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Vážení spoluobčané, 
ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou i v naší obci komunální volby. Občané mohou na další čtyři roky zvolit 
své zástupce do obecní samosprávy. Tato událost je příležitostí ke zhodnocení právě končícího volebního období.  
Z pohledu obecního zastupitelstva a snad i ze strany občanů lze považovat uplynulé čtyři roky za úspěšné. 

Po komunálních volbách v roce 2010 se zastupitelstvo 
shodlo, že naprostou prioritou bude přístavba a rekon-
strukce základní školy. Bylo to i logické, protože v roce 
2009 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a přístavba 
mateřské školy. A s narůstajícím počtem občanů Sokol-
nic se požadavky na kvalitní školské zařízení ještě zvy-
šují. Přístavbu i opravy se podařilo zajistit také díky ne-
malé státní dotaci a objekt školy dnes poskytuje dostatek 
prostoru ke školní výuce i pro mimoškolní aktivity dětí. 
Modernizaci školy vhodně doplnily úpravy školního 
dvora, dosadba zeleně a stavba parkovacích míst u školy 
a za obecním úřadem. 

Druhou budovou, na které svítí „nový kabát“, je ha-
sičská zbrojnice. Zde byla vyměněna všechna okna, za-

teplena a opravena střecha i celý obvodový plášť. Třetím objektem, který se letos dočká nové fasády, je obecní úřad.  
V polovině srpna byly zahájeny práce na opravě druhé poloviny střechy, výměně všech oken v obou nadzemních pod-
lažích a zateplení celého pláště budovy. Sportovci uvítali vestavbu šaten a sprch do sklepa obecního úřadu a za zmínku 
stojí také odstranění bunkrů a všech nadzemních staveb v kasárnách Předky, které z tohoto místa udělalo zajímavou 
lokalitu pro budoucí využití. U rybníka bylo rozšířeno 
veřejné osvětlení, zpevněna komunikace a vybudováno 
nové parkoviště. Byla vysázena řada stromů na ulici 
Masarykova, v areálu bývalých kasáren a kolem silnice 
„Na mrtvé“. Se státní dotací proběhla i výsadba zeleně 
u rybníka a na ulici Kobylnická. Zde bohužel platí, že 
„kvalita je přímo úměrná ceně“ a výběrové řízení na vý-
sadbu vyhrály firmy s nejnižší nabídkovou cenou (pod-
mínky Státního fondu životního prostředí jinou možnost 
nepřipouští). Již byla vyměněna více než stovka keřů  
a na podzim bude nutné nahradit několik uschlých 
stromů. 

V současné době je připravena dokumentace na pře-
stavbu nákupního střediska, podle které vzniknou v pří-
zemí další prodejní prostory s centrální pasáží a v patře nové ordinace, výdejna léků a knihovna. Součástí stavby jsou 
také úpravy prostoru před budovou, rekonstrukce přilehlých komunikací a stavba dalších osmnácti parkovacích míst 
za nákupním střediskem. V srpnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, práce by měly být zahájeny 
v říjnu 2014.

Vážení spoluobčané,
rád bych touto cestou poděkoval členům rady a zastupitelstva za odvedenou práci v průběhu celého volebního ob-

dobí. Společně se nám podařilo provést opravy a investice za více než 52 milionu korun, přičemž na dotacích, darech 
a příspěvcích jsme dokázali získat přibližně 39 milionu korun.  
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Kus práce a osobního nasazení odvedli členové komisí, výborů a sboru pro občanské záležitosti. Velké poděkování 
patří všem dobrovolným organizacím za jejich aktivní přístup ke společenskému a kulturnímu životu v obci. Všem 
těmto organizacím patří díky za to, že obec po stránce zájmové, sportovní a kulturní opravdu žije. 

Děkuji také všem Vám, sokolnickým občanům, kteří jste se jakýmkoliv způsobem spolupodíleli na chodu obce.
 Jiří Životský, starosta 

Volební období 2010–2014
Dovolte nám, abychom v tomto volebním zpravodaji zrekapitulovali právě končící volební období a připomněli si, 

s čím jsme se v uplynulých čtyřech letech setkali. Dne 15. a 16. října 2010 proběhly v obci volby do obecního zastu-
pitelstva, ve kterých kandidovalo pět volebních stran (Sokolnice náš domov, Sokol Sokolnice, Sdružení nezávislých 
kandidátů, KSČM a KDU-ČSL), a ze kterých vzešlo níže uvedené zastupitelstvo. 

Jméno zastupitele funkce     zvolen za stranu                                         
Jiří Životský starosta obce    Sokolnice náš domov
Ing. Vladimír Kotolan místostarosta    Sokol Sokolnice
Mgr. Zita Butalová člen rady     Sokolnice náš domov
Mgr. Libor Beránek  člen rady    Sokol Sokolnice
Ing. Jan Dvořák  člen rady    Sdružení NK
Luboš Král předseda školské komise  Sokol Sokolnice
Ing. Jarmila Šustrová předseda komise Sokolnický zpravodaj Sokolnice náš domov
MVDr. Josef Umlášek předseda komise pro práci s mládeží Sokolnice náš domov
Ing. Filip Debef předseda kontrolního výboru  Sokolnice náš domov
Tomáš Hradílek  člen kontrolního výboru      Sdružení NK 
Petr Mifek  předseda finančního výboru  Sokol Sokolnice
Jan Černý člen kontrolního výboru   Sokol Sokolnice
Bc. Zdeněk Jirgala, DiS. předseda komise životního prostředí Sdružení NK 
Miluška Vondálová předseda kulturní komise  KSČM
Ing. Josef Chudáček předseda komise rozvoje  KDU-ČSL 
Do zastupitelstva byla zvolena za Sdružení nezávislých kandidátů i paní Jana Kuklová, která se vzdala mandátu na 
konci srpna 2011. Na její místo nastoupil pan Tomáš Hradílek, který je dodnes členem zastupitelstva.

Rok 2010
V polovině září začala stavba nového dětského hřiště 

vedle mateřské školy. Celá plocha hřiště má travnatý po-
vrch, je zde osazeno několik laviček, odpadkové koše, 
atrakce pro děti a koš na basketbal. Plocha, kde parkují 
vozidla, byla upravena a vydlážděna zámkovou dlažbou. 
Součástí této akce byla také oprava povrchu silnice na 
ulici Průchodní, protože asfalt na stávající silnici byl  
v některých místech ve velmi špatném stavu.

Podzimní a zimní měsíce byly věnovány především 
zajištění dokumentace na opravy, rekonstrukce či novo-
stavby, aby v dalších letech bylo možné jednotlivé akce 
uskutečnit. Rada rozhodla o pořízení projektové doku-
mentace na stavbu dvou krytých přístřešků na zastávce 
autobusu u rozvodny, na instalaci nového svítidla nad 
přechodem pro chodce mezi poštou a školou, objednala 
generální opravu zvonění v kapličce na návsi (zvon často 
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vykazoval poruchy, a proto bylo nutné celý systém změnit a modernizovat), bylo vyhlášeno výběrové řízení na doda-
vatele projektové dokumentace na zateplení budovy hasičské zbrojnice a dále na dokumentaci úprav prostoru kolem 
rybníka – nové veřejné osvětlení, parkoviště, zpevnění přístupové komunikace a parkové úpravy. 

Rada obce také rozhodla požádat MěÚ Šlapanice o pověření osob, které budou mít právo asistovat na přechodu 
u školy. Městský úřad návrh schválil a od ledna 2011 tak naši nezaměstnaní každý den ráno u přechodu dohlížejí na 
bezpečnost přecházejících dětí. Pověření obdrželo i několik zaměstnanců školy, kteří na bezpečnost dětí u přechodu 
mohou dohlížet po skončení školního vyučování.

Rok 2011
První akcí roku 2011 byla oprava poloviny střechy na 

obecním úřadě – jednalo se o výměnu eternitových ša-
blon za novou střešní krytinu, protože některé šablony 
byly popraskané a jiné vykazovaly trhliny. V létě byly 
postaveny dvě kryté čekárny na autobusových zastáv-
kách u rozvodny. Pro zvýšení bezpečnosti v obci byly 
zakoupeny a instalovány dva světelné panely, které upo-
zorňují řidiče na rychlost jejich vozidla. Po konzultaci 
s odborníky byla stanovena nejvhodnější místa pro je-
jich osazení – ulice Kaštanová a Brněnská. Po obdržení 
kladného stanoviska policie a správce komunikace bylo 
instalováno nové osvětlení přechodu mezi poštou a zá-
kladní školou.

V jarních měsících byly zahájeny práce na projektu řešící vestavbu šaten, sociálního zařízení a nářaďovny do 
sklepa obecního úřadu. Po dostavbě sportoviště vedle OÚ Sokolnice byly provizorně umístěny ve dvou buňkách, 
které stály vedle obecního úřadu. V červenci bylo vyhlášeno výběrové řízení na opravy všech svislých i vodorov-
ných hydroizolací v suterénu obecního úřadu (při dešti do sklepa zatékalo) a na stavbu šaten, sociálního zařízení  

a nářaďovny. Opravy byly zahájeny v září, do konce 
roku dokončeny práce vně budovy a kompletní dílo bylo 
obci předáno v únoru 2012. 

Prakticky od začátku roku se připravovaly podklady 
pro plánované úpravy dopravního řešení ve středu obce, 
kde vzniknou nové zastávkové zálivy pro autobusy, nový 
přechod u pošty a dopravní úpravy budou končit až na 
křižovatce Komenského–Pod Stráží, kde bude zřízen 
ještě jeden nový přechod pro chodce. Zastávka smě-
rem z Brna bude přesunuta před budovu obecního úřadu  
a na místě stávající zastávky bude parkoviště. Návrh 
nakonec získal i souhlas Policie ČR, která se dlouho 
nemohla smířit s novým přechodem na křižovatce Ko-
menského–Pod Stráží. Podařilo se vyřešit i všechny další 

problémy s výjimkou zálivu pro autobus směrem na Brno. Pro jeho stavbu bylo nutné odstranit sloupy s rozvody 
elektrické energie před nákupním střediskem. A tyto rozvody, včetně veřejného osvětlení a místního rozhlasu, pře-
ložit do země. Obec se snažila E.ON přesvědčit, aby přeložku provedl v rámci plánované rekonstrukce rozvodů, ale 
více než půlroční maraton jednání nevedl k vytouženému závěru. Proto obec, i když nerada, v roce 2012 přistoupila 
na dohodu, že přeložku zajistí E.ON na náklady obce. Byla uzavřena smlouva, ve které se E.ON zavázal práce usku-
tečnit nejpozději do března 2014. Realita je taková, že kolaudace těchto rozvodů proběhla až v srpnu 2014. První 
projektová dokumentace úprav dopravního řešení v centru obce byla hotova v květnu 2011, teprve nyní je možné ji 
dokončit a zajišťovat potřebná vyjádření pro stavební povolení. 

V dubnu 2010 byla uzavřena smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace přístavby základní školy. 
V témže roce byly provedeny geologické průzkumy, geodetické doměření a další přípravné práce. Konečné řešení 
předal projektant obci v únoru 2011 a rada požádala ještě o dílčí úpravy. V dubnu byla hotova finální podoba projektu. 
Původně odhadované investiční náklady činily 26,28 milionu korun, v dubnu aktualizovaný odhad dosáhl výšky 
57,45 milionu korun. Po dokončení přístavby je nezbytné kabinety a třídy vybavit nábytkem a dalšími předměty, což 
si vyžádá také nemalou částku. Proto se začal hledat způsob, jak předpokládané investiční náklady snížit. Projektant 
navrhl zrušení podzemního podlaží, čímž by se náklady snížily odhadem o 27 miliónu korun, což by bylo finančně 
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únosné. Obec s návrhem souhlasila a v květnu předlo-
žil projektant nový propočet ceny s celkovým nákladem 
51,9 milionů korun. Rada byla tímto postupem silně zne-
chucena, neboť opakovaně zdůrazňovala finanční situaci 
obce a požadovala rozumný projekt v ceně max. 30–35 
milionu korun. Po několika dalších jednáních s projek-
tantem bylo zřejmé, že nelze dosáhnout společné do-
hody a v září proto byla vzájemná spolupráce ukončena 
a vypracování projektové dokumentace bylo objednáno 

u jiného projektanta. Byla schválena odlišná koncepce 
přístavby s předpokladem výrazně nižších investičních 
nákladů.

Dne 8. září 2011 proběhl na Integrované střední škole 
Sokolnice (ISŠ Sokolnice) slavnostní podpis memoranda 
o spolupráci mezi krajem a energetikou. Memorandum 
podepsal hejtman našeho kraje Michal Hašek a jednatel 
společnosti E.ON ČR Karel Dietrich-Nespěšný. I díky 
tomuto memorandu zůstává ISŠ Sokolnice samostatnou 
školou a dá se předpokládat její další rozvoj. Při slavnostním aktu byla starostou obce otevřena i možnost stavby 
sportovní haly. Ekonomická situace kraje sice není nejrůžovější, ale pan hejtman přislíbil, že se bude zasazovat o její 
stavbu. Rada tuto snahu ještě podpořila usnesením, že obec je připravena jednat o finanční podpoře z našeho rozpočtu 
na tuto stavbu. Předpokládá se podpora víceméně symbolická, žádné miliony. 

Na konci září bylo vyhlášeno výběrové řízení na 
opravu hasičské zbrojnice. Soutěže se zúčastnilo celkem 
deset firem, tři z nich bohužel nemohly být hodnoceny, 
neboť nepředložily nabídky kompletní. Práce na opravě 
budovy byly zahájeny na konci listopadu, ale většina jich 
byla provedena až v jarních měsících. 

V září se uskutečnily první dožínkové slavnosti v no-
vodobé historii. Po slavnostní mši se lidé shromáždili 
na zámeckém nádvoří, kde je čekalo vystoupení krojo-
vaných dětí doprovázených cimbálovou muzikou a do 
hudebního vystoupení se zapojili rovněž klienti domova 
pro seniory, kteří měli nacvičeno několik písniček. Pro-

dejní výstava folklórních předmětů, prodej vína a bur-
čáku dokresloval atmosféru setkání znásobenou hojnou 
účastí diváků i pěkným počasím. Posléze na nádvoří 
zámku přijel hrabě s hraběnkou, aby zde převzal dožín-
kový věnec a pobavil se s chasou. 

Na prostranství dětského hřiště vedle restaurace  
U Husara se uskutečnila druhá část dožínkových slav-
nosti. „Jak to bylo na tom poli“ bylo představení, ve 
kterém se účinkující pokusili znázornit, jak se dříve na 
poli pracovalo – ženy se srpy a hráběmi, muži s kosami  
a mnozí poprvé viděli, jak se mlátilo obilí cepy. K tomu 
se tančilo, zpívalo a recitovalo. 

Rok 2012
Na podzim předal projektant obci dokumentaci přístavby základní školy. Součástí prací byla nejen přístavba školy, 

ve které vznikne řada nových učeben, kabinetů a dalších prostor, ale i oprava staré části školy (zejména přestavba 
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střechy, zateplení obvodových stěn a výměna oken). 
Rada rozhodla o vyhlášení tzv. otevřeného výběrového 
řízení, kdy do soutěže se může přihlásit každý uchazeč, 
který splňuje základní požadavky. Ve stanoveném ter-
mínu podaly bohužel nabídku pouze čtyři firmy. Vítězem 
se stala společnost PROSTAVBY a.s. Brno, s nejnižší na-
bídkovou cenou. V květnu byla stavba zahájena demo-
licí starých skladů školy a v červnu proběhlo zatloukání 
pilotů. Přes letní prázdniny následovala oprava „staré“ 
budovy školy (výměna oken, výměna střechy a další).  

Po prázdninách byla postavena hrubá stavba přístavby 
a ve dnech podzimních prázdnin se propojila stará část 
školy s přístavbou. 

V březnu uspořádal „Spolek přátel dobrého vína“ his-
toricky první Sokolnický košt vína. Vinaři ze širokého 
okolí vystavili více než 300 vzorků několika desítek od-
růd červeného, bílého a růžového vína. Na úvod Sokol-
nického koštu předali organizátoři ceny nejlépe hodno-
ceným vinařům a pak už nic nebránilo více než dvěma 
stovkám návštěvníků ochutnat to nejlepší, co vinice 
našeho regionu urodily v posledních letech. Atmosféru 

Sokolnického koštu dokreslila živá cimbálová hudba a i návštěvníci, kteří v minulosti absolvovali desítky výstav,  
si pochvalovali uvolněné a přátelské prostředí. Nejlepším ukazatelem zábavy byla zavírací doba na výstavy vín  
nevídaná – půlnoc. 

V květnu byla dokončena oprava budovy hasičské 
zbrojnice. Byl to malý dárek místnímu sboru, který právě 
v květnu oslavil 120. výročí od svého založení. Práce 
spočívaly zejména v zateplení střechy a celého obvo-
dového zdiva budovy, výměně všech oken a vstupních 
dveří, osazení nových vrat do garáže a odvedení dešťo-
vých vod ze střechy. Součástí byly i úpravy zpevněných 
ploch okolo budovy a stavba nového stožáru sirény, 
který slouží mimo svou hlavní funkci ještě jako požární 
žebřík na střechu budovy a současně umožňuje sušení 
požárních hadic po požárních zásazích a cvičeních.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR otevřelo dotační 
program na revitalizace bývalých vojenských areálů  
s možností nenávratné dotace až 75% uznatelných výdajů. Obec se proto ucházela o dotaci na odstranění starých 
bunkrů v areálu bývalých kasáren v trati Předky a byla úspěšná. Na demolici bylo vyhlášeno výběrové řízení a do 
soutěže se přihlásilo celkem osm firem. Práce byly zahájeny v červnu a dokončeny na závěr roku 2012. Na podzim 
rozhodla rada obce o vyhlášení výběrového řízení na odstranění všech zbývajících nadzemních staveb. Soutěže se 

zúčastnilo celkem 14 firem. Přibližně do poloviny roku 
2013 byly v bývalém vojenském areálu Předky odstra-
něny všechny stavby.

V létě proběhl výběr zhotovitele na rozšíření veřej-
ného osvětlení a stavby zpevněných ploch (komunikace, 
chodníky a parkoviště) u rybníka. Vítězná firma provedla 
všechny práce ve druhé polovině roku 2012. 

V září se uskutečnilo historicky první vinobraní, spo-
jené se křtem knihy o Sokolnicích. Starosta obce pokřtil 
knihu „Obec Sokolnice“, která přibližuje současné dění 
i historii Sokolnic. Do této knihy přispěli mnoha zají-
mavostmi všechny sokolnické spolky, organizace i jed-
notlivci. V knize najdeme mimo jiné i mapu územního 
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rozvoje a spoustu barevných fotografií. Samotnému křtu předcházelo vystoupení „Na vinici“ s roztančeným vino-
hradem, okopávajícími ženami, zpívajícími muži, kteří hrozny mleli a lisovali na šťávu, skotačícími dětmi, špačky, 
zlodějem i mlsnou kozou, hotařem a panem horným – zkrátka vším, co se ve vinohradech i sklípcích děje po celý rok. 
Toto vystoupení připravili sokolničtí folklorní nadšenci. K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika.

V roce 2012 byla také dopracována studie přestavby nákupního střediska a nových zastávek autobusu a přechodů 
pro chodce na ulicích Brněnská a Kaštanová. Na podzim bylo na ulici Masarykova vysázeno několik desítek lípy 
srdčité po obou stranách ulice s určitým odstupem od stávající řady stromů. Staré stromy budou v příštích letech či 
desetiletích postupně odumírat a nové stromy přeberou jejich funkční a estetický význam. Na výsadbu byla využita 
nenávratná dotace z mikroregionu Cezava.  

Rok 2013
Již na podzim 2012 byla objednána kompletní oprava kříže na křižovatce 

ulic Telnická a Pod Stráží. Současně bylo rozhodnuto o mírném posunutí 
této památky blíže k sousednímu domu tak, aby kříž v budoucnosti neko-
lidoval se zamýšlenou úpravou komunikace v ulici Pod Stráží. Kompletní 
oprava představovala zejména nový betonový základ, zhotovení nového 
soklu, pozinkování a nový nátěr kříže, doplnění chybějících částí ohrádky, 
pozinkování a nátěr. Protože se na opravu podařilo získat sponzorský dar, 
byla provedena povrchová úprava korpusu, svatozáře a reliéfu Panny Marie 
kvalitnějším a trvanlivějším způsobem. 

Přes zimu pokračovaly práce na rekonstrukci budovy základní školy. Byly 
provedeny kompletní instalace a omítky. Jakmile to počasí dovolilo, pro-
běhly práce na zateplení budovy a úpravách okolí. V průběhu července 2013 
se již dokončovaly poslední detaily a v srpnu bylo dílo zhotovitelem pře-
dáno. Díky rekonstrukci je základní škola rozšířena o specializované učebny 
pracovního vyučování, přírodních věd a informatiky a v přístavbě jsou také  
k dispozici 4 nové třídy pro 120 žáků. Celková kapacita školy se tak navýšila na  
322 žáků. Nejen školákům, ale i občanům Sokolnic slouží aula a nová 
knihovna. Obec tak získala moderní vzdělávací instituci s dlouhodobou 
perspektivou, 
která přispívá 

ke zkvalitnění výuky a lepšímu vzdělání našich dětí. Na 
přístavbu se podařilo získat nenávratnou dotaci ve výši  
15 milionů korun. V neděli 1. září 2013 byla nová pří-
stavba školy slavnostně otevřena za značného zájmu 
veřejnosti. 

Společně s přístavbou školy se objevil problém, který 
nebyl do té doby považován až tak za zásadní – parkovací 
místa pro veřejné budovy. Nejen při novostavbě, ale při 
přestavbě či rekonstrukci Policie ČR nesmlouvavě vyža-
duje, aby součástí stavby byl i odpovídající počet parko-
vacích míst. Obec si nechala od společnosti VIAPONT 
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spočítat potřebné množství parkovacích ploch a z předloženého výpočtu vyplývá potřeba celkem 152 parkovacích 
stání. Největší problém je samozřejmě v centru obce, kde je řada nejrůznějších veřejných zařízení – prodejny, pošta, 
školy, obecní úřad, sokolovna, restaurace a podobně. Pro obec to znamenalo urychleně hledat prostory ke zřízení dal-
ších odstavných státní tak, aby tyto požadavky mohly být splněny, přičemž aktuálně bylo třeba zajistit odpovídající 
počet parkovacích míst pro školu. To se naštěstí podařilo vyřešit zpevněním příjezdové cesty kolem budovy školy  
a stavbou parkoviště za obecním úřadem. Krátkodobá stání pro školu byla vyhrazena před budovou obecního úřadu. 

Z rozhodnutí rady obce byla objednána dokumentace na stavbu dalších parkovacích ploch – na obecním pozemku 
na ulici Příční pro 14 vozidel, rozšíření dnešního parkoviště za nákupním střediskem, prodloužení parkoviště na ná-
městí Zbyňka Fialy, stavba nového parkoviště pro šest až sedm vozidel v ulici Pod Stráží a vybudování parkoviště pro 
přibližně čtyřicet vozidel naproti hasičské zbrojnici. V krátké budoucnosti se tak budou postupně značit jednotlivá 
parkovací místa, včetně očíslování každého parkovacího stání, aby evidenčně bylo jasné, které místo náleží k jaké 
veřejné budově. Placený pronájmem těchto míst není možný vzhledem k jejich omezenému počtu. 

V roce 2007 byla zkolaudována stavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod Telnice. Již v roce následu-
jícím obdržela obec požadavek na doplnění technologie a dílčí úpravy této čistírny. Obec se úpravám nebránila za 
podmínky, že provozovatel současně bude souhlasit se 
zvýšením množství odpadních vod, které čistírna dokáže 
ekologicky zlikvidovat. Po různých jednáních došlo  
v roce 2013 k dohodě na rozsahu prací a jejich financo-
vání. Čistírna slouží pro potřeby obcí Sokolnice, Telnice 
a Otmarov, proto se na úhradě nákladů podílely všechny 
tři obce. Po dokončení prací se kapacita ČOV Telnice 
zvýšila ze 4.000 na 5.250 ekvivalentních obyvatel (EO). 
Pro naši obec to znamená, že můžeme na čistírnu připojit 
místo 2.168 EO nově 3.051 EO. 

V roce 2013 byla schválena obnova další památky – 
kompletní oprava kříže u Vladimírova, který byl ve 
velmi špatném stavu. Rada současně rozhodla o jeho 
přemístění před místní hřbitov, protože byl umístěn na 

velmi odlehlém místě. Kompletní oprava představovala zejména nový beto-
nový základ, zhotovení nového soklu, pozinkování a nový nátěr kříže, dopl-
nění chybějících částí korpusu s kvalitní povrchovou úpravou. Na prováděné 
práce se podařilo zajistit také sponzorský dar.

Obec obdržela rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), 
že poskytne naší obci dotaci na výsadbu izolační zeleně u lokality Slanisko  
a také kolem rybníka. Ve výběrovém řízení byly vybrány firmy s nejnižší 
nabídkovou cenou – podmínky SFŽP ani jinou možnost nepřipouští. Bohu-
žel práce nebyly odvedeny kvalitně, výsadba probíhala v největších vedrech  
a způsobem, nad kterým každý jen kroutil hlavou. Již byla vyměněna více než 
stovka keřů a na podzim bude nutné ještě nahradit několik uschlých stromů. 

Na podzim byla vyhlášena výzva v rámci Operačního programu životní 
prostředí, v rámci které by mělo být možné financování nákupu kompostérů 
do domácností občanů. Proto obec vyzvala občany, aby se přihlásili zájemci 
o kompostér a podle toho byl objednán jejich počet. Poskytnutí kompostéru 
domácnostem je bezplatné se závazkem ekologicky v nich likvidovat zeleň 
po dobu alespoň pěti let. V létě 2014 vydal SFŽP rozhodnutí o přidělení do-
tace a bylo vyhlášeno výběrové řízení na jejich dodávku. Pokud se nevyskyt-
nou nějaké komplikace, uzavření smlouvy se předpokládá v září s termínem 
dodání kompostérů v říjnu 2014.

Rok 2014
Na začátku února 2014 byl do provozu uveden nový bankomat FIO banky, který je osazen u vstupu do nákupního 

střediska. Skříň bankomatu je umístěna uvnitř a čelní panel předsazen ven. Bankomat tak může sloužit veřejnosti  
24 hodin denně a 7 dní v týdnu. 

Již před časem nechala obec zpracovat jednoduchou zastavovací studii na využití budovy nákupního střediska. 
K navrženým úpravám v přízemí se stavěla kladně, neboť se jí líbil vznik pasáže, která by propojila přední a zadní 

7Zvláštní vydání 2014
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části objektu. Současně by se umožnil veřejnosti poho-
dlný průchod ze zadního parkoviště do přední části ná-
kupního střediska. V patře jsou navrženy nové ordinace 
lékařů, čekárny, lékárna a knihovna. Součástí je i výtah 
pro veřejnost. Následně byla objednána projektová do-
kumentace, která zahrnuje nejen přestavbu nákupního 
střediska, ale i úpravy prostoru před budovou, rekon-
strukci přilehlých komunikací a stavbu dalších osmnácti 
parkovacích míst za nákupním střediskem. V srpnu bylo 
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pokud 

se nevyskytnou nějaké komplikace, v říjnu budou práce 
zahájeny. Termín dokončení se předpokládá přibližně  
v polovině příštího roku. 

Obec obdržela rozhodnutí Státního fondu životního 
prostředí ČR (SFŽP), že poskytne naší obci dotaci  
na zateplení budovy obecního úřadu. Po skončení  
výběrového řízení byly práce zahájeny v polovině  
srpna s pořadím prací: zateplení celé půdy a oprava  
druhé poloviny střechy, výměna všech oken v přízemí  

a patře, za-
teplení celého 
obvodového pláště budovy. Předpokládaný termín dokončení je na konci  
letošního roku. 

Na konci roku 2013 byla objednána projektová dokumentace na prodlou-
žení chodníku na ulici Kobylnická. Jedná se o stavbu krátkého chodníku, 
který umožní plynule přecházet z ulice Slanisko do ulice U Cukrovaru.  
U chodníku budou instalována další dvě svítidla veřejného osvětlení a od-
vodnění komunikace. Stavba bude zahájena v měsíci září s délkou výstavby 
asi jeden měsíc.

Také v letošním roce byla schválena obnova další památky – pomníku 
padlým, který je umístěn u zadní strany kapličky na návsi. Jednalo se o cel-
kovou opravu pískovcového památníku i s nápisovými deskami z černé leš-
těné žuly, kdy tyto části byly očištěny, kámen byl zpevněn, doplněna poško-
zená modelace a obnovena barevná retuš. Na závěr byl celý pomník natřen 
hydrofobizačním nátěrem. Pomník symbolizuje tíhu čekání na blízké, kteří 
se nikdy nevrátí. 

V rámci těchto oprav byla provedena i oprava části kapličky – sokl i pa-
rapety byly přebroušeny, plochy vyspraveny tmelem a dvakrát natřeny sili-
kátovým nátěrem.

Závěr 
Obec po celé čtyři roky (zejména po stránce finanční) podporovala nejrůznější dobrovolné organizace celkovou 

částkou 2,227 milionu korun, na obnovu a údržbu zeleně vynaložila částku více než 2,793 milionu korun a školská 
zařízení v této době obdržela příspěvek ve výši 11,574 milionu korun. 

Zadlužení obce v říjnu 2010 dosáhlo výše 17.946.410 Kč (úvěr na kanalizaci a přístavbu mateřské školy), v říjnu 
2014 činí 12.589.254 Kč (úvěr na kanalizaci a přístavbu základní školy). Na účtech má obec v současnosti našetřeno 
celkem 17 milionu korun a tuto částku hodlá použít zejména na rekonstrukci nákupního střediska.

Touto cestou děkujeme všem příznivcům, kteří podporovali akce pořádané obcí či dobrovolnými organizacemi.


