
Veřejné zasedání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek
dne 15. prosince 2005 v přísálí místní sokolovny.
Zastupitelé projednali i tyto body:
a) Rozpočet obce Sokolnice na rok 2006 byl schválen

jako vyrovnaný s celkovým finančním objemem 32,6 mi-
lionů korun. Nejvyšší výdajové položky se vztahují
ke stavbě kanalizace – dokončení oprav komunikací
a splátek úvěru na tuto stavbu. Úplný text schválené-
ho rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách
obce www.sokolnice.cz.

b) Schválení rozpočtových opatření provedených
Radou obce Sokolnice v průběhu roku 2005.
Při schvalování rozpočtu obce na rok 2005 svěřilo
zastupitelstvo radě provádění rozpočtových opatření.
Tato opatření by měla být nejpozději na konci roku
schválena zastupitelstvem. Návrh byl jednomyslně
schválen, neboť rozpočtová opatření jen reagují na ak-
tuální vývoj finanční situace obce v průběhu roku.

c) Schválení „Zásad pro poskytování náhrady mzdy
a ušlého výdělku členům Zastupitelstva obce
Sokolnice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlou-
hodobě uvolněni v roce 2006“. Podle zákona o ob-
cích je povinností zastupitelstva každoročně schválit
tyto zásady. K návrhu nebyly žádné připomínky, ne-
boť v praxi nebyly ještě nikdy tyto zásady použity.

d) Obecně závazná vyhláška číslo 03/2005 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění,  využívání  a odstraňování
komunálních odpadů. Podle § 1 odst. h) zákona
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích může obec
vybírat místní poplatek za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů až do částky 500 Kč za
osobu. Náklady na odvoz a likvidaci odpadů v roce
2006 budou činit 492,16 Kč za osobu. K tomu je tře-
ba připočíst další výdaje (např. za odpad ze hřbitova).
Celková částka tak dosáhne přibližně 522 Kč za jed-
noho občana. Z těchto důvodů již nebylo možné
poskytnout poplatkovou úlevu podle počtu obyvatel
v domácnosti a vyhláška byla schválena s částkou

500 Kč na občana. Její text je k dispozici na OÚ
Sokolnice a dále je zveřejněn na internetových strán-
kách obce www.sokolnice.cz.

e) Výkupy pozemků. Po tragické nehodě u železniční-
ho mostu v trati Výhon dne 6. května 2004 (při které
zemřeli i tři naši spoluobčané) byly zahájeny práce na
dokumentaci pro nový železniční most a nevyhovují-
cí křižovatku u benzínky. Při zpracování podkladů
na nový most bylo zjištěno, že tato stavba zasáhne
i do soukromých pozemků. Proto zastupitelstvo
schválilo další výkup. K odkoupení je navržena i část
pozemků, které již z minulosti byly zastavěny tělesem
silnice Brno – Sokolnice. Výkupem tak dojde k na-
rovnání křivdy z minulosti, kdy mnohdy bez vědomí
majitele byly pozemky zastavěny. Schválené podmín-
ky výkupu:
• Kupní cena bude činit 65 Kč/m2. 
• Kupní cena bude uhrazena prodávajícímu při pod-

pisu smlouvy.
• Obec uhradí náklady na sepis smlouvy a kolkovou

známku pro vklad do katastru nemovitostí.
• Obec uhradí vyhotovení geometrických plánů

a znaleckých posudků v potřebném rozsahu. 
• Prodávající je ze zákona povinen podat přiznání

k dani z převodu nemovitostí a uhradit tuto daň
(daň činí 3 % z kupní ceny). Obec nechá proto
vyhotovit znalecké posudky a připraví ke kupní
smlouvě i vyplněný formulář na daň z převodu
nemovitostí. Kupující jej podepíše společně se
smlouvou a obec zajistí jeho doručení příslušnému
finančnímu úřadu. Vypočtenou daň z převodu
nemovitostí uhradí přímo obec ze svého rozpočtu.
Prodávající tak nebudou zatíženi žádnou další
administrativou, spojenou s převodem. 

Současně zastupitelé schválili ještě výkup tří menších
pozemků pro zřízení polní cesty za areálem firmy
Hirschner a dva menší pozemky pod komunikací na uli-
ci Krátká. 
f) Změna kupní ceny za pozemky od manželů Buriš-

kových. Zastupitelstvo již v září rozhodlo o výkupu
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Obecní úřad přeje všem spoluobčanům, aby pokoj a radost, kterou jsme
prožívali o Vánocích, s námi zůstávala po celý nastávající rok 2006.



těchto pozemků za cenu stanovenou soudním znal-
cem. Po zaslání výzvy manželům Buriškovým k uza-
vření kupní smlouvy tito předložili nový znalecký
posudek s vyšší cenou. Po konzultaci s právníky
i soudními znalci doporučila rada akceptovat novou
cenu a schválit tento výkup znovu. Na zakoupených
pozemcích bude realizována stavba veřejně prospěšné
stavby – cyklostezky. Zastupitelstvo tento návrh
schválilo bez připomínek.

g) Pojmenování nové ulice. Mezi bývalou sušičkou
a ulicí Kaštanovou bude vystavěna nová ulice.
Protože jediný návrh předložila rada obce, byl schvá-
len návrh, aby se budoucí ulice jmenovala „Slanisko“

h) Pojmenování dvou tří nových ulic v lokalitě
Pod Stráží. V lokalitě Pod Stráží se staví nové rodin-
né domy. Zastupitelé schválili, aby nová ulice (která
bude spojovat ulici Brněnskou a Pod Stráží) se jme-
novala „Hasičská“ a dvě nové ulice nesly společný
název „Slovákova“. 

i) Dodatek číslo 1 ke smlouvě o úvěru. Zastupitelstvo
schválilo změnu úvěrové smlouvy tak, že místo
v březnu 2006 bude první splátka jistiny již na konci
prosince 2005. Obec tak ušetří peníze na úrocích. 

j) Všeobecné informace. Starosta obce poskytl infor-
mace, že byla dokončena splašková kanalizace,
všechny čerpací stanice a nová část čistírny odpad-
ních vod v Telnici. Občanům tedy již nic nebrání eko-
logicky likvidovat odpadní vody z jejich nemovitostí. 
Opravy povrchů komunikací a chodníků budou probí-
hat přibližně od března a měly by být dokončeny
do června 2006. 

Vyhotovení nové mapy obce. Pan Raděv zpracovává
novou mapu obce, která by měla být hotova v lednu či
únoru 2006. Mapa bude rozeslána i všem institucím,
které jsou součástí Integrovaného záchranného systému
JMK (hasiči, sanitky, policie), aby se jeho členové moh-
li lépe v obci orientovat.  

Žádost Zdeňka Krále o změnu územního plánu. Rada
obce se seznámila s požadavkem pana Krále a ukládá
starostovi obce zjistit, kolik bude tato změna stát peněz.
Pořizuje-li se změna územního plánu na žádost nějaké
osoby, hradí její pořízení žadatel. Zjištěná cena bude
sdělena panu Královi se žádostí o vyjádření, zda tuto
změnu bude chtít i za těchto ekonomických podmínek.   

Rekonstrukce chodníků a místních komunikací.
Podle schváleného státního rozpočtu obdrží  naše obec
v roce 2006 částku 6,5 milionu korun na rekonstrukci
chodníků a místních komunikací. Rada obce proto vyti-
povala celkem 18 úseků, na které bylo zadáno vypraco-
vání projektové dokumentace. Projekčně tak bude při-
praven větší rozsah rekonstrukce, než budeme schopni
z dotace pokrýt. Důvodem je obava, aby nebyla nejprve
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provedena novostavba chodníku a následně nebyl tento
rozkopán kanalizační přípojkou. Proto se rekonstrukce
bude provádět v úsecích, kde již budou kanalizační pří-
pojky dokončeny. Předpokládané zahájení prací je
v květnu či červnu. Termín je ovšem závislý na vydání
stavebního povolení a ukončení výběrového řízení na
dodavatele prací.

Pronájem nebytových prostor hasičské zbrojnice.
Rada obce schválila pronájem nebytových prostor
na HZ. Jedná se o nebytové prostory, kde dříve byla
prodejna drogerie. Pronajímatelem je firma Moravská
Jiskra s. r. o., Brno. 

Internetové stránky obce. Rada schválila zakoupení
nových internetových stránek naší obce. Důvodem pro
tuto změnu je zejména skutečnost, že od Nového roku
zde musí být i elektronická úřední deska. Na ní se zve-
řejňují všechny důležité věci, které jsou vyvěšeny na
úřední desce před obecním úřadem. Kromě povinných
údajů je zde možné zhlédnout rozpočty obce, závěrečné
účty, obecně závazné vyhlášky, informace o službách,
podnikatelích a nejrůznějších organizacích z naší obce,
nabídky zaměstnání, telefonní čísla, různé odkazy a po-
dobně. Adresa je www.sokolnice.cz.

Špatný stav splaškové kanalizace. Na sklonku roku
byly obci předány videozáznamy a protokoly z prohlíd-
ky starší splaškové kanalizace na ulicích Nová, Na Vý-
honě, Brněnská a od bytovek Na Skalce. Stav této kana-
lizace není rozhodně dobrý. Kazety i protokoly byly
předány Vodárenské akciové společnosti a firmě IMOS
Slovácko k posouzení, jak nejlépe a s co nejmenším
nákladem provést potřebné opravy. Poté bude nutné
vyčlenit z rozpočtu obce peníze na uvedení kanalizace
do řádného stavu. 

Zastavovací studie kasárna Předky. Rada obce se se-
známila s upraveným návrhem studie zástavby bývalých
kasáren Na Předkách. Studie i nadále navrhuje využít
prostřední část areálu k výstavbě rodinných domů, před-
ní a zadní část areálu k výstavbě bytových domů. Bytové
domy jsou navrženy tak, aby tvořily uzavřený celek.
Vnitroblok by byl veřejnosti volně nepřístupný a sloužil
by jako klidová zóna pro obyvatele bytů. Protože v před-
ní části areálu jsou vlastníky několika pozemků i tři sou-
kromí majitelé, byla studie upravena tak, že pozemky
cizích vlastníků nejsou novostavbami dotčeny a pozem-
ky jim mohou být vráceny k užívání (případně s jejich
souhlasem na nich vysazena zeleň). 

Sadové úpravy v ulicích Nad Vrbím, U Bažantnice
a Borky. Rada obce projednala studii předloženou Ing. Ži-
žlavskou a požaduje některé úpravy (např. modelaci te-
rénu). Po dopracování bude ještě řešeno osvětlení parků. 
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Budoucí výstava tří rodinných domů na ulici
Kaštanová. Na obec se obrátilo několik zájemců o od-
koupení nynějších zahrádek na křižovatce Kaštanová –
Krakovská se záměrem výstavby rodinných domů.
Podle územního plánu má být v uvedených místech po-
stavena jedna polovina dvojdomku (navazující na dům
manželů Kuklových) a jeden dvojdomek. Zahrádky jsou
však ještě do příštího roku pronajaty, a tak výstavba
může začít až po vypršení nájemní doby. Rada rozhodla
vyhovět zájemcům a doporučit zastupitelstvu prodej
těchto zahrádek. Současně rozhodla objednat u ATELI-
ERU Projektis jednoduchou zastavovací studii včetně
návrhu parcelace. 

Kanalizační přípojky. Protože se stále opakují dotazy,
jak je to se stavbami kanalizačních přípojek, zveřejňuje-
me tyto informace znovu: 
• Nová čistírna odpadních vod v obci Telnice, čerpací

stanice a kanalizační řady splaškové kanalizace jsou
dokončeny a v provozu. 

• Kanalizační přípojka je stavba, na kterou je třeba mít
projektovou dokumentaci a stavební povolení. Obec
zajistila vypracování dokumentace a stavební povole-
ní jen na tu část přípojek, která je v komunikaci
(až cca 60 cm za obrubník). 

• Stavbu celé kanalizační přípojky si hradí každý občan
sám. Obec na ni občanům finančně přispívá. Odbočku
na hlavním řadu hradí plně obec ze svého rozpočtu.

• Obec nabídla občanům (v těch místech, kde je řad
veden silnici) provedení části kanalizační přípojky
tak, aby tato byla vyvedena mimo těleso komunikace.
Po provedení stavby uhradí občan pevnou částku
1 500 Kč za metr. Skutečná cena stavby je vyšší
(4 057 Kč za metr), ale rozdíl ceny uhradí obec ze
svého rozpočtu.

• V místech, kde je kanalizační řad veden v zeleném
pásu či chodníku, si zajišťuje celou stavbu majitel
domu. Bude-li přípojka křížit silnici protlakem,
poskytne obec dotaci na protlak ve výši 1 000 Kč za
běžný metr. Takto dotován bude pouze protlak v šířce
komunikace + 1 metr. Po dokončení stavby předloží
občan fakturu a na jejím základě mu bude poskytnuta
dotace z rozpočtu obce. Poskytování dotací je časově
omezeno do 30. 11. 2006. Na později podané žádosti
o dotaci již nebude brán zřetel.

• Předchozí odrážka platí i pro domy v ulicích, kde
kanalizace byla vybudována již v dřívějších letech
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(např. ulice Na Výhoně nebo Nová). 

• Jak již bylo uvedeno, má obec vydané stavební povo-
lení na část přípojky v komunikaci. Je třeba, aby si  kaž-
dý z občanů zajistil projektovou dokumentaci a staveb-
ní povolení na zbývající část kanalizační přípojky.
Stavební povolení vydá Stavební úřad Sokolnice.

• Technické podrobnosti stavby kanalizační přípojky je
třeba řešit především s projektantem. V případě vý-
skytu nějaké závažnější komplikace je vhodné řešení
hledat i s budoucím provozovatelem – tj. VAS a. s.,
Soběšická 156, Brno. 

• Na chodbě obecního úřadu je možné seznámit se s na-
bídkami různých firem na provádění staveb kanali-
začních přípojek, dodávky kontrolních šachet, ceníky
protlaků apod. 

• Do splaškové kanalizace je možné vypouštět odpadní
vody z WC, kuchyně, prádelny apod., nikoliv vody
dešťové. 

• Do stávající dešťové kanalizace je možné vypouštět
výlučně dešťové vody. 

• Kanalizační přípojku do splaškové kanalizace je možné
provozovat po její kolaudaci a po uzavření smlouvy
o vypuštění odpadních vod s Vodárenskou akciovou
společností. Toto ustanovení zákona se v některých pří-
padech obtížně dodržuje. Proto je nutné alespoň při za-
hájení vypouštění odpadních vod požádat provozovate-
le kanalizace (Vodárenská akciová společnost a. s.,
provoz Židlochovice, tel.: 547 231 018) o uzavření
smlouvy o vypouštění odpadních vod a požádat Sta-
vební úřad Sokolnice o kolaudaci kanalizační přípojky. 

• Kanalizační přípojku do dešťové kanalizace je možné
provozovat po její kolaudaci. Vypouštění dešťových
vod není zpoplatněno a žádná smlouva se neuzavírá.

• Vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace
bez uzavřené smlouvy je porušením zákona se sankcí
do 15 000 Kč (§ 34 přestupkového zákona).

• Vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace
je porušením zákona se sankcí do 50 000 Kč (§ 34

přestupkového zákona).  
• Stát, který poskytl obci dotaci na stavbu kanalizace,

si hlídá, aby vynaložené peníze byly smysluplně vyu-
žity, tj. zejména jej zajímá počet obyvatel napojených
na splaškovou kanalizaci a skutečné množství vyčiš-
těných odpadních vod. V případě, že nebudou naplně-
ny tyto limity, bude obec nucena využít oprávnění ze
zákona (§ 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb.) a nařídit
vlastníkům povinnost připojit se na kanalizaci.

Alois Slovák se narodil v Boskovicích v nezámožné rodině kožešnického mistra Eduarda Slováka. Jeho manžel-
ka Marie, rozená Randulová, přivedla na svět po nejstarším Aloisovi ještě dalších osm synů. Osm z devíti synů
studovalo na českých středních školách a to tehdy nebylo v poněmčených Boskovicích úplnou samozřejmostí. 

Životopis Aloise Slováka
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Alois začal v roce 1871 studovat na Slovanském c.k. gymnáziu v Brně, na první české škole na Moravě. Mezi je-
ho učiteli i spolužáky byly mnohé významné osobnosti tehdejší společnosti. Jejich vliv mu dal základy pro pozdější
činnost učitele, kazatele i propagátora všeho českého. 

V roce 1878 vstoupil do bohosloveckého ústavu v Brně, kde patřil mezi nejlepší žáky. 10. září 1882 byl vysvě-
cen na kněze a ustanoven druhým kooperátorem ve farním kostele v Ivančicích. Nadřízení si schopného kněze všim-
li a po roce byl povolán jako druhý kaplan k brněnskému katedrálnímu chrámu sv. Petra a Pavla. V roce 1885 se stal
katechetou na české národní škole v tehdejší Hutterově ulici. Po roce přešel na I. německé státní gymnázium jako
výpomocný katecheta. Církevní úřady jsou s ním spokojeny a pověřují ho přednáškami na teologickém ústavu. Roku
1887 byl ustanoven prefektem a 1889 regentem chlapeckého semináře, jímž zůstal do roku 1896. Mohl dosáhnout
významných církevních hodností. On byl ale přesvědčen, že jeho místo je při výchově české mládeže.

Roku 1888 se stal katechetou na České státní reálce na Křenové ulici. Prošel obvyklou dráhou profesora a po
pětatřicetileté činnosti odešel 8. listopadu 1923 na odpočinek.

Jako učitel byl velmi uznávaný. Nejlépe o tom svědčí slova jeho žáka A. V. Kožíška v řeči nad Slovákovým hro-
bem na boskovickém hřbitově: „Jestliže veliký Napoleon, jehož jste byl nadšeným obdivovatelem,  v denním rozka-
ze z 3. prosince 1805 k slavkovským hrdinům pravil, že komukoliv z nich postačí říci: „Já jsem byl u Slavkova“,
aby se mu řeklo: „Ejhle hrdina“, postačí každému z Vašich žáků říci: „Byl jsem žákem profesora Slováka“, aby se
mu odpovědělo: „Ejhle, šťastný !“

Jako kazatel si Slovák vytvořil okruh svých posluchačů v bývalém jezuitském, později vojenském kostele. Ten
byl přikázán k bohoslužbám české reálce. Chodili tam ale i dělníci, řemeslníci, studenti  a inteligence. Slovák si byl
vědom významu svých kázání. Důkladně se na ně připravoval a vypracovával je písemně. Přednášel samozřejmě
česky, pomalu a zřetelně. I jeho vlastenectví mělo svůj vývoj. Kázání prokládal příklady ze života významných
lidí a citáty českých i světových spisovatelů. Byl přítelem Ruska i balkánských Slovanů.

Pro svá kázání byl vyšetřován rakouskou policií. Nový prostor dostal ve vzniklé republice. Věnoval svou pozor-
nost i legionářům. V Brně vykonal mnoho, ale není po něm žádná památka. Ta stojí na prateckém návrší a jmenuje
se Mohyla míru. Vyrostala ze Slovákova zájmu o dějiny národa i ze zájmu o historii nejbližšího okolí jeho životní-
ho působiště. Prvotní myšlenka vyšla ze soucitu s obětmi bitvy v roce 1805. Od roku 1896 byl Slovák zproštěn
řízení chlapeckého semináře a věnoval se studiu válečných dějin a zvláště pak bitvy u Slavkova. Roku 1897 vydal
v nákladu 2 000 kusů útlou publikaci „Bitva u Slavkova“. Náklad byl v krátké době rozebrán a vyšlo druhé rozšíře-
né vydání  v nákladu deset tisíc kusů. Zájem o bitvu byl probuzen. V roce 1899 vytvořil Slovák v Sokolnicích šede-
sátičlenný komitét pro zřízení pomníku na slavkovském bojišti a stal se jeho předsedou a vůdčím duchem. Bylo nut-
no získat 100 tisíc Kč. P. Alois Slovák se obrátil na vlády zemí bývalých tří císařů. Nejochotněji přispěli Rusové, a to
již v roce 1904 částkou 50 tisíc Kč. V roce 1906 přispěla francouzská vláda částkou 11 000 Kč a v Rakousku bylo
vybráno 30 000 Kč. Z toho věnoval císař František Josef I. 10 000 Kč a protektor památníku arcivévoda Bedřich
2 000 Kč. Stavba tak byla zajištěna.

Umístění pomníku bylo určeno na prateckém návrší. Pro názor o podobě pomníku projel Slovák mnoho bojišť
v Čechách, Rakousku i v Itálii.

Na Slovákův návrh dal komitét pro vzhled Mohyly míru tyto směrnice: „Uprostřed bojiště slavkovského, na hoře
324 metrů vysoké, u osady Prace, klíče bitvy slavkovské, vztyčena budiž vysoká mohyla zděná, zakončená mohutným
křížem, symbolem míru, pod ní kaple s oltářem, na němž bude obětována oběť míru za padlé vojíny, jejichž ostatky bu-
dou ukládány do hrobky pod kaplí k důstojnému míru časnému a jimž vyprošovati budou věřící živí blažený mír věčný“.

Komitét koupil 14 měr pozemků a vybral jeden ze šesti návrhů  profesora české techniky v Praze Josefa Fanty.
Základní plocha má 18 x 19 metrů. Výška je 26,5 metru. Starokřesťanský kříž na vrcholu je uměleckým dílem Franty
Anýže z Prahy. Vnitřek pomníku je kaple s oltářem a hrobem nalezených ostatků vojínů pod deskou s nápisem
Pax-Honor (Pokoj-čest).

Zbývá doplnit, že stavba pod vedením architekta Václava Nekvasila byla zahájena v roce 1910 a dokončena v ro-
ce 1912. Veřejnosti měla být odevzdána v roce 1913. Nestalo se tak. Začala I. světová válka. Státní správa nového
státu mohylu nepřevzala, a tak ji Slovák v roce 1923 předal splynutím komitétu se Zemským cizineckým svazem
v Brně do jeho správy. Vykonával v něm až do roku 1929 čestnou funkci předseda Mohylové komise.

Za velké zásluhy se Slovákovi dostalo mnoha poct a to zvláště, když dovršil sedmdesátiny. Jeho zdraví se ale hor-
šilo a 23. března 1930 v nemocnici na Starém Brně zemřel. Jeho ostatky byly vystaveny v jezuitském kostele a po
obřadech ve farním kostele sv. Jakuba převezeny do rodných Boskovic a tam 27. června pohřbeny.

28. září 1935 byla za účasti mnoha významných hostů před Mohylou míru odhalena busta P. Aloise Slováka,
která je dílem sochaře Josefa Axmana. Za německé okupace byla nacisty poškozena a ukryla ji rodina Štěpánkova.
Nyní je součástí expozice Mohyly míru stejně jako Slovákova posmrtná maska.

P. Aloise Slováka připomínají nejen názvy ulic v Boskovicích, v Brně a ve Slavkově, ale i pamětní deska na je-
zuitském kostele v Brně, věnovaná absolventy I. české reálky v Brně. 

Pro zájemce o širší informace doporučuji publikace Hugo Sáňky „P. Alois Slovák – buditel českého Brna“ a Jana
Špatného „Brněnský tribun“.
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Preventivní prohlídky – nejlepší prevence nemocí
Na preventivní prohlídku má právo kterýkoliv občan České republiky a to každých 730 dní, tj. jednou za 2 roky.

Tato prohlídka je hrazena jeho zdravotní pojišťovnou, nehradí si ji tedy sám. 

Ruku na srdce a odpovězte: víte, kdy jste byli naposledy na preventivní prohlídce? Žijete zdravě? Odpovědi
budou určitě rozličné. Pokud jste s prevencí ještě nezačali, pak je ale dobré vědět, že nikdy není pozdě. A vy-
platí se v každém věku. 
„Pokud nejsme obézní, nekouříme, jenom sem tam si dáme nějakou skleničku alkoholu, významnou složkou naší
stravy je ovoce i zelenina a cvičení věnujeme půl hodiny denně, pak pro své zdraví skutečně něco děláme,“ říká sou-
kromý pražský internista doktor Jakub Malý. 
Jedním dechem ale dodává, že bychom měli i pravidelně docházet na preventivní prohlídky. „Bohužel, to se neděje,
i když právě při preventivních prohlídkách dokážeme zachytit nejednu nemoc, která je pak mnohem lépe léčitelná.
Včetně rakoviny,“ říká doktor Malý. 

Jednou za dva roky k praktickému lékaři 
Preventivní prohlídka u praktického lékaře je celkovým vyšetřením, na které bychom měli přijít jednou za dva roky,
a to i když nemáme zdravotní obtíže. Její součástí je anamnéza, kdy praktický lékař se ptá na onemocnění v rodině,
vaše dřívější onemocnění, pracovní zatížení, životní návyky atd. Zkontrolovat by měl očkování proti tetanu. 
Praktický lékař se má podívat také na kůži a sliznice. Prohlédnout by se měl také jazyk, hrdlo, pohmatem vyšetřit štít-
nou žlázu a hlavní skupiny uzlin, poklepem a poslechem srdce a plíce. Spočítá tep a změří krevní tlak, prohmatá bři-
cho, zjistí bolestivost v oblasti ledvin, stav žil a tepen na dolních končetinách. Zároveň by měl pacienta zvážit nebo
změřit a orientačně vyšetřit sluch a vidění. 
Povinnou součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence. Lékař by měl provést vyšetření moči, konečníku,
varlat a prsů. 
Od 40 let ve čtyřletých intervalech se provádí EKG, v 18, 40, 50 a 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek
v krvi, od 45 let vyšetření na cukrovku, od 50 vyšetření stolice na přítomnost krve, což může včas odhalit počáteční
stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Smutné světové prvenství 
České republice, v přepočtu na počet obyvatel, patří světové prvenství v rakovině tlustého střeva a konečníku.
„Ročně touto nemocí nově onemocní 7,5 tisíce lidí a více než 5 tisíc pacientů zemře,“ varuje docent Julius Špičák
z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny. 
Již čtyři roky běží preventivní program a všichni lidé od 50 let si jednou za dva roky mohou nechat zdarma vyšetřit
stolici na přítomnost krve. 
Když je test pozitivní, je to velký varovný signál a pacient jde na sérii odborných vyšetření. Pokud se rakovina tlusté-
ho střeva a konečníku zachytí včas, je velká naděje na plné vyléčení. Vždyť tento nádor se vyvíjí deset let a prvním
příznakem je právě krev ve stolici. 
„Jsme po Německu druhým státem na světě, který zavedl bezplatné protinádorové prohlídky. I když se do nich za-
pojila většina lékařů, zatím vyšetřili zhruba dvacet procent pacientů, pro něž je prohlídka určena. To je velká ško-
da,“ zdůrazňuje docent Špičák. 

Vyšetření prsů 
O něco lépe jsme na tom v dalším preventivním programu – mamografickém vyšetření žen na rakovinu prsu. Nádor roč-
ně nově postihne asi 5000 žen a polovina na něj zemře. Mezi ženami už je ale tento preventivní program dobře známý. 
„Protože jde o dvouletý cyklus, měli bychom ročně vyšetřit zhruba 800 tisíc žen, neboť vyšetření se týká 1,6 milió-
nu žen ve věku od 45 do 69 let. Na preventivní prohlídku přijde však zhruba jen 40 procent žen. I tak je to úspěch,“
vysvětluje doktorka Miroslava Skovajsová, předsedkyně Asociace mamodiagnostiků ČR, která pracuje v mamogra-
fickém centru v Praze 4.

Srdce a tuky 
Velkou prevenci vyžaduje i naše srdce a cévy. Vždyť na jejich nemoci umírá v ČR 53 procent obyvatel. „Většina li-
dí neví o svém vysokém krevním tlaku, vysoké hladině cholesterolu a cukru v krvi, což jsou hlavní rizikové faktory
vzniku infarktu,“ říká docent Jaromír Hradec, předseda České kardiologické společnosti. Přitom podle výzkumu vy-
soký krevní tlak má pětina národa, milión lidí má vysoký cholesterol a téměř 700 tisíc cukrovku. 
„Chodit pravidelně na preventivní prohlídky k lékaři je nezbytné,“ doporučuje docent Richard Češka, vedoucí Centra
preventivní kardiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí. 
Nedoporučuje živočišné tuky, tučná masa, vnitřnosti, drůbeží kůže, uzeniny a salámy a také mléčné výrobky s vyš-
ším podílem tuku. Naopak doporučuje ryby, ořechy, luštěniny, zeleninu a ovoce. Denně minimálně půl kilogramu.
K tomu třikrát týdně lehké cvičení nebo dlouhé procházky.

MUC. Zbyněk Mlčoch, medik VI. ročníku LF UP – www.zbynekmlcoch.cz, stránka byla vytvořena dne 15. 5. 2005
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Poděkování 

Chtěl bych poděkovat vedení obce Sokolnice za umístění osvětlení před domem paní Holubové na ulici
U Rybníka před Vánocemi. Toto opatření by mohlo zčásti napomoci ke zvýšení bezpečnosti v této oblasti.
Doufám, že opatření vedoucí k zlepšení bezpečnosti v oblasti okolo zdejšího rybníka budou pokračovat.

Jan Mazal

Útok na dům v okolí rybníka

V Sokolnickém zpravodaji z listopadu letošního roku jsem četl vyjádření Rady obce k petici občanů týkající se
bezpečnosti okolo zdejšího rybníka. Rada se zde neztotožnila s názory autora a dokládá to statistikou od r. 2002.
Statistika hovoří o přestupcích projednávaných u přestupkové komise nebo snad čerpá z hlášení policie. Velice mne
mrzí, že nemohu souhlasit s názory Rady obce.

V noci ze soboty 3. 12. 2005 na 4. 12. 2005 zde došlo k útoku na jeden dům. Postižení byli napadeni házením
zledovatělých sněhových koulí, z nichž jedna rozbila okénko ve dvoře. Na dům byly házeny petardy a na dveře byl
hozen velký kus ledu velikosti kbelíku. Napadení zavolali hlídací agenturu a policii. Hlídací agentura přijela zane-
dlouho, policie asi za 2 hodiny. Útočníky už ovšem nikdo nechytil, ale alespoň poté nastal klid. Ovšem v noci
z 4. 12. 2005 se tento útok opakoval. Útočníci se po útoku obvykle schovají v neosvětlených prostorách okolo ryb-
níka nebo v prostorách okolo bývalé restaurace Husar.

Chtěl bych ještě připomenout, že někdy v posledních letech Rada obce rozhodla o uzavření ostrůvku rybníka
z důvodu omezení devastace této prostory, omezení vandalismu, protidrogové prevence, zamezení rušení nočního
klidu a dalších příčin. Přestupková komise eviduje přestupky, které mají viníka, policie eviduje trestné činy, které
jsou alespoň nahlášeny. Ze strachu to ovšem většina lidí nehlásí.

Za rozumné považuji rozhodnutí rady umístit další světlo na sloupu paní Holubové. Doufám, že se v budoucnu
dočkáme i osvětlení okolí rybníka a pak se zde snad bezpečnost o něco zlepší.

Vzhledem k možnému napadení nechci být jmenován, ale v redakci je moje jméno známo.

Útok na dům ohněm

V úterý 20. 12. 2005 ve večerních hodinách byl do dvora našeho domu vhozen hořící předmět. Byla to bota napuš-
těná hořlavou látkou. Neznámý útočník vhodil hořící předmět z uličky vedoucí od ulice U Rybníka směrem k býva-
lé restauraci U Husara. Naštěstí jsme hořící předmět včas zpozorovali a uhasili. Můžeme jej ukázat. Přivolali jsme
bezpečnostní agenturu, ta ale již nikoho nechytila, dokonce se s námi nemínila bavit, pouze projela po ulici, což v nás
nevzbudilo dojem příliš velké starostlivosti této agentury o naši bezpečnost.
V místě našeho bydliště je třeba provést opatření, která by zvýšila naši bezpečnost. Především nemůžeme souhlasit
se stanoviskem Rady obce a Přestupkové komise, že bezpečnostní situace v oblasti U Rybníka je vyhovující.

Jan Šorm
Petr Šorm
Sokolnice U Rybníka č. 189

V sobotu 7. ledna 2006 se v Sokolnicích uskutečnila
tradiční Tříkrálová sbírka. Během dne po naší obci puto-
valy čtyři skupinky koledníků, kteří předávali našim
občanům vánoční poselství  svým zpěvem a přijímali
od dárců finanční příspěvky pro Českou katolickou cha-
ritu. Peníze vybrané na této Tříkrálové sbírce v oblasti
Brněnska budou využity převážně na provoz hospice
v Rajhradě u Brna. Tento hospic slouží jako místo,
umožňující co nejdůstojnější konec života nevyléčitelně
nemocných. Část této sbírky bude využita na charitní

projekty v brněnské oblasti. Deset procent z této sbírky
bude uloženo jako finanční rezerva pro případné světové
katastrofy, dalších deset procent bude použito na krytí
provozních nákladů charity. V této sbírce bylo v naší
obci vybráno 29 715,50 Kč. Všem dárcům upřímně
děkujeme.

V Sokolnicích dne 8. 1. 2006

Koledníci ze Sokolnic

Tříkrálová sbírka v Sokolnicích
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Vážený pane starosto,
obracím se na Vás s žádostí o pomoc.

V měsíci červnu letošního roku jsem byl nenadále
stižen vysokou horečkou, sahající k hranici 41oC.
Vzhledem k tomu, že má rodina v dané době nedispo-
novala dopravním prostředkem, byl jsem nucen volat
RZP. Při této výzvě mi dispečerka sdělila, že na nějakou
horečku nebude vysílat vozidlo RZP. Nevím, jakého
vzdělání dosáhla tato žena, ale já se už na základní ško-
le učil, že při takto vysokých teplotách může organismus
člověka zkolabovat, nehledě na to, že může dojít k zá-
stavě krevního oběhu a následně smrti.

Tuto záležitost jsem nadále neřešil, ale velice jsem
se podivil, když jsem se dozvěděl, že moje příbuzná
se ocitla v naprosto stejné situaci, jenže s tím rozdílem,
že u ní se nejednalo „pouze o nějakou horečku“. Byl u ní
zjištěn akutní a rozsáhlý zánět v oblasti slinivky, žalud-
ku a jater vyvolaný žlučovými kameny. Tato „drobnost“
ji málem stála život a následná hospitalizace si vyžádala
cca 24 dnů. I její bratr jí volal pomoc, ale byl odmítnut,
stejně jako moje maličkost.

V rámci úsporných opatření byla zrušena v našem re-
gionu pohotovostní služba ve Šlapanicích a my z této
spádové oblasti, pokud nedisponujeme dopravním pro-
středkem, nejsme jakkoliv zdravotnicky zabezpečeni
a dispečerky LZS a RZP, pokud z nás nebude stříkat
krev, nám pomoc nepošlou.

Nejsem si jist, zda mé vykreslení situace je dostaču-
jící, nicméně Vás, pane starosto, žádám o Vaši interven-
ci ve věci lepší a dostupnější zdravotní péče pro nás ob-
čany obce Sokolnice, ale i ostatních. Mám za to, že je
ve Vaší moci i kompetenci si od odpovědných osob vy-
žádat patřičná vysvětlení a pokud selhal lidský faktor,
vyvodit z toho též patřičné důsledky.

Píši Vám také proto, že s mojí nynější manželkou če-
káme druhé dítě a mé obavy o zdravotní zabezpečení
jsou na místě už proto, že v případě mojí první manžel-
ky sanitka k porodu mého druhého syna přijela asi po
50ti minutách od výzvy, bez lékaře, pouze se dvěma
zdravotníky bez základních vědomostí týkajících se po-
rodu. Dispečink, se kterým jsem byl průběžně v kontak-
tu, nebyl schopen ani tyto zdravotníky informovat
o vzniklé situaci a má paní porodila doma bez lékařské
pomoci, pouze za asistence své matky. Jistě si dokážete
představit, kdyby došlo ke komplikacím, že ji to mohlo
stát život.

Nebudu a nemohu souhlasit s argumentem nedos-
tatku financí, neboť s lidským zdravím a životem není
možné takto hazardovat.

Vážený pane starosto, tímto na Vás apeluji a žá-
dám Vás zdvořile i jako krajského zastupitele o zve-
řejnění tohoto dopisu a projednání vzniklé situace

Krajským zastupitelstvem, dále Vás žádám o vyrozu-
mění, jaké kroky směřující k nápravě a zkvalitnění
lékařské péče spočívající hlavně v dostupnosti v od-
poledních a nočních hodinách, o svátcích a víken-
dech včetně RZP byly učiněny, popř. usnesení
krajských zastupitelů.

Věřím, že mou žádost nevezmete na lehkou váhu
a budete se jí osobně zabývat a že tato žádost bude vyří-
zena ke spokojenosti nejen mé, ale i ke spokojenosti
všech našich spoluobčanů.

Dopis obdobného znění zasílám též ministru zdravot-
nictví, Krajskému hejtmanství a Vás žádám o poskytnu-
tí potřebné součinnosti při řešení vzniklé situace a če-
kám na Vaše pozitivní opatření, za která Vám všichni
oprávnění voliči budou dozajista vděčni.

Čekám na Vaši brzkou odpověď.
S úctou a pozdravem

ČERNÝ ALEŠ
MASARYKOVA 41

664 52 SOKOLNICE

V Sokolnicích 28. 12. 2005
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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 13. 1. 2006. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

1. výklad ustanovení  § 24 odst. 2 zákona č. 328/1999
Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona
č. 395/2005 Sb.

Podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občan-
ských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ob-
čanských průkazech“), občanské průkazy bez strojově čitelných údajů,
vydané do 31. prosince 2003, pozbývají platnosti nejpozději dnem
31. prosince 2008. Vláda stanoví nařízením lhůty, v nichž jsou občané
povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů, a to podle doby vydání občanských průkazů. Platnost občan-
ských průkazů podle věty první končí vždy nejpozději dnem, který je
stanoven jako konečný den lhůty pro provedení jejich výměny s výjim-
kou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. led-
nem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení
platnosti vyznačena konkrétním datem.

Zákonem č. 395/2005 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. října
2005,  bylo stanoveno, že  platnost občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů, v nichž není doba platnosti vyznačena konkrétním
datem a jejichž držiteli jsou občané narození před 1. lednem 1936,
nekončí dnem, který je stanoven jako konečný den lhůty pro prove-
dení jejich výměny. Uvedeným zákonem byla zrušena povinnost ob-
čanů narozených před 1. lednem 1936 provést výměnu občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů ve lhůtách stanovených naříze-
ním vlády č. 612/2004 Sb., nicméně tyto občanské průkazy pozbýva-
jí, s ohledem na větu  první § 24 odst. 2 zákona o občanských průka-
zech, platnosti dnem 31. prosince 2008. Z výše uvedeného je zřejmé,
že občané narození před 1. lednem 1936 nebyli povinnosti provést
výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za občan-
ské průkazy se strojově čitelnými údaji zproštěni; zákonem
č. 395/2005 Sb. byla pouze prodloužena doba platnosti jejich dosa-
vadních občanských průkazů do 31. prosince 2008. 

Zastáváme názor, že občané narození před 1. lednem 1936, kteří
jsou držiteli občanských průkazů, v nichž   není  doba ukončení  plat-
nosti vyznačena konkrétním datem, jsou povinni provést výměnu
těchto občanských průkazů za občanské průkazy se strojově čitelný-
mi údaji do 31. prosince 2008. 

2. Ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu

Podle § 17 odst. 2 písm. n) zákona o občanských průkazech
informační systém evidence občanských průkazů obsahuje čísla, po-
případě série ztracených, odcizených nebo neplatných občanských
průkazů a datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu.
Ohlásí-li občan ztrátu nebo odcizení občanského průkazu, obecní
úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání občanského
průkazu zavede do informačního systému evidence občanských
průkazů údaje stanovené zákonem o občanských průkazech. 

Požádá-li občan  o vydání nového občanského průkazu z důvodů
skončení platnosti dosavadního občanského průkazu před uplynutím
doby v něm vyznačené, a ještě před skončením platnosti tohoto
občanského průkazu ohlásí jeho ztrátu nebo odcizení, postupuje
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností obdobným způ-
sobem, tzn., že do informačního systému evidence občanských prů-
kazů zavede údaj o ztrátě nebo odcizení dosavadního občanského
průkazu. V souladu se zákonem o občanských průkazech platnost
tohoto občanského průkazu skončí ohlášením jeho ztráty nebo odci-
zení.

Na konzultačním dni, který se konal dne 20. října 2005, byla
uvedená problematika řešena v souvislosti s vybíráním správního po-
platku za vydání občanského průkazu. V případě, že občan požádá
o vydání občanského průkazu z důvodu skončení platnosti dosavad-
ního občanského průkazu před uplynutím doby v něm vyznačené,
a ještě před skončením platnosti tohoto občanského průkazu ohlásí
jeho ztrátu nebo odcizení, je pro stanovení správního poplatku roz-
hodující důvod, z jakého občan žádal o vydání občanského průkazu,
tj. skončení platnosti dosavadního občanského průkazu, kdy se nevy-
bírá správní poplatek. Dojde-li po podání žádosti o vydání nového
občanského průkazu z důvodu skončení platnosti dosavadního
občanského průkazu ke ztrátě nebo odcizení tohoto ještě platného
občanského průkazu, důvod žádosti se, za účelem vybrání správního
poplatku, nemění. Porušil-li občan povinnost chránit občanský prů-
kaz před jeho ztrátou nebo odcizením, dopustil se přestupku podle
§ 16a odst. 1 písm. a) zákona o občanských průkazech, za který mu
lze uložit pokutu. 

JUDr. Zdeněk Němce, ředitel odboru

Občanské průkazy – sdělení
Odbor správních činností Ministerstva vnitra obdržel dne 22. listopadu 2005 Vaše dotazy týkající se problemati-

ky občanských průkazů.

V sobotu 7. ledna proběhla za chladného a větrného
počasí v zasněžených Sokolnicích letošní Tříkrálová
sbírka. Celkem 4 skupinky koledníků – chlapců i děvčat
vždy pod vedením dospělé osoby, přálo všem našim
občanům štěstí, zdraví v novém roce a zároveň je žáda-
lo o příspěvek na sbírku charity, jejíž výtěžek je z části
určen na zlepšení provozu hospicu v Rajhradě a z části
na humanitární pomoc u nás i v zahraničí.

Do zapečetěných pokladniček, které jsme spolu se
zástupcem Obecního úřadu ing. Vladimírem Kotolanem
rozpečetili a hotovost spočítali, přispěli sokolničtí obča-
né částkou 29 715,50 Kč, za což patří všem dárcům
upřímný dík. (V roce 2005 se v Sokolnicích vybralo
45 201,50 Kč,  v roce 2005 29 631,50 Kč a v roce 2003
27 567 Kč.)

Chci poděkovat vedoucím jednotlivých skupinek,
bez kterých by se sbírka nemohla uskutečnit. Letos se
takto ve svém volném čase na sbírce podíleli Jarmila
Dvořáková, Vojtěch Frýbort a Ondřej Životský. Děkuji
pracovníkům Obecního úřadu, kteří se podíleli na vyhlá-
šení sbírky místním rozhlasem, zapečetění a počítání vy-
brané hotovosti. Děkuji také dětem za krásný zpěv
a všem těm, kdo jim přispěli nějakými sladkostmi
a ovocem.

Na závěr ještě jednou děkuji všem dárcům za přís-
pěvky a doufám, že se znovu sejdeme při Tříkrálové
sbírce v roce 2007.

Ing. Jan Dvořák

Tříkrálová sbírka 2006


