SLOVO STAROSTY ₪₪₪
Milí Sokoláci,
dnes Vám poprvé píši jako starosta naší obce. Začnu poděkováním těm, kteří přišli 10. a 11. října 2014
ke komunálním volbám a zvolili si své zastupitele. Ti budou rozhodovat v následujících 4 letech o
nejdůležitějších záležitostech obce. Budou významnou mírou ovlivňovat dění v naší obci.
Moje druhé poděkování patří právě zastupitelům, Janě Boumové, Richardu Kosinovi, Jiřímu Mrázovi,
Miloslavu Řehákovi, Pavlu Řehákovi a Petru Řehákovi, kteří většinou svých hlasů zvolili starostou
obce mě. Jejich rozhodnutí vnímám jako projev důvěry, že dokážu zajistit vnitřní chod obce a také
Sokoleč zastupovat navenek. Jsem připraven udělat vše, abych nezklamal jejich důvěru a samozřejmě
úspěšně obstál před Vámi, svými spoluobčany.
Vím, že dělat starostu v Sokolči, nebude žádná procházka růžovým sadem. Mám respekt k této veřejné
funkci, ale nebojím se. Vím, do čeho jdu. Už 12 let pracuji v zastupitelstvu obce, kde jsem jako
předseda finančního výboru hlídal a sestavoval rozpočet obce. Neumím všechno a může se stát, že
někdy budeme mít na některé věci jiný názor. Jsem připraven naslouchat, vysvětlovat, vyjednávat a
hledat nové cesty jak dál, lépe, efektivněji.
Uvědomuji si, že funkce starosty, kromě spravování majetku obce, by měla být hodně o komunikaci s
občany, se zájmovými spolky, s místními firmami, se živnostníky, s okolními obcemi. Již dnes na
obecním úřadě vymýšlíme a připravujeme řadu novinek, které by měli vzájemnou informovanost
podpořit.
Chci navázat na to nejlepší, co se kdy, i ve vzdálené minulosti, v Sokolči událo a udělalo. Chtěl bych
více zapojit vás občany do rozhodování o směřování obce. Přeji si otevřít diskuse a vést debaty o tom,
jak má naše obec vypadat a co se tady bude dělat, jaké kulturní, společenské a sportovní akce se u nás
odehrají. S vědomím, že se tato slova napsaná do Sokolíku dostanou do všech domácností ve vesnici,
Vás chci poprosit a vyzvat, že máte-li jakýkoliv podnět, požadavek, připomínku, přijďte prosím za
mnou na úřad. Přijďte, pište či volejte. Líbí se Vám něco, či nelíbí, vidíte v něčem příležitost jak
zkvalitnit život v obci. Budu rád za každý Váš návrh a nápad, kde něco vylepšit nebo podpořit.
Společně to můžeme dokázat.
Věříte přísloví: „Jaké si to uděláš, takové to máš.“?
Já ano.
Příjemný čas strávený čtením našeho Sokolíku přeje
Marián Sipajda, starosta obce

