SLOVO STAROSTY ₪₪₪
Milí Sokoláci, občané Sokolče,
máme před sebou JARNÍ vydání našeho čtvrtletního zpravodaje. V
Sokolíku píšeme o tom, co se děje na Obecním úřadě a naleznete v něm i
mnoho informací ze společenského a kulturního života v naší obci.
Plán rozvoje obce na roky 2016 - 2023. Do současné doby měla obec
v platnosti strategický plán z období 2006 – 2010, jehož časové vymezení
dávno skončilo. Z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit nový koncepční
dokument – strategický plán, který představuje naši obec z historického pohledu, mapuje
současný stav a popisuje možnosti a příležitosti rozvoje obce v následujícím období do roku 2023.
Plán rozvoje obce máme projednaný a schválený zastupitelstvem. Bude důležitým vodítkem pro
rozhodování o rozvojových záměrech obce. Má také sloužit jako zdroj informací pro občany. Jsou
v něm popsány priority, na které se obec chce soustředit. Tím myslím například vybudování
chodníků, údržba vodních toků a vodních ploch, rekonstrukce budovy Obecního úřadu, výsadba
zeleně atd. Dokument je k nahlédnutí na Obecním úřadu a je zveřejněn také na internetových
stránkách obce.
Začátkem února jsme zahájili naši největší letošní investiční akci, výstavbu 2. etapy
vodovodu. Staveniště jsme v únoru předali zhotoviteli, firmě Pohl. Všem majitelům nemovitostí,
kterých se výstavba vodovodu týká, byl doručen leták s harmonogramem výstavby a základními
pokyny týkajícími se připojení na vodovodní řád. Dne 3. března proběhlo na Obecním úřadě
veřejné setkání se zástupci stavebních firem Pohl a Telsig a budoucím provozovatelem VaK
Nymburk. Přítomným občanům byly zodpovězeny veškeré dotazy týkající se výstavby
vodovodního řádu a následného napojení nemovitostí na veřejný vodovod. V současné době je již
vybudován vodovodní řád kolem hřiště, chovatelny a rybníka. Po provedení tlakové zkoušky,
která je plánovaná na 15. dubna budeme jednat s majiteli každé nemovitosti o umístění přípojky.
Vyslyšeli jsme přání většiny z Vás a pustili se do čištění koupaliště. Samotné realizaci
předcházelo několik pracovních schůzek na úřadě. Nikdo nevěděl jak velký je rozsah znečištění
dna a v jakém stavu jsou břehy nádrže. Rozhodli jsme, že se na dalším postupu přesně domluvíme
po vyčerpání vody. Co jsme zjistili a jak postupují práce? Dno bylo silně znečištěné. Po celé ploše
jsme museli odtěžit 1 až 1,5 m materiálu. Kamenné břehy nádrže byly v kritickém stavu.
Vyčistili jsme se je od usazenin, zbytků rostlin, přespárovali jsme uvolněné kameny a opravili
díry v březích. Zásah je to poměrně velký a jak říkají pamětníci, je dobře, že se po několika
desítkách let koupaliště z gruntu vyčistí. Ukazuje se, že betonové dno je také ve špatném stavu a
neplní svoji funkci. Předpokládáme, že koupaliště každý rok vypouštět a dno i břehy budeme
udržovat.
Od nového roku jsme zavedli několik novinek ve sběru odpadu:
 Směsný komunální odpad se sváží 1x týdně každý pátek v ranních hodinách.
 Tříděný odpad (plast, papír) lze odevzdávat kromě samoobsluhy a sběrného dvoru nově i
v ulici V Lípách, v ulici Dlouhá u č. p. 166 a na sběrném místě u SeniorParku. Do žlutých
kontejnerů na plast lze nově vhazovat také nápojové kartony, jako jsou krabice od džusu,
mléčných výrobků apod.
 Kromě plastu a papíru lze nově také sklo ukládat v ulici V Lípách, u SeniorParku a na
sběrném dvoře.
 Od 15. března jsou v obci opět rozmístěny kontejnery na bioodpad. Zaznamenali jsme několik
žádostí občanů a uvažujeme o zřízení nového místa pro bioodpad v ulici V Lípách.
 Elektroodpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře.

Uvědomuji si, že činnost Obecního úřadu nezahrnuje jenom opravy, rekonstrukce, výstavbu,
plánování a úřadování. Spolu se zastupiteli chceme sami podpořit kulturní a společenský život
v obci. V následujícím čtvrtletí Vás všechny srdečně zveme:
 v sobotu 30. dubna 2016 na „Pálení čarodějnic“
 v neděli 8. května 2016 na „Pochod k partyzánovi“
 v neděli 5. června 2016 na poznávací procházku po velimské cestě „K přírodní památce
V Jezírkách“
 v sobotu 28. května 2016 na cerhenický běh „Fit Cup“, který se v letošním roce poprvé poběží
přes Sokoleč.
Jednotlivé akce upřesníme a připomeneme na vývěsce u úřadu a také hlášením obecního
rozhlasu.
Věřím, že Vás čtení našeho jarního vydání zpravodaje bude bavit a pokud máte podněty,
nápady a chuť zapojit se do dění v obci přijďte určitě na úřad nebo se angažujte v místních
spolcích.
Marián Sipajda, starosta obce

