
Vá�ení spoluobčané, 
ve dnech 20. a 21. října 2006 proběhnou i v na�í obci komunální volby. Občané mohou na dal�í čtyři

roky zvolit své zástupce do obecní samosprávy. Tato událost je příle�itostí ke zhodnocení právě končícího
volebního období. Z pohledu obecního zastupitelstva a snad i ze strany občanů lze pova�ovat uplynulé
čtyři roky za úspě�né. Obec dokončila stavbu in�enýrských sítí pro nové domy v lokalitě Nad Vrbím, vy-
budovala po celé obci spla�kovou kanalizaci, novou čistírnu odpadních vod, v části obce dostavěla či re-
konstruovala de�ťovou kanalizaci, opravila část chodníků a místních komunikací, do konce roku dokončí
i cyklostezku směrem k rozvodně a pro na�i hasičskou jednotku zajistila moderněj�í cisternové auto. Pod
Strá�í ji� stojí 27 nových rodinných domů, na ulici Kobylnická byla zahájena stavba 36 rodinných domů,
na podzim se začnou stavět dal�í byty a řady gará�í v lokalitě Pod Strá�í (59 bytových jednotek, 44 gará�í,
38 parkovacích míst) a bývalý areál kasáren �Předky� je připraven ke stavbě 194 bytů a 326 gará�ových
a parkovacích stání. Za významnou lze pova�ovat i přípravu dokumentace na stavbu víceúčelové sportovní
haly před Integrovanou střední �kolou Sokolnice a dále i fakt, �e se obci podařilo získat do vlastnictví
budovu nákupního střediska a je tak zaručena určitá kultura prodeje. Celkově byla na investice a opravy
z rozpočtu obce vynalo�ena částka přibli�ně 200 milionů korun a na mimořádných dotacích se podařilo
získat cca 100 milionů korun. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat v�em dobrovolným organizacím (TJ Sokol, rybáři, zahrádkáři, hasiči,
červený kří�, myslivci, hudební skupiny a dal�í) za jejich aktivní přístup. Poděkování patří i sokolnickým
házenkářům, kteří se probojovali do první ligy a dělají dobrou reklamu na�í obci. Na společenském �ivotě
se také podíleli členové komisí, výborů, sboru pro občanské zále�itosti, rady a zastupitelstva. V�em těmto
organizacím patří díky za to, �e obec po stránce zájmové, sportovní a kulturní opravdu �ije. 

Také děkuji v�em sokolnickým občanům, kteří se podíleli na činnosti obce, a pro které jsou Sokolnice
�jejich� obcí.

Jiří �ivotský, starosta obce

Volební období 2002�2006
Dovolte nám, abychom v tomto volebním zpravodaji zrekapitulovali právě končící volební období a při-

pomněli si, s čím jsme se v uplynulých čtyřech letech setkali. Dne 1. a 2. listopadu 2002 proběhly v obci
volby do obecního zastupitelstva, ve kterých kandidovalo pět volebních stran (KDU-ČSL, Sokol Sokol-
nice, Sdru�ení nezávislých kandidátů, KSČM, Národní sjednocení) a ze kterých vze�lo ní�e uvedené
zastupitelstvo. Mo�ná si vzpomínáte na různé volební sliby kandidujících stran a nyní mů�ete porovnat,
co se komu podařilo.

Sokolnický
zpravodaj

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ŘÍJEN 2006Zdarma



SOUČASNÉ SLO�ENÍ ZASTUPITELSTVA:

Jméno zastupitele funkce zvolen za stranu

Jiří �ivotský starosta obce KDU-ČSL
Ing. Vladimír Kotolan místostarosta Sokol Sokolnice
MVDr. Josef Umlá�ek člen rady Sdru�ení nezávislých
Ing. Jan Dvořák člen rady KDU-ČSL
Zita Butalová člen rady Sdru�ení nezávislých
Ing. Pavel Král předseda kontrolního výboru Sokol Sokolnice
Jitka Sekaninová člen finančního výboru KSČM
Josef Hradílek člen finančního výboru Sokol Sokolnice
Klement Dudák člen kontrolního výboru KDU-ČSL
Ing. Jarmila �ustrová předseda komise �Sokolnický zpravodaj� Sdru�ení nezávislých
Anna Nečasová předseda komise cest. ruchu KDU-ČSL
Zdeněk Fric předseda komise pro mláde� Sokol Sokolnice
Bo�ena �ustrová předseda sociální komise KDU-ČSL
Ing. Oldřich �ivotský člen komise pro mláde� Sdru�ení nezávislých
Jan Schoř nezařazen KSČM
Jan Jevický v průběhu volebního období zemřel KSČM

ROK 2002
Přibli�ně v polovině roku získala obec bezúplatným převodem od státu bývalý vojenský areál v trati

Předky v účetní hodnotě přes 100 milionů korun. Převod areálu byl významný pro dal�í �ivot v obci,
neboť se tím odbouralo riziko, �e stát přestaví tento prostor na věznici či utečenecký tábor. Stinnou
stránkou převodu byly nevypořádané vlastnické vztahy k pozemkům, kdy více ne� polovina areálu pat-
řila soukromým osobám. V závěru roku byla vět�ina pozemků vykoupena nákladem přibli�ně 2 mili-
ony korun. 

V září 2002 byla zahájena stavba technické infrastruktury v lokalitě Nad Vrbím v hodnotě necelých
27 milionů korun. Jednalo se zejména o komunikace, de�ťovou a spla�kovou kanalizaci, vodovod a plyno-
vod v ulicích Borky a U Ba�antnice. Práce byly prováděny jen s velkými obtí�emi, neboť celý podzim
pr�elo. Do konce roku se tak podařilo provést práce za 8,6 milionu korun.

Ve druhé polovině roku byla dokončena instalace �Místního orientačního systému � II. etapa� (MOS)
nákladem 214 tisíc. Na MOS se podařilo získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve vý�i
150 tisíc. Systém označuje nejen názvy ulic, ale i důle�ité komunální cíle, co� je přínosem zejména pro
náv�těvníky na�í obce. 

ROK 2003
K významné změně do�lo hned od 1. 1. 2003. Od toho data se staly základní a mateřská �kola příspěv-

kovými organizacemi s právní subjektivitou. V praxi to znamená, �e stát a obec poskytují těmto �kolským
zařízením peníze a ona hospodaří podle svého uvá�ení. 

V souladu se zákonem byla před obecním úřadem instalována nová úřední deska, prostor kolem nově
vydlá�děn zámkovou dla�bou a umístěny i dva stojany na kola.

Od jarních měsíců pokračovalo budování dal�ích částí technické infrastruktury v lokalitě Nad Vrbím.
Přibli�ně do poloviny roku bylo kompletně dokončeno prodlou�ení komunikace v ulicích Za Sýpkou a �la-
panická a stavba kanalizací, vodovodu, plynovodu a provizorní staveni�tní komunikace v ulicích Borky
a U Ba�antnice. Kromě toho byly do země ulo�eny rozvody elektrické energie, kabelové televize, veřej-



ného osvětlení a místního rozhlasu. Na tuto akci bylo v uvedeném roce vydáno přibli�ně 11 milionů korun.
V říjnu 2003 byla uvedena do provozu kabelová televize v ulicích Nad Vrbím, U Ba�antnice a Borky. 

Přibli�ně v pololetí částečně vyhovělo Ministerstvo zemědělství ČR �ádosti obce o poskytnutí finanční
podpory na stavbu spla�kové kanalizace a poskytlo obci nenávratnou dotaci ve vý�i 8,39 milionu korun.
Do konce roku byla ulo�ena spla�ková kanalizační síť na ulicích �lapanická, Václava Haňky, Tuřanská,
Na Padělkách a Brněnská. Celkový náklad stavby činil 10,6 milionu korun s tím, �e povrchy komunikací
a chodníků byly dokončeny (a uhrazeny) a� v následujícím roce. 

V květnu a červnu byla provedena rekonstrukce chodníků na ulici Masarykova (od základní �koly po
zdravotní středisko) a oprava chodníku na ulici �lapanická. Obě stavby představovaly finanční náklad

596 tisíc korun.  
Přibli�ně v polovině roku rozčeřila hladinu obce zpráva, �e vojsko

hodlá na �Staré Hoře� postavit nový páteřní radar. Obec si proto ne-
chala vypracovat nezávislou studii mo�ných vlivů. Z ní vyplývá, �e
stavba nebude mít negativní vliv na �ivotní prostředí a zdraví obyvatel
na�í obce. Je v�ak nesporné, �e se jedná o stavbu, která nepatří do chrá-
něné památkové zóny Slavkovského boji�tě. Proto obec vystupovala
proti tomuto záměru, nakonec v�ak byla jako účastník řízení z dal�ího
projednávání vyloučena. 

V červnu proběhla rozsáhlá oprava �kolního hři�tě. Byla provedena
oprava oplocení, kompletní výměna celého povrchu a řada dal�ích
prací. 

V červnu si také obec připomněla 130. výročí zalo�ení �koly v So-
kolnicích. Při této příle�itosti sehrály děti představení pohádky �Prin-
cové jsou na draka� a veřejnost se mohla na výstavě fotografií a růz-
ných předmětů seznámit s historií �koly. 

Ve druhé polovině roku se pová�livě začal roz�iřovat havarijní stav komunikace na ulici Brněnská.
Správa a údr�ba silnic odmítala provést opravu, dokud nebude zabezpečeno odvedení de�ťových vod tak,
aby nedocházelo k podmáčení silničního pozemku. Proto obec vybudovala novou de�ťovou kanalizaci na
ulici Brněnská (od domu pana Macha po kři�ovatku s ulicí Na Výhoně). Současně s touto stavbou byla také
polo�ena nová de�ťová kanalizace Na Skalce. 

ROK 2004
V měsíci březnu bylo na základě povolení obecního úřadu vykáceno 15 vzrostlých  stromů na ulici

Ka�tanová. Toto  rozhodnutí rozdělilo občany na dva tábory. Jedni byli rádi, proto�e ze stavu stromů měli
skutečně strach. Druhá skupina je v�ak přesvědčena, �e stromy nebyly v tak �patném stavu a stačilo je jen
prořezat. Ze znaleckého posudku jasně vyplynulo, �e v�echny uvedené stromy jevily více či méně rozsáhlé
známky mechanického po�kození a byly napadeny dřevo-
kaznou houbou. Dal�ím důvodem byla i stra�ná událost před
několika lety, kdy padající strom zabil na hři�ti dva na�e spo-
luobčany. Zdraví lidí, či dokonce jejich �ivot, má skutečně
vět�í hodnotu. 
Čtvrtek 6. května se nesmazatelně vryl do paměti na�ich

spoluobčanů. Linkový autobus ČSAD Brno ve 4,37 hod.
čelně narazil do pilíře �elezničního mostu. Na místě zasaho-
valy tři hasičské jednotky s pěti zásahovými vozy a sedm sa-
nitních vozů. Při nehodě bylo zraněno celkem 40 osob. Zra-
nění dvou osob bylo ohodnoceno jako lehké, patnácti jako
středně tě�ké, sedmnácti jako tě�ké (neohro�ující �ivot),

Opravený chodník v ulici Masarykova

Havárie autobusu



dvou jako tě�ké (potenciálně ohro�ující �ivot) a tři jako tě�ké (ohro�u-
jící �ivot). Na místě zemřela na�e spoluobčanka paní Bo�ena Bártová.
Bohu�el v pátek na následky zranění zemřela dal�í na�e občanka paní
Eva �tafová a v sobotu i řidič autobusu. Později na následky zranění
zemřela i paní Anna Řezníčková. Uvedená tragédie dala bohu�el za
pravdu obecnímu úřadu, který předtím opakovaně po�adoval provedení
potřebných stavebních úprav. Stát, který silnici vlastnil a spravoval, ne-
měl v�ak nikdy peníze. V roce 2004 v�ak ji� byla komunikace majetkem
Jihomoravského kraje. Proto se na základě rozhodnutí krajské rady ze
dne 13. 5. 2004 začala zaji�ťovat potřebná dokumentace a samozřejmě
i peníze. Příprava stavby nebyla jednoduchá, neboť záměrem kraje bylo
vyře�it nejen úpravy �elezničního mostu, ale i silnice a� k rozvodně.
Dal�í komplikací byla nutnost sladit v�e také podle po�adavku Českých
drah. Do konce roku byl vypracován investiční záměr a provedeny geo-
logické průzkumy.Ve druhé polovině roku byla také na most umístěna

pamětní deska, která připomíná uvedenou tragédii. Po dobu rekon-
strukce mostu je deska sejmuta a bude znovu umístěna na nový most. 

V jarních měsících provedla správa a údr�ba silnic generální opravu
části vozovky na ulici Brněnská (od nám. Z. Fialy po dům pana Ma-
cha). Krajnice silnice byla zpevněna a na nejvíce nebezpečném úseku
správa instalovala i nové svodidlo. Po skončení prací byl dopracován
i projekt na rekonstrukci přilehlého chodníku a v říjnu byl polo�en
nový chodník  ze zámkové dla�by (nákladem 254 tisíc).

V květnu zahájila firma VA�STAV s. r. o. výstavbu 27 nových
rodinných domů v lokalitě Pod Strá�í. Nová zástavba je tvořena jak
řadovými rodinnými domy, tak dvojdomky nebo samostatně stojí-
cími domy. V nabídce byly 3 typy domů s gará�í a u�itnou plochou
od 102m2 do 136 m2 na pozemcích od 236 m2 do 898 m2. Prodejní
cena kompletně dokončeného rodinného domu i s pozemkem se
pohybovala od 2,7 milionu korun. Výstavba byla dokončena za dva
roky a v srpnu 2006 byly domky předány jejich novým majitelům. 

Do závěrečné fáze se dostala �ádost obce o poskytnutí finanční
podpory na stavbu spla�kové kanalizace. Vět�inu    finančních prostředků poskytlo Ministerstvo země-
dělství ČR. Toto ministerstvo po�adovalo dolo�it, �e obec je schopna uhradit i zbývající částku potřeb-
nou na uhrazení finančně tak náročné stavby. Proto bylo zastupitelstvem rozhodnuto, �e obec si peníze

vypůjčí u některé banky. Po shromá�dění nabídek
byla vybrána Česká spořitelna a.s., která obci nabídla
nejlep�í podmínky a půjčila 25 milionů korun.
V úterý 17. srpna mohla být zahájena dal�í etapa vý-
stavby spla�kové kanalizace. Do konce roku 2004
bylo ulo�eno kanalizační potrubí v nádra�ní čtvrti
Telnice a v části na�í obce. Současně probíhaly práce
na roz�íření čistírny odpadních vod v obci Telnice.
Ministerstvo poskytlo obci 72,82 milionu korun, Ji-
homoravský kraj 18 milionů a dále 500 tisíc na pro-
váděcí dokumentaci. V�echny uvedené částky jsou
nenávratné dotace. Později se podařilo je�tě prostřed-
nictvím České spořitelny a. s. získat i dal�í dotaci ve
vý�i 1,5 milionu korun z Evropské unie na částečné
pokrytí úroků z úvěru. I Jihomoravský kraj ka�do-

Pamětní deska

Stavba ČOV

Opravený chodník v ulici Brněnská



ročně poskytuje obci dotaci na krytí úroků, i kdy�
v men�ích částkách. V roce 2004 byla postavena
kanalizace v hodnotě 52,3 milionu korun. 

Současně bylo také rozhodnuto o rozsahu do-
stavby (rekonstrukce) de�ťové kanalizace. V ně-
kterých místech bylo velmi �ádoucí, aby současně
se stavbou spla�kové kanalizace byla polo�ena
(opravena) i kanalizace de�ťová. Pozděj�í stavba
by byla technicky náročněj�í a finančně nevý-
hodná. S ohledem na finanční mo�nosti proto byla
schválena novostavba de�ťové kanalizace na ulici
Ka�tanová (od kři�ovatky Krakovská po Zlatý po-
tok), rekonstrukce stoky kolem rybníka (od ulice
Zahradní do Zlatého potoka) a rekonstrukce stoky
na ulici Komenského (od ulice Ulička do Zlatého
potoka). Dostavba a rekonstrukce de�ťových stok si vy�ádaly finanční náklad 6,77 milionu korun a byly
prováděny a� v roce 2005. 

V červnu rozhodla rada obce o posunutí termínu dostavby komunikací a chodníků v ulici U Ba�antnice
a Borky. Obec se ve smlouvě se stavebníky zavázala, �e povrchy dokončí v roce 2004, v případě prodlení
do konce roku 2005. Důvodem pro odsunutí byla bohu�el skutečnost, �e do poloviny roku 2004 si je�tě asi
třetina stavebníků vůbec nepo�ádala o stavební povolení. Obec na stavbu byla připravena � měla vyčle-
něny peníze na účtu, podepsanou smlouvu o dílo i stavební povolení. A rozhodování to nebylo lehké, neboť
odsunutím termínu z roku 2004 na 2005 současně rozhodla, �e dostavba chodníků a komunikací bude
o více ne� 900 tisíc korun dra��í díky zvý�ené dani z přidané hodnoty.   

V září rozhodlo zastupitelstvo o prodeji části pozemku mezi ulicí Ka�tanovou a su�ičkou na výstavbu
nových rodinných domů firmě FP REAL s. r .o. Prodávaný pozemek měl výměru přibli�ně 2,2 ha a pro-
dejní cena činila 5.639.100 Kč. Obci zůstal ve vlastnictví pruh �iroký cca 10 m kolem ulice Kobylnická
(pro výsadbu zeleně) a pruh �iroký cca 20 m kolem ulice Ka�tanová (pro výsadbu zeleně a zřízení autobu-
sové zastávky). Kupující na svoje náklady buduje kompletně v�echny in�enýrské sítě na tomto sídli�ti a po
kolaudaci je bezúplatně předá obci Sokolnice. Zahájení stavby se stále odsouvalo díky slo�itým jednáním,
zejména s krajskou  hygienickou stanicí. Ta po�adovala jasné a jednoznačné zaji�tění, aby bydlení v novo-
stavbách nebylo ru�eno hlukem ze sousední vlečky a areálu firmy �rot Gebeshuber. 

V září také zastupitelstvo rozhodlo o zakoupení objektu nákupního střediska na ulici Komenského
č. p. 10 z majetku COOP Morava s. r. o. do vlastnictví obce Sokolnice za cenu 4.250.000 Kč i o jeho pro-

deji. Důvodem pro zakoupení a jeho následný
prodej bylo zaji�tění patřičné úrovně prodeje zá-
kladních potřeb pro na�e občany. Motivací nebyl
finanční zisk pro obec, ale vytvoření vhodného
prostředí, aby bylo v silách podnikatelů uhradit
kupní cenu a potřebné slu�by zaji�ťovat. Záměr
prodat uvedenou nemovitost byl nejen zveřejněn
na úřední desce, ale s nabídkou  odprodeje byli
písemně osloveni i občané, kteří ji� v minulosti
projevili zájem o koupi tohoto objektu. Podmín-
kou prodeje bylo jeho vyu�ití v souladu s územ-
ním plánem, tzn. občanská vybavenost, pro-
dejny apod. Prodejní cena činila 4.400.000 Kč
a zahrnovala náklady na kupní cenu pový�enou
o daň z převodu nemovitostí a dal�í náklady,
které obci vznikly. 

Stavba kanalizace v ulici Ka�tanová

Nákupní středisko



Rok 2005
Několik let zaji�ťovala v obci ostrahu firma Navos Group. Od začátku ledna do�lo ke změně a tuto

slu�bu začala zaji�ťovat agentura pana Stře�tíka. Pro občany se v�ak nic nezměnilo, rozsah slu�eb zůstal
stejný. Ostraha dohlí�í zejména na veřejný pořádek a dodr�ování nočního klidu. Pracovníci ostrahy se
v obci pohybují nepravidelně, zejména ve večerních a nočních hodinách. Zvý�enou pozornost věnují zaří-
zením obce, sokolskému hři�ti, prostoru kolem rybníka a restauracím. Ka�dý občan, který zjistí jakékoliv
podezřelé jednání různých osob na katastru na�í obce (v kteroukoliv denní či noční dobu), má mo�nost
zavolat na mobilní telefon 606 236 852 (případně 606 478 909, nebo 606 600 661). Výjezdová jednotka
potom zařídí v�e potřebné. 

Od března pokračovala stavba spla�kové kanalizace v na�í obci. Pokládaly se trubní řady, budovaly čer-
pací stanice a intenzivně pokračovaly i práce na čistírně odpadních vod v Telnici. Přesto, �e ve smlouvě

o dílo byl uveden termín dokončení a� v prosinci 2005, po�adovala obec
po dodavateli prací zkrácení lhůty do prázdnin. Bohu�el provádění
stavby (zejména kolem rybníka a Zlatého potoka) bylo mnohem kompli-
kovaněj�í, ne� se předpokládalo. V některých místech se objevily tekuté
písky a zemina ve výkopu byla staticky neúnosná. Proto se v délce více
ne� kilometr musela kopat hlub�í rýha, dno vyplnit kamenivem a zpev-
nit textilií. Kvůli těmto komplikacím nemohla být lhůta pro výstavbu
příli� zkrácena. Kanalizace byla dokončena dne 29. září (s výjimkou
jednoho úseku u kasáren v ulici Polní). Nepříjemným zji�těním bylo sta-
novisko energetiky, �e tato společnost není schopna v dohledné době in-
stalovat elektroměry na čerpací stanice a tím umo�nit jejich zprovoz-
nění. Stavba tak byla uvedena do provozu a� na podzim (po dodání
elektroměrů). Čistírna odpadních vod byla připravena ke spu�tění v čer-
vnu a dne 25. 7. 2005 povolilo �ivotní prostředí její provoz. V průběhu
celého roku pokračovaly práce na opravách povrchů krajských komuni-
kací. Místní komunikace a chodníky se začaly opravovat a� v roce 2006.
V roce 2005 bylo za stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod uhra-

zeno 66,5 milionu korun. Celá nově vybudovaná kanalizační
síť, včetně čistírny odpadních vod v obci Telnice je majet-
kem na�í obce. Proto�e část kanalizace a čistírny bude slou-
�it i pro občany obce Telnice, spolupodílela se na stavbě
i tato obec a přispěla částkou 9,8 milionu korun. 

Při stavbě kanalizace nabídla obec občanům, �e zajistí
stavbu části kanalizační přípojky v místech, kde je kanali-
zační řad veden v silnici. Tuto část přípojky nehradili
zájemci v plné vý�i, asi dvě třetiny nákladů uhradila obec
ze svého rozpočtu. 

Na konci března se uskutečnilo veřejné setkání občanů se zá-
stupci firmy Kordis JMK s. r. o., kteří  připravovali zapojení
i na�í obce do �Integrovaného dopravního systému� (IDS).
Funkci celého systému vysvětlil a na otázky přítomných odpovídal ředitel firmy Ing. Jaromír Holec. IDS byl
spu�těn a� k 1. září, neboť dříve nebyl dostavěn přestupový terminál před �elezniční stanicí. 

V květnu schválilo zastupitelstvo záměr bezúplatného převzetí vojenských bytovek na ulici Nová z ma-
jetku státu do vlastnictví obce s tím, �e je nabídne k prodeji. Přednost při koupi budou mít nyněj�í nájem-
níci. Podle vyjádření zástupce správy vojenského bytového fondu budou byty na obec převedeny do konce
roku 2006. Současně byl schválen i záměr po�ádat ministerstvo obrany o bezúplatný převod areálu býva-
lých kasáren na Prateckém kopci, neboť armáda prohlásila část tohoto vojenského objektu za nepotřebnou. 

Konkrétně se jedná o budovu, která byla armádou vyu�ívána k ubytovaní vojska, kuchyňský blok, hos-
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podářské zázemí, okolní pozemky a bývalý autopark. Zá-
měrem obce je vyu�ití areálu v oblasti turistického ruchu
a část i komerčně. V rámci projektu �BROWN-    FI-
ELDS� (který hradil Jihomoravský kraj jako jeden ze
dvou pilotních projektů v JM kraji) bylo doporučeno
v objektu zřídit ubytování se 62 pokoji (od turistické uby-
tovny a� po ubytování středního standardu), restaurační
komplex (restaurace + kavárna + venkovní terasa), téma-
tický park �Bitva tří císařů� s vnitřní i venkovní expozicí,
relaxační a wellness centrum (vířivka, sauna, masá�e,
malé fitcentrum) a východní část venkovního areálu upra-
vit pro sport a relaxaci (parková úprava, venkovní bazén,
tenisový kurt, minigolf a víceúčelové hři�tě). Součástí je

samozřejmě i parkovi�tě. Celkový náklad na uvedenou přestavbu představuje částku 40 milionů korun. Fi-
nancování se předpokládá ze soukromých zdrojů, nikoliv z rozpočtu obce. 

Po poměrně slo�itých jednáních byl v květnu předlo�en konečný návrh ře�ení kři�ovatky u benzínové
čerpací stanice. Zatím co u �elezničního mostu nenastal �ádný problém, z technických důvodů byla Policií
ČR akceptována pouze jedna varianta okru�ní kři�ovatky. Ostatní byly neprůchodné z důvodu jejich roz-
poru s platnými předpisy pro dopravní stavby - kři�ovatky. Schválená varianta v�ak měla bohu�el i nega-
tivní stránku, neboť vy�adovala vstup na soukromé pozemky. Obec proto navrhla občanům, kteří byli ma-
jiteli dotčených pozemků, aby potřebnou část obci odprodali či směnili za jiný obecní pozemek. Nikdo
z oslovených neodmítl a potřebné pozemky se tak podařilo zajistit. Později se ukázalo, �e bude nutné pro-
vést je�tě výkup men�ích částí pozemků pro narovnání silnice. I zde občané vyhověli (a� na jednu výjimku,
ale projekt se podařilo upravit tak, �e stavba do pozemku nezasáhne). Na podzim bylo zahájeno územní ří-
zení a intenzivně se pracovalo na projektech pro stavební povolení.

V červnu byla obec upozorněna Vodárenskou akciovou společností, �e bude-li v obci pokračovat masiv-
ním tempem bytová výstavba, mů�e v budoucnosti dojít k problémům při pou�ití vody z vodovodu pro po-
�ární účely. Rada proto rozhodla změnit parametry projektovaného vodovodu v ulici U Cihelny (s napoje-
ním na původní vojenský vodovod vedoucí kolem hřbitova) z potrubí DN 100 na DN 200, co� představuje
výrazné zvý�ení kapacity dopravované vody. V případě potřeby by bylo mo�né vybudovat novou větev vo-
dovodu mezi ulicí U Cihelny a vodojemem na Prateckém kopci. A proto�e se předpokládá propojení vodo-
vodu z ulice U Cihelny jak směrem ke hřbitovu (s napojením na původní vojenský vodovod),  tak i na vo-
dovod směrem do ulice Ka�tanová, dojde k výraznému zlep�ení tlakových poměrů ve vodovodních řadech
v celé obci. 

V červnu schválila rada poskytování dotací občanům na stavby kanalizačních přípojek. Dotován bude
protlak pod komunikací v �ířce silnice + 1 metr, a sice částkou 1.000,- Kč/m. Důvodem k rozhodnutí byla
snaha, aby stavba přípojky byla pro na�e občany sociálně co nejpřijatelněj�í. I občanům, kterým obec za-
ji�ťovala stavbu části přípojky (vyvedení ven z komunikace), přispěla na tuto akci přibli�ně dvěma třeti-

nami nákladů. Poskytnutím dotace na protlak se tak sní-
�il rozdíl nákladů mezi jednotlivými skupinami
občanů. V rozpočtu obce na rok 2006 potom byla vy-
členěna částka 476.000,- Kč na pokrytí těchto dotací. 

V červenci zahájila firma STRABAG dostavbu ko-
munikací a chodníků v ulici Borky a U Ba�antnice.
Součástí stavby bylo navezení �těrkových vrstev,
osazení obrubníků, úprava vý�ek kontrolních �achet
kanalizací, zřízení de�ťových silničních vpustí a sa-
mozřejmě i pokládka přibli�ně 6.000 m2 zámkové
dla�by. Uvedené práce představovaly náklad 7,6 mili-
onu korun. V září byl potom je�tě urovnán terén v obou
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parcích a plochy připraveny k osetí travou v dal�ím roce. V září roz-
hodla rada obce o přepracování projektové dokumentace na bytovou
výstavbu v bývalém vojenském areálu v trati Předky. Obec není maji-
telem v�ech pozemků, několik je jich ve vlastnictví soukromých osob.
Majitelé v�ak po�adují za prodej vy��í částky, ne� obec platila v�em
ostatním prodávajícím. Proto�e je nemo�né uhradit ka�dému prodáva-
jícímu jinou cenu, rozhodla rada o vypracování několika nových vari-
ant na bytovou výstavbu, kde budou stavbami dotčeny jen pozemky ve
vlastnictví obce. 

V listopadu byla objednána projektová dokumentace na roz�íření
veřejného osvětlení kolem rybníka. Projekt předpokládá zřízení 
4 ks nových světelných bodů a odhadované náklady stavby činí
177.000 Kč. 

V září se podařilo získat pro na�e hasiče od Hasičského záchran-
ného sboru Jihomoravského kraje zdarma po�ární auto. Nebylo sice
nové, ale jeho stav a vybavení bylo mnohem lep�í, ne� stav na�eho sta-
rého vozidla. K autu obec je�tě obdr�ela dotaci půl milionu korun na
kompletní opravu. 

V pátek 2. prosince si obec připomenula 200. výročí �bitvy tří císařů�. Nejprve byla odhalena pamětní
deska na budově Bednárny, kde byl v roce 1899 zalo�en komitét (pod vedením vlasteneckého kněze, pro-
fesora Aloise Slováka), který inicioval výstavbu památníku obětem bitvy u Slavkova � Mohyly míru. Poté
zástupce obce uctil památku padlých polo�ením věnce k pomníku na návsi a program doplnily na�e děti
ukázkami písní a vojáci předvedli pořadová cvičení. Na závěr bylo mo�né zhlédnout komponovaný ohňo-
stroj. Celá akce nebyla připravována jako oslava vojenského vítězství francouzských vojsk, ale nosnou
my�lenkou bylo smíření a vzpomínka tisíců obětí jedné z nejkrvavěj�ích bitev 19. století. 

V prosinci také do�lo k dohodě o vý�i kupní ceny za pozemky, které obec potřebovala k výstavbě cyk-
lostezky směrem na rozvodnu. Po podpisu smlouvy tak padla poslední překá�ka k dlouho slibované stezce
pro pě�í a cyklisty. 

Rok 2006
V rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2006 obdr�ela na�e obec částku 6,5 milionu korun na re-

konstrukci chodníků a místních komunikací. Proto bylo vytipováno celkem 18 úseků, na které bylo objed-
náno zpracování projektové dokumentace. Projekčně tak byl připraven vět�í rozsah rekonstrukce, ne� bylo
mo�né z dotace pokrýt. Důvodem byla obava, aby nebyla nejprve provedena novostavba chodníku a ten

následně nebyl rozkopán kanalizační přípojkou. Proto
se rekonstrukce provádějí v úsecích, kde jsou kanali-
zační přípojky dokončeny v�echny, nebo jejich na-
prostá vět�ina. Práce byly zahájeny v srpnu s termínem
dokončení v listopadu. 

Na sklonku roku 2005 byly obci předány videozá-
znamy a protokoly z prohlídky star�í spla�kové kanali-
zace na ulicích Nová, Na Výhoně,  Brněnská a od byto-
vek Na Skalce. Stav této kanalizace není rozhodně
ideální. Po prověření v�ech mo�ností bylo rozhodnuto
potrubí v nejhor�ích úsecích nahradit novým a ostatní
úseky �vyvlo�kovat� speciálním rukávem. Součástí
oprav je i rekonstrukce v�ech kanalizačních �achet a po-
klopů. Opravy uvedených úseků stály 2,3 milionu korun. 

V lednu byl radou projednán a schválen návrh studie

Pamětní deska
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zástavby bývalých kasáren Předky. Studie i nadále navrhuje vyu�ít prostřední část areálu k výstavbě rodin-
ných domů, přední a zadní část areálu k výstavbě bytových domů. Bytové domy jsou navr�eny tak, aby
tvořily uzavřený celek. Vnitroblok by byl veřejnosti volně nepřístupný a slou�il by jako klidová zóna pro
obyvatele bytů. Proto�e v přední části areálu jsou vlastníky několika pozemků i tři soukromí majitelé, byla
studie upravena tak, �e pozemky cizích vlastníků nejsou novostavbami dotčeny a mohou jim být vráceny
k u�ívání (případně s jejich souhlasem na nich vysazena zeleň). Podle této studie bude v areálu postaveno
194 bytů a 326 gará�ových a parkovacích stání. Ne� bylo rozhodnuto o objednání projektové dokumentace
na uvedenou výstavbu, projevila o odkup celého areálu zájem soukromá firma. Po několika jednáních byla
dohodnuta základní �pravidla hry� pro případný prodej a následnou výstavbu. Obec obdr�ela písemné

vyjádření souhlasu s dojednanými podmínkami a zastu-
pitelé v červnu schválili záměr prodeje této firmě. Bo-
hu�el ze strany zájemce nebyla dohoda naplněna a za-
stupitelstvo proto svoje rozhodnutí zru�ilo. O prodeji se
nyní jedná s jiným zájemcem. 

Firma VA�STAV (která stavěla nové rodinné domy
v lokalitě Pod Strá�í) vybudovala i rozvody kabelové
televize a �ádala obec o přivedení televizního signálu.
Po vyhodnocení dotazníkové akce bylo  rozhodnuto, �e
kabelová televize do lokality Pod Strá�í bude přivedena
z kasáren ulicí Novou a Na Výhoně vzdu�ným vede-
ním. Obyvatelé na těchto ulicích se tak mohli na roz-
vody připojit (po uhrazení připojovacího poplatku).
Firma NOEL, v.o.s., která kabelovou televizi provo-
zuje, vypracovala také projektovou dokumentaci na

stavbu rozvodů po celé obci. V červnu 2006 bylo vydáno stavebním úřadem povolení ke stavbě. Rada obce
dále schválila zakoupení ji� polo�ené plastové trubky mezi rozvodnou a Výhonem od společnosti Český
Telecom. Po zakoupení bude do trubky vta�en optický kabel, kterým bude do obce přiveden signál pro 27
televizních programů a hlavně Internet. Současně bylo
rozhodnuto po�ádat o dotaci na stavbu multifunkčního
zařízení, které bude obsahovat kabelovou televizi, In-
ternet a bezpečnostní kamerový systém. 

V sobotu 8. července byla zahájena největ�í stavba
leto�ního roku - nového �elezničního mostu v trati Vý-
hon a rekonstrukce silnice mezi ulicí Na Výhoně a are-
álem firmy Hirschner. Nový most byl postaven za 38
dnů a silnice má být uvedena do provozu ve druhé po-
lovině října. Součástí akce je i nová cyklostezka s veřej-
ným osvětlením od domu pana �afránka po areál firmy
Hirschner. Pokládka kabelů veřejného osvětlení bude
zahájena v polovině října, stavba cyklostezky přibli�ně
o 10 dnů později. Kompletní nová cyklostezka i osvět-
lení budou dokončeny v listopadu leto�ního roku nákladem 2,3 milionu korun. 

V červenci rozhodla rada o úpravě příspěvku občanům za bezvýkopové kří�ení silnice při stavbě kanali-
zační přípojky. V případě protlaku se bude poskytovat stále 1.000 Kč/m, ale v případě podvrtu se částka
zvý�ila na 1.500 Kč/m. I přes toto zvý�ení nehrozí, �e by obec dotaci nevyplatila z finančních důvodů.
Poskytování dotací je časově omezeno do 30. 11. 2006. 

V červenci získal bývalý cukrovar nového majitele. V dra�bě jej zakoupila firma BUILDINGcentrum -
HSV, s.r.o., z Velkého Meziříčí. U staveb v nejkritičtěj�ím stavu byla následně zahájena demolice, zbýva-
jící objekty čekají na povolení stavebního úřadu. Do konce října bude odstraněno i zaklenutí části Zlatého
potoka, který v cukrovaru částečně protéká podzemím. Nebude se tak opakovat situace ze 17. března 2005,
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kdy se propadla část dvora nad touto podzemní chod-
bou a vytvořila překá�ku v toku. Jen díky rychlému zá-
sahu pracovníků firmy IMOS Zlín byla ucpaná část
toku uvolněna. Otevření koryta toku asi nejvíce přiví-
tají na�i hasiči, kteří pravidelně chodí čistit koryto od
nejrůzněj�ích naplavenin, aby voda co nejlépe odtékala. 

Obec se ji� v minulosti připojila k po�adavku Inte-
grované střední �koly Sokolnice na výstavbu nové
sportovní haly před jejím areálem. Obec navíc po�a-
duje, aby hala byla víceúčelová a mohla poskytovat
slu�by i na�im občanům, házenkářům apod. Kraj je
ochoten uhradit za stavbu pouze takovou částku, která
odpovídá potřebám �áků IS�, rozdíl ceny musí uhradit

obec, TJ Sokol a dal�í. Podle aktuální situace připadá realizace stavby v úvahu v roce 2008. Proto�e exis-
tuje i teoretická mo�nost zahájení ji� na podzim 2007, bylo rozhodnuto připravit projektovou dokumentaci
a dal�í potřebné podklady pro stavbu. Obec je ochotna se finančně spolupodílet i na této přípravné fázi
stavby. Předpokládá se, �e v leto�ním roce bude dokončena projektová dokumentace a zahájeno územní ří-
zení a v roce 2007 bude pořízena dokumentace pro stavební řízení a vydáno povolení. 

V červenci zahájila firma FP Real s.r.o. výstavbu in-
�enýrských sítí a protihlukových stěn na ulici Kobyl-
nická. Na pozemku bude vystavěno celkem 36 nových
rodinných domů s tím, �e 19 domů postaví přímo firma
a zbývajících 17 pozemků bude odprodáno jednotlivým
zájemcům o individuální výstavbu. Po dokončení vý-
stavby bude vysazen pás zeleně kolem silnice Kobyl-
nická i Ka�tanová.  

V září byl na ulici Kobylnická prodlou�en vodovodní
řad a� k areálu firmy �rot Gebeshuber. Tato větev bude
v budoucnosti propojena s novým řadem v ulici U Ci-
helny a tím se zlep�í tlakové poměry v celé vodovodní
síti, zejména na ulici Ka�tanová a nádra�ní části obce
Telnice. 

Obec dohodla s firmou IMOS Zlín opravu povrchu silnice Na Padělkách. Po stavbě kanalizace není po-
vrch komunikace dobrý, a proto budou na náklady firmy vyrovnány lokální závady a na celý povrch ko-
munikace naneseny dvě vrstvy (ka�dá vysoká 5 mm) speciální hmoty. Obdobným způsobem bude opra-
vena silnice Na Výhoně. Podle smlouvy budou práce provedeny v měsíci říjnu. 

Závěr
Obec po celé čtyři roky (zejména po stránce finanční) podporovala nejrůzněj�í dobrovolné organizace

(nejvíce prostředků obdr�ela TJ Sokol - 677 tisíc), na obnovu a údr�bu zeleně v letech 2002 -2005 vynalo-
�ila částku více ne� dva miliony korun, �kolská zařízení v této době obdr�ela příspěvek na provoz ve vý�i
7 milionů korun, dále pořádala zájezdy za kulturou, sportem a poznáním, finančně podporovala mimo-
�kolní činnost v základní �kole, poskytla dotaci na nové varhany do zámecké kaple a pro informaci občanů
pravidelně vydávala Sokolnický zpravodaj. 

Touto cestou děkujeme v�em příznivcům, kteří podporovali akce pořádané obcí či dobrovolnými organi-
zacemi. Největ�í díky patří firmě VHS Brno a.s., která v uplynulém období přispěla na činnost TJ Sokola
Sokolnice v řádu statisíců.

Bývalý cukrovar

Budoucí vzhled nové ulice Slanisko � studie

SOKOLNICKÝ ZPRAVODAJ � vydává obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596 jako občasník.
Sokolnický zpravodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá �ádné regionální mutace.Osoba odpovědná za vydávání - členka OR
paní Zita Butalová. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR - MK ČR E 10168. Datum vydání: 13. 10. 2006


