SLOVO STAROSTY ₪₪₪
Milí Sokoláci,
v 1. letošním čísle našeho občasníku Vás chci seznámit s činnostmi, které spolu se zastupiteli
řešíme. Náš Sokolík nepojme vše, proto se zaměřuji pouze na klíčové agendy.
Výstavba stavebních parcel OHRADA směrem na Cerhenice - Ke všem pozemkům je přivedena
elektřina, jsou napojené na kanalizaci a vede k nim vodovodní řad. V těchto dnech (duben) se
provádí výstavba veřejného osvětlení a rozhlasu, budou se stavět elektrické sloupy. Letošní teplá zima
zásadně nepřerušila stavební práce a je předpoklad, že výstavba parcel bude dokončena ještě letos.
V květnu se mají budovat komunikace a tady si musíme poradit s vyšší hladinou spodní vody.
Vodní struhy - V zastupitelstvu věnujeme pozornost struhám a výšce spodní vody. Se svolením
AGRA, kdy nám umožnili přístup k vodní struze Šiřina (teče od letiště, kolem myslivny, Agra a za
malým okruhem se vlévá do Káči), jsme část strouhy vyčistili. Bohužel se ukázalo, že je to
nedostačující a bude potřebné zajistit vyčištění celé Šiřiny a následně odtok Káči. To už jsou větší
projekty, které chceme řešit ve spolupráci s Povodím Labe. Pravděpodobně v nedobré kondici je
i Sokolečská struha (teče od Klipce k poděbradské silnici pod železničním okruhem až do Labe).
Z krajského úřadu, odboru životního prostředí, máme příslib, že náš záměr podpoří a vstoupí v jednání
s Povodím Labe. Náš záměr podpoří i VÚŽ Velim.
Vodovod 2. etapa - Z ministerstva zemědělství jsme obdrželi příslib 60% dotace na výstavbu 2. části
vodovodu. Odhadovaná cena díla je cca 24 mil. Kč. Důležité pro náš rozpočet bude, za kolik
vysoutěžíme dodavatele stavby. Vnímejme ještě skutečnost, že toto je pouze výstavba hlavního řadu.
Cena nezahrnuje přípojky k domům. V 1. etapě se zatím připojilo na vodovod 27 domácností. Tento
menší zájem o připojení k vodovodu staví zastupitele před rozhodnutí, jestli přípojku vybudujeme ke
každému domu, nebo jen k domům, kde se majitel zaváže, že se v určité době připojí na vodovodní
řad.
Veřejně prospěšné práce (dále VPP) - Máme velkou radost z toho, že i v letošním roce se nám
povedlo vyjednat a podepsat smlouvu s Úřadem práce o zaměstnání našich občanů na VPP. Jejich
mzda je dotovaná z fondu EU a státního rozpočtu. Největší úskalí využívání dotací není v náplni
práce, té máme dost, ale v tom, že uchazeči na VPP musí být v evidenci na úřadu práce a nesmí být do
programu VPP zařazováni opakovaně. Věříme, že 8 pracovních míst se projeví v čistotě veřejného
prostranství, okolí vesnice a našich lesů.
Třídění odpadů - Dle nových legislativních předpisů jsme byli povinni zpracovat novou vyhlášku
pojednávající o sběru a třídění odpadů. Vyhláška byla schválena na zasedání ZO dne 8. 4. 2015 a
v plném znění ji naleznete na úřední desce nebo na internetových stránkách obce. Doporučuji přečíst.
V nejbližších měsících stojí před námi úkol, jak zvýšit podíl vytříděného BIO odpadu. Zastupitelé
budou rozhodovat, jestli
bude mít každý dům svoji BIO popelnici,
nebo jestli zřídíme po obci
stanoviště s hnědými BIO kontejnery
(podobné jako na plast, ale
děrované)
nebo
budeme
používat
velkokapacitní kontejnery,
svoz pytlů, případně další. Těch možností
je více. Pokud máte
představu jak třídit BIO odpad, přijďte na
úřad,
napište
nebo
zavolejte.
Pro tříděný odpad žluté, modré a zelené kontejnery - se jeví
jedno odevzdací místo u
samoobsluhy jako nedostačující. Nová
vyhláška už umožňuje tento odpad odevzdat i ve sběrném dvoře. Na zastupitelích bude povinnost
rozhodnout, kolik takových míst v obci vybudovat a kde přesně budou další kontejnery umístěny.
Každé nové místo by bylo prvotně vybavené dvěma kontejnery na plast, po jednom na papír a na sklo.
Velké starosti nám dělají „černé skládky“. Nejznámější a nejviditelnější skládkou, na kterou jsme si
už skoro zvykli, je skládka směrem na Fundovku. Vozí se tam zejména větve ze stromů, ale najdou se
tam různé klece, matrace, nábytek, PVC aj. Na likvidaci černých skládek jsou vypisované dotace.
Obec ale není majitelem pozemku, kde je tato skládka, a tak nemůže žádat dotace na její likvidaci. Na
druhou stranu, chceme mít okolí obce uklizené a čisté, tím pádem to budeme muset také řešit.
Další letitou černou skládkou jsou hromady odpadu za myslivnou u struhy. Vstoupili jsme
v jednání s firmou Telsig servis spol. s r. o., aby nám pomohla s likvidací. Pomůže, jen to bude stát
peníze z rozpočtu obce, se kterými jsme nepočítali.

Opakovaně nám vznikají skládky, které se objevují ze dne na den v příkopech nebo konkrétně nyní
u okruhu, u telefonního vysílače za Senior Parkem. Můžeme se jen domnívat, že tento odpad
nepochází od našich občanů, máme přece sběrný dvůr, kde lze vše odevzdat a uložit zadarmo. Pokud
to dělá někdo cizí, bylo by fajn mu to dokázat. Pokud náhodou někoho uvidíte, nebojte se to ohlásit.
Vždyť se jedná o naši obec, kde žijeme a peníze utracené za likvidaci skládek umíme investovat
mnohem lépe.
www.sokolec.cz - Znáte adresu těchto internetových stránek? S paní Danou Hubalovou se příležitostně
věnujeme aktualizaci našich „webovek“. Nově jsme rozšířili záložku AKTUALITY o ZPRÁVY
a informujeme o novinkách, ale i průběhu akcí, které se v obci konaly. Cílem je postupně vytvořit
fotogalerii událostí z naší obce.
Pokud budete mít zájem, lze se na našich internetových stránkách registrovat a aktuality Vám
budeme automaticky rozesílat na Váš e-mail. Registraci doporučuji všem, kteří chtějí mít přehled o
dění v obci.
Kalendář akcí zaplňujeme postupně. Za OÚ jsou doplněny termíny zasedání zastupitelstva a akce,
které pořádá OÚ. Pokud spolek nebo skupina lidí chce organizovat a propagovat plánovanou akci, má
možnost zveřejnit jak termín, program i pozvánku přímo na stránkách obce.
Naše stránky se přehledně zobrazují i v mobilní aplikaci na bezdotykových telefonech a tabletech.
Lepší přehlednost pro starší občany umožňuje záložka „senior“. Doporučuji vyzkoušet.
Vychytávka nakonec - naše stránky si dnes mohou přečíst ve svém rodném jazyce i naši němečtí,
angličtí a polští příbuzní, známí nebo obchodní partneři. Slouží tomu nenápadná ikona Google
překladače.
Žádosti o dotace
- V tomto období máme zpracované 3 projekty, na které požadujeme finanční
spoluúčast z kraje a ministerstva zemědělství.
1/ Auto a kontejnery na svoz bioodpadu (tráva a listí) + štěpkovač na likvidaci roští.
2/ Vodovod 2. etapa – hlavní řad.
3/ Projekt Moderní knihovna v Sokolči.
Více o jednotlivých projektech napíši v případě obdržení dotace v příštím čísle Sokolíku.
Co mi dělá radost ? - Osobně jsem rád, že jsme se sešli u jednoho stolu se zástupci všech spolků
v Sokolči, sokolové, fotbalisté, tenisté, chovatelé, myslivci a členky Červeného kříže. Všichni projevili
zájem podílet se na společenském a kulturním životě v obci. Vím, že v obci funguje skupina nadšenců
- cyklistů, také se úspěšně rozvíjí tým pétanque. Těší mě iniciativa TJ Sokol uspořádat společně
s obecním úřadem Staročeské máje. Mám dobrý pocit ze setkání se seniory a vítám jejich chuť zapojit
se do dění obce a zájem setkávat se. Jsem rád, že mnozí z Vás jste se na mě s důvěrou obrátili
v různých záležitostech. Vidím velký potenciál místních lidi, firem a živnostníků vzájemně se
podporovat. Těším se na bližší spolupráci a jsem zvědav, co nového přinesou další dny v Sokolči.
Marián Sipajda, starosta obce

