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Sokolnický

Vydává zastupitelstvo obce Sokolnice – zdarma

Zvláštní vydání 2018

Vážení spoluobčané, 
blíží se volby a s nimi i konec funkčního období současného zastupitelstva obce. Bývá zvykem se při takové příležitosti 
ohlédnout a zrekapitulovat, co se za uplynulé čtyři roky povedlo v naší obci zrealizovat. Dovolte tedy i nám, abychom 
Vám předložili stručný přehled naší práce. Ještě než tak učiníme, připomeňme si ty, kteří byli ve dnech 10. a 11. října 
2014 zvoleni do obecního zastupitelstva obce Sokolnice a kteří naši obec v tomto volebním období zastupovali.

Zastupitelstvo obce Sokolnice 2014–2018

1. Beránek Libor Mgr. zvolen za Sokol Sokolnice

2. Fricová Iva zvolen za Sokol Sokolnice

3. Gottwald Radovan zvolen za Sokol Sokolnice

4. Kotolan Vladimír Ing. zvolen za Sokol Sokolnice

5. Král Luboš zvolen za Sokol Sokolnice

6. Mifek Petr zvolen za Sokol Sokolnice

7. Struška Tomáš Mgr. zvolen za Sokol Sokolnice

8. Butalová Zita Mgr. zvolena za Sokolnice náš domov – nezávislí s podporou TOP09

9. Šustrová Božena zvolena za Sokolnice náš domov – nezávislí s podporou TOP09

10. Šustrová Jarmila Ing. zvolena za Sokolnice náš domov – nezávislí s podporou TOP09

11. Umlášek Josef MVDr. zvolen za Sokolnice náš domov – nezávislí s podporou TOP09

12. Životský Jiří zvolen za Sokolnice náš domov – nezávislí s podporou TOP09

13. Chudáček Josef Ing. zvolen za KDU-ČSL a nestraníci  

14. Janoušek Richard Bc. zvolen za KDU-ČSL a nestraníci

15. Janoušek Pavel Ing. zvolen za KDU-ČSL a nestraníci

Do zastupitelstva byla zvolena za Sokol Sokolnice i paní Mgr. Ctirada Fialová, Ph.D., která se vzdala mandátu na 
začátku února 2015. Na její místo nastoupil pan Radovan Gottwald, který je členem zastupitelstva dodnes. Obdobná 
situace nastala u Mgr. et. Mgr. Jana Parmy za KDU-ČSL a nestraníky, který na svůj mandát rezignoval v srpnu 2016, 
následně z pozice náhradnice rezignovala Ing. Martina Odstrčilová a Ing. Bronislava Kopecká, aby je nahradil na 
pozici zastupitele Ing. Pavel Janoušek.

Všichni výše uvedení zastupitelé tímto děkují občanům za přízeň a všem těm, kteří jim pomáhali připomínkou, 
radou a pomocí zvládnout mnohdy velmi složité a nelehké záležitosti, které před ně byly v rámci výkonu jejich 
činnosti postaveny. Zároveň přejí novému zastupitelstvu, které vzejde z voleb ve dnech 5. a 6. října 2018, aby se mu 
dařilo realizovat všechny nedokončené a připravené projekty v obci a aby i nadále rozvíjelo kulturní a společenský 
život našeho domova – v Sokolnicích.
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Rok 2015
Rekonstrukce bývalého nákupního  
střediska – vznik S-pasáže 
Ještě v prosinci roku 2014, tedy prakticky záhy po vol-
bách, bylo uzavřeno výběrové řízení na zhotovitele re-
konstrukce bývalého nákupního střediska, dnes již 
označované zažitým názvem „S-pasáž“. Přestavba (do 
tehdy nevyužitého 2. NP, které bylo ve vlastnictví obce), 
se stala prioritou pro první rok volebního období. Rekon-
strukce celého objektu trvala celkem 266 dní, obec na ni 

vynaložila 29.899.725 Kč, kdy 14.899.725 Kč uhradila  
z vlastních zdrojů a 15.000.000 Kč z úvěru. Tato částka 
byla cenou díla, které je výhradně v majetku obce. Část 
budovy – majetek p. Holuba, byla rekonstruována z jeho 
finančních zdrojů. V části vlastněné obcí bylo vybudováno 
celkem 5 ordinací, centrální čekárna, kuchyňka pro lé-
kaře, sociální zařízení, sklad, výdejna léků (lékárna), pro-
dejní jednotka (nyní kadeřnictví) a především nádherná 
knihovna. Dne 29. listopadu 2015 se uskutečnilo slav-
nostní otevření budovy, za účasti starosty obce, p. Holuba 
a zástupce firmy Prostavby, která rekonstrukci prováděla. 

Budova S-pasáže před rekonstrukcí

Budova S-pasáže po rekonstrukci
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Po přestřižení slavnostní pásky měli občané možnost si 
prohlédnout všechny zpřístupněné prostory v celé bu-
dově. Obec i p. Holub přichystali pro příchozí (zdarma) 
občerstvení a k poslechu hrála cimbálová muzika.
Vzhledem ke skutečnosti, že se rekonstrukce objektu 
povedla, rozhodli se zástupci obce, že se s touto stav-

bou přihlásí Sokolnice do soutěže „Stavba roku Jihomo-
ravského kraje“, která je každoročně pořádána Svazem 
podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji. Tato 
soutěž má pro rozvoj a propagaci ve stavebnictví neod-
diskutovatelný význam, čehož jsou si vědomi i zástupci 
Jihomoravského kraje, kteří nad ní přebírají svoji zá-

štitu. Soutěž má vysoce nastavenou 
kvalitativní laťku, o čemž vypovídá 
seznam přihlášených i oceněných 
staveb v každém roce. I proto mů-
žeme být právem hrdi na to, že se ve  
14. ročníku této soutěže na seznamu 
objevila budova S-pasáže ze Sokol-
nic. Ta byla zařazena do kategorie 
Rekonstrukce staveb a objektů. Dne 
21. dubna 2016 proběhlo na BVV, 
v rámci Stavebního veletrhu, slav-
nostní vyhlášení a předání ocenění. 
S-pasáž ze Sokolnic se ve své kate-
gorii umístila na třetím místě. 
Vánoční strom – s celkovou rekon-
strukcí budovy S-pasáže se pojí  
i jedna nová, krásná, tradice, která 
byla zavedena v roce 2015. Jedná se 
o rozžínání vánočního stromu, který 
je pokaždé v adventní čas umístěn 
před tímto objektem. Vánoční strom 
pocházel doposud vždycky z naší 
obce, bývá ozdoben 30 světelnými 
řetězy, 45 ozdobami a hvězdou. 
Mimo to se stalo tradicí, že před sa-
motným aktem rozsvícení zazpívají 
žáci MŠ, ZŠ a místní umělci a pro pří-
tomné diváky bývá nachystáno teplé 
občerstvení. Doufáme, že si tato tra-
dice najde v naší obci pevné místo  
i pro další léta.

Vánoční strom před budovou S-pasáže

Otevření a prohlídka S-pasáže

Interiér centrální čekárny

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, zleva: Ing. J. Košulič – předseda Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví; Mgr. L. Beránek – starosta; P. Zelinka – projektant;  
Mgr. V. Božek, Csc. – člen rady Jihomoravského kraje
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Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého 
Barokní socha, v mírně nadživotní velikosti na odstupňo-
vaném soklu, je datována do 1. poloviny 18. století. Objekt 
je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek. Již 
delší dobu tato památka, umístěná v malém parčíku na 
ul. Topolka (před Sběrným střediskem odpadů), volala po 
obnově. Proto na jaře tohoto roku, v  rámci rekonstrukce, 
byly z povrchu sochy a podstavce sejmuty kolonie nále-
tových rostlin a vrstvy depozitů atmosférického spadu. 
Bylo provedeno ošetření povrchu herbicidem. Drobné 
lokality s narušenou strukturou kamene byly napuštěny 
zpevňovačem. Chybějící části byly doplněny umělým ka-

menem na minerál-
ním základě. Sousoší 
bylo plošně pojednáno 
vápenatou hmotou  
a barevně upraveno 
tak, aby povrch připo-
mínal původní kámen. 
Doplňky na podstavci 
byly lokálně připodob-
něny okolnímu ka-
meni. Rekonzervací 
se zastavilo chátrání 
sousoší způsobené 
klimatickými podmín-
kami, prodloužil se 
efekt předchozí gene-
rální restaurátorské 
obnovy a zlepšil se 
estetický vzhled pa-
mátky. Celkové výdaje 
na akci byly vyčísleny 
na 123 420 Kč, z toho 
byla poskytnuta dotace 
z rozpočtu JmK ve výši 
40 000 Kč. 

Komunitní škola
Komunitní škola (dále jen KŠ) – byla projektem, kte-
rému chtělo zastupitelstvo obce vdechnout nový život. 
Tento novodobý projekt byl zastupiteli vnímán jako nové 
moderní pochopení místa školy v komunitě, kde se do-
poledne učí žáci, odpoledne a večer slouží k setkávání 
různých zájmových skupin či k realizaci vzdělávacích 
kurzů. Obec Sokolnice je zřizovatelem místní základní 
školy. V letech 2012–2013 došlo k rekonstrukci a rozší-
ření stávající budovy ZŠ. I to byl jeden z důvodů k zamyš-
lení pro zastupitele, jak využít tento prostor mimo hlavní 
využití – dopolední výuku dětí. Snaha zastupitelů byla jít 
s trendem, tedy nabídnout občanům Sokolnic možnost 
vzdělávání bez rozdílu věku, neboť uspokojování vzdě-
lávacích, sociálních i kulturních potřeb považují za pod-
statný aspekt pro kvalitní způsob života v obci, tak jako 
je např. dostupnost zdravotnických služeb, či ostatních 
služeb denní osobní potřeby. Komunitní vzdělávání je 
stran obce vnímáno jako proces, který zapojuje lidi bez 
rozdílu věku do života komunity (ta je v tomto případě 
myšlena jako společnost lidí, kteří jsou spojeni regionem 

naší obce) tak, že uspokojuje jejich vzdělávací, sociální 
i kulturní potřeby. Chtěli jsme, aby komunitní vzdělávání 
bylo nejenom o dětech a jejich rodičích, ale aby se stalo 
i výzvou pro starší generace našich obyvatel, pro různé 
spolky, organizace a společenství, které již na různých 
platformách v obci působí. Naším zájmem bylo, aby se 
všichni stali aktivními partnery ve vzdělávání, aby se lidé 
dali dohromady. Výsledkem tohoto snažení by mělo být 
zvýšení kvality jejich života. Chtěli jsme, aby KŠ fungovala 
na bázi dostupnosti, bezbariérovosti, přizpůsobovala se 
novým trendům. Činnost KŠ koordinuje Školská komise, 
která byla zřízena Radou obce Sokolnice. Od jejího zalo-
žení se povedlo zrealizovat celou škálu kurzů (výuka na 
PC, výuka cizích jazyků, kurzy tance, keramiky, ale v ne-
poslední řadě např. velmi populární kurz šití). I u tohoto 
projektu doufáme, že si najde své pevné místo a bude 
funkčním prvkem do budoucna.

Rok 2016
Výsadba stromů v areálu kasáren Předky
Vzhledem ke skutečnosti, že zastupitelé obce cílili i na 
oblast životního prostředí, rozhodli se v červenci 2016 
obrátit se s žádostí o poskytnutí dotačního příspěvku na 
Nadaci ČEZ na výsadbu stromů v bývalém areálu kasá-
ren Předky. Záměrem výsadby liniového stromořadí bylo 
do budoucna eliminovat prašnost ze sousedních polí, 
měla se stát přirozenou protivětrnou bariérou, a aby 
velmi vhodně doplnila nově vznikající profil tohoto areálu.  
V předcházejících letech obec nechala odstranit z tohoto 
areálu všechny betonové bunkry (dříve umístěné rakety 
protivzd. obrany) a zchátralé vojenské stavby. Nyní je  
v areálu obcí udržována pouze zeleň a tento areál je zpří-
stupněn široké veřejnosti.
Naše žádost byla Nadací ČEZ kladně posouzena  
a v listopadu jsme obdrželi návrh na uzavření smlouvy  
a následně i částku 100.000 Kč. Výsadba probíhala v ter-
mínu od 29. listopadu do 9. prosince 2016, byla zajiš-
těna prostřednictvím odborné firmy AGRO Brno-Tuřany, 
a.s., která dodala nejenom rostlinný materiál, ale i kůly, 
úvazy a její pracovníci též realizovali samotnou výsadbu. 
Za poskytnuté finanční prostředky bylo vysázeno celkem  
51 stromů: 5x jeřáb sladkoplodý; 12x třešeň; 8x hrušeň; 
8x jabloň; 8x javor babyka; 10x dub letní.

Výsadba stromů v areálu kasáren Předky

Socha sv. Jana Nepomuckého
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Dětské hřiště ulice Nová
V březnu 2016 jsme podali prostřednictvím KÚ JmK 
žádost o dotaci na obnovu dětského hřiště za bytov-
kami v ulici Nová. Naší žádosti nebylo s ohledem na 
množství dalších projektů vyhověno, nicméně bylo 
zřejmé, že nejen v objektech bytovek, ale i ve spádové 
okolní zástavbě je mnoho mladých rodin s dětmi, které 
neměly možnost vyžití na dětském hřišti. Všechna 
ostatní dětská hřiště byla v opačných částech obce. 
Proto se zástupci obce rozhodli pro obnovení dříve 
zchátralého hřiště v této lokalitě, které naprosto ne-
splňovalo parametry současné doby, a to z vlastních fi-
nančních zdrojů. Na dětském hřišti byla umístěna tato  
zařízení:
• Věž se skluzavkou a lezeckou stěnou
• Řetězová dvouhoupačka KOMBI
• Kolébačka
• Vahadlová houpačka
• Mobiliář
Náklady na realizaci tohoto projektu vč. zemních prací 
byly cca 100.000 Kč. 

Separace plastů prostřednictvím pytlového sběru 
První květnová sobota roku 2016 byla vůbec prvním 
svozovým dnem žlutých pytlů, které občanům slouží 
k separaci obalových složek z plastu. Tyto pytle byly roz-
dány do každé domácnosti již v průběhu měsíce dubna. 
Všichni občané, kteří neseparovali odpad pravidelným 
dojížděním do místního Sběrného střediska, mohli využít 
této nabídnuté služby jako doplněk ke zlepšení situace 
v oblasti třídění odpadů. Primární snahou bylo zlepšení 

situace v rámci separace, která v posledních letech měla 
v naší obci klesající tendenci. Přes prvopočáteční nedů-
věru, dokonce i z řad některých radních a zastupitelů, 
se povedlo implementovat systém Door-to-Door, který  
očividně přinesl snížení objemu komunálního odpadu, 
za jehož likvidaci obec vynakládá nemalé finanční pro-
středky, a naopak dokázal navýšit množství vytříděného 
plastu, za nějž získáváme finanční odměnu do obecní po-
kladny. Obec Sokolnice byla v tomto směru průkopníkem 
této myšlenky na jižní Moravě a svozová firma SUEZ Vyu-
žití zdrojů a.s. nás měla jako vzorový příklad při zavádění 
tohoto systému v dalších obcích. A nyní trochu čísel:
Rok 2016 (od května 2016):
počet svezených pytlů 7 018   váha 11,31 t
Rok 2017   
počet svezených pytlů 10 821 váha 21,76 t
Rok 2018 (do 7/2018):
počet svezených pytlů:  6 532 váha 14,61 t
Pro úplný přehled je dobré závěrem prezentovat, že díky 
vytřídění plastů dokázala obec např. za celý rok 2017  
získat jen na této komoditě částku 115.567 Kč.

Rok 2017
Dopravní úpravy v centru obce
Prakticky ihned na jaře tohoto roku, jakmile to klimatické 
podmínky umožnily, byla spuštěna další významná in-
vestiční akce, která dala novou podobu de facto celému 
středu naší obce. Primárním záměrem bylo zvýšení bez-
pečnosti a také plynulosti provozu v centru naší obce, 
včetně zvýšení komfortu parkování. Na ulici Komenského 
bylo součástí úprav vybudování a vymezení parkovacích 
a odstavných stání (14 podélných stání), zálivů autobu-
sových zastávek a zálivu pro služební vozy před budovou 
pošty. Byly upraveny stávající vjezdy k domům podél ulice 
Komenského a rozšířeny plochy chodníků v místě zastá-
vek a přechodů. Byl upraven stávající přechod pro pěší 
před budovou školy, včetně umístění světelného signali-
začního zařízení – poptávkový semafor pro chodce. Nově 
byl vybudován přechod přes ulici Komenského za křižo-
vatkou s ulicí Pod Stráží. Na ulici Masarykova zahrnovaly 
stavební úpravy vybudování komunikací, odpovídajících 
šířkovému uspořádání dle příslušných norem, včetně 
úpravy přechodů pro chodce. Součástí stavebních úprav 
bylo vybudování maximálního možného počtu odstav-
ných stání (6 kusů), podél křižovatkových větví, úpravy  

Původní podoba dětského hřiště na ul. Nová

Dětské hřiště dnes
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přilehlých chodníků a sjezdů, připojujících sousední ne-
movitosti. Parkovací stání (nám. Zbyňka Fialy, ulice Pod 
Stráží) – stavební úpravy obsahovaly též rozšíření stáva-
jících parkovacích stání na náměstí Zbyňka Fialy. Ze stá-
vajících 4 míst na 9 míst a zřízení nových 5 parkovacích 
stání v prostoru ulice PodStráží. 
V rámci „Dopravní úpravy v centru obce“ bylo tedy vybu-
dováno celkem 41 parkovacích stání:
• 9 parkovacích stání na nám. Zb. Fialy
• 5 parkovacích stání na ulici Pod Stráží
• 12 parkovacích stání na podélném parkovacím 

pruhu vlevo silnice II/418 – ulice Komenského
• 1 parkovací stání vyhrazené pro vozidla Pošty
• 7 parkovacích stání na podélném parkovacím pruhu 

vpravo silnice II/418 – ulice Komenského
• 2 parkovací stání za autobusovou zastávkou vpravo 

před budovou obecního úřadu
• 5 parkovacích stání na ulici Masarykova (silnice 

III/4182), (z toho 2 pro vozidla ZTP)
Na komunikacích, které byly dotčeny stavbou, byla prove-
dena finální ložná a obrusná vrstva vozovky v tl. 100 mm 
v celé ploše mezi obrubníky. Předmětem projektu bylo 
též nasvětlení přechodů pro chodce.
Následně poté obec nechala zatravnit a vysázet záhony 
okrasných květin na ulici Komenského a Masarykova. 
Mimo to na Masarykově ulici zrenovovala (v rámci sta-

vebních prací) znovuobjevenou studnu, 
která zde v době dávno minulé zásobo-
vala obyvatele vodou. 
Celkové náklady na realizaci tohoto pro-
jektu činily 6.032.697 Kč.

Kabelizace NN, rekonstrukce VO a MR
Vzhledem ke skutečnosti, že společnost 
E. ON se po dlouhých letech rozhodla 

započít kabelizaci vzdušného vedení nízkého napětí, kte-
rým jsou zásobeny v Sokolnicích (v drtivé většině – mimo 
výstavby nových lokalit) domácnosti elektřinou, uzavřela 
obec dohodu s E.ON a kabelové vedení veřejného osvět-
lení a místního rozhlasu připoložila do výkopů provede-
ných v rámci zmiňované kabelizace. První etapa se týkala 
ulic Za Sýpkou, Šlapanická, Moravská, Václava Haňky, 
Niva, Zahradní, Podešvova, U Rybníka. 
Pro osvětlení komunikací a chodníků bylo v rámci této 
stavby osazeno celkem 46 nových stožárů VO a instalo-
váno celkem 52 nových LED svítidel se Smart technolo-
gií. Dále bylo instalováno 44 kusů nových rozhlasových 
reproduktorů. Celkové náklady na rekonstrukci veřejného 
osvětlení a místního rozhlasu činily Kč 3.145.236,49. Už 
nyní se připravuje realizace druhé etapy, která by měla 
být zahájena v 9/2018 a bude se týkat ulic Komenského, 
Ulička, Pod Stráží, Telnická, Krátká a náměstí Zbyňka 
Fialy.

Parkovací místa v ulicích Podešvova a Topolka  
a úprava křižovatky ulic Podešvova a Topolka
Pojďme si říct něco bližšího k samotné realizaci, která 
byla započata v prosinci loňského roku a ukončena byla 
letos v březnu. Rozdělena byla do několika etap. 
Kolmá stání v ulici Podešvova v lokalitě „U Cukrovaru“. 
V ulici Podešvova bylo navrženo 22 kolmých parkovacích 

Autobusový záliv před budovou OÚ

Výsadba navazující na dopravní úpravy v centru obce

Znovuobjevená studna na Masarykově ulici
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stání, z toho 2 stání byla vyhrazena pro osoby s ome-
zenou schopností pohybu. Parkovací stání byla realizo-
vána ve stávající neudržované ploše za krajem vozovky 
a rozdělena na 2 skupiny po 19 a 3 stáních. Mezi sku-
pinami stání je elektrický rozvaděč, který zde musel být 
zachován. Parkovací stání pro osoby s omezenou schop-
ností pohybu jsou na konci úseku tak, aby z nich byl 
přístup přes silnici na chodník v místě, kde je sklopený  
obrubník. 
Podélná stání v ulici Podešvova. V minulosti probíhalo 
podélné parkování osobních automobilů přímo v ulici  
Podešvova, čímž docházelo k zúžení jejího profilu  
o 1 jízdní pruh, což je v rozporu s příslušnou normou a za-
vdávalo to k případnému postihu majitelů vozů ze strany 
policie. 
V ulici Podešvova tedy bylo navrženo 12 podélných par-
kovacích stání, z toho 1 stání je vyhrazeno pro osoby  
s omezenou schopností pohybu. Parkovací stání jsou  
rozdělena na 2 skupiny po 8 a 4 stáních. Mezi skupinami 
stání je vchod k bytovým domům.
Kolmá stání v ulici Topolka. Na pravé straně ulice To-
polka je 9 kolmých parkovacích stání, na levé straně této 
ulice je 12 kolmých parkovacích stání. Parkovací stání 
jsou uložena mezi obrubníky, na styku s vozovkou je ulo-
žen nájezdový obrubník zvýšený o 2 cm nad přilehlou 
hranu vozovky. Jednotlivá parkovací stání jsou oddělena 
1 řádkem dlažby odlišné barvy. 
Úprava křižovatky ulic Podešvova a Topolka. Bývalá  
podoba křižovatky ulic Podešvova a Topolka byla nevhod-
ného tvaru, úhel křížení byl cca 50 º, což umožňovalo  
autům projíždět křižovatkou ve velké rychlosti. Nová 

úprava byla navržena tak, aby úhel křížení os obou vozo-
vek byl téměř 90 º. Vozovka v levé straně byla upravena 
novým silničním obrubníkem v délce 35,8 m. Stávající 
plocha dlážděné vozovky za novým obrubníkem byla od-
bourána, dlažba byla rozebrána a štěrkové vrstvy byly od-
straněny. Místo toho byla navozena zemina (získaná ze 
zelených ploch z nově vzniklých parkovacích stání v ulici 
Topolka, resp. podélných stání v ulici Podešvova). Po-
vrch zeminy bude ve vhodném agrotechnickém termínu 
zatravněn. 
Rekonstrukce stávajících zpevněných ploch kolem byto-
vých domů v ulici Podešvova č.p. 363, 458, 503, 507. 
Podél bytových domů v ulici Podešvova č.p. 363, 458, 
503 a 507 se nacházela zpevněná plocha z betonových 
dlaždic a asfaltu. Stávající povrch byl odstraněn včetně 
podkladu. Jako náhradní byl navržen jednotný povrch  
z betonových barevných dlaždic uložených mezi chodní-
kové obrubníky. Stávající přístup k bytovým domům od 
ulice Podešvova byl změněn z vjezdu na chodník, šířka 
chodníku od silnice je 1,5 m.
Celkové náklady na realizaci kompletní stavby činily 
1.701.432 Kč. Výsledkem je 55 nových parkovacích 
stání, které umožní parkovaní občanům z této loka-
lity (v souladu se silničními předpisy) v bezprostředně 
dochůzné vzdálenosti od jejich nemovitostí, ale samo-
zřejmě nejenom jim. 

Stavební úpravy 2. NP budovy obecního úřadu
Zástupci obce vyslyšeli v tomto volebním období dlouho-
dobý požadavek na rekonstrukci obřadní síně v budově 
OÚ. Ještě více tomu nahrál fakt, že knihovna, která byla 

Nový tvar křižovatky Podešvova-Topolka

Zpevněné plochy kolem bytových domů v ulici Podešvova

Podešvova – lokalita „U Cukrovaru“

Parkoviště ul. Podešvova
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dříve umístěna v budově obecního úřadu, byla přemís-
těna do budovy S-pasáže. Úpravy 2. NP tedy spočívaly  
v úpravě interiérů, tak aby došlo k zvětšení a prosvět-
lení obřadní síně, novému vytvoření dvou kancelářských 
prostor v uliční části domu a rekonstrukci sociálního 
zázemí v patře. Stavební úpravy nezasahovaly do vněj-
šího pláště budovy a nijak neměnily vzhled či užívání  
budovy.
V části obřadní síně se realizovalo:
• rozšíření vstupního portálu a upravení schodišťových 

stupňů mezi chodbou a předsálím
• vybourání dělících příček v předsálí 
• vybourání vstupních dveří a vnitřních dveří v obřadní 

síni
• vybourání dělících zvukově izolačních příček v obřadní  

síni
• úpravu tvaru pódia

• vybourání dělícího zdiva mezi zázemím obřadní sítě 
a síní

• odstranění vnitřních nenosných příček v zázemí ob-
řadní síně

• odstranění nášlapných vrstev podlah
• v zázemí obřadní sítě byly nově přizděny nové části 

nenosných stěn
• mezi předsálím a obřadní síní byla umístěna pro-

sklená stěna a osazeny nové dveře
• v zadní části budou nově osazeny skleněné stěny  

z mléčného skla
• nová podlaha z keramické dlažby
• osazení akustického podhledu
• nové osvětlení i ozvučení celé místnosti
V části sociálního zázemí se jednalo o:
• vybourání vnitřních dělících příček
• osazení nových sanitárních stěn
• nové položení keramického obkladu a keramické 

dlažby
• nové osazení zařizovacích předmětů
V uliční volné části:
• vytvoření nových kancelářských prostor a osazení  

nových dělících příček
• vybourání ozdobného portálu v bývalé knihovně
• zakrytí vstupu na půdu
• vytvoření nové niky odstraněním dveřního křídla mezi 

původní kanceláří účetní a bývalou knihovnou.
Součástí stavebních úprav 2. NP bylo nové položení kera-
mické dlažby na schodiště mezi suterénem, 1. NP a 2. NP 
a v severní vstupní části (venkovní schodiště), ukončené 
před částí obecního úřadu. Dále proběhla rekonstrukce 

Obřadní síň po rekonstrukci

Pohled z pozice oddávajícího

Obřadní síň těsně před rekonstrukcí

Po dokončení bouracích prací

Průběh rekonstrukce obřadní síně
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ústředního topení, výměna plynových kotlů a zavedení 
systému měření a regulace. 
Stavební práce byly zahájeny ihned na počátku měsíce 
ledna tohoto roku. Předně musíme upozornit, že probí-
haly za plného provozu OÚ. Vzhledem ke skutečnosti, že 
se jedná o rekonstrukci objektu, ihned na počátku se vy-
skytly problémy. Po odkrytí podlahové krytiny v obřadní 
síni bylo zjištěno, že podkladní beton vykazoval značné 
trhliny. Navíc provedené sondy ukázaly, že betonová po-
dlaha není armovaná a je položená na škváře. V tomto 
směru nezbývalo jinak, než rozhodnout o celkovém od-
stranění původní podlahy a vylití celé plochy obřadní síně 
novým betonovým povrchem. Nicméně ani tyto kompli-
kace harmonogram stavby nikterak nezpozdily a stavební 
úpravy byly realizovány v patřičném termínu. Aktuálně se 
řeší výběrové řízení na dodavatele nábytku do kanceláří. 
Celkové náklady na realizaci činily 3.696.793 Kč.

Vstup Sokolnic do mezinárodního společenství V4
Obec Sokolnice,  maďarské město Tokaj, slovenská obec 
Mlynica a polské město Narol se od 1. května 2018 staly 
vzájemnými partnery samosprávných společenství zemí 
V4. Obec Sokolnice tak získala zahraniční partnery, je-
jichž součinnost by měla vést k prosazování zájmů a po-
třeb dotčených regionů. Vzájemná spolupráce by měla 
sloužit především k obohacení kulturního, sociálního  
a hospodářského života našich regionů, měla by podpo-
řit přímý kontakt mezi jejich obyvateli. Partnerská spolu-
práce zahrnuje tyto oblasti regionální spolupráce V4:
• Kultura, sport a společná identita
• Vzdělávání a budování kapacit
• Inovace, výzkum a vývoj, podnikání
• Demokratické hodnoty a média
• Veřejná politika a institucionální partnerství
• Regionální rozvoj, životní prostředí a cestovní ruch
• Sociální rozvoj
• Předkládání společných projektových záměrů z uve-

dených oblastí v rámci Visegradského fondu. 

Zúčastněné strany se dohodly, že tento seznam oblastí, 
na které se vztahuje spolupráce, je otevřený a může být 
kdykoliv rozšířen i na další oblasti činnosti. 
Doufejme, že podpisem rámcové dohody o partnerské 
spolupráci získaly Sokolnice atraktivní partnery ze zemí 
V4, s nimiž budou mít možnost realizovat zajímavé pro-
jekty, které budou atraktivní pro všechny naše občany.

Opatření ke snížení energetické náročnosti  
veřejného osvětlení obce Sokolnice
V obci Sokolnice byla zahájena rozsáhlá modernizace 
soustavy veřejného osvětlení. V loňském roce došlo 
k modernizaci prvních 52 kusů svítidel v rámci kabeli-
zace elektrického vedení sítě NN. Pro následující roky 
jsou plánovány tři etapy, z nichž dvě jsou spojeny s další 
obnovou distribuční sítě NN, kdy jejich realizace by měla 
proběhnout v letech 2019–2021. Pro letošní – samostat-
nou etapu, byla zvolena část svítidel, která jsou již napá-
jeny podzemním kabelovým vedením a jsou umístěna na 
pozinkovaných ocelových sloupech. Jednalo se o svítidla 
parková a uliční, která byla osazena sodíkovou výbojkou 
70 W. U těchto svítidel bylo poměrně špatné směřování 
světelného toku, v případě parkových svítidel dokonce 
žádné. Jejich provoz byl tak velice neefektivní a pouhou 
výměnou došlo k okamžité úspoře a současně zkvalit-
nění i světelného komfortu.
V nové soustavě VO jsou použita svítidla se zdrojem LED, 
konstrukce je v hliníkovém provedení, optická část svíti-
dla je z tvrzeného skla a je navržena tak, aby byl světelný 
tok svítidla směřován tam, kde je potřebné osvětlení  
a nevznikalo tím žádné rušivé oslnění. Všechna svítidla 
jsou vybavena systémem udržování konstantního světel-
ného toku a regulací. Životnost zdrojů LED je udávána 
na 100.000 hodin provozu, tímto dlouhodobě docílíme  
i velkých úspor na běžné údržbě soustavy VO.  
Vybraná část svítidel se týká ulic Šlapanická, Borky, Za 
Sýpkou, U Bažantnice, Nad Vrbím, Slanisko, Hasičská, 
Volejníkova, Slovákova a cyklostezka podél ulice Brněn-

ská. Jedná se převážně o rezidenční 
zóny obce a cyklostezku, proto byla 
zvolena třída osvětlení P4, svítidla 
budou mít teplotu chromatičnosti 
3000 K. Celkově bude v předmět-
ných částech naší obce vyměněno 
129 kusů a dvě světelná místa bu-
dou úplně zrušena bez náhrady.
Celkové náklady na realizaci činily 
1.821.169 Kč. Ministerstvo průmy-
slu a obchodu poskytlo naší obci do-
taci ve výši 872.469 Kč.

Odstranění objektů Zámecká 150
Obec Sokolnice zakoupila v roce 
2017 pozemek p.č. 488, o výměře 
811 m2, jehož součástí je i budova 
č.p. 150 a dále pozemek p.č. 491,  
o výměře 231 m2, jehož součástí je 
budova bez č.p. – zemědělské sta-
vení. V současné době probíhá od-

Zleva: Július Vachmanský, starosta obce Mlynica; Stanislaw Woś, starosta města Narol;  
Posta György, starosta města Tokaj, Mgr. Libor Beránek, starosta obce Sokolnice
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stranění objektu budovy č.p. 150. Náklady na její odstra-
nění byly vyčísleny na částku 660.247 Kč. Vzhledem ke 
skutečnosti, že se podařilo zajistit 4 brigádníky z řad stu-
dentů, došlo k odstranění stavby ve spolupráci s kmeno-
vými zaměstnanci obce cca za pětinovou cenu. Na jejím 
místě by do budoucna měla vyrůst stavba, kde by vzniklo 
zázemí pro pracovníky obce (dílna, šatny, sociální zaří-
zení), které prozatím mají ve sklepě budovy OÚ, zázemí 
pro naši techniku (auto, traktůrek, sekačky, štěpkovač, 

atd.), které jsou rozmístěny na několika místech (prona-
jatá garáž od společnosti Atol na ul. U Cihelny, či prostory 
bývalého zdrav. střediska). No a v budově bývalého ze-
mědělského stavení může vzniknout prostor, kde by do 
budoucna mohla obec realizovat některé ze svých plánů, 
jak ještě více zkvalitnit služby v naší obci. 

Budova zámecká 150 před ostraněním

Areál zakoupených pozemků 

Areál v průběhu demoličních prací

Vyklizený areál před budovou zemědělského stavení p.č. 491

Periodický tisk územního samosprávného celku  
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice,  
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Je vydáván desetkrát ročně. Místo vydávání Sokolnice. 
Nemá žádné regionální mutace. 
Náklad 930 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. 
Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.
Evidenční číslo tisku  
přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání Sokolnického zpravodaje – Zvláštní 
vydání je 14. 9. 2018.

Elektronická verze Sokolnického zpravodaje,  
termíny uzávěrek a vydání jsou umístěny na webových 
stránkách www.sokolnice.cz

Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. 
Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. 
Komise neodpovídá za obsah inzerce.

Grafická příprava, sazba a tisk: Střední škola grafická 
Brno, příspěvková organizace, Šmahova 364/110, 
Brno-Slatina, telefon: 548 211 313

Závěrečné slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové, máte v rukou pouze krátký 
výčet toho, co se v naší obci povedlo za uplynulé čtyři roky 
zrealizovat. Byla spousta akcí, ke kterým jsme se v rámci 
této rekapitulace nedostali – přestože by si zasloužily 
svoji pozornost. Objektivně přiznávám, že byly též záměry, 
které se v obci nepovedly uskutečnit, ale nebylo jich tolik 
a k některým se třeba v budoucnu ještě vrátíme. Vězte, 
že jsme měli vždy snahu vyslyšet vaše názory, připomínky 
či podnětné návrhy. Za tyto vám – občanům, děkuji. Také 
mi dovolte poděkovat všem dobrovolným organizacím 
či spolkům za jejich aktivní přístup ke společenskému  
a kulturnímu životu v obci. A na závěr jedno zvláštní po-
děkování: děkuji všem těm, kteří v zimě před svým do-
mem poklízí sníh a v létě sekají trávu či zametají, však 
každý z vás dobře ví, ke komu toto poděkování (právě na 
vaši ulici) míří. Dámy a pánové, přeji vám šťastnou ruku 
při podzimních komunálních volbách a ať se naše obec  
i nadále rozvíjí ve prospěch nás všech!

-Mgr. Libor Beránek, starosta obce-


