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VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ZÁŘÍ 2010ZDARMA

Vážení spoluobčané,

ve dnech 15. a 16. října 2010 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. 

Obec zajistila generální opravu budovy mateřské školy, výstavbu školní jídelny, nový přivaděč pitné
vody a rozvody vodovodu na ulici Kobylnická a U Cihelny, stavbu cyklostezky od ulice Na Výhoně 
až k rozvodně (včetně nového veřejného osvětlení), finančně se podílela na odbahnění rybníka, na ulici
Masarykova vybudovala nové veřejné osvětlení, za obecním úřadem zřídila nové moderní sportoviště
s umělým povrchem a osvětlením, pořídila nové dětské hřiště u Bednárny, postavila plynovod v ulici 
Kobylnická a U Cihelny. I prostor kolem garáží v bývalém cukrovaru konečně dostal asfaltový povrch.
Byly dokončeny všechny části splaškové kanalizace, postavena dešťová kanalizace k hasičské zbrojnici
a opravena část chodníků. Kaplička na návsi prochází celkovou opravou a vedle mateřské školy se buduje
další dětské hřiště. Pod Stráží bylo postaveno 24 nových rodinných domů a 6 bytových domů, 18 garáží
a 37 parkovacích stání. Na ulici Kobylnická byla dokončena stavba většiny z celkem 36 rodinných domů
a výstavba rodinných domů probíhá i v jiných částech obce. V obci je dokončeno nové sběrné středisko 
odpadů, prodloužen vodovodní a plynovodní řad až ke kabinám na sokolském hřišti a opravena část komu-
nikace u rybníka. 

Od roku 2008 dohlíží na bezpečnost našich občanů a provoz motorových vozidel městská police 
ze Židlochovic. Od 1. června 2009 jsou dva strážníci trvale vyhrazeni pouze pro činnost v obci Sokolnice,
Telnice a Těšany. 

Za významnou lze považovat i přípravu dokumentace na přístavbu Základní školy Sokolnice, která bude
řešit stavbu nového pavilonu s učebnami, odbornými kabinety a technickým zázemím. 

Dobré je, že navzdory ekonomické krizi se podařilo snížit zadlužení obce. I přesto, že si obec v tomto
volebním období vzala nový úvěr ve výši 15 milionů korun na financování rekonstrukce mateřské školy,
celkový dluh obce se snížil o více než 8,17 milionu korun.

Vážení spoluobčané,

rád bych touto cestou poděkoval členům rady, zastupitelstva, dobrovolným organizacím (TJ Sokol, rybáři,
zahrádkáři, včelaři, hasiči, myslivci, hudební skupiny a další) za jejich aktivní přístup ke společenskému
a kulturnímu životu v obci. Velký kus práce a osobního nasazení odvedli také členové komisí, výborů
a sboru pro občanské záležitosti.
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 
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Volební období 2006–2010

Dovolte nám, abychom v tomto volebním zpravodaji zrekapitulovali právě končící volební období a při-
pomněli si, s čím jsme se v uplynulých čtyřech letech setkali. Dne 20. a 21. října 2006 proběhly v obci
volby do obecního zastupitelstva, ve kterých kandidovalo pět volebních stran (KDU-ČSL a nezávislí 
kandidáti, Sokol Sokolnice, ODS, KSČM, Národní sjednocení), a ze kterých vzešlo níže uvedené 
zastupitelstvo. 

Současné složení zastupitelstva:

Jméno zastupitele funkce zvolen za stranu

Jiří Životský starosta obce KDU-ČSL a NK
Ing. Vladimír Kotolan místostarosta Sokol Sokolnice
MVDr. Josef Umlášek člen rady KDU-ČSL a NK
Jiří Zemek člen rady ODS
Ing. Pavel Král člen rady Sokol Sokolnice
RNDr. Kateřina Chudá předseda finančního výboru ODS
Ing. Jan Dvořák člen finančního výboru KDU-ČSL a NK
Jaroslava Mazlová člen finančního výboru ODS 
Luboš Král předseda kontrolního výboru Sokol Sokolnice
Jan Černý člen kontrolního výboru Sokol Sokolnice
Josef Hradílek člen kontrolního výboru Sokol Sokolnice
Miluška Vondálová předseda kulturní komise KSČM
Ing. Jarmila Šustrová předseda komise „Sokolnický zpravodaj“ KDU-ČSL a NK
Božena Šustrová předseda sociální komise KDU-ČSL a NK
Libor Luskač předseda komise pro mládež ODS

Do zastupitelstva byl zvolen za ODS i pan Lubomír Haman, který se vzdal mandátu ve druhé polovině
roku 2007. Na jeho místo nastoupila Mgr. Karla Kačmářová, která v zastupitelstvu pracovala přibližně rok
a poté se také vzdala mandátu. Uprázdněný mandát obsadil další náhradník – paní Jaroslava Mazlová, která
je dodnes členkou zastupitelstva.

Rok 2006

V létě byla zahájena největší stavba 
tohoto roku – nový železniční most v trati 
Výhon a rekonstrukce silnice mezi ulicí 
Na Výhoně a areálem firmy Hirschner. 
Investorem stavby byla Správa a údržba 
silnic Jihomoravského kraje a dodavatelem
SKANSKA DS. Nový most byl dokončen
za 38 dnů a silnice byla uvedena do provozu
ve druhé polovině října. Bohužel po krát-
kém čase se na silnici začaly objevovat de-
formace, které signalizovaly poruchy pod-
loží vozovky, jejichž příčiny si nedokázal
jak investor, tak projektant či dodavatel jed-
noznačně vysvětlit. Vzhledem k bezpečnosti silničního provozu byly nejhorší úseky provizorně opraveny.
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Součástí akce byla i nová cyklostezka s veřejným osvětlením od ulice Na Výhoně po areál firmy Hirsch-
ner. Stavbu cyklostezky prováděla firma 
COLAS CZ za cenu 1,499 milionu korun,
veřejné osvětlení postavila ISŠ Sokolnice 
za cenu 1,012 mil. korun. Pokládka kabelů
veřejného osvětlení byla zahájena v polo-
vině října, stavba cyklostezky přibližně 
o 10 dnů později. Kompletní nová cyklo-
stezka byla uvedena do provozu v listopadu.
V závěru roku se obci podařilo získat 
z Ministerstva financí ČR dotaci ve výši 
2,5 milionu korun na tuto stavbu. Díky 
tomu dopadlo hospodaření obce v roce 2006
lépe než se očekávalo, a také proto rozhod-
la rada obce o úhradě mimořádné splátky
úvěru na kanalizaci ve výši cca 9,3 milionu

korun, čímž byl jeden z úvěrů zcela uhrazen.   
V létě získal bývalý cukrovar nového majitele. V dražbě jej zakoupila firma BUILDINGcen-

trum – HSV, s. r. o., z Velkého Meziříčí. Kromě demolice většiny budov, které byly v havarijním stavu,
byla odstraněna i zaklenutá část Zlatého potoka, který v části cukrovaru protéká podzemím. Nejvíce si 
po dokončení těchto prací oddechli naši hasiči, kteří pravidelně chodili čistit koryto toku od nejrůznějších
naplavenin, aby voda co nejlépe odtékala a minimalizovalo se zaplavení přilehlých území. 

V závěru roku provedla firma EEIKA Šafránek s. r. o. rozšíření počtu svítidel veřejného osvětlení u ryb-
níka včetně instalace dvou halogenových svítidel. Tyto halogeny mohou v zimě ve večerních hodinách
osvětlovat plochu rybníka a jejich instalaci proto přivítali všichni milovníci bruslení.

Rok 2007

Od prvního února odešel do důchodu dlouholetý ředitel naší školy, Mgr. Jiří Žalud. Výběrové řízení na
nového ředitele ZŠ Sokolnice vyhrála paní Mgr. Zita Butalová, která byla s účinností od 1. února 2007
jmenována novou ředitelkou školy. Tuto funkci vykonává do dnešního dne. 

V neděli 1. dubna 2007 ve večerních ho-
dinách došlo k velkému požáru briket ve
skladišti firmy BIOMAC s. r. o. na nádraží.
Voda k hašení byla navážena ze sokolnic-
kého rybníka a požár se podařilo zlikvidovat
až v pátek 6. dubna. Za tu dobu se okolo
místního rybníka otočilo asi 900 hasičských
aut a tímto provozem došlo k totálnímu zni-
čení místní komunikace směrem ke hřišti.
Rada obce proto rozhodla požádat kraj o po-
skytnutí mimořádné dotace z havarijního
fondu na opravu této komunikace. Současně
bylo rozhodnuto pořídit projektovou doku-
mentaci a vyřídit stavební povolení na
stavbu plynovodu k šatnám na hřišti TJ So-
kola Sokolnice (projekt a stavební povolení na vodovod již obec měla). V červnu schválilo zastupitelstvo
kraje poskytnout obci dotaci ve výši 971.000 Kč. Následně bylo vyhlášeno výběrové řízení a do konce
roku dokončena stavba plynovodu, vodovodu a nové komunikace. Celkový náklad činil 2,736 mil. korun.
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Na začátku roku rozhodla rada obce o pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci mateřské školy
s požadavkem na zvýšení kapacity školy a celkovou rekonstrukci všech objektů (výměna oken, zateplení,
oprava střechy, vnitřních rozvodů apod.). Dokumentace byla objednána u architektů  Ing. arch. Zdeňka 
Tihelky a Ing. arch Mikuláše Starychy. Jednotlivé stupně dokumentace byly dodávány postupně tak, 
že obec ještě v roce 2007 získala všechna potřebná povolení ke stavbě. Kromě toho byla v říjnu 2007 
podána žádost o dotaci na zateplení obvodového zdiva a střechy školky. Výběrové řízení na dodavatele
stavby bylo vyhlášeno až v závěru roku 2007.

V únoru požádala obec památkový ústav
o stanovisko, za jakých podmínek je možná
oprava památky tvrze „Stráž“. Zejména
v posledních letech byl příkop kolem návrší
takřka zasypán nejrůznějším odpadem a hlí-
nou. V červnu se konalo místní šetření
a v srpnu vydal MěÚ Šlapanice závazné sta-
novisko, kterým byla obnova památky po-
volena. V průběhu září byl příkop vyčištěn
a odvezena řada nákladních automobilů
s vytěženým odpadem. 

V lednu obec získala do majetku bytové
domy na ulici Nová s dvaceti byty. Rada 
navrhla byty odprodat těm stávajícím 
nájemníkům, kteří nejsou v prodlení s úhradou nájmu a služeb spojených s užíváním bytu a mají platnou
nájemní smlouvu (podle zákona mají nájemníci předkupní právo po dobu 6 měsíců a poté ještě dalších 
až 6 měsíců právo přednostní koupě). Zastupitelstvo prodej bytů schválilo za cenu 4.500 Kč/m2 plochy
bytu. V roce 2007 bylo odprodáno 19 bytů za celkovou cenu 5,319 milionu korun. Poslední byt se podařilo
prodat až o rok později za cenu jeden milion korun. 

V průběhu celého roku 2007 pokračovala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ve zjišťování,
proč došlo k deformaci nové silnice mezi obcí a benzínovou čerpací stanicí. Pro odborné posouzení příčin
poruch vozovky byla vybrána stavební fakulta VUT Brno. Na základě měření, kopaných sond a četných 
laboratorních zkoušek byl posudek ukončen v červenci 2007. V září byla provedena další geofyzikální 
měření, která doplnila doposud získané informace o jednotlivých geologických vrstvách v podloží silnice.
V průběhu měsíce září a října 2007 bylo ve vytipovaných místech provedeno celkem 11 průzkumných  
a jímacích vrtů s tím, že nastupující podzemní voda byla nejen sledována, ale i odváděna do vybudované
kanalizace. Podle výsledků měření bylo rozhodnuto, že je nutné zajistit stálé odčerpávání vody a stav 
sledovat i v roce 2008.  

Již na podzim roku 2006 zahájila firma VAŠSTAV výstavbu technické infrastruktury pro další 
rodinné domy.V průběhu roku 2007 vy-
stavěla a do konce roku dokončila 
24 nových rodinných domů v ulici 
Slovákova a Volejníkova.

Firma FP Real s. r. o. zahájila v létě
2006 výstavbu inženýrských sítí a proti-
hlukových stěn na ulici Slanisko. Po do-
končení protihlukových stěn a měření
hluku byla povolena i výstavba 36 no-
vých rodinných domů. Část domů posta-
vila soukromá firma a zbytek pozemků
byl odprodán jednotlivým zájemcům
o individuální výstavbu. Většina domů
byla postavena do konce roku 2008. 
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Rok 2008

Obec nechala zpracovat jednoduchou zastavovací studii na využití budovy nákupního střediska. K navr-
ženým úpravám v přízemí se stavěla kladně, neboť se jí líbil vznik pasáže, která by propojila přední a zadní
části objektu. Současně by se umožnil veřejnosti pohodlný průchod ze zadního parkoviště do přední části
nákupního střediska. V patře byly navrženy čtyři nové ordinace lékařů, čekárny, lékárna a sociální zázemí.
Menší část byla ještě nevyužita, a proto by zde mohly být umístěny další služby pro občany. K návrhu se
vyjádřili lékaři z naší obce, kteří požadovali určité úpravy. Materiál byl postupně dopracováván podle
předložených stanovisek. 

Provozovatel vodovodní sítě  posoudil tlakové poměry v celé obci. Byla instalována měřicí zařízení,
která sledovala a zaznamenávala tlakové poměry v jednotlivých částech obce. Zjištěné hodnoty byly
přepočítány s ohledem na plánované další výstavby bytů a rodinných domů. Z výsledků vyplývá, že ze-
jména ve vyšších polohách bude tlak vody nedostatečný. Příčiny byly dvě. Jednak starý přivaděč vody
(který vede od vodojemů pod Mohylou míru kolem hřbitova, prochází zámeckým parkem, kolem loka-
lity Nad Vrbím a končí u bývalých kasáren v obci Sokolnice) nemá dostatečně velký průměr potrubí
a dále chybí propojení tohoto přivaděče (od hřbitova) přes ulici Kobylnickou na ulici Kaštanová. Proto
bylo rozhodnuto podat žádost o dotaci na stavbu nového přivaděče a vodovodního řadu od Kaštanové
ke hřbitovu a připravit potřebnou dokumentaci a stavební povolení. 

Na podzim roku 2007 bylo vyhlášeno
otevřené výběrové řízení na dodavatele
opravy mateřské školky. Vítězem soutěže se
stala firma IMOS Slovácko, s. r. o. Rekon-
strukce mateřské školy proběhla ve třech 
letech. V roce 2008 byla v areálu školky 
dokončena stavba nového pavilonu, který
slouží jako jídelna pro děti ze základní
školy. Součástí pavilonu je i nová moderní
výdejna jídel, sociální zařízení apod. Jídelna
je dostatečně prostorná, je vybavena novým
nábytkem a opatřena klimatizací. Současně
byla kompletně přestavěna spojovací
chodba mezi školkou a hospodářským trak-
tem. Dále bylo přistavěno jedno patro, kde
vznikla zcela nová třída. Školka tak má čtyři kompletní třídy včetně potřebných příslušenství. Ve všech pa-
vilonech školky byla vyměněna okna. Aby mohla školka přijmout 100 dětí místo dřívějších 65, musel kraj-
ský úřad provést změnu v rejstříku škol a tuto změnu schválit, což se stalo o několik měsíců později. Dále
proběhlo zateplování obvodových stěn a na části pavilonů  i fasády. Dnes je mateřská škola plně obsazena.
Oprava mateřské školy byla financována z úvěru ve výši 15 milionů korun. Na poskytovatele úvěru bylo
vyhlášeno výběrové řízení, úvěr byl čerpán od Komerční banky a. s. a je řádně splácen. 

V březnu uzavřela obec veřejnoprávní smlouvu s městem Židlochovice a tím umožnila Městské
policii Židlochovice zasahovat i na katastru naší obce. Po schválení smlouvy krajem začali strážníci
dohlížet na veřejný pořádek, občanské soužití, dodržování obecně závazných vyhlášek v obci 
a bezpečnosti silničního provozu. Strážníci také provádějí odchyt psů a jejich odvoz do útulku 
v Bulharech.

V létě se obci podařilo od společnosti BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o. zakoupit pozemek o veli-
kosti 1.720 m2 za cenu 860 tisíc korun na stavbu „Sběrného střediska odpadů Sokolnice“. Obec objed-
nala potřebnou projektovou dokumentaci a vyřizovala povolení ke stavbě. Rada také rozhodla podat
žádost o dotaci na tuto stavbu, neboť nenávratná dotace mohla činit až 85 % uznatelných výdajů a další
dotaci bylo možné získat i z rozpočtu Jihomoravského kraje. Stavba střediska se předpokládala 
v roce 2009.
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V srpnu 2008 pověřila rada obce komisi
pro práci s mládeží organizací výstavby
dětského hřiště u Bednárny. Komise za-
čala úkol razantně řešit a na konci října se
konalo slavnostní otevření nového hřiště.
Celková cena stavby činila 490 tisíc ko-
run, z Jihomoravského kraje se podařilo
získat mimořádnou dotaci ve výši 100 ti-
síc korun. Dětské hřiště má sloužit dětem
k hraní a jejich rodičům ke vzájemnému
setkávání, bohužel ještě před otevřením
už někdo pořezal kolotoč nožem.

Po dokončení výstavby 24 nových rodin-
ných domů v ulici Slovákova a Volejníkova
pokračovala firma VAŠSTAV s výstavbou
technické infrastruktury pro šest bytových
domů na ulici Volejníkova a Hasičská.
Každý dům obsahuje šest bytových jedno-
tek, celkem tak bylo postaveno 36 bytů, 
18 garáží a 37 parkovacích stání. Výstavba
byla dokončena v listopadu 2008.

Rok 2009

V únoru 2009 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby nového přivaděče vody, vodovodu
a plynovodu v ulici Kobylnická a U Cihelny. Nejvýhodnější nabídku předložila firma VHS Brno a. s. Rada
obce rozhodla, že se vybuduje vodovod v plném rozsahu (tj. dostavba na ulici Kobylnická, větev směrem
ke hřbitovu, obě ulice U Cihelny a přivaděč k vodojemu pod Mohylou míru). Plynovod byl položen v ulici
Kobylnická a obou ulicích U Cihelny s tím, že úsek, který vede od ulice U Cihelny do bývalého vojenského
areálu pod Mohylou míru, se realizovat nebude. Stavba byla zahájena v květnu a dokončena do konce 
roku 2009. Na tuto akci poskytlo ministerstvo zemědělství dotaci ve výši 8,904 milionu korun a JM kraj

dotaci 1,484 milionu korun. Celkový náklad
stavební části činil 14,843 milionu korun. 

Již v roce 2008, na základě výběrového 
řízení, uzavřela obec smlouvu o dílo mezi
obcí a firmou SKANSKA DS na stavbu
cyklostezky a veřejného osvětlení stezky
i autobusových zastávek u rozvodny. Cel-
ková cena za tyto práce činila 2,2 milionu
korun. Na základě žádosti obce schválil JM
kraj poskytnutí dotace na tuto stavbu ve výši
2,2 milionu korun. Stavba cyklostezky 
probíhala společně s výstavbou okružní 
křižovatky. Stavba okružní křižovatky byla
zahájena v jarních měsících a její realizace
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byla časově rozvržena tak, aby postupná výstavba neomezila zásadním způsobem provoz na hlavním 
silničním tahu. Původní křižovatka s nevyhovujícím napojením silnice do Sokolnic i příjezdu do přilehlé
čerpací stanice byla místem častých dopravních nehod a její parametry byly předmětem kritiky nejen mo-
toristů, ale i policie. Nová okružní křižovatka umožňuje nejen bezpečné odbočení, ale vytváří podmínky
i pro zvýšení bezpečnosti chodců u přilehlých autobusových zastávek. Od 29. června 2009 byl úsek silnice
mezi obcí a benzínovou čerpací stanicí uzavřen. Uzávěry bylo využito k opravě silničního úseku, na kte-
rém se projevily deformace. Začátkem října 2009 byla dána do provozu okružní křižovatka, silnice do obce
Sokolnice, veřejné osvětlení, cyklostezka a zálivy pro autobusy.   

Od začátku června pokračovala oprava
mateřské školy. V průběhu měsíců červen,
červenec a srpen byla provedena generální
oprava rozvodů vody, plynu, ústředního to-
pení, kanalizace, vzduchotechniky a podlah
v celé školce (s výjimkou míst, kde tyto
práce byly provedeny již v roce 2008). Do-
končeny byly i šikmé střechy na zbývající
části školky a hospodářském pavilonu a ven-
kovní fasáda. Celkové náklady na rekon-
strukci školky do konce roku 2009 činily
31,755 milionu korun. V roce 2010 byla ještě
provedena výměna výplní balkonů a vněj-
šího oplocení za částku 413 tisíc korun.

Obec podala žádost o dotaci na stavbu sběrného střediska odpadů. Žádost byla úspěšná, a proto rada roz-
hodla o vyhlášení výběrového řízení, aby stavba mohla být zahájena co nejdříve. Nicméně zadávací pod-
mínky pro výběr zhotovitele musel schvalovat státní fond životního prostředí, a tak několik měsíců trvalo,
než došlo k dohodě. Fond trval na tom, že se bude jednat o dvě samostatné soutěže – jedna na stavební
práce a druhá na vybavení sběrného střediska technologií (kontejnery, váhy, vozíky, mobilní sklady a pod).
Nejnižší cenovou nabídku na stavbu předložila firma STRABAG, a. s. (1,993 milionu korun), nejnižší 
nabídku na vybavení předložila firma SITA CZ a. s. (1, 578 milionu korun). Stavba byla dokončena a tech-
nologie dodána do konce roku 2009. Dotace na stavbu z rozpočtu kraje a státního fondu životního prostředí
činila přibližně 90 % nákladů. Protože bylo nutné zajistit 
i administrativní stránku provozu, bylo sběrné středisko uve-
deno do provozu až v únoru 2010.

V roce 2009 začala Jihomoravská energetika s postupnou ka-
belizací obce, kdy nynější vzdušné rozvody elektrické energie
budou nahrazeny novými kabelovými rozvody. Jako první byly
tyto úpravy provedeny v ulici Masarykova. Pro obec to zname-
nalo, že současně musela vybudovat nové rozvody veřejného
osvětlení, neboť vzdušné vedení i se sloupy bylo demontováno.
Rada schválila uzavření smlouvy o dílo s ISŠ Sokolnice na tuto
stavbu za cenu 1.410.000 Kč.

V roce 2008 uzavřela naše obec s městem Židlochovice
smlouvu o poskytování služeb městské policie. Město Židlo-
chovice se rozhodlo, že zredukuje počet strážníků. Proto bylo
dohodnuto, že obce Sokolnice, Telnice a Těšany si společně
uhradí náklady na činnost dvou strážníků, kteří od 1. června
2009 budou sloužit pouze v těchto třech obcích. Naši strážníci
se v obcích pohybují nepravidelně, provádějí kontrolu parko-
vání vozidel, dodržování ostatních pravidel silničního provozu,
dohlíží na bezpečnost dětí u školy a podobně.
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Při prodeji pozemků na stavbu garáží
v areálu bývalého cukrovaru obec přislíbila,
že součástí akce bude pořízení rozvodů 
el. energie a zpevnění prostranství mezi ga-
rážemi. Rozvody byly postaveny vzápětí,
ale se zpevněním se čekalo na dokončení
staveb garáží a el. přípojek. Poté byly 
pozemky zahrnuty do soupisu konkurzní
podstaty a léta se čekalo na vyřešení. V září
rada rozhodla celé prostranství pokrýt 
asfaltovým kobercem a dešťové vody odvést
po povrchu do dešťové kanalizace. Cena
úprav činila půl milionu korun. Současně
rada schválila přijetí půlmilionového daru

od majitele bývalého cukrovaru, který požádal obec o postupnou úpravu prostranství kolem tohoto areálu. 
V říjnu 2009 (po více než deseti letech) převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

pozemek mezi školkou a restaurací U Husara do vlastnictví obce. Následně byla objednána jednoduchá
studie hřiště pro děti. K předloženému návrhu byly ze strany rady připomínky a rada požádala upravit 
materiál tak, aby celá plocha hřiště měla
pouze travnatý povrch, bylo zde osazeno
několik laviček a atrakcí pro děti (takových,
které nevyžadují pískovou dopadovou plo-
chu), koš na basketbal a nějakým jednodu-
chým způsobem se oddělilo parkování od
hřiště. Upravená studie posloužila v roce
2010 jako podklad pro projektovou doku-
mentaci stavby hřiště. 

V březnu 2009 se zástupci obce rozloučili
s dlouholetou ředitelkou místního domova
pro seniory JUDr. Eliškou Skuhrovcovou.
Paní ředitelka nastoupila do domova pro 
seniory v roce 1991 poté, co vyhrála výbě-
rové řízení. Po celých 18 let zajišťovala 
nejen postupnou nápravu nevyhovujícího stavu areálu, ale důraz kladla i na své spolupracovníky, aby
z nich vytvořila tým, který se dobře staral o klienty domova. 

Rok 2010

V úterý 16. února 2010 bylo otevřeno
nové sběrné středisko odpadů. Jeho stavbou
se Zastupitelstvo obce Sokolnice snaží řešit
problém svých spoluobčanů, kteří se chtějí
chovat šetrně k životnímu prostředí,
mnohdy ale nevědí, kam s věcmi, které 
dosloužily, nebo kam odvézt odpad, který
nepatří do směsného či tříděného odpadu.
Současně se snaží občany ekologicky 
vychovávat, předcházet vzniku v minulosti



poměrně rozšířeného problému tzv. černých skládek a tím chránit naše životní prostředí. Ve sběrném 
středisku mohou naši spoluobčané bezplatně odkládat vybrané druhy odpadů. Celkové náklady na poří-
zení sběrného střediska odpadů činily 3,905 milionu korun, dotace z rozpočtu kraje a státního fondu 
3,625 milionu korun. 

Rada obce schválila stavbu sportoviště
v místech dnešního školního hřiště za obec-
ním úřadem. Současně byla podána žádost
o dotaci v rámci dotačního programu
„Oranžová hřiště“ od společnosti ČEZ a. s.
Pro obec bylo milým překvapením, že o pár
týdnů později přišlo sdělení, že tato dotace
je obci přiznána ve výši 1 milionu korun.
Na dodavatele stavby sportoviště bylo vy-
hlášeno výběrové řízení. Nejnižší  nabídku
předložila firma EDMA s. r. o. z Drnovic,
která stavbu prováděla. Práce byly zahájeny
10. května a v červenci už zde hráli první
sportovci. Víceúčelové hřiště má rozměry
20 x 42 metrů, povrch s umělou trávou 
(na asfaltové drenážní podložce),  je oplocené, a má i veřejné osvětlení a potřebné vybavení. Je zde možné
hrát malou kopanou, tenis, streetball a soupeřit ve volejbale, nohejbale či házené. Podél nového hřiště je
upravena dráha s doskočištěm a na druhé straně hřiště vydlážděna plocha s lavičkami. Vybudování moder-
ního sportoviště, jež nahradilo původní, již nevyhovující plochu, stálo 1,7 milionu korun. 

V červnu bylo vypsáno výběrové řízení na stavbu dešťové kanalizace v ulici Pod Stráží, včetně dešťo-
vých přípojek k budově hasičské zbrojnice. Vítězem se stal Přemysl Veselý, který stavbu provedl v měsí-
cích srpnu a září nákladem 521 tisíc korun. 

Obec vyhlásila také výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace přístavby Základní školy
Sokolnice. Nabídku předložilo celkem 12 firem a rada rozhodla uzavřít smlouvu s Ing. arch. Běhalem
z Brna, který předložil nabídku s nejnižší cenou. V roce 2010 bude předána projektová dokumentace pro
územní řízení a v polovině příštího roku by mělo být vydáno
i stavební povolení. 

V květnu schválila rada obce opravu dvou chodníků, na které
byly připraveny projekty. Nový chodník byl zřízen po celé délce
na ulici Masarykova a část chodníku na ulici Zámecká (od ulice
Podešvova po restauraci U Bednárny), včetně autobusové za-
stávky linky číslo 151 za celkovou cenu 1,116 milionu korun.

V červenci proběhla oprava ostění a schodů u kapličky na ná-
vsi, včetně osazení nových vstupních dveří z borovicového ma-
sivu. V září se uskutečnila oprava střechy, oplechování, vnějších
a vnitřních omítek. Částečně jsou obnoveny hydroizolace, 
uvnitř i vně je kaplička nově natřena. 

V polovině září začala stavba nového dětského hřiště vedle
mateřské školy. Celá plocha  hřiště bude mít travnatý povrch,
osazuje se zde několik laviček, odpadkové koše, atrakce pro
děti a koš na basketbal. Plocha, kde parkují vozidla, je upravena
a vydlážděna zámkovou dlažbou. 
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Závěr

Obec po celé čtyři roky (zejména po stránce finanční) podporovala nejrůznější dobrovolné organi-
zace celkovou částkou 2,459 milionu korun, na obnovu a údržbu zeleně vynaložila částku více než
3,322 milionu korun, školská zařízení v této době obdržela příspěvek na provoz ve výši 10,918 mili-
onu korun, dále pořádala zájezdy za kulturou, sportem a poznáním, finančně podporovala mimoškolní
činnost v základní škole, poskytla dotaci na opravu zámecké kaple a pro informaci občanů pravidelně
vydávala Sokolnický zpravodaj. 

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

Zdravím Vás, 

k 15. říjnu 2010 jsou odvoláni předsedové a členové výborů a komisí, neboť  zaniká mandát
stávajících členů zastupitelstva po uplynutí volebního období. 

Přijměte moje poděkování za spolupráci při vydávání Sokolnického zpravodaje. V uplynu-
lém volebním období se podařilo získat řadu přispěvatelů. Většina z nich komunikovala
elektronicky, což urychlovalo spolupráci.

Cílem činnosti komise byly jednak informace starosty obce a obecního úřadu a jednak
články, které pozitivním způsobem informují o občanském životě v obci a jsou nepolitic-
kého charakteru (k tomu slouží veřejné sdělovací prostředky). 
Snad se nám podařilo cíle dosáhnout.

Na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice dne 22. 9. 2010 jsem po výzvě pana
starosty slíbila, že členové stávající Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje připraví
ještě dvě letošní vydání.

Tímto si Vás dovoluji požádat o další spolupráci do konce kalendářního roku.

Zpravodaj č. 9 je ukončen, připravuje se korektura, vydává obecní úřad.
Zpravodaj číslo 10, 11 uzávěrka 29. 10. 2010, vychází 12. 11. 2010. Náklad 830 kusů.
Zpravodaj číslo 12 (vánoční) uzávěrka 3. 12. 2010, vychází 17. 12. 2010. Náklad 830 kusů.

Pokud víte o různých aktivitách, které se připravují na listopad a prosinec, připravte, 
prosím, texty a obrázky a respektujte uvedená data.

Přeji příjemné dny. Jarmila Šustrová

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 6. 10. 2010.


