SLOVO STAROSTY ₪₪₪

Co vás čeká v tomto čísle:

Milí Sokoláci,
v úvodním slově starosty se chci zmínit
o několika novinkách na obecním úřadě.
Zavedli jsme evidenci „Návrhy, připomínky
apodněty“, kde zaznamenáváme vše, co nám vy
občané osobně přijdete sdělit na úřad, co voláte
nebo píšete. Vaše připomínky se snažíme vyřídit
bezodkladně. Složitější případy, mající vliv na
rozpočet obce, projednáváme na pravidelných
zasedáních zastupitelstva obce (ZO), která jsou
pokaždé veřejná. O konání zasedání ZO Vás
informujeme zpravidla 7 dní před schůzí
vyvěšením pozvánky na úřední
desce a na internetových stránkách
obce. Pozvánka obsahuje konkrétní
body, které budou zastupitelé na
zasedání projednávat a ke kterým se
může na zasedání vyjádřit každý
občan
s trvalým
bydlištěm
v Sokolči nebo občan, který vlastní
nemovitost v naší obci.
V letošním teplém létě asi
nejčastějším dotazem bylo, jestli
obec něco udělá s koupalištěm.
Možná to souvisí nejenom s teplým
létem, ale i se seriálem „Jak se
stavělo koupaliště“ zveřejňovaném v minulých
číslech Sokolíka. Abychom zjistili názor vás
všech, vyhlašujeme pro následující čtvrtletí
anketní otázku na stránkách obce: „Přejete si
revitalizaci místního koupaliště a jeho okolí?“
Hlasujte prosím na našich stránkách, pište nebo se
osobně zastavte na obecním úřadě. Výsledky
hlasování zveřejníme v následujícím prosincovém
vydání.
Od července zveřejňujeme na obvyklých
místech v obci (škola, obchod, hospody,
kadeřnictví, vývěska na obecním úřadě) a také na
našich internetových stránkách „Informace

 Úvodní slovo starosty
 Jak je to s tříděním biologického odpadu
 Zapojte se do sportovních akcí s Petanque
klubem nebo přijďte do sokola
 Jak to vypadá v novém školním roce ve škole
a jak se tam dětem líbí
z úřadu“. Chceme, abyste věděli, čím se
momentálně zabýváme, jaké problémy řešíme a co
nového se událo za uplynulý měsíc. Všechny
informace z úřadu za poslední čtvrtletí naleznete
uvnitř listu.
V mém úvodním slově nesmím
zapomenout poděkovat vám všem,
kteří vozíte bioodpad do nových
zelených kontejnerů rozmístěných
po obci. V BIO kontejnerech
končí rostlinný odpad, který tam
opravdu patří. Děkuji všem
občanům za vzornou spolupráci.
Je to správná cesta, jak udržet
poplatek za svoz veškerého odpadu
v naší obci na stávající úrovni.
Jaké máme plány do konce
tohoto roku? Chystáme se provést
podzimní
úklid
veřejného
prostranství obce, s pomocí Povodí Labe se
pokusíme dočistit strouhu Šiřina až k okruhu.
Chceme připravit projekt na rekonstrukci
Obecního úřadu a projekt na zahradu ve školním
dvoře. Na závěr roku připravujeme ve spolupráci
se Sokolem a Školou zajímavý kulturní a
společenský program pro adventní a vánoční čas.
Marián Sipajda, starosta obce
PS: Sokolík slaví 30-té vydání . Všechny
předchozí čísla jsou k nahlédnutí na internetových
stránkách obce.
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