SLOVO STAROSTY ₪₪₪
Milí Sokoláci a občané Sokolče,
od posledních komunálních voleb, které proběhly před rokem, držíte v rukách již 5té vydání
našeho místního zpravodaje. Ze všech stran slyším, že se Sokolík líbí, obsahuje zásadní
informace z obecního úřadu a informuje vás o spolkovém dění v obci. Naše obec žije,
rozvíjí se a vždy je o čem psát. Spolkový život funguje a důkazem je i množství příspěvků a
akcí, jejichž přehled najdete uvnitř tohoto vydání.
Na obecním úřadě máme za sebou zajímavý rok. Zavedli jsme třídění a svoz bioodpadu.
Zelené kontejnery splnily naše očekávání a v dubnu je opět rozmístíme po obci.
Odpadovému hospodářství chceme věnovat nadále velkou péči. Je to oblast, která obec i
občany stojí nemalé peníze a můžeme ji svým chováním významně ovlivnit. Vyhlásili jsme
nové výběrové řízení, kde jsme kromě stávající svozové firmy oslovili další dvě společnosti,
které se specializují na likvidaci odpadů. Věřím, že se nám zastupitelům povedlo vybrat tu
nejlepší. Podrobnosti o svozu odpadu od ledna 2016 jsem zpracoval v samostatném článku na
str. č.7.
V listopadu jsme zaplatili poslední splátku úvěru, který jsme měli na výstavbu kanalizace.
Projekt za 69 mil. Kč vyřešil odkanalizování Sokolče, Osečka, Pňova - Předhradí a Klipce.
Největší letošní investiční akce v celkové hodnotě 17 mil. Kč, je těsně před dokončením.
V lokalitě Ohrada se budují silnice a po terénních úpravách na jaře příštího roku bude vše
připraveno ke kolaudaci a zahájení výstavby na nových stavebních parcelách. Zájem o
pozemky je příslibem dalšího rozvoje obce.
Jedna akce končí a druhá začíná. V roce 2015 jsme nejvíce času věnovali přípravě a
organizaci dostavby druhé části vodovodu. Projekt za 21,7 mil. Kč spustíme v únoru 2016. O
časovém harmonogramu a o tom, jak budeme postupovat po jednotlivých ulicích, Vás
budeme včas informovat. Se zhotovitelem jsme domluveni, že výkopové práce se budou
provádět citlivě a kde to bude možné přistoupí k řízenému protlaku, čímž se nepoškodí nové
povrchy místních komunikací. Před zahájením výkopu v každé ulici všechny majitele osobně
kontaktujeme a společně s Josefem Chuchvalcem poradíme a domluvíme místo, kde bude
vyvedena přípojka z hlavního vodovodního řadu. Zastupitelé rozhodli, že za vodovodní
přípojku nebude obec vybírat žádné poplatky.
V příštím roce chceme detailně popsat příležitosti rozvoje naší obce a připravit strategický
dokument Program rozvoje obce Sokoleč. Ten by měl být vodítkem pro rozhodování
zastupitelů v následujících měsících a letech. Pro následující rok jsme již s ohledem na
priority vyplývající ze strategie velice pečlivě sestavili rozpočet. Návrh rozpočtu pro rok
2016, kromě již zmiňovaných akcí, počítá také s opravou silnice v ul. Jižní, opravou střechy
nad tělocvičnou ve škole, vylepšením lesních porostů a s přípravou a zpracováním
projektových dokumentací, bez kterých nejde žádat o státní dotace nebo peníze z EU.
Výstavba parcel finišuje, od února se jde na vodovod. Vedle starosty se těší na další spolupráci stavbyvedoucí
Milan Zajíc.

V prosincovém vydání jsem slíbil zveřejnit výsledky ankety o koupališti. Na otázku: Přejete
si revitalizaci místního koupaliště a jeho okolí? jste 636x odpověděli ANO. Těší nás tento
zájem a jsme rozhodnuti tuto akci podpořit jak finančně, tak i organizačně.
Pojďme v lednu sestavit tým lidí, který navrhne jakým způsobem revitalizaci koupaliště
provést, připraví soupis a harmonogram prací. Z rozpočtu obce uhradíme náklady za materiál
a těžkou techniku. Pokud chcete pomoct s přípravnými pracemi a podílet se na rozhodování,
kde začít a jak pokračovat zastavte se nebo zavolejte na úřad. Do tohoto týmu chceme

angažovat odborníka, který již podobné akce realizoval. Pokud někoho takového znáte, dejte
vědět. Až se rozhodne o postupu revitalizace, oslovíme ostatní občany a firmy a přizveme je k
přímé účasti na akci.
Obec bez aktivních lidí není živou obcí. Proto chci na závěr roku, v závěru slova starosty
poděkovat všem členům spolků a jejich vedoucím za jejich celoroční činnost. Učitelkám a
zaměstnankyním školy za přípravu dětí, četě za údržbu veřejného prostranství a v neposlední
řadě zastupitelům, kteří se mnou nesou velkou zodpovědnost za další rozvoj obce.
Marián Sipajda, starosta obce

