
Žádost Základní školy Sokolnice. Rada obce 
rozhodla o vypracování studie na rozšíření (přístav-
bu) základní školy. Jako podklad bude sloužit 
materiál, který byl před několika lety zpracován.
Ředitelka školy předala seznam prostor a zařízení,
které by škola potřebovala pro zajištění kvalitní 
výuky – další učebny, kabinety apod. Studie pří-
stavby bude objednána ve více variantách, které 
budou předloženy škole a radě obce k odsouhlase-
ní. Na jejich základě bude rozhodnuto o konečné
podobě dalších stupňů projektové dokumentace. 
Žádost firmy ARTAX. Jmenovaná firma hodlá 
od obce zakoupit pozemek na ulici Kobylnická 
k výstavbě nové tiskárny. Radě předložila žádost 
o vyslovení souhlasu se zřízením dvou nových 
vjezdů na pozemek, jehož se stane majitelem. Rada
souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě 
tak, že přes pozemek 1746/17 (který zůstává 
v majetku obce Sokolnice), se firmě ARTAX povo-
luje zřídit 2 vjezdy na pozemek p.č. 1746/23, který
jim obec prodává. Nejpozději do jednoho roku po
dokončení stavby vjezdů bude zřízeno věcné bře-
meno. Všechny náklady spojené se vkladem věcné-
ho břemene do katastru nemovitostí ponese firma
ARTAX. 
ARTAX – změna financování. Zastupitelstvo 
obce v prosinci schválilo prodej pozemku na ulici
Kobylnická firmě ARTAX. Podle usnesení zastupi-
telstva firma uhradí 10% zálohu, a zbývajících 
90 % kupní ceny bude deponovat na jistotním účtu 
u České spořitelny. Tento zbytek kupní ceny potom
bude obci automaticky poukázán po uzavření 
kupní smlouvy a vkladu do katastru nemovitostí.
Firma ARTAX nám však oznámila, že kupní cenu
bude hradit z úvěru, který získá od Československé 
obchodní banky. A ČSOB nesouhlasí se zřízením 
jistotního účtu u konkurenční banky. Proto starosta
svolává na čtvrtek 14. února krátké zasedání zastu-
pitelstva, které změní svoje usnesení tak, že jistotní
účet nebude zřízen u České spořitelny, ale u ČSOB.

Navíc ČSOB ještě požaduje zajištění úvěru (který
poskytne firmě ARTAX) zástavním právem 
na prodávaný pozemek. Protože ale zákon o obcích
zakazuje obcím ručit za závazky třetích osob, je
možná zástava pozemku až poté, co se jeho 
vlastníkem stane firma ARTAX. 
Zastupitelstvo ve čtvrtek 14. února 2008 projed-
ná ještě jeden bod – bezúplatné převzetí 
(darování) pozemku u rybníka do majetku obce.
Pan Miroslav Kučera z Brna je vlastníkem pozem-
ku p.č. 611/2 o výměře 16m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace. Jedná se o pozemek u rybníka,
který je součástí stávající místní komunikace. 
S majitelem byl dohodnut jeho bezúplatný převod
(dar). Přesto, že jej obec získá bezúplatně, musí 
tento krok schválit zastupitelstvo.
Prodej pozemků paní Žaludové. Paní Jolana 
Žaludová ze Šlapanic zakoupila barokní sýpku 
na ulici Zámecká a hodlá ji přebudovat na byty.
Podle předložené dokumentace zde vznikne celkem 
14 loftových bytů (loftový byt se vyznačuje tím, 
že má minimální počet příček a jednotlivé prostory
jsou od sebe odděleny např. květinami, paravány,
zařizovacími předměty apod.). K záměru se již 
vyjádřili kladně i památkáři, kteří však požadují 
dodržení vnějšího vzhledu – zejména zachování 
stávajících velikostí oken. Souhlasí s jedinou 
výjimkou, a sice, že na zadní straně (směrem 
ke Kobylnicím) je možné okna zvětšit směrem 
k podlaze. Protože součástí bytové výstavby musí
být i odpovídající počet parkovacích míst, požádala
paní Žaludová o odprodej části pozemku kolem
sýpky ke zřízení parkoviště. Rada požaduje, aby
kromě předepsaného počtu parkovacích stání (které
budou odprodány zájemcům společně s bytem) 
zde byla zřízena i veřejná parkovací stání např. pro
návštěvy. 
Po předání všech potřebných podkladů se k záměru
vyjádří rada obce a poté jej předloží (pravděpodob-
ně v březnu) k pojednání zastupitelstvu.

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Sokolnický
zpravodaj

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ÚNOR 2008ZDARMA

Omluva
V minulém čísle zpravodaje byla chybně uvedena výměra prodávaného pozemku p.č. 1746/23 na ulici
Kobylnická, neboť z textu zprávy vypadla jednička. Správné číslo je tedy 15.563 m2, nikoliv 5.563 m2.

Všem čtenářům se omlouváme. 



Žádost pana Krále o prodej pozemku. Rada 
projednala žádost Zdeňka Krále o odprodej obecní-
ho pozemku p.č. 621/3 o výměře 130m2. Jedná se 
o pozemek u rybníka – mezi čerpací stanicí závlah 
a domem manželů Konečných. Současně rada 
projednala i žádost pana Vepřeka, který žádá obec 
o odprodej stejného pozemku. Rada obce doporučí
zastupitelstvu prodej za částku 1 100 Kč/m2

panuZdeňku Královi s tím, že součástí kupní
smlouvy bude i vklad věcného břemene do katastru
nemovitostí ve prospěch obce (v tomto pozemku je
podzemní přepad vody z rybníka do Zlatého poto-
ka). Kromě toho bude využití pozemku omezeno
tak, že zde nebude možné zřídit jakoukoliv nad-
zemní stavbu, bude možné jej pouze vyasfaltovat, 
vydláždit apod. 
Problematika tlaku vody ve veřejném vodovodu.
Provozovatel vodovodní sítě (Vodárenská akciová
společnost) posuzuje v současné době tlakové 
poměry v celé obci. Byla instalována měřící zaříze-
ní, která sledovala a zaznamenávala tlakové 
poměry v jednotlivých částech obce. Zjištěné 
hodnoty byly přepočítány s ohledem na plánované
další výstavby bytů a rodinných domů. Z výsledků
vyplývá, že zejména ve vyšších  polohách bude tlak
vody nedostatečný. Proto bude v některém místě 
realizována stavba menší podzemní posilovací 
stanice, která tlak vody zvýší. Ale i v místech, kde
je tlak dostatečný, dochází k poměrně velkým 
výkyvům. Příčiny jsou dvě. Jednak starý přivaděč
vody (který vede od vodojemů pod Mohylou míru
kolem hřbitova, prochází zámeckým parkem, kolem
lokality Nad Vrbím a končí u bývalých kasáren 
v obci Sokolnice) nemá dostatečně velký průměr
potrubí a dále chybí propojení tohoto přivaděče 
(od hřbitova) přes ulici Kobylnickou na ulici
Kaštanová. Obec má již připravenu stavbu vodo-
vodního řadu od Kaštanové ke hřbitovu. Nový 
přivaděč, který se na toto potrubí napojí v ulici 
U Cihelny však bude letos postaven jen v malé 
části. Podstatná délka nového přivaděče se prozatím
nedá stavět, neboť obec nemá potřebná stavební 
povolení. Stavba nového přivaděče má křížit 
přibližně 70 soukromých pozemků a jednání 
s vlastníky jsou komplikovaná. Nedostatečný tlak 
v požárních hydrantech má ještě jeden vážný 
aspekt. Např. v sobotu 12. 1. 2008 došlo v obci
Sokolnice k požáru kancelářských a dílenských
prostor firmy autodoprava Matějka. Rozsáhlý požár
likvidovalo celkem 15 hasičských sborů. Zásah 
trval poměrně dlouho a škoda byla značná, neboť
hasiči jezdili po okolních obcích a sháněli vodu. 
Žádost SDW Invest a.s. o stanovisko k napojení
na dešťovou kanalizaci. Jmenovaná firma vykupu-
je od soukromníků pozemky na ulici Šlapanická
(mezi lokalitou Nad Vrbím a bývalými kasárnami).
Podle schválené studie zde má postavit 105 nových
rodinných domů, dětské hřiště a jeden objekt 
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občanské vybavenosti (pravděpodobně menší 
prodejna se smíšeným zbožím). Po přepočtu 
množství dešťových vod, které v tomto území 
naprší, bylo zjištěno, že stávající dešťová 
kanalizace absolutně není schopna takovéto 
množství dešťových vod pojmout. Proto byly firmě
nabídnuty dvě varianty. Buď si na vlastní náklady
zajistí likvidaci 70 % dešťových vod na pozemcích,
kde budou stavět bytovou výstavbu (vsakovací 
jámy, jímky na zachycení dešťových vod a jejich
pozdější použití na zalévaní zahrádky apod.), nebo 
postaví na vlastní náklady novou dešťovou 
kanalizaci ke křižovatce ulic Václava Haňky –
Zahradní a napojí se do podzemního závlahového
kanálu K4. Tato varianta by představovala 
vybudování na dešťové kanalizaci i nějakého 
odlučovače, aby se zabránilo vniknutí škodlivých
látek do kanalizace a prostřednictvím kanálu K4 do
rybníka. V případě, že by si firma vybrala druhou
variantu, je obec ochotna na stavbu přispět několi-
ka miliony korun (za podmínky, že by se obyvate-
lům ulice Václava Haňky umožnilo vypouštět do
této nové kanalizace dešťové vody), ale podstatnou
část nákladů by uhradila firma SDW Invest a.s.
Žádost VAS a.s. Provozovatel splaškové kanaliza-
ce a čistírny odpadních vod požádal radu 
o stanovení pořadí, jak má vydávat povolení 
k napojení nové výstavby na splaškovou kanalizaci
a ČOV. Nová čistírna odpadních vod je schopna
čistit odpadní vody přibližně od 4 000 obyvatel. 
Na základě žádosti obce vypracoval projektant 
čistírny odpadních odborný posudek, jak by bylo
možné bez větších investic zvýšit kapacitu 
čištěných odpadních vod. Vodárenská akciová 
společnost a.s. nemá k odbornému posudku větších
výhrad a bylo dosaženo shody, že obce Sokolnice,
Telnice a Otmarov mohou na ČOV připojit celkem
5 000 obyvatel. Pro naši obec to znamená možnost
připojení všech stávajících domácností v obci a již
probíhající novou výstavbu, drobnější dostavby 
uvnitř obce a plánované novostavby v areálu 
bývalých kasáren a rodinných domů na ulici Šlapa-
nická. Další výstavby domů a bytů již nebude 
možné povolit bez intenzifikace čistírny odpadních
vod. 
Výběrové řízení na dodavatele opravy MŠ
Sokolnice. Na podzim bylo vyhlášeno otevřené 
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací
– opravu mateřské školky. Otevřené řízení zname-
ná, že obec zveřejní výzvu (v zákoně předepsaným
způsobem) a do soutěže se přihlásí firmy, které 
mají o tuto práci zájem. Současně je obec povinna
zveřejnit kritéria, podle kterých bude vybírat 
nejvýhodnější nabídku. Protože kritéria nemají
stejnou váhu (nejvyšší váhu má cena), musí obec
zveřejnit i váhu jednotlivých kritérií. Při tomto 
výběrovém řízení stanovila obec čtyři kritéria 
– cenu (váha 75 %), smluvní pokutu za případné
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podlaží (pavilon A3). Přes letní prázdniny (červe-
nec a srpen 2008) bude na pavilon A3 přistaveno
ještě jedno patro, kde vznikne zcela nová třída.
Spojovací krček je chodba mezi mateřskou školou
a hospodářským objektem, který je označován jako
pavilon A1. 
3. etapa – Zateplení pavilonů A1 a A2, výměna 
oken pavilonů A1, A2 a A3. Souběžně s první 
a druhou etapou budou prováděny práce na zateple-
ní obvodových stěn pavilonů A1 a A2, vyměněna
všechna okna a provedena generální oprava střech. 
4. etapa – Rekonstrukce vnitřních prostor.
V průběhu letních prázdnin v příštím roce (které 
se předpokládají po dobu tří měsíců – od 1. června
do konce srpna 2009) bude provedena generální 
oprava rozvodů vody, plynu, ústředního topení, 
kanalizace, vzduchotechniky, podlah apod. ve
všech pavilonech.  
V letošním roce se můžeme těšit na novou jídelnu
pro žáky základní školy a novou třídu pro děti 
z mateřské školy. Školka navíc získá i další polovi-
nu třídy (přestěhováním stávající jídelny pro žáky
ze základní školy do nové jídelny). Přibližně 
od konce letošního roku se tak zvýší kapacita 
ze stávajících 65 na 100 dětí. Plně bude možné
školku obsadit až na konci letošního roku, neboť ve
druhém pololetí bude nutné ještě některé děti stě-
hovat ze třídy do třídy. 
Celkové pořadí jednotlivých uchazečů tak, jak je
doporučila komise a schválila rada obce. 

pozdní dokončení díla (váha 10 %), dobu úplného
přerušení provozu školky (váha 10 %) a záruku na
provedené práce (váha 5 %). 
Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 13 firem 
s nabídkovými cenami od 26,5 milionu do 33,5 mi-
lionu korun. Komise pro hodnocení nabídek 
doporučila jako vítěze soutěže firmu IMOS
Slovácko, s.r.o., která obsahuje třetí nejnižší nabíd-
kovou cenu, dostatečně dlouhou záruční dobu 
a nejvyšší smluvní pokutu za případné pozdní 
dokončení díla. Tato firma  získala v kombinaci
všech tří dílčích kritérií (cena, záruka, smluvní
sankce) nejvyšší počet hodnotících bodů. Co se 
týče doby úplného uzavření školky, žádná firma 
nepožadovala prodloužení lhůty dvou měsíců 
(červenec a srpen 2008), takže v tomto hodnotícím
kritériu získaly všechny firmy shodný počet bodů. 
Rekonstrukce mateřské školy je rozdělena na čtyři
části: 

1. etapa – Přístavba jídelny. V místech dnešní 
asfaltové plochy před uhelnou bude postaven zcela 
nový přízemní pavilon, který bude sloužit jako 
jídelna pro děti ze základní školy. Jeho stavba by
měla být zahájena v březnu a stavba bude dokon-
čena do konce června 2008.
2. etapa – Rekonstrukce a nástavba pavilonu
A3, rekonstrukce spojovacího krčku. Polovina
objektu mateřské školy má dvě nadzemní podlaží
(pavilon A2) a druhá polovina jen jedno nadzemní

Pořadí
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2
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4
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13

Firma

IMOS Slovácko s.r.o., Tyršovo nám. 440, 686 01 Uherské Hradiště

PSK Group, spol. s.r.o., Kuřimská 42, 621 00 Brno

Pittel + Brausewetter, s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno

UNISTAV a.s., Příkop 6, 604 33 Brno

VAŠSTAV s.r.o., Staňkova 103/18, 612 00 Brno

shp, spol s.r.o., Pražská 38b, 642 00 Brno + MBL spol. s.r.o., Táborská 93, 615 00 Brno

INTER - STAV, spol. s.r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno

Skanska CZ region Brno s.r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Prostějovská stavební společnost PROSTAV s.r.o., Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov

ARCHATT PAMÁTKY spol. s.r.o., V. Nezvala 68, 674 01 Třebíč

IZOBAU s.r.o., Náměstí 28. dubna 14, 635 00 Brno

DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731ú38, 642 00 Brno + PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno

Pozemstav Brno a.s., Masarykova 31, 656 22 Brno

Smlouva o spolupráci na stavbě křižovatky 
komunikací II/380, II/418. Rada obce neschválila
smlouvu se Správou a údržbou silnic JM 
kraje neboť se domnívá, že by SÚS JMK měla 
být vůči obci trochu vstřícnější. Podle předložené
smlouvy má obec uhradit stavbu cyklostezky 
a veřejného osvětlení této stezky, přechodu 
pro chodce a autobusových zastávek. Rada 

navrhla, aby obec zaplatila stavbu cyklostezky 
a veřejného osvětlení této stezky. Ostatní práce 
ať uhradí SÚS JMK. Rada nemá námitky, aby 
obec po dokončení stavby veřejného osvětlení
okružní křižovatky, přechodu pro chodce a autobu-
sových zastávek tento majetek převzala bezúplatně 
do svého vlastnictví a zajišťovala jeho provoz 
a údržbu.
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Žádost o odprodej části pozemku p.č. 1090/1.
Rada doporučí zastupitelstvu prodej části obecního
pozemku před rodinným domem žadatelů 
na náměstí Zbyňka Fialy o výměře cca 5,5 m2. 
Žadatelé budou přestavovat rodinný domek 
a chtějí jeho čelní stranu zarovnat se sousedním
domkem. Rada doporučuje realizovat prodej 
za cenu 1 000 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spo-
jené s převodem, tzn. zejména geometrický plán,

zápis do katastru, sepis smlouvy apod., jde k tíži
kupujících. 
Žádost Diakonie Broumov. Rada obce schválila
vyhlášení humanitární sbírky za stejných podmí-
nek jako v letech minulých. Sbírka se uskuteční ve
druhé polovině března 2008. Rada mimo to ještě
rozhodla, že obec věnuje Diakonii Broumov částku
2 000 Kč jako příspěvek na dopravu. Další infor-
mace budou zveřejněny v příštím čísle zpravodaje.

ZE ŽIVOTA OBCE

Sebevražda měst a vesnic 
Českou krajinu požírá sídelní kaše

Sotva se vesnice, města a celá zdejší krajina začaly vzpamatovávat z komunistické devastace, postihla 
je neblahá nemoc. Dorazila k nám ze Severní Ameriky a západní Evropy, které zachvátila už před půl sto-
letím. Řeč je o nenasytném požírání volné krajiny městem a o přeměně příměstských vesnic v beztvará
předměstí bez ducha, identity a fungujících sociálních vazeb. 
Zelené vdovy 
Američané navyklí romanticky navečer pozorovat svá předměstí z automobilových vyhlídek o nich někdy
poeticky hovoří jako o „městské mlhovině“. Pořádkumilovní Němci naopak užívají pro tento nový typ 
zástavby, který není ani vesnicí ani městem, hanlivého výrazu „sídelní kaše“. 
Tak či onak jde o místa, jež svým obyvatelům přinášejí většinou klidné, relativně bezpečné a poměrně čisté
životní prostředí. Nejen oni sami, ale spolu s nimi i celá společnost však za tuto výsadu draze platí ztrátou
volné krajiny, chudnutím městských center a růstem dopravních problémů. A je tu ještě jedna věc – ame-
rická krajina je rozlehlá a „městská mlhovina“ z ní pořád zabírá jen velmi malý díl. Středoevropský 
prostor je ale menší, hustě osídlený, a proto se rozlévání „sídelní kaše“ do krajiny všude viditelně proje-
vuje, ničí její kultivovaný ráz a tím i identitu. 
U nás je celý proces v podstatě na začátku, takže by stále ještě bylo možné využít amerických a evrop-
ských zkušeností a vyvarovat se nejhorších chyb. Nezdá se však, že bychom k něčemu takovému 
směřovali. Společenské klima přeje stavbám na zelené louce a atmosféře, v níž si ve venkovském 
prostředí každý může stavět, prakticky kde chce a co chce. Na první pohled to možná vypadá jako 
kýžená svoboda. Ve skutečnosti se však jedná o bezohledné drancování krajiny a ničení sociálního 
prostředí, jež venkov po dlouhá léta utvářelo a činilo charakteristickým. Suburbie momentálně rostou
jenom ve Středočeském kraji ve zhruba šedesátce vesnic a také v těsné blízkosti desítek dalších menších
sídel o pár domech. Co si lidé, kteří se tam stěhují, od nového prostředí slibují a co je tam opravdu čeká?
Je to hlavně ruch a znečištění automobilovou dopravou, co žene bohatší obyvatele měst na venkov. 
Člověk má někdy dojem, že města se rozhodla spáchat něco jako sebevraždu, při níž po automobilové 
intoxikaci vyhánějí své nejmajetnější občany do přilehlých vesniček, a odsuzují se tak k chudnutí. Zatímco
pro městská sídla je exodus majetných vrstev a podnikatelů jednoznačnou ztrátou, obcím jejich příchod
bohužel zpravidla nepřináší žádné zvláštní výhody. 
Nově příchozí sice přispívají k osídlování vylidněného venkova, bohužel však v drtivé většině případů 
přicházejí bez svých podnikatelských základen. Vesnicím, jejich oživení a rozvoji by přitom přítomnost
malého a středního podnikání velmi pomohla a mohla by nastartovat i tolik potřebnou obnovu venkova. 
Lidé do satelitních městeček často přicházejí, protože chtějí žít ve svém a snad si i vynahradit dlouhý 
stísněný život u rodičů. Patrné je to zejména z téměř nepochopitelné dispozice parcel: bývají malé a dům
zpravidla stojí v jejich středu, takže na obou jeho stranách je to k plotu sotva pár metrů. Kdyby přitom 
domy stály v rozích přilehlých parcel, vzniklo by pro zahradu u každého z nich mnohem více prostoru.
Jenže pocit, že „žiju uprostřed svého“, by pak byl oslaben. Studenti ČVUT, kteří obcházejí suburbie 
a vyptávají se obyvatel, jak se jim tam žije, zaznamenávají pravidelně velmi charakteristické příběhy. 
Po přistěhování do nového domu se u příchozích dostavuje nadšení. Sen je splněn. Nastává fáze plánová-
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ní – jak dům zařídit a jak upravit zahradu. Po dvou třech letech se začne ukazovat, že mnoho domů je
postaveno rychle a nekvalitně – například mají velké tepelné ztráty či neprakticky členěné vnitřní 
prostory. Lidé se stydí přiznat, že trochu naletěli. Začíná jim vadit, že nemají kam jít na vycházku, kde se
zastavit na kus řeči se sousedy, kam zajít na kávu. A také to, že si s sebou na venkov vzali i určité městské
neduhy, před nimiž chtěli utéci: než by nastartovali auto a jeli hledat místo k zaparkování poblíž oblíbené
restaurace, sedí raději doma u televize. 
Ještě horší je situace mladých žen s malými dětmi, kterým se přezdívá zelené vdovy. Sedí doma a čekají,
až se navečer vrátí z práce unavený muž. Do města na nákup, do kavárny za kamarádkou nebo na dětské
hřiště to je daleko a je to současně otázka dalšího auta. Vysněný život se mění ve stereotyp a po pěti šesti
letech tito lidé nezřídka přiznávají: „Kdybychom věděli, do čeho jdeme, už bychom to znovu neudělali.“ 
Evoluce plotů 
Developeři, kteří satelity staví a prodávají, lákají své zákazníky nejenom na líbivé domy z mezinárodních
katalogů, ale také na klidný život ve volné krajině. Pokud se však projekt zdaří, pak vedle dvou tří řad 
domů zpravidla rychle vyroste celé městečko pospojované sítí všelijak zatočených cest a pozemků obeh-
naných plotem. Obyvatelka jedné takové lokality si před časem posteskla: Bylo to tady krásné, ale teď mi
to na kole trvá deset minut, než se vůbec propletu z naší kolonie na okraj, do lesa, k vodě, ke vsi. 
Zvláštním rysem těchto bezduchých sídel je evoluce plotů. Klasická česká vesnice má plaňkové ploty 
s tyčkami tak daleko od sebe, aby se protáhla kočka, ale pes už ne. Žijete-li tam, dohlédnete přes tři 
zahrady. Na jednu stranu vám soused vidí do talíře, výměnou za to ale máte pocit prostoru, opticky vám
patří daleko více okolí. Na moderní suburbii je vidět, jak rok od roku jsou ploty, případně zdi, vyšší a hust-
ší a dříve prostupný prostor se mění na systém zelených cel, jakýchsi zahradních vězení. Pokud 
ve Středočeském kraji srovnáme kapacitu všech připravovaných „satelitů“ s poptávkou po tomto způsobu
bydlení, zjistíme, že asi polovina a možná ještě více suburbanizačních projektů vůbec nenajde kupce. 
To bude mít značný dopad na řadu vesnic, kde výstavba již probíhá. 
Na co by měl starosta „obce s městečkem za zády“ pamatovat? Především na fakt, že developerské firmy
se orientují v džungli právních předpisů nesrovnatelně lépe než průměrný právník, o vedení malých obcí
nemluvě. Snadno tak může dojít na jeden z několika nepříznivých scénářů. 
V našich končinách totiž není výjimkou vesnice, která za nemalý peníz ze svého napjatého rozpočtu 
postavila přístupové komunikace a natáhla inženýrské sítě, projekt se však nakonec neuskutečnil a prav-
děpodobně už nikdy neuskuteční. Nezřídka se lze setkat i s dalším typem podvodu: developeři sice satelit
postavili, původní firma, která radnici slíbila výměnou za snadno získané pozemky třeba zdravotnické 
středisko nebo opravu školy a cest, však ihned po dokončení projektu zkrachovala a její nástupkyně 
už se k daným slibům nehlásí. Developer také může zbankrotovat, rozestavěné domy či volné pozemky
převezme jako zástavu za dluhy banka a tím se celý proces výstavby na dlouhé roky zastaví. Lidé, kteří
přišli o veškeré peníze, se pak bezmocně chodí dívat na své postupně rozkrádané stavby, které by rádi 
svépomocí dokončili, ale ty už patří někomu jinému. Najít varovné příklady nedá velkou námahu, stačí při-
pomenout osud Velkých Přílep, které proslavil nechvalně proslulý H-Systém. 
Vsi bez návsí 
Existují ovšem i způsoby, jak postavit důstojnou a funkční suburbii. Měla by mít především rozumnou 
velikost a být co nejpečlivěji napojena na starší zástavbu. Projektant by pak měl pamatovat na nějaké 
nové centrum, třeba prostranství se zvoničkou, malým obchodem a klubem, který funguje jako místo 
setkávání i jako hospoda a kde je možné uspořádat obecní slavnost. Stojí také za to pečlivě 
opatrovat veřejné cesty kolem potoka či rybníčku lemované ovocnými stromy a nové komunikace 
vést tak, aby co nejúsporněji navazovaly na původní síť. V mnoha nejenom evropských, ale také 
amerických státech se vracejí k ochraně volné krajiny a regionálnímu plánu územního rozvoje, který 
vymezuje zastavitelné a nezastavitelné plochy. Co se týče výstavby ve volné krajině, je bohužel Česko 
liberálnější (spíše však lhostejnější) než samotná Země svobody. 

Miroslav Baše, Václav Cílek  (Převzato z časopisu Respekt)

Pan architekt Miroslav Baše zemřel v Praze minulý týden, v sobotu 2. února 2008 ve věku 74 let.
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Divadelní soubor Vichr z hor a hosté
Vám vyhlašují
Dívčí války

Adaptace hry F. R. Čecha Dívčí válka
Bitevní pole: Sokolnice 1. 3. 2008 18.00 hodin Sál sokolovny

Bojují:
Vichr z hor:

Přemysl: Tomáš Pavelka, Lumír: Zdenek Pavelka,
Bivoj: Tomáš Dvořák, Ctirad: Jiří Mikulčí,
Vojen: Radim Vykoukal, Častava: -//- Okov

Rakev: Česlav Škvařil
Hosté:

Vlasta: Vlasta Pavelková, Šárka: Alena Žilková,
Kazi: Jana Vykoukalová                

Sokolnice a okolí Vašima očima
I vy můžete na stránkách Sokolnického zpravodaje sdělit něco zajímavého ostatním čtenářům  a spoluob-
čanům. Máte nějaký dotaz, týkající se života naší obce? Nesouhlasíte s nějakým článkem, uvedeným 
v našem zpravodaji, nebo máte potřebu se vyjádřit ke konkrétním problémům v naší obci? V Sokolnickém
Zpravodaji se můžete stát čtenářem – reportérem a ovlivnit tak jeho obsah. 
Navštívili jste nějakou zajímavou akci nebo nějakou připravujete? Slyšeli jste třeba netradiční přednášku
a chcete se o svoje zážitky podělit i s ostatními čtenáři? Nenechávejte si nic pro sebe! I to mohou být té-
mata Vašich příspěvků. 
Velmi rádi uvítáme Vaši spolupráci. 

Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje

„Na vlastní oči“
Ať jdete do práce, na nákup, nebo se jen tak procházíte po naší vesnici, můžete narazit i na znečištěné plo-
chy, poškozený majetek obce nebo jiné případy vandalismu.
Zajisté Vaší pozornosti neušlo, že se na některých místech naší obce objevily nové odpadní koše.  Jsou 
umístěny na frekventovaných místech  a toto opatření, do kterého investovala obec jistě nemalou finanční
částku ze svého rozpočtu, doufám přiměje kolemjdoucí odhodit různé odpadky tam, kam skutečně patří. 
Tolik toho bylo již napsáno nejen v denním tisku, ale i v našem zpravodaji o sběru a třídění odpadu. Na
několika místech v obci jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Přesto však někteří naši spoluobčané
buď neumí číst nebo nepořádek kolem nich dělají záměrně. Naštěstí se vždy najde někdo z nás,  kdo tyto
odpadky uklidí.  
Nechtělo se mi věřit tomu, když několik dnů po Novém roce, jsem viděla na vlastní oči, pro normální lidi
něco nepochopitelného. Na trávníku, v prostoru křižovatky ulice Šlapanická a Polní, se válelo asi patnáct
plastových lahví o obsahu 1,5–2 litry. Nešlo však jen o běžný nepořádek nebo pohozené odpadky. Láhve
byly naplněny močí a jejich obsah napovídá tomu, že byly do těchto míst pohozeny záměrně. 
Je až šokující, čeho mohou být někteří lidé schopni! 

M.M.

Na podzim jsem na obecním úřadě upozornila na děravý plot na hřbitově a nemožnost uzavření branky 
(u kontejneru). 
Také jsem upozornila na nepořádek na staveništi nového domu a jeho okolí v ulici Borky. Dnes je vše 
v pořádku. 
Dík za práci a pochopení. O. H.

Poděkování
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Setkání jubilantů
Dne 29. listopadu 2007 v 17.00 hod se v restauraci U Husara konal společenský večer pro jubilanty. Toto
setkání pořádal Sbor pro občanské záležitosti pod záštitou obce a ve spolupráci se Základní školou 
v Sokolnicích. 
Také já jsem se této zajímavé besedy zúčastnila a byla jsem příjemně překvapena jak krátkým kulturním
programem našich školáků tak i milým prostředím. Ráda vzpomínám na své dětství a celý život, prožitý 
v naší vesnici. Toto setkání nám právě dalo možnost popovídat si se svými vrstevníky a společně 
si zavzpomínat. Pro jubilanty se tato akce pořádala poprvé a setkala se s velmi kladným ohlasem. Někteří
z přítomných však jen litovali toho, že setkání netrvalo déle. Škoda jen, že mnozí z jubilantů dali přednost
programu v televizi a záhy odešli ke svým domovům. Možná, že pro příště by se mohla tato akce konat již
v odpoledních hodinách. 
Děkuji všem, kteří nám toto příjemné setkání umožnili. Vždyť ne ve všech okolních vesnicích se o svoje
jubilanty tak vzorně starají, jako v naší obci.

Z vyprávění zúčastněné jubilantky  M.M.

Pošta pro tebe
V informacích, uveřejněných časopisem Chvilka pro Tebe se objevují prosby lidí, kteří hledají kontakty na
své blízké a pátrají po nich  prostřednictvím televizního pořadu  Pošta pro Tebe. V loňském roce se tam
objevila výzva, zda někdo zná nebo například nepřišel do styku se synem pana Jána Ohára, narozeného 
v posledních dnech 2. světové války, nebo těsně po ní. Otec učil český jazyk v Užhorodu a  v posledních
dnech války se údajně ukrýval v Sokolnicích u Brna u přátel. V květnu 1945 se odtud vydal na kole přes
Slovensko do Užhorodu. Syn se možná jmenuje jako otec. 
Vaše případné informace o hledané osobě můžete sdělit i prostřednictvím členů naší redakce. 

M.M.

Plán zájezdů do termálních lázní
I v letošním roce jsme pro vás připravili zájezdy do termálních lázní v Györu v Maďarsku. Tyto lázně slou-
ží k léčení revmatických potíží, onemocnění pohybového ústrojí, chorob kožních, gynekologických, kos-
terního a nervového systému a zažívacího ústrojí.
Bazénů je zde devět, šest plně krytých a tři jsou venkovní, ve všech je termální voda a ta je teplá od 29°C
do 38°C . U vstupů do bazénů je teplota vody uvedena. Ve všech bazénech je mnoho léčebných a zážitko-
vých prvků, např. 2 tobogány, 2 umělé řeky, noční bazén, umělá jeskyně, vodní masáže ze stěn i ze dna ba-
zénů, perličkové koupele, vířivé masáže a další atrakce. Vše můžete využívat a vše je v ceně vstupného.
Díky tomu, že bazény jsou kryté, nemá ani to nejhorší počasí vliv na dobré koupání a dobrou náladu.
V areálu lázní je pamatováno i na občerstvení. Jsou zde dvě restaurace, kde se můžete najíst maďarských
jídel a bar, ve kterém si můžete koupit třeba poháry, kávu nebo pivo. K mezinárodnímu dni dětí připraví-
me zájezd pro děti i rodinné příslušníky na termín, který je zde také uveden. O tom, kam pojedeme 
budeme včas informovat. Také jsme naplánovaly nákupní zájezdy do Polska. Na nic nečekejte, vyberte si
termín a včas se přihlaste.

• 1. březen Györ • 15. březen Polsko • 12. duben Györ • 24. květen Györ • 31. květen MDD • 28. červen Györ
• 26. červenec Györ • 20. září Polsko • 27. září Györ • 25 říjen Györ • 15. listopad Györ • 6. prosinec Györ •

Míla Vondálová a Marie Fojtlová

Statistika počtu obyvatel (Obec Sokolnice r. 2007)
Počáteční stav: 1911 obyvatel
narození: 15 dětí, přistěhování: 123 obyvatel, odstěhování: 26 obyvatel, úmrtí: 42 obyvatel, 
uzavřeno: 15 manželství, rozvedeno: 5 manželství. 
Konečný stav: 1976  obyvatel, z toho: 961 mužů a 1015  žen

Ivana Zmrzlá, evidence obyvatel
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Vzpomínka na naše milované rodiče Františku a Františka Blažkovy

Letos 24. února by se naše maminka dožila 100 let a tatínek by se 24. ledna 2008 dožil 106 let.
Téměř celé století prožili v Sokolnicích a také zde svůj život naplněný prací dožili.

Za celou rodinu dcery Alena a Olga

V rámci celého teritoria Obvodní oddělení Policie ČR Židlochovice bylo spácháno celkem 495
trestných činů, z čehož se podařilo objasnit 219 trestných činů, t.j. 44,24 %.

Celkem bylo v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 spácháno v teritoriu obce Sokolnice 37 trest-
ných činů, přičemž u 5 trestných činů byl zjištěn pachatel.

Skladba trestných činů:
krádeže věcí z vozidel a součástek vozidel: 12 případů
krádeže vloupáním do objektů firem a garáží: 6 případů
krádeže vloupáním do rodinných domů, novostaveb, jiných zařízení a rekreačních chat: 5 případů
krádeže prosté: 7 případů
odcizení motorových vozidel: 1 případ
řízení vozidla pod vlivem návykové látky: 1 případ
ostatní trestná činnost (jedná se o poškozování cizí věci a požáry): 5 případů

U trestných činů převládají majetkové trestné činy, tj. krádeže věcí z vozidel, vloupání do objektů
firem a krádeže prosté.

Celkem bylo za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 v teritoriu obce Sokolnice spácháno 36 pře-
stupků, z čehož byl u 13 přestupků zjištěn pachatel.

Skladba přestupků:
přestupky proti majetku: 24 případů
přestupky na úseku ochr. proti alkoholismu a jiným tox.: 1 případ
přestupky proti občanskému soužití: 8 případů
přestupky proti veřejnému pořádku: 3 případy

Dále bylo v obci Sokolnice provedeno 88 šetření. Tato šetření se týkala součinnosti s ostatními
složkami Policie ČR, zpráv pro soudy a dalších státních organizací.

Spolupráce s orgány obce:
Spolupráce s Obecním úřadem Sokolnice je na velmi dobré úrovni.

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Sokolnice za rok 2007
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Leden je opravdu krásný měsíc. Nemyslím tím počasí, neboť čím
jsem starší, tím méně mám ráda zimu. Ale je to měsíc, kdy si lidé na-
jdou na sebe čas. Setkávají se nejenom při přátelských posezeních,
ale i na různých společenských akcích. A nejhezčí jsou vždy plesy.
Ženy se mohou nastrojit jako princezny a mužům to v oblecích tolik
sluší...
Školní ples má ještě jednu krásnou tradici. Do společnosti se tu 
uvádějí žáci 8. a 9. třídy. A najednou všichni vidíme, že nám z těch
našich dětí rostou krásní lidé. Děvčata jsou v bílých róbách jako 
nevěsty a kluci nesou hrdě vzpřímená ramena. Ani letos nebyla tato
tradice porušena. O půl deváté zazněly slavnostní tóny a všechny oči
se upřely na tanečníky polonézy. Blikaly fotoaparáty a vrněly 
kamery. Pro „děti“ to byl určitě krásný zážitek. Někteří měli trochu
ztěžklé nohy trémou, jiným ztuhl úsměv na tváři, ale přiznejme si, 
že nikdo z nás to neviděl. Obdivovali jsme eleganci, krásu, mládí 
a nadšení.
V červnu nás tito tanečníci opustí a na příštím plese přijdou noví.
Tak jako každý rok. A stejně jako každý rok, budou před plesem něk-

teří rodiče pomáhat s přípravou této krásy. Letos se zapojilo třináct nadšených rodičů, kteří šplhali po žeb-
řících, roznášeli pozvánky, sháněli dary do tomboly a na plese zajišťovali jeho organizaci. Chtěli bychom
všem těmto lidem poděkovat nejen za pomoc, ale i za jejich přízeň. Bylo nám s nimi dobře a doufáme, že
se budeme společně setkávat stále častěji.
Leden je opravdu krásný měsíc. Tak za rok na školním plese na shledanou.

Leden – měsíc plesů

Jana Pátková

ZE ŠKOLY

Zápis do 1. třídy
O Vánocích Ježíšek rozdal nové aktovky a pouzdra budoucím prvňáčkům a začaly se dít věci. Předškoláci
se přišli podívat do 1.třídy, co je čeká a nemine a 19. ledna přišel den D. 

Byla to sobota, přesto škola měla otevřené dveře. V přízemí paní učitelky vítaly ro-
diče s dětmi. Děti pod vedením starších kamarádů plnily pohádkové úkoly, snažily
se přesvědčit o své šikovnosti a pózovaly před fotoaparáty. 
Ani rodiče nezaháleli. Zapisovali s paní ředitelkou své děti do školy, fotili, natáčeli
a pomáhali s malováním obrázků. 
Bylo to nejen velice příjemné dopoledne, ale i úspěšné. Po několika „hubených“ le-
tech se podařilo zapsat 28 prvňáčků. Přejeme jim velikou chuť do učení, elán ke
zvládnutí náročných úkolů a velice se na ně těšíme.

Sbírám, sbíráš, sbíráme s panem Popelou
V lednu se uskutečnila druhá část soutěže škol ve sběru starého papíru. A že jsme opravdu národ soutěži-
vý, dokázalo nadšení nejen školáků, ale i široké veřejnosti.
S úsměvem a spokojeným výrazem ve tváři přicházeli „malí i velcí“ s plnými náručemi či kárkami novin,
časopisů i kartonů.
Celkem jsme sebrali 3 763,5 kg papíru. Nejvíc přispěla 7. třída – 1 128 kg. Mezi nejlepší sběrače patří na
I. stupni Bára Urbanová a na II. stupni Aneta Toporová.
Začátkem dubna proběhne 3. část soutěže. Termín bude opět předem vyhlášen nejen ve škole, ale 
i rozhlasem.
A pak už budeme pouze čekat na celostátní vyhlášení výsledků. Doufejme, že budeme úspěšní. S přispě-
ním vás všech by se to mohlo podařit.
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SOKOLNICKÝ ZPRAVODAJ – vydává obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. Sokolnický zpra-
vodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.
Datum vydání 15. 2. 2008. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 3 je 14. března 2008. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou na
níže uvedené adresy, na disketě nebo v papírové podobě členům komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje:
Butalová Zita zitab@seznam.cz Šustrová Jarmila jarma@volny.cz
Černý Jan jcmail@volny.cz Mifková Mirka Filip Debef filip@debef.cz

Tříčlenná rodina s vychovaným psím mazlíčkem hledá podnájem na dobu určitou (cca půl roku až rok)
v Sokolnicích a okolí (vazba na MŠ Sokolnice). 

Kontakt: Marcela Uhlířová, mobil: 604 836 873

Z HISTORIE

Z historie obce
V sobotu 12. ledna 2008 v ranních hodinách, nás probudil zvuk sirény, ohlašující v našem okolí
vznik požáru. Až později jsme se dozvěděli, že ničivé plameny tentokrát pohltily část objektu bý-
valé „Ovčírny“, v současné době provozovny autodopravce pana  Matějky. Byl to vedle požáru
skladu dřevěných briket na vlakovém nádraží v roce 2007 jeden z největších požárů v okolí.
Dříve ohlašoval vznik nebezpečí a ohně hlas zvonu na zdejší zvonici. V minulosti v naší vesnici –
jako tehdy všude – bylo hojně slaměných (doškových) střech a tím si můžeme vysvětlit, že při 
tehdejších požárech vyhořelo v Sokolnicích téměř vždy více domů. Poslední slaměná střecha 
byla na domě Františka Burka č. 44 (viz. přiložená fotografie) Snad největší ze sokolnických 
požárů vnikl dne 25. srpna 1853 o páté hodině k večeru. Protože není zaznamenáno, kde oheň 
vnikl, můžeme však soudit, že byl asi velký vítr a oheň se rozšířil z horního konce vesnice 
a zastavil se až u čísel 11, 12, 13 ( nyní pošta, Bohdálkovi a Vránovi).  Zničena byla také východní
část Mrtvé cesty ( ulice Masarykova) a střed vesnice u nynější kaple. Vyhořelo tehdy 21 domů 
a požár se zastavil u čísla 30 (nyní Salajkovi). Budova staré školy (nynější zdravotní středisko) 
zůstala nepoškozena. Pro poškozené byla podniknuta v obci sbírka a také i v obcích okolních. 
V Sokolnicích bylo určeno, aby sedlák dal 3 rýnské, pololáník 2 rýnské, čtvrtláník 1 rýnský 
a domkaři po 30 krejcarech. V dubnu 1855 oplatily Sokolnice pomoc  telnickým vyhořelým, 

v roce 1856 se konala v květnu sbír-
ka pro vyhořelé ze Žatčan, v září pro
Kobylnice a v říjnu pro Újezd. 
Další velký požár v Sokolnicích
vznikl 20. června 1857 kdy vyhořelo 
9 domů. Oheň zachvátil část vesnice 
v místech od č. 13 (nyní Vránovi)
směrem do ulice U Rybníka. I na 
tyto postižené byla uskutečněna 
peněžitá sbírka. Obce i občané si vy-
pomáhali a zmírňovali tak postiže-
ným bídu.

Čerpáno a upraveno z kroniky obce Sokolnice
M.M.
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