmlouvat firmu, která zajistí opravu do 48 hodin, náklady
budou mnohonásobně vyšší. V několika případech došlo k poškození kabelů VO i při výkopových
pracích při budování vodovodu. A to je další oblast kritiky, kdy poukazujete na to, že jsou rozkopané
silnice, že častěji píchnete kolo atd. Odborný dohled nad výstavbou vodovodu zajišťuje pro nás firma
Realstav. Požádal jsem pana Tomáše Hinka, odpovědného za technický dozor o vyjádření ke
kritizovaným překopům, více čtěte uvnitř listu. Výstavba vodovodu finišuje, vydržte ještě měsíc, dva.
Nechci zakřiknout, ale s velkou pravděpodobností bude mít každý majitel domu v Sokolči možnost
napojit se na vodovod ještě do letošních vánoc.
Co chceme do konce roku ještě stihnout ?
V nejbližších dnech nás čeká rekonstrukce silnice v ulici V Olšinkách včetně úpravy okolí. Formou
tzv. sponzorské výpomoci nám s realizaci uvedené akce pomůžou firmy Pohl a Telsig.
Odbornou firmou máme posouzené všechny stromy, keře a záhony na veřejném prostranství v obci.
Připravujeme finální návrh na zajištění, ošetření a novou výsadbu zeleně uvnitř obce.

Projektová dokumentace na rekonstrukci kapličky a nejbližšího okolí je připravená k zveřejnění.
Pokud vše dobře dopadne, nové projekty Vám rádi představíme na veřejném setkání ještě v tomto
měsíci. Připravujeme také diskusi jak by mohla vypadat a k čemu by měla sloužit náves obce, tj.
prostor od obecního úřadu až k místnímu obchodu.
Z rozpracovaných akcí Vám po schůzce na SFDI (státní fond dopravní infrastruktury), která je
naplánovaná na 30.10. 2016. představíme návrh projektu na výstavbu chodníků v obci. Našim
záměrem je, abychom do školy a na autobusové zastávky nechodili po krajských frekventovaných
silnicích, ale bezpečně po chodníku.
Žhavou novinkou je připravovaný projekt výstavby nové mateřské školky a spolkového domu. Ještě
před půl rokem jsme se tomuto tématu věnovali na zastupitelstvu pouze okrajově. Velký a opakovaný
počet neumístěných děti ve školce, povinnost obce zajistit od roku 2018 v MŠ umístění dětí od dvou
let, velký zájem o nové parcely a očekávaný nárůst obyvatel zasluhuje naši pozornost. Více informaci
v některém z dalších vydání Sokolíku.
Co bychom rádi ještě v budoucnu v naši obci zlepšili? Je to o přístupu a ohleduplnosti každého z nás,
soubor následujících fotek s krátkým popisem mnohé napoví.
Sledujte naše stránky i facebook, pište, volejte, umíme a chceme naslouchat. Podpis (psané)

