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●  Výběrové  řízení  –  stavba  chodníku. Jedná se  
o stavbu krátkého chodníku na ulici Kobylnická smě-
rem k severu tak, aby se dalo plynule přecházet z ulice 
Slanisko do ulice U Cukrovaru. Součástí stavby je také 
instalace dalších dvou svítidel veřejného osvětlení a pro-
dloužení kanalizace na odvádění dešťových vod. Ve sta-
noveném termínu podaly nabídku tři firmy: 

DURIT, s.r.o., Měnín  268.755,00 Kč
František Lukáš, Sokolnice   374.750,92 Kč
AVUS, spol. s r.o., Ponětovice 458.617,00 Kč

Rada jako vítěze výběrového řízení určila společnost 
DURIT, s.r.o. Měnín, se kterou byla uzavřena smlouva  
o dílo. Práce na stavbě byly zahájeny 9. září a dokončeny 
za tři týdny. 

●  Nákup staršího požárního vozidla. Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů naší obce požádala radu obce  
o schválení přesunu finančních prostředků v rozpočtu 
hasičů k zajištění nákupu požárního vozidla. Stará AVIA 
je již ve špatném technickém stavu a její údržba a opravy 
stojí stále více peněz. Rada návrh schválila a rozpočet 
hasičům navýšila ještě o 50 tisíc. 
Na začátku října se hasičům podařilo v zahraničí najít 
a zakoupit starší vozidlo IVECO – MAGIRUS za cenu 
280.000 korun. 

●  Cena tabulek. Obec podle potřeby postupně objed-
nává tabulky s čísly evidenčními a popisnými. Čísly po-
pisnými se označují např. rodinné domy, čísly evidenč-
ními garáže a podobné objekty. Každá dodávka tabulek 
však má jinou cenu za kus a rada proto rozhodla o jed-
notné prodejní ceně 250 Kč/ks.

●  Žádost  o  povolení  výjimky  z  počtu  dětí. Ředi-
telství MŠ požádalo o povolení výjimky z počtu 26 na  
28 dětí do všech čtyř tříd mateřské školy. Rada výjimku 
schválila.

●  Parkovací  plochy. Rada obce se seznámila s ná- 
vrhem parkovacích ploch na ul. Podešvova, Topolka, 
Niva a úpravou chodníků na ulici Václava Haňky.  
S návrhy vyslovila souhlas s výjimkou ulice Topolka, 
kde projektant bude požádán o rozšíření parkovacích 

ploch až k plotu u Bednárny. Po vyhotovení jednodu- 
ché projektové dokumentace zajistí projektant její  
projednání s hygienou, referátem dopravy, policií  
a správci sítí. Po obdržení jejich kladného vyjádření by 
proběhlo projednání návrhu s občany na jednotlivých 
ulicích. 

●  Schválení  smlouvy  o  poskytnutí  podpory.  Rada 
obce schválila Smlouvu č. 1109746 o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí na akci „Par-
kové úpravy a návrh provozních vztahů u rybníka v obci 
Sokolnice“.

●  Schválení  smlouvy  o  poskytnutí  podpory. Rada 
obce schválila Smlouvu č. 14191353 o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí na akci „Sní-
žení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu  
v Sokolnicích“. 

●  Přeložka  části  potoka. Zlatý potok vytéká ze zá-
meckého parku pod silnicí na ulici Zámecká. Koryto 
toku však nesměřuje pod most přímo, ale hodně zešikma, 
čímž dochází k pomalému, ale postupnému poškozování 
mostních opěr. Dokumentace na úpravu koryta je připra-
vena asi čtyři roky, ale realizace vázla na změně územ-
ního plánu. Podle nového územního plánu je možné tuto 
přeložku uskutečnit. Rada proto uložila starostovi, aby 
akce „Přeložka Zlatého potoka“ byla zahrnuta do se-
znamu akcí, o kterých budou zastupitelé rozhodovat pro 
příští volební období.  

●  Snížení prodejní ceny za areál vojska pod Mohy-
lou míru. Rada obce schválila návrh realitní kanceláře, 
aby obec snížila cenu, za kterou areál nabízí. Stanovení 
prodejní ceny je sice vyhrazeno zastupitelstvu, nicméně 
realitní kancelář se již dlouhou dobu snaží prodat za  
20 milionů korun, což se nedaří. Potenciální kupce odra-
zuje zejména stavebně technický stav objektu a poměrně 
vysoké nároky na jeho rekonstrukci. A čím déle není 
objekt využíván, tím více chátrá. Rada proto schválila, 
aby realitní kancelář nabízela areál k prodeji za cenu  

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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14,9 mil. Kč. Bude ale upozorněna, že nové zastupitel-
stvo může mít na cenu jiný názor a prodej za tuto částku 
nemusí schválit. 

●  Parkování na ulici Zahradní. Starosta požádal pro-
jektanta o zkreslení situace, zda by bylo možné přeložit 
parkovací místa na ulici Zahradní z levé strany na stranu 
pravou (v úseku mezi ulicí Niva a Podešvova). Podle ná-
zoru projektanta je to možné, ale parkovacích míst bude 
méně. Rada vzala tuto informaci na vědomí a rozhodla 
požádat ještě o zpracování situace šikmého stání, neboť 
tím by se zvýšil počet parkovacích stání a eliminovaly by 
se některé současné problémy.

●  BUS zastávky a přechod na ul. Brněnská a Kaš-
tanová. Rada se seznámila s aktualizovanou doku-
mentací na ul. Brněnská, kde se projektantovi podařilo  
najít jiné místo a projekt překreslit. Na ul. Kaštanová 
nebyly úpravy prozatím předloženy. Rada prostudovala 
stanovisko hygieny, která po zhodnocení zdravotních  
rizik vydala podmíněné souhlasné závazné stano- 
visko k předložené žádosti, kdy vyžaduje zkušební pro-
voz, a pokud se zkušebním provozem ukáže, že hygi-
enické limity nebudou překročené, bude možné po-
volit trvalý provoz. Problém je v tom, že ve výrokové  
části závazného stanoviska se hygiena zmiňuje pouze  
o nařízení vlády, které stanoví nějakou výši hlukové  
zátěže, ale v odůvodnění uvádí, že by tato hluková  
zátěž mohla být překročena až o 20 db v denní a 10 db  
v době noční (tzv. korekce na starou hlukovou zátěž).  
Ve výrokové části není toto uvedeno, a proto bude zále-
žet na správném posouzení zástupce hygieny, až se bude 
jednat o trvalém provozu. Rada proto požádá hygienu  
o doplnění závazného stanoviska ve výrokové části  
o konkrétní hodnoty 70 db pro denní a 60 db pro noční 
dobu, aby bylo naprosto jasné, že toto jsou hranice,  
kterých může hluk dosahovat. 
 
●  Břízy  vedle  obecního  úřadu. Břízy vedle úřadu 
jsou již výrazně vyšší než budova, část stromů je pro-
schlá a v případě silného poryvu větru hrozí nebezpečí 
újmy na zdraví, majetku nebo životě osob. Rada obce 
proto doporučuje požádat o odkácení těchto dřevin a ob-
jednat vypracování jednoduchého návrhu na výsadbu ze-
leně menšího vzrůstu po obou stranách budovy.
 
●  Bankomat  v  budově  nákupního  střediska. Dne 
16. září došlo v ranních hodinách k násilnému vniknutí 
do budovy nákupního střediska a pokusu vyloupit ban-
komat v přízemí. Při spáchání tohoto trestného činu byl 
bankomat zcela zničen, zloděj se však k penězům nedo-
stal. FIO banka objednala nový přístroj, bohužel doba 
dodávky je výrazně delší, než kdokoliv čekal. 

●  Veřejné zasedání. Ve středu 17. září 2014 se v ka-
várně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné zasedání 
zastupitelstva. Zastupitelé projednali tyto body: 

1.  Odvolání  předsedů  a  členů  výborů  ke  dni  
10. října 2014. Rada navrhuje, aby k okamžiku zá-
niku mandátu stávajících členů zastupitelstva byli 
odvoláni všichni předsedové a členové výborů. Man-
dát končí dne 10. října 2014 ve 24.00 hod. Zastupi-
telé návrh schválili.

2.  Ukončení  výplaty  odměn  neuvolněným  zastupi-
telům  obce  Sokolnice. Rada navrhuje, aby všem 
neuvolněným zastupitelům byla ke dni voleb (tj. 
10. října 2014) ukončena výplata odměny pro členy 
zastupitelstva. Mandát končí dne 10. října 2014 ve 
24.00 hod. Zastupitelé návrh také schválili.

3.  Prodloužení  vodovodního  řadu  na  ul.  Příční. 
Manželé Nejezchlebovi postavili vodovodní řad  
a provozovatel požaduje jeho předání obci, aby mohl 
zajistit provoz v souladu se zákonem. Rada doporu-
čuje vodovod převzít a návrh byl schválen. 

4.  Závěrečný  účet  Dobrovolného  svazku  obcí  Re-
gion Cezava (DSO) za rok 2013. Obce i dobrovolné 
svazky obcí musí ve stanoveném termínu schvalovat 
svoje závěrečné účty za uplynulý rok. U DSO navíc 
zákon stanoví povinnost předkládat zastupitelstvům 
členských obcí závěrečný účet svazku. Z výše uve-
dených důvodů byl předložen zastupitelstvu obce 
Sokolnice, které jej vzalo na vědomí.

5.  Rekonstrukce  nákupního  střediska. Zastupitel-
stvo obce dne 12. března 2014 schválilo přijetí úvěru  
ve výši 15 milionů korun. Poskytovatel úvěru  
požaduje i unesení zastupitelstva, že s rekonstrukcí 
nákupního střediska souhlasí. Rada doporučuje 
předložené usnesení schválit a zastupitelstvo žádosti 
vyhovělo.

6.  Schválení  úvěrové  smlouvy. Zastupitelstvo obce 
dne 12. března 2014 schválilo přijetí úvěru ve  
výši 15 milionů korun. Na poskytovatele úvěru  
bylo vypsáno výběrové řízení, které bylo poz-
ději zrušeno, neboť předložená smlouva s vítězem  
soutěže byla pro obec nepřiměřeně riziková.  
Obec vyhlásila nové výběrové řízení, do kterého 
se přihlásili dva zájemci. Výkonem zadavatel- 
ských činností na této zakázce byla pověřena spo-
lečnost RTS, a. s., Brno. Po prověření podaných 
nabídek bylo zjištěno, že jeden z uchazečů nespl- 
nil zadávací podmínky, a proto byl vyloučen. 
Poté však zůstala jen jedna nabídka a takový stav  
zakládal zadavateli (obci) povinnost v analogii  
s § 84 odst. 1) písm. e) zrušit zadávací řízení. Po  
zrušení i druhého výběrového řízení rada navrhuje 
dále nesoutěžit, ale uzavřít smlouvu s Českou spo-
řitelnou a.s. dle jejich nabídky s úrokovou sazbou 
1měsíční PRIBOR. Po delší rozpravě byl návrh 
schválen.

7.  Dotace rybářům v roce 2014. Rada obce doporu-
čuje zastupitelstvu schválit dotaci z rozpočtu obce 
(dle schválené „Vzorové smlouvy o poskytnutí do-
tace“) Svazu rybářů Sokolnice ve výši 30.000 Kč. 
Dotace byla schválena bez diskuse.



SOKOLN IC K Ý  Z PR AVODA J 311/2014

8.  Územní studie na ul. Nová. Nově vydaný územní 
plán nabyl účinnosti dnem 1. května 2014. 
V článku A. 3.3 Vymezení zastavitelných ploch  
a ploch přestavby tento ÚP stanoví, že u některých 
zastavitelných ploch a ploch přestavby je nutné zpra-
covat tzv. územní studii. Co je to územní studie a jak 
se pořizuje, stanoví § 30 stavebního zákona. Lhůta 
pro pořízení územní studie je 4 roky od vydání ÚP. 
Územní studie je nezbytný podklad pro rozhodování 
stavebního úřadu – bez existence uzemní studie za-
psané v evidenci územně plánovací činnosti nelze 
vydat povolení ke stavbě. Obec má v současnosti  
k dispozici několik různých urbanistických či zasta-
vovacích studií na některé lokality. Bohužel neod-

povídají obsahem a také způsobem pořízení územní 
studii. Ale mohou posloužit jako vhodný podklad pro 
její zpracování. 
Z výše uvedených důvodů navrhuje rada obce zastu-
pitelstvu, aby rozhodlo o pořízení územní studie na 
lokalitu Z2 (lokalita Nová). Také tento návrh zastu-
pitelé schválili.

9.  Informativní zprávy.
Na závěr zasedání starosta informoval přítomné o ak-
tuální situaci s přípravou dokumentace na stavbu no-
vých autobusových zastávek a přechodů pro chodce, 
o předpokládaném průběhu rekonstrukce nákupního 
střediska a dále o vyznačení parkovacích stání v ulici 
Zahradní.

Výsledky komunálních voleb v obci Sokolnice

Název volební strany Příjmení, jméno, tituly Hlasy Zvolen

Sokol Sokolnice Král Luboš 421 ANO

Sokol Sokolnice Struška Tomáš Mgr. 413 ANO

Sokol Sokolnice Kotolan Vladimír Ing. 392 ANO

Sokol Sokolnice Fricová Iva 377 ANO

Sokolnice náš domov Butalová Zita Mgr. 366 ANO

Sokol Sokolnice Šebečková Hana 350

Sokolnice náš domov Životský Jiří 332 ANO

Sokol Sokolnice Gottwald Radovan 331

Sokol Sokolnice Mifek Petr 324 ANO

Sokolnice náš domov Umlášek Josef MVDr. 317 ANO

Sokol Sokolnice Jamborová Pavlína 316

Sokolnice náš domov Šustrová Jarmila Ing. 314 ANO

Sokol Sokolnice Beránek Libor Mgr. 312 ANO

Sokol Sokolnice Fialová Ctirada Mgr. Ph.D. 312 ANO

Sokol Sokolnice Černý Jan 306

Sokol Sokolnice Prokešová Jana Ing. 296

Sokolnice náš domov Kučera Michal 283

Sokol Sokolnice Hradílek Josef 276

Sokolnice náš domov Král Pavel Ing. 276

Sokolnice náš domov Fiala Pavel 274

Sokolnice náš domov Šustrová Božena 257 ANO

Sokolnice náš domov Debef Filip Ing. 253

Sokolnice náš domov Šultes Karel MUDr. 247

Ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva. Voleb se zúčastnilo celkem 47,23 % 
oprávněných voličů z celkového počtu 1.787 osob.
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Výsledky komunálních voleb v obci Sokolnice

Název volební strany Příjmení, jméno, tituly Hlasy Zvolen

Sokol Sokolnice Kroupa Martin 242

Sokolnice náš domov Ráb Alois 236

KDU-ČSL a nestraníci Janoušek Richard Bc. 231 ANO

Sokol Sokolnice Novotný Zdeněk 229

Sokolnice náš domov Žilka Vladimír 222

KDU-ČSL a nestraníci Chudáček Josef Ing. 219 ANO

Sokolnice náš domov Zaťko Jiří 216

KDU-ČSL a nestraníci Parma Jan Mgr. et Mgr. 211 ANO

Sokolnice náš domov Máca Stanislav 211

Sokolnice náš domov Ustohalová Naděžda Ing. 204

KDU-ČSL a nestraníci Odstrčilová Martina Ing. 190

KDU-ČSL a nestraníci Kopecká Bronislava Ing. 189

KDU-ČSL a nestraníci Frýbortová Marie Ing. 170

KDU-ČSL a nestraníci Franklová Lenka Mgr. 169

KDU-ČSL a nestraníci Janoušek Pavel Ing. 168

KDU-ČSL a nestraníci Frič Jindřich Ing. Ph.D. 154

KDU-ČSL a nestraníci Nečasová Anna 150

KDU-ČSL a nestraníci Baláková Marie 143

KDU-ČSL a nestraníci Stehlík František 141

KDU-ČSL a nestraníci Chudáček Josef 136

KDU-ČSL a nestraníci Kolníková Petra Ing. 136

KDU-ČSL a nestraníci Mazal Jan 122

Nebude-li na soud podán návrh na neplatnost komunálních voleb nebo neplatnost hlasování, svolá starosta ustavující 
zasedání zastupitelstva na začátek listopadu 2014.

V říjnu se také uskutečnily volby do Senátu PČR. Voleb se zúčastnilo v prvním kole celkem 34,81% oprávněných 
voličů, ve druhém kole 14,01 % z celkového počtu 1.787 osob. 

První kolo voleb v obci Sokolnice:
Příjmení, jméno, tituly Politická 

příslušnost Počet hlasů

Šigut Zdeněk PhDr. Mgr. Ph.D., MPH TOP 09 181

Zůna Pavel Ing. MSS., Ph.D. ANO 2011 143

Celý Roman Bc. DiS. KDU-ČSL 107

Bárek Ivo Ing. ČSSD 97

Koudelka Zdeněk Ing. arch. KSČM 51
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Druhé kolo voleb v obci Sokolnice:

Starosta obce touto cestou děkuje všem občanům, kteří využili svého práva a zúčastnili se voleb – bez ohledu 
na to, kterou stranu či kandidáta volili. 

Krátké ohlédnutí za volbami
Volby do obecního zastupitelstva skončily jasným vítězstvím Sokola Sokolnice, k čemuž se sluší gratulovat. Sokol 

Sokolnice sestavil pěknou a silnou kandidátku a zaslouženě tak zvítězil, když získal více hlasů než před čtyřmi roky 
(+ 884) a sedm mandátů. Sokolnice náš domov i přes pokles hlasů (– 504) získaly stejný počet mandátů, které obhajo-
valy, takže také úspěch. My za KDU-ČSL a nestraníky jsme získali téměř dvojnásobný počet hlasů oproti předchozím 
volbám a tři mandáty oproti jednomu, což je také úspěch. Shrnuto, všechny kandidující subjekty uspěly.

Neuspěla však slušnost a dobré vychování v rámci volební kampaně. Možná jste si toho všimli a možná ne, pro-
tože jsme se vždy hned snažili o nápravu, ale na soukromém pozemku veřejně vystavené fotky prvních tří kandidátů 
KDU-ČSL a nestraníků byly dvakrát poničeny. Poprvé (téhož dne, kdy byly instalovány) byly zlomeny dřevěné kůly, 
na kterých byly připevněny. Podruhé (v první den voleb) byly pokresleny a popsány vulgárními nápisy.

Je smutným zjištěním, že jsou v relativně malé obci, jako jsou Sokolnice, i tak nenávistné osoby, které svůj odpor 
vůči jedné z kandidujících stran, resp. vůči jejím prvním třem kandidátům, ventilují takovýmto chováním. Bylo by 
mnohem vhodnější, pokud by se účastnily veřejných zasedání zastupitelstva obce a tam neschovávajíce se v anony-
mitě prezentovaly své postoje. Jan Parma

Staň se mladým novinářem!
Jsi zvídavý, neposedný, poznáváš rád nová místa, vyhledáváš zážitky a zaznamenáváš je na papír? Chtěl by ses 

stát novinářem, televizním moderátorem či rozhlasovým zpravodajem? Ale je ti mezi desátým a devatenáctým rokem  
a toužíš jím být právě teď? Potom neváhej a přidej se k nám!

Dětská tisková agentura (DTA) je celorepubliková organi-
zace uznaná Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy 
zaměřená na děti, které si hrají na novináře. Jihomoravská  
redakce DTA se nazývá Klub Litina, jejíž členové se pravi- 
delně schází, učí se vylepšovat své psaní článků, natáčí roz-
hovory se slavnými osobnostmi a dostávají se společně díky 
novinářským průkazům na místa, kam se jen málokdo smí  
podívat.

Brněnští malí novináři spolupracují s Českým rozhlasem 
Dvojkou, píší recenze pro nakladatelství, moderují folklorní  
a filmové festivaly (Písní a tancem Luhačovice, Dětský fil-
mový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově, Celostátní 
soutěž dětských zpěváků lidových písní Zpěváček ve Velkých 
Losinách a další).

Členové mají i vlastní pořad na internetovém rádiu Domino 
a inspiraci do něj nehledají jen v České republice. V předcho-
zích letech navštívila redakce z moravské metropole naše sou-
sední státy, a tak se dostala například do Slovenského rozhlasu 
či polského Deníku.

Na rozdíl od dospělých novinářů naši redaktoři nic ne-
musí. Jen pokud chtějí, mohou publikovat články na interne-
tové Malé (ale naše) noviny (www.dta.zde.cz), točit reportáže  
na výstavách či dělat rozhovory s umělci. U nás není nic 
povinné.

Příjmení, jméno, tituly Politická 
příslušnost Počet hlasů

Celý Roman Bc. DiS. KDU-ČSL 140

Bárek Ivo Ing. ČSSD 109



SOKOLN IC K Ý  Z PR AVODA J

• Podzim už je v plném proudu a ve školce si užíváme pěk-
ných slunečních dnů, kterých bylo v poslední době tak velmi 
málo. Děti zhlédly v měsíci říjnu loutkovou veselou po-
hádku: „Krteček a jeho kamarádi“.

• Využili jsme pozvání do sokolnické základní školy na vý-
stavu dýní. Výtvory školáků byly jako každý rok plné dob-
rých nápadů s využitím přírodního materiálu.

• Rodičům předškoláků byly nabídnuty na tento školní rok dva 
kroužky – výtvarně-pracovní a hraní na flétničky.

• Plánované podzimní odpoledne na naší školní zahradě spo-
lečně s rodiči bylo kvůli deštivým dnům přeloženo na do-
polední dobu ve školce. Děti si ve všech třídách společně 
zasoutěžily v kostýmech „podzimních skřítků a víl“, dobře se pobavily, vyrobily si podzimní kloboučky na 
hlavu a na závěr dostaly sladkou odměnu. Dopoledne se vydařilo a všechny děti měly upřímnou radost.

• Vystoupení manželů Trnkových – „Trnkobraní“, navodilo ve školce nejen podzimní náladu, ale i pomalou pří-
pravu na nadcházející chladné dny.

• Pro děti budoucích prvňáčků jsme připravily společné setkání rodičů a učitelek, a tím také možnost popovídat 
si o připravenosti dětí do 1. třídy. Je přece naším společným zájmem, aby děti přišly do školy po všech stránkách 
dobře připravené.

11/20146

OKÉNKO DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

Pokud jsme vás zaujali, neváhejte se k nám přidat! Scházíme se každé pondělí od půl páté do šesti v SVČ Lužánky 
na pracovišti Labyrint v Brně-Bohunicích. Více informací najdete na www.dta.cz, zájemci se mohou hlásit na litina.
dta@gmail.com nebo rovnou přijít na schůzku.

Nový webový projekt informuje o aktuálním dění na Šlapanicku
Představujeme nový portál www.Slapanicko.info, ve kterém budeme informovat o všem, co se v tomto regionu 

děje. Po více než dvou letech úspěšného provozu dvanácti regionálních portálů na Brněnsku a Vysočině rozšiřujeme 
naši rodinu o tři portály – Vyškovsko, Šlapanicko a Slavkovsko. Na portálech najdete to nejdůležitější z regionu – od 
nejnovějších zpráv, přes kulturní události, až po sport a politiku. Naše zaběhnuté portály se během dvou let vypra-
covaly na nejnavštěvovanější webové stránky regionu a stejného cíle bychom rádi dosáhli také u tří nových portálů.

Denně aktualizujeme databázi zaměstnání a brigád na Šlapanicku. Zdarma nabízíme možnost vložit inzerát  
a firmy se mohou bezplatně zaregistrovat v nejobsáhlějším katalogu v regionu. Pořadatelé a organizátoři u nás mohou 
zveřejnit pozvánky na své akce. 

Všechny portály jsou úzce provázány s Facebookem. Články pravidelně publikujeme na našich Facebookových 
stránkách, navíc si naši čtenáři mohou sami ,lajknout‘ vybrané články. Ty se potom zobrazí i jejich přátelům. Čtenáři 
navíc pravidelně soutěží o hodnotné ceny. 

Rádi Vás uvítáme na našich portálech, ať už jste naším čtenářem, inzerentem či partnerem. S každým zájemcem  
o spolupráci komunikujeme individuálně a rádi splníme vaše požadavky.
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Sbor pro občanské záležitosti za podpory obce Sokolnice a ve spolupráci se Základní školou Sokolnice 
pořádá 5. prosince 2014 

kdy se setkávají spoluobčané, kteří v letošním roce 
dosahují významných životních jubileí 70, 75, 80, 85, 90 a více roků, 
s představiteli obce.

Společenský večer se uskuteční s restauraci U Husara od 16.00 hodin 
Srdečně zveme všechny jubilanty

Jak se co nejlépe postarat o seniory?
V Rajhradě u Brna se začátkem října tohoto roku otevřel nový domov pro seniory Akátový dům. Jedná se o nový 

a krásný domov pro seniory, který poskytuje kvalitní bydlení se sociální péčí. O výhodách a přínosech Akátového 
domu pro seniory jsme si povídali s paní Mgr. Večeřovou z vedení Akátového domu: 
Na začátek otázka, která mě osobně zajímá – proč „Akátový dům“?
Ve vnitřním parku se nachází nádherný vzrostlý akát a senioři se tak mohou těšit na to, že jim strom v letních dnech 
poskytne příjemný stín. 
Proč by měli senioři, popř. jejich rodiny, uvažovat o bydlení v Akátovém domě?
Akátový dům se vyznačuje výbornou dostupností veškeré občanské vybavenosti, a proto si senioři mohou nakoupit, 
zajít na poštu či do lékárny a vyřídit spoustu věcí sami, bez pomoci druhých a bez pocitu, že jsou na někom závislí. 
To znamená, že je určený převážně pro aktivní a samostatné seniory?
Ne, v Akátovém domě jsou k dispozici pečovatelky a hospodyně, jejichž služby senioři mohou, ale nemusí 
využívat. V okamžiku, kdy se zdravotní stav seniora zhorší, nastupují hospodyně a pečovatelky, které jsou připraveny 
se vším pomoci. 
Je Akátový dům něčím výjimečný?
Naši klienti oceňují především skutečnost, že čerpají a platí pouze takové sociální služby, o které mají zájem a které 
skutečně potřebují. Ubytování s poskytováním základní péče v samostatném pokoji stojí 7.750 Kč za měsíc. 
A nakonec, co byste popřála Akátovému domu a jeho obyvatelům.
Přeji všem obyvatelům Akátového domu, aby se jim jejich nové bydlení líbilo a aby si podzim života užívali plnými 
doušky. Akátovému domu přeji, aby byl místem, kde jsou spokojení jak jeho obyvatelé, tak zaměstnanci, kteří se  
o obyvatele starají.
Akátový Dům, Městečko 52, Rajhrad; tel.: 776 479 455 ; e-mail: info@senbydleni.cz www.senbydleni.cz

D O M O V  P R O  S E N I O RY

 ► Koupím udržovaný dům 
nejlépe se zahradou  
do 3 mil. Kč v Sokolnicích. 
Za nabídky děkuji.  
Telefon: 721 387 897. 

 ► Koupím byt 2–3+1  
v Sokolnicích, balkon  
výhodou.  
Telefon: 722 712 978.

 ► Hledám bydlení  
v Sokolnicích a v okolí – 
menší RD se zahrádkou 
nebo byt 2–3+1 s balkonem.  
Tel: 722 063 341

inzerce
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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 31. 10. 2014. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací

„�Je�to�jednoduché,�přijedu�k�Vám,�zaměřím�objekt,�navrhnu�optimální�
řešení,�spočítám�cenu�a�když�se�Vám�to�bude�líbit,�rád�vše�dodám.“

www.coleman.cz��� prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Váš poradce: Karel Studnička, mobil: 725 675 622
OBCHODNÍ CENTRUM BRNO, 
Moravanská 224/98, 619 00 Brno-Přízřenice, tel.: 547 214 950 
ředitel obchodního centra Ing. Jiří Dolníček, mobil 725 675 616

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

ZIMA SE BLÍŽÍ
Připravte na ni svou 
střechu
SNÍH NA STŘECHÁCH  
NEMUSÍ BÝT STRAŠÁKEM

V nabídce protisněhové zábrany  
pro všechny typy krytin

STŘECHA LAST MINUTE
Potřebujete zakrýt před 

zimou dřevo?

Zakrývací plachty,  
trapézové plechy,  

bitumenová krytina  
Onduline za výhodné ceny 

Nakupte u Colemanu a zapojte se do 
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu 
vyhrává každý zákazník.

Za své nákupy získáváte body 
- COLY a za ty můžete u nás 
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

Nejkvalitnější česká plechová
krytina se zárukou až 40 let!

Pouze v Colemanu
 za exkluzivní cenu

od 184 Kč/m2

(vč.DPH)

Pro genealogické účely pátrám po pamětnících paní učitelky Františky Oszeldové, která učila v Sokol-
nici v letech 1960–1973. Budu ráda za jakékoliv informace o této ženě, fotografi e atp... 
Kontakt: 605 381 351 či hana.stamberkova@seznam.cz

Výzva


