
BŘEZEN 2013ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

● Parkové úpravy u rybníka. Státní fond životního 
prostředí ČR (SFŽP) zaslal oznámení, že obci poskytne 
dotaci na sadové úpravy zeleně kolem rybníka ve výši 
251.632 Kč, což je 75 procent předpokládaných nákladů. 
Byla objednána zadávací dokumentace na výběrové ří-
zení, a protože k předloženým podkladům nemá SFŽP 
výhrady, bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele 
těchto prací. Více fi rem bylo osloveno písemně a výzva 
k podání nabídky včetně kompletní projektové doku-
mentace je zveřejněna na Internetu (na tzv. profi lu za-
davatele), takže do soutěže se může přihlásit každý zá-
jemce, který splňuje podmínky soutěže. Práce by měly 
být zahájeny v dubnu 2013. 
● Slanisko – izolační zeleň. Zeleň bude tvořena 
souvislou řadou listnatých keřů s rozvolněným listna-
tým a jehličnatým stromovým patrem. Keřové sku-
piny jsou navrženy jako druhově smíšené, s plynulým 
postupným přechodem mezi jednotlivými druhy – 
nebudou vedle sebe ostře ohraničené. Celkem bude 
vysazeno 3.405 kusů listnatých keřů a 56 stromů, 
z toho 23 kusů jehličnatých stromů. Státní fond ži-
votního prostředí ČR (SFŽP) schválil dotaci na tuto 
výsadbu, která budce izolovat lokalitu Slanisko od 
silnice na ulici Kobylnická a Kaš-
tanová. Výše dotace bude činit 
747.429 Kč, což je 90 procent 
předpokládaných nákladů. Rada 
schválila objednání zadávací do-
kumentace na výběrové řízení. 
Nebudou-li k dokumentaci a sou-
těžním podmínkám ze strany SFŽP 
výhrady, bude vyhlášeno výběrové 
řízení na dodavatele těchto prací. 
Předpokládaný termín výběrového 
řízení je konec března nebo duben 
2013. Část fi rem bude oslovena pí-
semně a výzva k podání nabídky 
včetně kompletní projektové do-
kumentace bude zveřejněna na In-
ternetu (na tzv. profi lu zadavatele), 
takže do soutěže se může přihlásit 
každý zájemce, který splňuje pod-
mínky soutěže.

● Klub aktivních seniorů (KLAS). Rada projednala 
podnět k založení ofi ciálního klubu aktivních seniorů. 
Rada tuto myšlenku podporuje a souhlasí, aby senioři 
mohli pravidelně užívat prostor nové přístavby školy, 
která může obdobným účelům sloužit. Sociální komise 
pomůže seniorům se založením a se zahájením činnosti.
● Výherní hrací přístroje. Rada obce se seznámila 
se žádostí provozovatelů restauračních zařízení v obci 
Sokolnice, kteří požadují, aby v naší obci mohly být 
opět instalovány hrací automaty. Vyhlášku o plošném 
zákazu hracích automatů a videoloterijních terminálů 
schválilo zastupitelstvo, proto žádost bude předložena 
zastupitelům k projednání. Rada doporučuje zastupi-
telstvu setrvat na plošném zákazu hracích automatů 
na celém území obce Sokolnice. Tento druh haza-
rdu může způsobit vážné psychologické nebo sociální 
problémy a existuje i výrazné riziko progrese stavu 
směrem k patologickému hráčství. V naší republice 
narůstá objem fi nančních prostředků, které občané pro-
sází nejrůznějším způsobem. Např. v roce 1992 bylo 
v celé České republice vsazeno za všechny loterie a sáz-
kové hry celkem 9,5 mld. Kč, v posledních letech je to 
takřka 130 miliard korun. 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Děti z mateřské školky – stavění sněhuláků
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Statistika pohybu obyvatel – rok 2012

Co se děje v bývalých kasárnách v lokalitě Předky?
Vážení občané, v poslední době hodně Vašich dotazů směřuje k bývalým kasárnám v lokalitě Předky.
Zastupitelé obce na jednom ze svých zasedání rozhodli objekt neprodávat, ale zachovat jako krajinnou oblast pro od-
dychový čas. Zároveň bylo rozhodnuto o odstranění všech povrchových staveb v areálu. Důvody k odstranění staveb 
byly především v náročnosti uchránit objekty před nezvanými návštěvníky, kteří se zde zaměřovali na železný šrot. 
Na podzim roku 2012 začalo odstraňování podzemních betonových krytů fi rmou Skanska a jejich zahrnutí zeminou. 

Začátkem února 2013 pak odstranění všech ostatních staveb fi rmou PB SCOM s.r.o. z Hranic na Moravě. Po ukon-
čení těchto prací dojde k odstranění stávajícího betonového plotu. Vzniká zde velký prostor pro případnou výsadbu 
různých stromů a dřevin a s tím i úkol pro budoucí zastupitelstva, aby zvážila, jak dál s touto části obce naložit. 

Jan Ryšavý

Zimní údržba v obci
Máme za sebou poněkud rozmařilou zimu. Na jedné straně přívaly sněhu a na straně druhé vodu a bláto. Do jaké míry 
se se zimou vypořádala obec ponecháme na vás občanech.
V letošním roce jsme uzavřeli dohodu na úklid chodníků s fi rmou pana Josefa Drdy a úklid místních komunikací 
s panem Františkem Lukášem. Přes potíže s technikou, která se rozměrově nevešla na některé chodníky, a rozmary 
počasí se svého úkolu zhostili dobře.

Měsíc Přistěhovaní Narození Odstěhovaní Úmrtí Celkem Stav

Leden 14 6 –2 –5 13 2272

Únor 9 1 –5 –6 –1 2271

Březen 16 3 –3 –3 13 2284

Duben 4 1 –3 –5 –3 2281

Květen 6 1 –1 –1 5 2286

Červen 4 1 –1 –3 1 2287

Červenec 10 3 –2 –3 8 2295

Srpen 4 5 –3 –2 4 2299

Září 6 2 –3 –5 0 2299

Říjen 7 4 –2 –2 7 2306

Listopad 2 1 –2 –2 –-1 2305

Prosinec 12 5 0 –6 11 2316

Celkem 94 33 –27 –43 57
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• Po jarních prázdninách jsme v naší mateřské škole zahá-
jili lekce Edukativních skupinek, to znamená pravidelné 
setkávání některých předškolních dětí a jejich rodičů. 
Jedná se o intenzivní přípravu budoucích prvňáčků na 
vstup do školy. Děti zde pracují samostatně s proškole-
nou učitelkou nebo společně s rodičem. Rodiče tak mo-
hou posoudit, jak jsou jejich děti připraveny, mají mož-
nost srovnání s ostatními vrstevníky.

• Přijel k nám „KUK a CUK“ – maškarní vystoupení herce 
spojené s dětským karnevalem. Školkou se rozléhala 
hudba, zpěv a smích.

• Také jsme zahájili pravidelné kurzy plavání v krytém ba-
zénu v Blučině, kterého se účastní předškolní děti.

• Rodičům dětí bylo nabídnuto – Preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí odborníky přímo 
v mateřské školce.

• Děti měly možnost zhlédnout pohádku ve školce pod názvem „Janek a Andulka“.

Vážení rodiče,
dovolte, abych Vás seznámila se změnami ve vedení školní jídelny v Sokolnicích. Od ledna letošního roku jsem pře-
vzala funkci vedoucí stravování po paní Mileně Krpenské, které bych tímto chtěla moc poděkovat za její dosavadní 
práci a obětavost, se kterou roky vedla školní jídelnu.
Dle mého názoru jsou určité věci, které je nutné zlepšit, avšak nelze vše zvládnout v krátké době. Vynaložím veškeré 
úsilí a snahu, ale velmi důležitá je také spolupráce s Vámi rodiči, proto uvítám aktivní a pozitivní přístup s novými 
náměty. V nejbližší době bych ráda zavedla možnost elektronického odhlašování obědů. Věřím, že to usnadní práci 
i čas nejen Vám.
Pro začátek můžete odhlašovat děti na e-mailové adrese: sjsokolnice@seznam.cz. Děti odhlašujte do 14.00 hodin  
předchozího dne, od 15.00 hodin se připravují nanormované suroviny na druhý den, a proto později už není možné 
oběd odhlásit.  
Doufám, že zavedení nového systému odhlašování povede ke vzájemné spokojenosti.  
Na závěr mi dovolte ještě jedno velké poděkování, které patří naší oblíbené paní kuchařce paní Boženě Fialové, která 
ke konci loňského roku odešla do zaslouženého důchodu. V naší školní jídelně pracovala dlouhých a krásných 33 let. 
Přejeme jí nadále pevné zdraví a krásné chvilky prožité s vnoučaty.   

Renata Chmelíková, vedoucí stravování

O K É N K O  D O  M AT EŘS K É  Š K O LY

V pátek 19. dubna 2013 v době od 16 do 18 hodin 
zveme všechny zájemce na prohlídku naší mateřské školičky na

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

O tom, že rozmary paní zimy byly skutečně velké, svědčí množství vysypané soli na chodníky a komunikace v cel-
kovém množství 20 484 kg soli. Dovolujeme si poděkovat výše uvedeným fi rmám. 
Poděkování patří i Vám občanům, kteří nečekali na úklid chodníků ze strany obce a aktivně se zapojili do odhrnování 
sněhu před svými domy.
S předstihem bychom Vás chtěli požádat o spolupráci při jarním úklidu obce. Jako každý rok zajistíme průjezd 
čistícího vozu na všech komunikacích v obci. Před tím je ovšem nutné z okrajů silnic oškrabat a smést přebytečnou 
hlínu a prach. Tento úkol zajistí pracovníci obce. Pokud bude někdo z Vás ochoten jim v této práci pomoci, může 
před svým domem uklidit a pracovníci obce všechny hromádky odvezou na skládku. Předem Vám na vaši pomoc 
děkujeme a přejeme hodně zdaru do jarních měsíců. Jan Ryšavý
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Přístavba základní školy – pojďme se podívat, jak postupují práce
  V březnu 2012 jsme zahájili vyklízení šop (původní hospodářská stavení č. p. 21). Pan učitel Struška a paní 

učitelka Hrdličková byli ustanoveni jako garanti. Kdykoliv se objevili mezi dveřmi 7.–9. třídy, žáci věděli, že 
je čeká náročná a hlavně špinavá práce. Získali jsme dva nové skladovací prostory – na zdravotním středisku, 
kde jsme umístili divadelní kulisy, a v buňce u nového hřiště, kam jsme uložili zahradní nářadí. Na dvoře školy 
nám zůstal starý domeček, kde byly původně dílny. I tento domeček je plný až po střechu věcí, které jsme ne-
mohli vyhodit. A pak nastala další fáze – vše ostatní vynosit a ve spolupráci se zaměstnanci OÚ vyvézt na sběrný 
dvůr. 

  Začátkem května jsme byli rádi, že je hotovo. Přijel bagr a během pár dní nebylo po šopách ani památky. Poté 
během května následovaly terénní úpravy.

  V červnu nás čekal náročný program. Na stavbě se zatloukaly piloty a my jsme nemohli být ve škole. Proto měly 
všechny třídy netradiční výuku mimo školní budovu – exkurze, výlety, školy v přírodě atd. Bylo to opravdu hek-
tické období. Školní rok pro nás proto skončil o týden dřív než pro ostatní školáky v České republice.

  V létě se začala dělat základová deska, veškeré sítě, atd. V této fázi je třeba počkat na řádné zatvrdnutí 
betonu. Stavebníci se proto vrhli na starou budovu školy. Zrekonstruovali jednu větev záchodů, připravili 
vchody do školy i do šaten, upravovali podlahu ve třídě, ze 
které vznikne šatna, měnili okna v přízemí. Ještě v půlce 
srpna to ve škole vypadalo, že školní rok nezačne a nezačne. 
Ale na konci srpna bylo vše hotovo a my mohli zahájit výuku 
v termínu.

  Během srpna navíc začala růst nová část. Jak je známo, hrubá 
stavba přibývá rychle, a tak jsme s radostí okukovali, jak se dílo 
daří. V říjnu byla v přízemí už i okna a stálo druhé podlaží. Za-
čátkem listopadu stála celá hrubá stavba. Přišel čas na střechu. 
Ta dala všem zabrat. Nestavěla se jen na nové části, ale předě-
lávala se celá. V prosinci začali stavebníci sundávat střechu na 
staré budově a počasí to nikomu zrovna neulehčovalo. Pršelo, 
padal sníh, tál sníh a všude byla voda – kolem školy i ve škole. 
Vyfasovali jsme vysoušeče a sušili chodby i třídy.

  Od té doby to zvenku vypadá, že se nic neděje, ale věřte, že je 
to jen zdání. V současné době jsou hotové rozvody vody a elek-
třiny, omítky a pracuje se na podlahách. Paní ředitelka vybrala 
obklady na nové záchody a obkladači obkládají.

  Stále to vypadá tak, že 2. září přivítáme žáky v nové budově. 
Držme si palce. Jana Hrdličková

4 3/2013

Z Á K L A D N Í  Š K O L A

Co přinést a co můžete koupit?
• Dětské jarní a letní oblečení od 0 do 17 let
• Dětské hračky – panenky, autíčka, stavebnice, puzzle, knížky, lego atd.
• Sportovní potřeby – kola, koloběžky, odrážedla, tříkolky, kolečkové brusle atd.

Zájemci o prodej si nejpozději do úterý 16. dubna 2013 od 7 do 14 hodin vyzvednou u paní Chmelíkové ve školní 
jídelně registrační list s pořadovým číslem a podrobnějšími informacemi

V pátek 19. dubna 2013 od 16 do 18 hodin a v sobotu 20. dubna 2013 od 8 do 12 hodin 
se v budově školní jídelny v Sokolnicích uskuteční

Dětská burza jarního a letního oblečení

Květen 2012
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Lymfa a její funkce v našem těle
O lymfě a lymfatických cestách a konečně i o lymfatických masážích se hodně mluví a píše, ale i přes to všechno 

neškodí si tyto věci trochu shrnout a případně osvětlit. Lymfa je čirá tekutina, která koluje naším tělem v lymfatic-
kém systému, obsahuje lymfocyty, bílkoviny a tuky. Tato tekutina se hromadí v mezibuněčných prostorech tkání 
a krevních cév. Je součástí imunitního systému. Na určitých místech lymfatických cév jsou umístěny lymfatické uz-
liny. Jsou to fi ltry, jejichž úkolem je vychytat z protékající lymfy mikroorganismy a ostatní cizí částice. Takže stručně 
řečeno je lymfatický systém odpadním systémem v těle, který odvádí škodliviny z celého těla i z vnitřních orgánů. 
Hromadění lymfy v těle způsobuje otoky, zduření lymfatických uzlin, oslabení imunity těla a v neposlední řadě má 
taky na svědomí ženami velmi neoblíbenou celulitidu. Pomerančová kůže, jak se také jinak celulitida označuje, není 
vlastně nic jiného než nahromaděná tekutina v těle, která se usazuje v mezibuněčných prostorách a navenek nevypadá 
příliš vábně.

V některých případech, jako například po odstra-
nění prsu chirurgicky (mastektomie), může dojít k ob-
strukci lymfatických cév některé z končetin, lymfa se 
pak akumuluje a příslušná končetina otéká, dochází 
k lymfedému. Právě lymfatickým systémem se také 
nejčastěji po těle šíří rakovina

I my sami můžeme zlepšit fungování lymfatického 
systému. Důležitá je i změna jídelníčku. Důležité je 
se vyhýbat tučným potravinám, mléčným výrobkům, 
červenému masu, chemicky zpracovávaným a rafi -
novaným potravinám a cukrům. K potravinám, které 
nejlépe působí, patří čerstvé ovoce a čerstvá zelenina. 
Další možností je takzvaná lymfodrenáž neboli lym-
fatická masáž, což je proces uvedení lymfy do chodu, 
lymfa totiž na rozdíl od krevního oběhu nemá žádnou 
pumpu, která by ji rozváděla po těle. Lymfodrenáž se 
provádí speciálními hmaty – takzvanou ruční lymfa-
tickou masáží. Provádí se i přístrojová drenáž, kdy 
speciální přístroj simuluje ruce maséra.

Funkce lymfatického systému se dá podpořit očist-
nou kúrou – vhodně vybraná a provedená očistná kúra 
pomáhá tělu zbavit se škodlivých látek a zjednoduší 
tak práci lymfatickému systému. Očistnou kúru mů-
žeme zahájit účinně právě na jaře, kdy se tělo čistí 
po zimních měsících a nabírá energii. Nejlépe je začít 
pitím čistících čajů, které se dají koupit v lékárnách 
nebo v obchodech se zdravou výživou a bylinkami 
a samozřejmě také lymfatickou masáží, která nám 

VŠE PRO BAZÉNY

BAZÉNOVÁ CHEMIE
www.guaa-chemie.cz

PLACHTY NA BAZÉNY
www.solarniplachta.cz

BAZÉNY A P ÍSLUŠENSTVÍ
www.bazenyprodej.cz

OKAMŽITÁ SLEVA
(ve všech obchodech)

7%
Slevový kód

SOK104
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Říjen 2012 Listopad 2012
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dopomůže k rozhýbání lymfatického systému a rychlejšímu odstranění škodlivin z těla. Ruční lymfatická masáž je 
velmi jemná a hladivá masáž, která v žádném případě nesmí klienta bolet. Vypadá to jako jemné hlazení, ale účinky 
jsou viditelné téměř okamžitě, člověk se cítí lehčí a uvolněný a je vidět i zmenšení otoků nejen končetin, ale také 
např. váčků pod očima. Samozřejmě je vidět i to, jak z těla odchází škodiliviny v podobě hustší a mírně zapáchající 
moči a občas i více zapáchajícího potu. Ale to jsou všechno jen drobnosti, které nám ukazují, že náš lymfatický sys-
tém opět pracuje a naše tělo se čistí.

Takže na jaře uklízejme nejen svoje domy a zahrady, ale v první řadě svoje těla. Ta nám slouží celý život a to, jak 
se o ně staráme, nám dávají najevo někdy dosti razantně.

Přeji všem krásné jaro. Lenka Weissová

VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K

Březen
Jako každý rok při střídání ročních období si člověk začíná uvědomovat, co přes zimu ze svých včelařských 

předsevzetí nestihnul udělat. Taky vidím, jak mladí nevyužívají běh životem, stačilo se zeptat souseda při stříhání 
stromů, jestli si uvědomuje, kolikrát bude ještě ty stromy stříhat. A to samé je se včelami, kdy každý rok je jiný, jinak 
začíná, jsou jiné nemoci, normální včelař je včelami a novými metodami stále učen. A obvykle je to přesně, jak se 
říká: „Šedá je teorie, ale zelený je strom života.“ A to u včel platí dvojnásob. Březen je měsícem, kdy se včelaři při 
pohledu na hromadný prolet rozbuší srdce. Je to také tzv. „včelařské předjaří“, kdy po hromadném proletu se čeká 
na teplé počasí, aby se mohly provést základní prohlídky za účelem zjistit stav plodování matkou, množství zásob. 
Včely začínají sběrem pylu z jívy, podbělu a sněženek. V případě slabších včelstev se slaboši spojí a to obvykle přes 
novinový navlhčený papír, který mezi sebou prokoušou a vynosí z úlu.

Ale to hlavní, že si mezi sebou vyberou matku, tu, která je mladší, výkonnější v kladení vajíček.
K závěru pár odchycených zajímavostí s porovnáním s dnešní dobou. Například v roce 1538 stálo jedno včelstvo 

s klátem asi 3 zlaté, pro porovnání kráva 5 zlatých. V dnešní době vyzimované silné včelstvo asi necelé 2000 Kč, úl 
asi 1500 Kč. Za vlády celého spektra panovníků byl vždy obor včelařství maximálně podporovaný, hlavně úlevami 
na daních, poplatcích, mýtného atd. Krádeže, poškozování bylo velmi přísně trestané. A také se dbalo na vzdělávání 
včelařů, kdy za vlády Marie Terezie byla založena putovní včelařská škola. Václav Hůrka

 ► Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou v Sokolnicích, případně byt s balkonem. Menší opravy nevadí.
Telefon: 739 883 118

inzerce

Územní plán – dovětek
V únorovém vydání Zpravodaje pan starosta reagoval na můj text z ledna ohledně nového územního plánu obce 

Sokolnice. Dovolím si nyní krátký dovětek.
Je pravda, že ve zmiňovaných lokalitách (Šlapanická-Polní, Břehy) je povolena výstavba již dle aktuálně platného 

územního plánu. To ale v žádném případě neznamená, že využití těchto lokalit musí zůstat stejné i v novém územním 
plánu. Územní plán by měl odpovídat aktuálním požadavkům a nárokům obyvatel obce a také možnostem obce. 
Tyto skutečnosti se pochopitelně v průběhu času mění a územní plán by je měl respektovat. Kdo z obyvatel Sokolnic 
dokázal před několika lety předpovědět výstavbu např. v lokalitě Slanisko nebo Na Stráži? Kdo z obyvatel Sokolnic 
předpovídal výstavbu fotovoltaické elektrárny za rozvodnou? A přece k tomu došlo, přičemž územní plán musel tyto 
výstavby a změny využití pozemků povolit. Tzn. pokud tyto stavby nebyly doposud možné, došlo ke změnám územ-
ního plánu, které jistě odrážely tehdejší názor obyvatel obce. Nevím, jak je to s aktuální podporou mezi obyvateli 
obce pro další výstavbu např. v lokalitách Šlapanická-Polní a Břehy. Je i možné, že většina obyvatel obce souhlasí 
s další výstavbou a můj nesouhlasný názor je menšinový. Ví snad ale někdo, jaký je názor většiny obyvatel obce 
v této věci? Neměli by si jej zastupitelé zjistit dříve, než nový územní plán schválí a rozhodovat v souladu s vůlí 
obyvatel obce, které reprezentují?

Je pravdou, že případnými změnami využití pozemků může dojít k zásahům do práv vlastníků těchto pozemků 
a že ti toto mohou vnímat jako nespravedlnost. Případnou hrozbu náhrady škody je však nutno posuzovat v souvis-
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losti i s případnými negativními dopady další výstavby. Přinese další výstavba obci ekonomický prospěch, nebo 
naopak další výdaje spojené s novými nároky nových obyvatel? Dle mého názoru je těžké vypočíst, co by mohlo být 
vyšší, zda možná náhrada škody při nepovolení další výstavby, nebo možné negativní ekonomické a sociální dopady 
při povolení další výstavby. Jisté je snad pouze to, že případné náhrady pro vlastníky pozemků by byly jednorázové, 
kdežto případné negativní dopady další výstavby mnohaleté ne-li trvalé.

Je škoda, že v textu pana starosty nezazněl žádný argument pro další výstavbu v obci mimo možné hrozby náhrady 
škody při změně využití pozemku. Asi nikdo z nás se nechce v životě rozhodovat pod hrozbou sankcí a asi všichni 
vnitřně cítíme, že takovéto rozhodování není správné. Škoda, že mé volání po adekvátních argumentech v této věci 
zůstalo nevyslyšeno.

Závěrem jenom upozorním, že v témže únorovém vydání Zpravodaje pan starosta píše o legitimních očekáváních 
investora a smlouvách uzavřených s obcí, ale současně se lze také dočíst, že tento investor již dnes neplní své smluvní 
povinnosti. Zda je takový investor důvěryhodný a zda by mu obec měla vycházet vstříc umožněním výstavby, to 
nechť si každý čtenář posoudí sám. Jan Parma
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