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Vydává zastupitelstvo obce Sokolnice – zdarma

1/2017

Výsadba stromů v areálu kasáren Předky
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás informoval o skutečnosti, že 

obec Sokolnice se v měsíci červenci obrátila s žádostí 
o poskytnutí dotačního příspěvku na Nadaci ČEZ na 
výsadbu stromů v bývalém areálu kasáren Předky. Zá-
měrem výsadby liniového stromořadí bylo do budoucna 
eliminovat prašnost ze sousedních polí, měla by se stát 
přirozenou protivětrnou bariérou a velmi vhodně by do-
plnila nově vznikající profil tohoto areálu. Jak asi všichni 
víte, v předcházejících letech obec nechala odstranit  
z tohoto areálu všechny betonové bunkry (dříve umístěné 
rakety protivzdušné obrany) a zchátralé vojenské stavby. 
Nyní je v areálu obcí udržována pouze zeleň a tento je 
zpřístupněn široké veřejnosti.

Naše žádost byla Nadací ČEZ posouzena a v listopadu 
jsme obdrželi návrh na uzavření smlouvy a následně  
i částku 100.000 Kč. Výsadba probíhala v termínu od  
29. listopadu do 9. prosince 2016, byla zajištěna pro-
střednictvím 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: 5× jeřáb sladkoplodý; 12× třešeň; 8× hrušeň; 
8× jabloň; 8× javor babyka; 10× dub letní. Abychom pře-
dešli krádeži stromů či vandalismu, bylo v areálu umís-
těno několik fotopastí, jenž, dokáží pořídit případný zá-
znam i v noci.

Závěrem bych chtěl poděkovat Nadaci ČEZ, která tuto 
výsadbu finančně podpořila a firmě AGRO Brno-Tuřany, 

a.s. za odvedenou práci. Pokud budete mít čas, přijďte se 
do areálu na novou výsadbu podívat, všichni jste srdečně 
zváni. -starosta-
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Zprávy ze Zastupitelstva
Ve středu 14. prosince 2016 se v kavárně restaurace 
U Husara uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva. 
Zastupitelé projednali tyto body:
● Rozpočet obce Sokolnice na rok 2017. Návrh roz-
počtu byl opakovaně projednán radou obce. Finanční 
výbor jej projednal dne 6. prosince 2016 a doporučil ke 
schválení. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce 
Obecního úřadu Sokolnice (a na www.sokolnice.cz) od 
22. listopadu 2016 do 15. prosince 2016. 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předložený 
návrh rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017. Zastupitel-
stvo obce schválilo, aby rada obce prováděla rozpočtová 
opatření v plném rozsahu dle § 16 zákona 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v plat-
ném znění. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce, 
aby od 14. prosince 2016 do 31. prosince 2016 zabez-
pečil provedení veškerých účetních a finančních operací 
souvisejících s přijetím dotací a s rozhodnutími orgánů 
obce v období od 14. prosince 2016 do 31. prosince 
2016 s tím, že příslušná rozpočtová opatření a změny 
rozpisu rozpočtu budou provedeny v měsíci lednu 2017 
a budou zapracovány do evidence a finančních výkazů za 
rok 2016. Zastupitelstvo obce, v souladu s ustanovením 
§ 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
stanovilo jako závazný ukazatel, jímž se má v roce 2017 
povinně řídit Rada obce Sokolnice (jako výkonný orgán 
při hospodaření) podle rozpočtu: v rozpočtu příjmů i vý-
dajů jednotlivé paragrafy dle platné rozpočtové skladby.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku na 
provoz Základní školy Sokolnice (dále jen ZŠ) z rozpočtu 
zřizovatele v celkové výši 1.450.000 Kč a stanovilo, že 
část poskytnutého příspěvku ve výši 80.000 Kč je úče-
lově vázána pouze na financování kulturních a sportov-
ních akcí pro děti. Zastupitelstvo obce stanovilo, že ZŠ je 
oprávněna použít část poskytnutého příspěvku na provoz 
k doplnění investičního fondu na financování investičních 
výdajů, údržby a oprav svěřeného nemovitého majetku; 
do investičního fondu lze však převést jen takovou část 
příspěvku, aby nebyl narušen bezchybný a plynulý provoz 
ZŠ. Zastupitelstvo obce stanovilo, že ZŠ je povinna před-
kládat zřizovateli potřebné podklady ke kontrole svého 
hospodaření v termínech stanovených Radou obce 
Sokolnice.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku na 
provoz Mateřské školy Sokolnice (dále jen MŠ) z rozpočtu 
zřizovatele v celkové výši 1.300.000 Kč. Zastupitelstvo 
obce stanovilo, že část poskytnutého příspěvku ve výši 
30.000 Kč je účelově vázána pouze na financování kul-
turních a sportovních akcí pro děti.
Zastupitelstvo obce stanovilo, že MŠ je oprávněna použít 
část poskytnutého příspěvku na provoz k doplnění inves-
tičního fondu na financování investičních výdajů, údržby 
a oprav svěřeného nemovitého majetku; do investičního 
fondu lze však převést jen takovou část příspěvku, aby 
nebyl narušen bezchybný a plynulý provoz MŠ.

Zastupitelstvo obce stanovilo, že MŠ je povinna před-
kládat zřizovateli potřebné podklady ke kontrole svého 
hospodaření v termínech stanovených Radou obce 
Sokolnice.
● Schválení obecně závazné vyhlášky. Zastupitelstvo 
obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku číslo 02/2016 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů. 
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce zaslat tuto 
vyhlášku ke kontrole zákonnosti neprodleně po jejím 
vyhlášení.
● Schválení obecně závazné vyhlášky. Zastupitelstvo 
obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku číslo 03/2016 
o stanovení podmínek pro konání veřejných produkcí  
v obci Sokolnice. 
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce zaslat tuto 
vyhlášku ke kontrole zákonnosti neprodleně po jejím 
vyhlášení.
● Schválení „Zásad pro poskytování náhrady mzdy  
a ušlého výdělku členům Zastupitelstva obce Sokol-
nice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě 
uvolněni v roce 2017“. Podle zákona o obcích je povin-
ností zastupitelstva každoročně vydat na další rok tyto 
zásady. V praxi nebyly nikdy použity, ale zákon obci tuto 
povinnost ukládá. 
Zastupitelstvo obce schválilo Zásady pro poskytování ná-
hrady mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva obce 
Sokolnice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě 
uvolněni v roce 2017. 
● Žádost DpS Sokolnice – změna čerpání dotace. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo dne 15. března 
2016 účelovou neinvestiční finanční podporu 18.800 Kč 
DpS Sokolnice na úhradu nákladů spojených s Jarním 
koncertem v zámeckém parku, Festivalem napoleon-
ských písní, sportovním odpolednem seniorů a malou 
napoleonskou bitvou. Dne 13. září 2016 požádal ředitel 
Domova pro seniory Sokolnice o převedení finančního pří-
spěvku obce určeného původně na Jarní koncert ve výši 
6.000 Kč a na 1. ročník Festivalu napoleonských písní ve 
výši 4.500 Kč na jinou akci. Z příspěvku by pokryl výdaje 
na hudební vystoupení v Domově pro seniory Sokolnice, 
p.o. ve výši 3.800 Kč a mediální propagaci Dožínek ve 
výši 5.566 Kč. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo text a uzavření 
Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dotaci číslo 04/2016. 
● DSO Šlapanicko – cyklostezka. Dobrovolný svazek 
obcí Šlapanicko připravuje stavbu cyklostezky a před-
ložil návrh Smlouvy o spolupráci a financování projektu  
a dále Smlouvy o vybudování místní komunikace. 
Smlouva o vybudování místní komunikace umožní požá-
dat DSO Šlapanicko o územní rozhodnutí, o status cyklo-
stezky jako místní komunikace, která by ze zákona měla 
být oproštěna od poplatku z vynětí ze zemědělského půd-
ního fondu.
Smlouva o spolupráci a financování projektu ošetřuje bu-
doucí financování projektu a závazek obcí vůči Svazku, 
který na sebe bere zodpovědnost spojenou s projektem. 
Dotčené obce se podpisem smlouvy po schválení VH  



Sokolnický zpravodaj     1/2017 3

a jejich zastupitelstvy zavazují, že budou v pěti splátkách 
platit formou mimořádných členských příspěvků zhruba 
40 % nákladů na realizaci projektu.
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo text a uzavření 
Smlouvy o vybudování místní komunikace mezi obcí So-
kolnice a DSO Šlapanicko a uzavření Smlouvy o spolu-
práci a financování projektu mezi obcí Sokolnice a DSO 
Šlapanicko.
● Prodej obecního pozemku v Borkovanech. Obec 
Sokolnice je vlastníkem pozemku p.č. 7802 v k. ú. Bor-
kovany. Jedná se o vlastnický podíl 1/5 na pozemku ve-
deném na LV 1678. Pozemky obhospodařuje společnost 
ZEČI Boleradice. Tato společnost požádala o odprodej 
vlastnického podílu obce na tomto pozemku. 
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn  
zákonným způsobem od 10. října 2016 do 30. října 
2016 a schválilo prodej podílu 1/5 na pozemku p.č 7802, 
o výměře 69 m2, zapsaného na LV 1648, ve vlastnictví 
obce Sokolnice společnosti ZEČI, s r.o., Boleradice 426,  
IČ: 46991034, 691 12 Boleradice. Kupní cena: 200 Kč  
bez DPH. Prodej pozemku je osvobozen od DPH v pří-
padě, že splňuje podmínky pro osvobození dle § 56 zá-
kona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v plat-
ném znění. V opačném případě bude prodej zatížen DPH 
dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty  
v platném znění.
●  Nabídka na odprodej čerpací stanice u rybníka. 
ZO schválilo zakoupení pozemků p.č. 621/1 (o výměře  
901 m2, ostatním plocha), p.č. 621/2 (o výměře 286 
m2, zastavěná plocha), p.č. 621/3 (o výměře 130 m2, 
ostatní plocha) a stavby (technická vybavenost) na po-
zemku p.č. 621/2, vedených na LV číslo 2123 (dále jen  
„Předmětné nemovitosti“) v k.ú. Sokolnice za cenu 
1.000.000 Kč. Celá kupní cena bude uhrazena prodá-
vajícímu do 15 dnů od předložení příslušného výpisu  
z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 1, vedeného  
u Katastrálního úřadu Jihomoravského kraje, katastrální 
pracoviště Brno-venkov pro k.ú. Sokolnice potvrzujícího, 
že obec Sokolnice je vlastníkem Předmětných nemovi-
tostí, a že na Předmětných nemovitostech současně ne-
vázne žádné zástavní právo, věcné břemeno, závazky či 
jakákoliv jiná práva, a že části C a D příslušného výpisu 
z listu vlastnictví jsou bez jakéhokoliv zápisu a dále, že 
příslušný výpis z katastru nemovitostí není dotčen nevy-
řešeným právním vztahem či vyznačenou plombou nebo 
poznámkou, vyjma Věcného břemene zřizování a provo-
zování vedení a udržování dešťové kanalizace na celém 
pozemku p.č. 621/3 a dále Věcné břemeno chůze a jízdy 
na pozemku p.č. 621/3.
● Žádost DpS Sokolnice o prodloužení čerpání do-
tace. Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo v roce 
2015 účelovou dotaci 400.000 Kč Domovu pro seniory 
Sokolnice na úhradu nákladů spojených s opravou kaple, 
nacházející se v objektu domova pro seniory, která je zá-
roveň využívána občany ze Sokolnic a blízkého okolí. DpS 
využila přijatou dotaci k doložení vlastních prostředků 
při vypracování žádosti o účelovou dotaci pro rok 2016  
v částce cca 4.400.000 Kč na opravu hlavního kůru, 
jeho statické zajištění, opravu oken, maleb atd. v zá-

mecké kapli. Tuto dotaci v roce 2016 neobdrželi. V sou-
časné době se rozhodli podat obdobnou žádost o dotaci 
na rok 2017. Stejně jako v minulém případě by dotaci  
z prostředků obce rádi využili pro doložení vlastních pro-
středků k požadované dotaci. Proto si dovolují požádat 
o ponechání poskytnuté dotace i do roku 2017 s jejím 
vyúčtováním po ukončení celé akce, nebo po závazném 
rozhodnutí o neposkytnutí dotace. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo změnu Veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Sokolnice číslo 08/2015, takto: Zrušuje se věta první  
v odst. 1 článku IV. tohoto znění: „Příjemce je oprávněn 
čerpat dotaci k realizaci Akce/Činnosti v průběhu roků 
2015/2016, nejpozději do 31. prosince 2016“ a nahra-
zuje se větou: „Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k rea-
lizaci Akce/Činnosti v průběhu roků 2015–2017, nejpoz-
ději do 31. prosince 2017“.
Zrušuje se odst. 4 v článku IV. tohoto znění: „Uznatelné 
výdaje Akce/Činnosti musí vzniknout v době od 1. ledna 
2015 do 31. prosince 2016“ a nahrazuje se větou: „Uzna-
telné výdaje Akce/Činnosti musí vzniknout v době od  
1. ledna 2015 do 31. prosince 2017“.
Zrušuje se věta první v odst. 8 článku IV. tohoto znění: 
„Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději 
do 30. ledna 2017“ a nahrazuje se větou: „Příjemce je 
povinen předložit poskytovateli nejpozději do 30. ledna 
2018“. 
● Žádost o odkup pozemku. Na obec byla podána  
žádost o odkup obecního pozemku p.č. 2278 o výměře 
33 m2, orná půda. Žadatelé jsou majitelé sousedního po-
zemku p.č. 2277. Pozemek p.č. 2278 je mimo současně 
zastavěné i zastavitelné území obce. 
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn  
zákonným způsobem od 26. října 2016 do 15. listo- 
padu 2016 a schválilo prodej pozemku p.č. 2278, o vý-
měře 33 m2 ve vlastnictví obce Sokolnice za kupní cenu 
2.244 Kč bez DPH. Prodej pozemku je osvobozen od DPH 
v případě, že splňuje podmínky pro osvobození dle § 56 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v plat-
ném znění. V opačném případě bude prodej zatížen DPH 
dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty  
v platném znění. Celá kupní cena bude uhrazena nejpoz-
ději při podpisu kupní smlouvy.
● Žádost majitelů garáží – směna pozemků. Vlast-
níci garáží nacházejících se vpravo na začátku obce při 
příjezdu směrem od Brna se obrátili na obec se žádostí 
o směnu pozemků. Pozemky kolem garáží jsou ve vlast-
nictví obce. Při kolaudačním řízení zahájeném některými 
vlastníky garáží bylo zjištěno, že faktický stav stavebně-
technického řešení garáží neodpovídá stavu, který byl 
plánován v rámci dokumentace pro stavební řízení. Kon-
krétní nesoulad je způsoben tím, že garáže přesahují, byť 
nepatrnou částí, na pozemky obce. Na uvedený nesou-
lad poukázal stavební úřad obce a odmítnul vydat kolau-
dační rozhodnutí do doby, než dojde ke zjednání nápravy. 
Proto vlastníci garáží navrhují směnu tak, aby garáže byly 
na jejich pozemcích a pozemky okolo ve vlastnictví obce. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice bere na vědomí, že záměr 
zcizit (prodat/směnit/darovat) části obecních pozemků 
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p.č. 3160/11 a 3160/112 v k.ú. Sokolnice byl zveřejněn 
zákonným způsobem od 16. listopadu 2016 do 10. pro-
since 2016. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schvaluje uzavření smlou- 
vy, na základě které obec bezúplatně převede pozemky: 
p.č. 3160/158 (1 m2), p.č. 3160/159 (1 m2), p.č. 
3160/162 (2 m2), p.č. 3160/163 (1 m2), p.č. 3160/164 
(1 m2), p.č. 3160/165 (1 m2) a bezúplatně do majetku 
obce Sokolnice obdrží: 3160/119 (4 m2), 3160/120  
(4 m2), 3160/121 (3 m2), 3160/122 (3 m2), 3160/123 
(3 m2).
Zastupitelstvo obce Sokolnice stanovilo, že veškeré ná-
klady spojené se změnou vlastnictví ke všem výše uvede-
ným pozemkům nebude hradit obec, ale druhá smluvní 
strana. Zejména náklady na sepis smlouvy (smluv), 
správní poplatky za řízení o povolení vkladu práv do ka-
tastru nemovitostí, geometrický plán a podobně.
● Nabídka na odprodej pozemků. Obec obdržela na-
bídku ohledně prodeje pozemků uvedených v LV 499  
v katastru obce Sokolnice. Parcelní číslo 391/4, 417/4, 
417/5 (celkem 1.707 m2) a dále pozemek parcelní číslo 
3528 (9.524 m2). 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo zakoupení po-
zemků p.č. 391/4, 417/4 a 417/5, vedených na LV číslo 
499 (dále jen „Předmětné nemovitosti“) pro obec a k.ú. 
Sokolnice za cenu 116.076 Kč. Celá kupní cena bude 
uhrazena prodávajícímu do 15 dnů ode předložení pří-
slušného výpisu z katastru nemovitostí, listu vlastnictví 
č. 1, vedeného u Katastrálního úřadu Jihomoravského 
kraje, katastrální pracoviště Brno-venkov pro k.ú. So-
kolnice potvrzujícího, že obec Sokolnice je vlastníkem 
Předmětných nemovitostí, a že na Předmětných nemovi-
tostech současně nevázne žádné zástavní právo, věcné 
břemeno, závazky či jakákoliv jiná práva, a že části C a D 
příslušného výpisu z listu vlastnictví jsou bez jakéhokoliv 
zápisu a že příslušný výpis z katastru nemovitostí není 
dotčen nevyřešeným právním vztahem či vyznačenou 
plombou nebo poznámkou. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo zakoupení po-
zemku p.č. 3528 za cenu 257.434 Kč. Celá kupní cena 
bude uhrazena prodávajícímu do 15 dnů ode předložení 
příslušného výpisu z katastru nemovitostí, listu vlastnic-
tví č. 1, vedeného u Katastrálního úřadu Jihomoravského 
kraje, katastrální pracoviště Brno-venkov pro k.ú. Sokol-
nice potvrzujícího, že obce Sokolnice je vlastníkem Před-
mětné nemovitosti a že na Předmětné nemovitosti sou-
časně nevázne žádné zástavní právo, věcné břemeno, 
závazky či jakákoliv jiná práva, a že části C a D přísluš-
ného výpisu z listu vlastnictví jsou bez jakéhokoliv zápisu 
a že příslušný výpis z katastru nemovitostí není dotčen 
nevyřešeným právním vztahem či vyznačenou plombou 
nebo poznámkou. 
● Změna smlouvy s občany Na Skalce. Zastupitelstvo 
obce Sokolnice schválilo dne 14. září 2016 uzavření 
smlouvy o dílo mezi obcí Sokolnice a vlastníky pozemku 
p.č. 1091 v k.ú. Sokolnice. Na základě smlouvy měla 
obec vybudovat oplocení a dodat vlastníkům tohoto po-
zemku túje, oni měli protihodnotou převést obci část po-
zemku p.č. 1091. 

K uzavření smlouvy však nedošlo. Proto se starosta před-
běžně dohodnul se zástupcem vlastníků tak, že místo 
smlouvy o dílo se uzavře smlouva kupní.
Zastupitelstvo obce Sokolnice přerušuje projednávání 
bodu: Změna smlouvy s občany Na Skalce.
● Ukončení smlouvy s obcí Telnice – hasiči. Zastu-
pitelstvo obce Sokolnice schválilo dne 22. září 2010  
a Zastupitelstvo obce Telnice dne 27. září 2010 text a 
uzavření „Smlouvy o sdružení prostředků na společnou 
jednotku požární ochrany“. Nyní pan starosta z obce Tel-
nice sdělil, že hodlají od 1. ledna 2017 zřídit vlastní jed-
notku Sboru dobrovolných hasičů obce Telnice. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice, na základě žádosti obce 
Telnice, schválilo ukončení účinnosti „Smlouvy o sdru-
žení prostředků na společnou jednotku požární ochrany“  
ze dne 29. října 2010 dohodou smluvních stran ke dni 
31. prosince 2016.

Zprávy z rady 
● Dotace na vybavení dětských hřišť. Cílem projektu 
je doplnění současných dětských hřišť o nové herní 
prvky, které budou využívat děti z obce. Doplněním dět-
ského hřiště na pozemku p.č. 85/3 v k.ú. Sokolnice se 
třemi novými herními prvky, p.č. 506 v k.ú. Sokolnice  
s jedním novým herním prvkem na pozemku, p.č. 1293/1 
v k.ú. Sokolnice s jedním novým herním prvkem se zvýší 
spokojenost dětí. Zvolený program je dořešen včetně 
vhodně zvolených povrchových úprav. Celkově zastavěná 
plocha herními prvky pro všechny tři lokality je 179 m2 
a celkem bude osazeno pět kusů nových herních prvků. 
Obec Sokolnice plánuje poskytnout dětem komfortnější 
zázemí tří dětských hřišť, které byly v obci zbudovány  
a jsou zde provozovány. Za tímto účelem by ráda využila 
dotačních prostředků poskytovaných MMR. S ohledem 
na tuto skutečnost si obec nechala navrhnout tři vari-
anty, v rámci kterých by se tato hřiště koncepčně doplnila  
o vhodné herní prvky. Následně se starosta s těmito ná-
vrhy obrátil na ředitelku ZŠ Sokolnice a požádal ji, aby 
prostřednictvím pedagogů oslovila žáky ZŠ, kteří by se  
k tomuto projektu vyjádřili. Záměrem obce bylo vyvolat 
diskuzi odpovídající věku nezletilých, jejímž závěrem 
mělo být hlasování o nejvhodnější variantě. De facto to 
byla snaha o přenos uvážlivosti a spolupodílení se na 
rozhodovací činnosti – bezprostředně na děti, neboť 
jsou to právě ony, které tato hřiště využívají. Dne 29. lis-
topadu 2016 proběhla ve škole beseda učitelů a dětí, 
jejímž obsahem byl výběr prvků s hlasováním, kterými 
by měla být obohacena předmětná hřiště. Dále byly vy-
brané děti osloveny, aby nakreslily obrázek na téma 
„Hřiště mých snů“. Výsledek hlasování dopadl tak, že se 
děti převážnou většinou přiklonily k třetí předložené va-
riantě, kdy tato obsahuje doplnění následujících herních  
prvků: 
Hřiště U Husara: Skřítkův les, Velký kolotoč, 
Easy swing – hnízdo; 
Hřiště U Bednárny: Cheopsova pyramida; 
Hřiště u bytovek na ulici Nová: Easy swing – hnízdo. 
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Na základě výše uvedeného RO schválila podání žádosti 
na MMR ČR o dotaci na akci „Doplnění herních prvků 
na dětská hřiště“ v rámci podprogramu 117D81500  
Podpora obnovy a rozvoje venkova a uložila starostovi do 
8. prosince 2016 zaslat žádost na MMR ČR.
● Projekt úpravy obřadní místnosti. RO byl předložen 
návrh úpravy patra budovy obecního úřadu (zejména ob-
řadní místnosti a bývalé knihovny), schodiště a části vstup-
ního prostoru v přízemí. Prostory v patře pojektant doplnil  
přehlednou vizualizací. 
RO vzala na vědomí poskytnuté informace.
● Rozhledové poměry na křižovatkách místních ko-
munikací. Společnost VIAPONT předložila posouzení roz-
hledových poměrů na křižovatkách místních komunikací 
v naší obci. Vzhledem k rozsahu 37 stran rada rozhodla 
projednávání přerušit a pokračovat na příští schůzi a ulo-
žila místostarostovi pozvat na příští schůzi Ing. Stanislava 
Skřičku, aby materiál doplnil ještě ústním komentářem.
● Rozpis rozpočtu obce na rok 2017. Starosta obce 
předložil návrh rozpisu rozpočtu na rok 2017. Rozpis vy-
chází z rozpočtu obce schváleného zastupitelstvem dne 
14. prosince 2016.
RO předložený návrh rozpisu rozpočtu na rok 2017 
schválila.
● Rozpočtový výhled. Obec má zpracovaný rozpočtový 
výhled do roku 2024, který byl schválen dne 5. února 
2015. Roční rozpočty obce přitom vychází z platného roz-
počtového výhledu. V letošním roce obec obdržela vyšší 
daňové příjmy než rozpočtovala a přijala nemalou částku 
za prodej kasáren pod Mohylou míru. Proto je třeba roz-
počtový výhled upravit, aby byl aktuální.
RO schválila nově předložený rozpočtový výhled.
● Výběrové řízení na dopravní úpravy v centru  
obce – smlouva se společností RTS. Obec připravuje 
výběrové řízení na stavbu s názvem „Dopravní úpravy  
v centru obce“. Společnost RTS předložila návrh příkazní 
smlouvy, na základě které by provedla administraci to-
hoto zadávacího řízení. 
RO odsouhlasila text a uzavření příkazní smlouvy mezi 
obcí a společností RTS.
● Cenová nabídka na PD pro demolici starého zdra-
votního střediska. Pan Zelinka předložil návrh na vypra-
cování projektu demolice zdravotního střediska (objekty 
č.p. 34 a 35) obsahující projektovou dokumentaci pro od-
stranění stavby, zpracování položkového rozpočtu pro vý-
běr zhotovitele, projednání na stavebním úřadě a vydání 
souhlasu s odstraněním stavby. Termínově: zpracování 
dokumentace 2/2017, předpoklad zajištění povolení 
3–4/2017.
RO schválila objednat projekt demolice zdravotního stře-
diska u pana Zelinky dle předložené cenové nabídky.
● SoD na územní studii Zámecká. S Atelierem Pro-
jektis, s.r.o., byla dohodnuta cena za zpracování územní 
studie na ulici Zámecká, nebyla však dosud schválena 
a uzavřena smlouva o dílo, proto RO odsouhlasila text  
a uzavření smlouvy o dílo mezi obcí a Atelierem Projektis 
s.r.o. na zpracování územní studie na ulici Zámecká.
● Dodatky k pasportu dopravního značení. Společnost 
URBANIA předložila návrhy tří doplňků ke stávajícímu pa-

sportu dopravního značení. Jedná se o instalaci zrcadla 
na křižovatce ulic Kobylnická–Zámecká, doplnění značky 
jednosměrná ulice u parkoviště před S pasáží (aby inva-
lidé nevyjížděli v protisměru) a osazení zákazu vjezdu 
nákladních vozidel (s výjimkou zásobování a hasičů) do 
ulice Pod Stráží a Hasičská. 
RO souhlasí s výše předloženými třemi doplňky k pa-
sportu dopravního značení.
● Prodej vozidla Multicar. Obec již má nové komu-
nální vozidlo HYUNDAI. Je tedy neekonomické udržovat 
v provozu starou multikáru. Proto byl předložen návrh na 
prodej multikáry a pokud se prodej nezdaří, tak vozidlo 
vyřadit z provozu a ekologicky zlikvidovat.
RO schválila prodej vozidla MULTICAR za cenu 30.000 
Kč a uložila místostarostovi do 15. ledna 2017 oznámit 
prodej vozidla Multicar okolním obcím, nebude-li zájem, 
pokusit se o prodej prostřednictvím autobazaru. 
● Ceník služeb na OÚ Sokolnice. Účetní obce požádala 
o schválení změny ceníku služeb tak, aby cena včetně 
DPH byla zaokrouhlena matematicky na celé koruny. Na-
vrhla v ceníku uvádět jen ceny s DPH. Současný systém 
dělá problémy v pokladně.
RO schválila předložený ceník služeb platný od 1. ledna 
2017.
● Podání žádosti o dotaci. Obec plánuje v příštím roce 
opravu kříže před rozvodnou. Je možné požádat o dotaci 
na MZe ČR na tuto opravu. V současnosti ještě nejsou 
známy všechny dotační podmínky.
RO schválila záměr požádat MZe ČR o nenávratnou do-
taci na opravu kříže u rozvodny a uložila Josefu Chudáč-
kovi zjistit bližší podmínky pro poskytnutí dotace, včetně 
náročnosti administrace a závěrečného vyúčtování. 
● Žádost o čtyři kanalizační přípojky. Obec obdržela 
žádost o povolení čtyř kanalizačních přípojek na po-
zemku p.č. 459/1 v k.ú. Sokolnice. Akce má být realizo-
vána v kooperaci se záměrem výstavby osmi rodinných 
domů na sousedním pozemku p.č. 460, se kterou již 
rada souhlasila a pro tento záměr je již osm kanalizač-
ních přípojek blokováno. Bez schválených přípojek bohu-
žel nemůže pokračovat v další spolupráci se zájemcem  
o výstavbu na vedlejším pozemku. 
RO souhlasí se stavbou čtyř kanalizačních přípojek dle 
žádosti. Žadatel bude upozorněn, že povolení na stavbu 
vydá stavební úřad. 
● Vyjádření k rekonstrukci silnice II/380 – 1. stavba. 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje plánuje re-
konstrukci silnice II/380 v úseku od Tuřan (v místě od-
bočení asfaltové polní cesty za Tuřanami, kde by měl být 
napojen plánovaný obchvat Tuřan) po okružní křižovatku 
u rozvodny. Stávající komunikace bude rozšířena o dva 
metry. Předpokládané náklady stavby – 135 milionů 
korun. Projekt počítá se zřízením autobusových zálivů  
v tomto úseku a přidáním odbočovacích pruhů u odbočky 
na Chrlice.
RO (po obeznámení se s projektem) doporučuje zvážit 
stavbu okružní křižovatky u odbočky na Chrlice. V ne-
gativním případě upravit parametry křižovatky tak, aby 
kamiony od Chrlic (odbočující na Sokolnice) nezasaho-
valy do odbočovacího pruhu od Sokolnic. RO požaduje  
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v rámci projektu řešit i nevyhovující odbočení na veřej-
nou účelovou komunikaci U25 v ulici K Balatonu. Dále 
požaduje projekt doplnit o odbočovací pruh vlevo u kři-
žovatky s Rozvodnou Sokolnice. RO souhlasí s vydáním 
územního rozhodnutí poté, co budou vyřešeny majetko-
právní vztahy k nově zastavěným pozemkům a splněny 
výše uvedené podmínky. 
● Vyjádření k rekonstrukci silnice II/380 – 2. stavba. 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje plánuje re-
konstrukci silnice II/380 v úseku od okružní křižovatky 
u rozvodny po obec Telnice. Stávající komunikace bude 
rozšířena o dva metry a upravena křižovatka se silnicí na 
ulici Mrtvá. Předpokládané náklady stavby – 35 milionů 
korun.
RO nemá výhrady k rekonstrukci silnice II/380 – 2. stav- 
ba. Souhlasí s vydáním územního rozhodnutí poté, co bu-
dou vyřešeny majetkoprávní vztahy k nově zastavěným 
pozemkům. 
● Žádost BC HSV (výstavba v cukrovaru). Na základě 
rozhodnutí rady obce zaslal místostarosta obce dne 
26. září 2016 společnosti BUILDINGcentrum-HSV s.r.o., 
Velké Meziříčí (vlastník areálu bývalého cukrovaru) výzvu, 
aby obci byl nejpozději do 30. listopadu 2016 předložen 
jasný a závazný harmonogram postupu výstavby v areálu 
bývalého cukrovaru, s upozorněním, že nebude-li harmo-
nogram zaslán, nebo bude-li neurčitý, zruší rada obce 
rezervovanou kapacitu na čistírně odpadních vod pro 
výstavbu rodinných a bytových domů v areálu bývalého 
cukrovaru. Společnost BC-HSV byla současně upozor-
něna, že pro realizaci výstavby je nutné nejprve zpraco-
vat územní studii. Dne 28. listopadu 2016 obdržela obec 
požadovaný harmonogram a následující sdělení: „Vážený 
pane místostarosto a rado obce Sokolnice, dne 26. září 
2016 jsme obdrželi od Vás dopis s výzvou o předložení 
závazného harmonogramu. Na základě Vaší žádosti 
jsme vypracovali harmonogram, který je přílohou tohoto 
dopisu. Harmonogram je rozdělen do fáze přípravy a do 
fáze výstavby. Přípravnou fázi jsme započali v listopadu 
2016. Uzemní studii bychom měli mít hotovou nejpoz-
ději do konce března 2017. Následuje zpracování doku-
mentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební 
povolení. Předpokládáme, že na konci devátého měsíce 
bychom měli mít vydané stavební povolení a po něm by-
chom začali s výstavbou. Výstavba, jak jsme již zmínili  
v předchozím dopise, bude rozdělena do několika let. 
Fázi výstavby budeme realizovat v pěti etapách. V každé 
etapě budeme realizovat bytové domy a současně reali-
zovat inženýrské sítě, zpevněné plochy a garáže. Dokon-
čení jednotlivých etap je zřejmé z přiloženého harmono-
gramu. Poslední etapa bude dokončena do 16. prosince 
2022. Na základě tohoto harmonogramu a již zpracová-
vané územní studie počítáme s rezervovanou kapacitou 
na ČOV Telnice. Dále bychom byli rádi, kdyby rada obce 
a místostarosta obce vzali na vědomí, že na likvidaci 
černé skládky neustále pracujeme. Její likvidace však 
musí vzhledem k charakteru odpadu probíhat postupně. 
Oplocení areálu bývalého cukrovaru bylo již dokončeno. 
Věříme, že předložený harmonogram je dostatečně určitý 
a že je dle něj možné určit každoroční potřebu připojova-

cích míst na ČOV Telnice s celkovou zajištěnou kapacitou 
137 připojovacích míst.“
Rada obce je ovšem nucena konstatovat, že předložený 
dopis i harmonogram jsou nereálné, neboť BC-HSV ne-
může mít v březnu 2017 zpracovanou územní studii, 
takže i navazující kroky nemohou být splněny. O pořízení 
územní studie musí rozhodnout obec a ta doposud žád-
nou žádost nemá. Vypracovat projekty, získat všechna 
potřebná vyjádření, vyřídit územní a následně stavební  
a vodoprávní povolení za šest měsíců je tak nereálné.
Kromě toho obec v listopadu 2013 požádala BC-HSV  
o sdělení odpovědí na několik otázek, týkajících se vý-
stavby v areálu bývalého cukrovaru – např. jak si BC-HSV 
představuje budoucí majetkoprávní vypořádání celého 
areálu (komunikace, parkovací místa technická infra-
struktura, mateřská školka) a podobně. Na část obdržela 
odpověď, ale podstatné věci dosud nejsou dořešeny. 
Rada obce není se situací spokojena. Realizací bytové 
výstavby by na jedné straně zmizela jedna z nejhorších 
částí zastavěného území obce, na straně druhé obec  
o výstavbě jednává od května 2008 a není možné do-
nekonečna blokovat kapacitu na čistírně odpadních vod 
pro tuto výstavbu. Z výše uvedených důvodů rada obce 
ponechává na libovůli BC-HSV, kdy zahájí jednotlivé části 
výstavby s tím, že si současně musí zajistit i likvidaci od-
padních vod. Zda navýšením kapacity na ČOV Telnice, 
či výstavbou jiné ČOV, ponechává RO na společnosti  
BC-HSV. Rada současně potvrzuje, že nemá v úmyslu 
společnosti BC-HSV nějak komplikovat výstavbu, naopak 
je připravena poskytnout plnou součinnost. 
RO tedy zrušuje kapacitu 137 ekvivalentů na ČOV Tel-
nice, rezervovanou pro bytovou výstavbu v areálu býva-
lého cukrovaru. 
● E.ON – žádost o odkup pozemku na ul. Kaštanová. 
E.ON požádal obec Sokolnice o předběžný souhlas  
s prodejem části p.č. 1749/3 k.ú. Sokolnice na ulici Kaš-
tanová. Jedná se o výměru cca 16 m2, která by byla vyu-
žita pro výstavbu nové kioskové trafostanice. Ta by byla 
vystavěna z důvodu kabelizace nadzemního vedení VN 
na ulici Kaštanová od trafostanice u Zlatého potoka (ta 
by v rámci této akce byla demontována) po podpěrný bod 
č. 21 na p.č. 1750/1. Konkrétní umístění by bylo dáno  
s ohledem na stávající sítě, záměry obce a bylo by projed-
náno při přípravě PD. Poté by byl vyhotoven geometrický 
plán a předložena kupní smlouva. Žádost nekoliduje 
se zamýšlenou stavbou zastávkového zálivu, ani jiným 
záměrem obce. Projekt zastávek byl již zástupci E.ON 
předán. 
● Zadávací podmínky pro výběr, řízení na dopravní 
úpravy v centru obce. Radě obce byly předloženy  
k projednání a schválení dokumenty, podle kterých bude 
probíhat výběrové řízení na dodavatele stavby „Dopravní 
úpravy v centru obce“. Dokumenty vypracovala společ-
nost RTS a.s. v Brně. 
RO odsouhlasila zadávací dokumentaci pro výběrové ří-
zení na dopravní úpravy v centru obce.
● Stanovisko majitelů pozemků na ulici Polní. Obec 
obdržela dne 12. prosince 2016 dopis tohoto znění: Vá-
žený pane starosto, Vážený pane místostarosto, zasíláme 
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Vám tímto naše vyjádření v písemné podobě, tak jak bylo 
požadováno na zasedání Rady obce dne 29. listopadu 
2016. 
Kanalizace – realizace kanalizace (projektová dokumen-
tace – PD a výstavba) v předpokládané výši 2.000.000 Kč 
bude provedena na náklady majitelů pozemků. Proto, 
abychom mohli konat, je nezbytné souhlasné stanovisko 
obce k návrhu uložení kanalizace a její následná součin-
nost. Předpokládané termíny (po konzultaci s pracovnicí 
Vodovodů a kanalizací) – zhotovení projektové dokumen-
tace včetně všech potřebných vyjádření (6 měsíců od od-
souhlasení uložení kanalizace ze strany obce) – získání 
územního + stavebního povolení (9 měsíců od předání 
kompletní PD na stavební úřad) – realizace stavby do  
10 měsíců od vydání stavebního povolení – převzetí ka-
nalizace do vlastnictví obce bezprostředně po kolaudaci 
stavby za 1 Kč. Bezprostředně po kolaudaci kanalizace 
a jejím předání obci (dle podmínek provozovatele), se 
následně mohou napojit novostavby RD. Výše uvedené 
termíny budou definovány v plánovací smlouvě, o jejíž 
přípravu a vypracování si tímto dovolujeme požádat obec 
Sokolnice. Rádi bychom do smlouvy nechali uvést, že do 
doby kolaudace kanalizace a tedy možného připojení na 
ni bude obec akceptovat řešení likvidace odpadu formou 
jímky na vyvážení (dočasné řešení pro projekt a realizaci 
novostaveb). 
Plynovod – napojení na plynovod v současné době ne-
požaduje žádný z majitelů pozemků. Přesto nedáváme 
obci potvrzení, že by tento stav zůstal konečný. Vzhledem 
k vývoji cen energií je možné, že se některý z majitelů 
pozemků rozhodne a v budoucnu budovat přípojku k ply-
novodu bude (na vlastní náklady). V případě realizace 
plynovodu (projektová dokumentace – PD a výstavba) 
bude provedena na náklady majitelů pozemků. Proto, 
abychom mohli konat, bude nezbytné souhlasné stano-
visko obce k návrhu uložení plynovodu a její následná  
součinnost. 
Výstavba chodníku – dovolujeme si navrhnout, aby obec 
Sokolnice vybudovala chodník naproti našich parcel 
na ulici Polní, nabízíme obci na zbudování chodníku na 
pozemcích, které vlastní obec Sokolnice, finanční dar 
105.000 Kč (15.000 Kč za každý pozemek). Navrhované 
řešení je v mnoha směrech více využitelné i pro navazující 
ulice a obyvatele, kteří zde již mnoho let bydlí. Tímto řeše-
ním dojde k propojení chodníků na ulici Nové a ulici Na 
Padělkách. Zvýší to životní komfort a bezpečnost pohybu 
mnohem většího počtu osob obce Sokolnice. Jak jsme již 
avizovali na naší osobní schůzce – na výstavbě osvětlení, 
místního rozhlasu, případně sdělovacích kabelů se nebu-
deme podílet ani tyto prvky po obci nevyžadujeme. 
Pokud by naše vyjádření mělo projednávat Zastupitelstvo 
obce Sokolnice, rádi bychom vás touto cestou poprosili 
o svolání mimořádného termínu zastupitelstva na leden 
2017, tak aby byla celá záležitost co nejdříve vyřízena, 
následně podepsána plánovací smlouva na výstavbu 
kanalizace a mohla být ze strany obce vydávána kladná 
vyjádření ke stavbám rodinných domů. Děkujeme Vám za 
konstruktivní, pozitivní a proaktivní přístup vůči občanům 
obce Sokolnice. Majitelé pozemků 1–7 na ulici Polní (čís-

lování dle Územní Studie z roku 2015). V Sokolnicích dne 
12. prosince 2016.
Rada de facto má tři možnosti: 
a) plně akceptovat rozhodnutí zastupitelstva, které svůj 

názor vyjádřilo v září 2016 a nehledat žádné jiné 
možnosti,

b) osvojit si současný návrh majitelů pozemků na ulici 
Polní a předložit jej zastupitelstvu k projednání,

c) doporučit zastupitelstvu zrušit veškerou aktivitu 
obce v tomto území (nestavět žádné chodníky, ve-
řejné osvětlení, zrušit plánovanou přestavbu křižo-
vatky Polní–Šlapanická) a současně nebránit ma-
jitelům pozemků na ulici Polní ve výstavbě domů.  
S výjimkou výstavby nového parkoviště na pozemku 
p.č. 2060/1. 

RO přerušila projednávání tohoto bodu. Uložila starostovi 
do 13. ledna 2017 zjistit u právníka obce, kolik by stálo 
vyhotovení plánovací smlouvy jen na stavbu splaškové 
kanalizace, dále uložila starostovi do 13. ledna 2017 
zjistit u právníka obce, kolik by stálo vyhotovení pláno-
vací smlouvy na stavbu splaškové kanalizace, plynovodu, 
chodníku, veřejného osvětlení, místního rozhlasu a části 
nové komunikace vedle trafostanice. RO uložila místosta-
rostovi do 13. ledna 2017 zajistit u Ing. Skřičky jednodu-
chý návrh parkoviště na pozemku p.č. 2060/1.
● Žádost majitelů pozemků na ulici Polní – splašková 
kanalizace. Obec obdržela dne 12. prosince 2016 dopis 
tohoto znění: Vážený pane starosto, Vážený pane mís-
tostarosto, žádost o stanovisko k návrhu umístění splaš-
kové kanalizace. Jak jsme již avizovali v našem vyjádření 
v elektronické podobě dne 23. listopadu 2016, připra-
vujeme projektovou dokumentaci na splaškovou kanali-
zaci. Návrh této dokumentace byl předjednán a připraven  
s pracovnicí BVK a.s. ing. Faltýnkovou. Dle jejího vyjád-
ření bude vybudováno nové rameno splaškové kanali-
zace, na které by se napojily RD na pozemcích 2–7 (dle 
územní studie z roku 2015). Vzadu na ul. Polní se dle 
vyjádření BVK a.s. již splašková kanalizace nachází (DN 
400 KA) – s odtokem do ul. Nová, na tuto stoku se při-
pojí pozemek č. 1 (číslováno dle územní studie z roku  
2015). 
V příloze Vám předkládáme uvedený návrh umístění 
stavby splaškové kanalizace vypracovaný pracovnicí 
BVK a.s.; žádáme Vás tímto o vyjádření se k návrhu způ-
sobu uložení a umístění kanalizačního řadu. Pro další 
stupeň projektové dokumentace je nutný souhlas obce  
s umístěním tohoto řadu, bez souhlasu obce není možné 
dále pokračovat. Stavebníci budou majitelé pozemků. 
Znovu uvádíme, že realizace kanalizace (PD a výstavba) 
v předpokládané výši 2.000.000 Kč, bude provedena 
na náklady majitelů pozemků. Po dokončení a kolau-
daci bude kanalizace předána obci Sokolnice za 1 Kč. 
Proto, abychom mohli konat, je nezbytné souhlasné sta-
novisko obce k návrhu uložení kanalizace a její následná 
součinnost. 
Rada obce konstatovala, že nemá výhrady k záměru vý-
stavby splaškové kanalizace na ulici Polní a je připravena 
ke stavbě poskytnout potřebnou součinnost. Z předlo-
žené situace vyplývá, že trasa kanalizace kříží budoucí 



1/2017     Sokolnický zpravodaj 8

komunikaci na ulici Polní šikmo, což provozovatel kana-
lizace v minulosti vždy odmítal. Rada proto požaduje do 
projektu kanalizace nakreslit i trasu budoucí komunikace 
na křižovatce Polní–Šlapanická, aby VAS a.s. schválila 
i toto křížení kanalizace s budoucí komunikací a nehro-
zilo tak nebezpečí, že obec bude muset na svoje náklady 
kanalizaci překládat. Na stavbu kanalizace bude uza-
vřena mezi obcí a majiteli pozemků plánovací smlouva. 

Jakmile budou známy náklady na její vyhotovení, budou 
majitelé pozemků požádáni o sdělení, zda a jak se bu-
dou na úhradě plánovací smlouvy podílet. RO souhlasí se 
záměrem stavby splaškové kanalizace na ulici Polní dle 
předložené situace (za předpokladu souhlasu VAS a.s.  
s touto trasou). Závazné stanovisko bude ze strany obce 
vydáno po předložení projektové dokumentace tak, jak je 
to obvyklé u všech ostatních staveb. -OÚ-

Snížení ročního poplatku za komunální odpad na 500 Kč
Vážení občané,
vzhledem ke skutečnosti, že v loňském roce došlo k poklesu svezeného 
množství komunálního odpadu z naší obce (viz tabulka č. 1) a velmi se osvěd-
čila separace plastů prostřednictvím pytlového sběru (viz tabulka č. 2), roz-
hodli zastupitelé obce Sokolnice, že pro letošní rok bude roční výše poplatku 
snížena – a nově bude činit 500 Kč za jednu osobu. 
Dovolte mi tedy, abych toto formou vyjádřil poděkování za aktivní snahu  
o zlepšení situace v oblasti odpadového hospodářství, zvláště pak za přístup 
k separaci, která v posledních letech měla v naší obci klesající tendenci. Při-
spěli jste nejenom ke zlepšení životního prostředí, protože vytříděné složky 
neskončily na skládce či ve spalovně, ale povedlo se vám také snížit objem 
komunálního odpadu, za jehož likvidaci obec vynakládá nemalé finanční pro-
středky. Toto vše mělo pozitivní dopad i na cenu poplatku za komunální od-
pad, který byl snížen za osobu z částky 550 Kč na částku 500 Kč v roce 2017. 
Doufám, že v tomto nastaveném trendu budeme i nadále pokračovat. 

Rok 2016

odpad – období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 celkem

papír 1,76 2,48 2,58 2,56 2,60 2,36 3,28 2,74 2,58 2,78 2,06 27,48

sklo 0,23 0,88 0,89 1,14 1,42 0,89 0,86 1,06 0,84 0,74 0,95 9,92

textil - 2,24 - - 1,54 - - 1,88 - 1,48 - 7,14

dřevo 4,28 2,76 1,10 3,59 2,50 3,87 2,13 6,14 4,01 3,11 2,34 35,83

plast SSO + pytle 3,25 2,29 1,93 2,61 3,75 3,85 4,57 5,08 3,31 4,18 4,22 39,03

bio 4,55 1,50 9,82 12,54 13,60 10,39 12,28 23,89 12,27 15,50 16,26 132,60

SKO (popelnice) 30,62 30,60 46,49 33,19 30,87 31,16 21,69 45,35 28,89 30,79 31,69 361,33

2.336 obč.  154,67 kg/obč/rok

Rok 2015

odpad – období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 celkem

papír 2,12 1,80 2,78 2,16 1,98 3,52 1,50 2,52 1,40 2,70 2,16 24,64

sklo 0,68 0,63 0,62 1,26 1,40 1,09 1,00 0,87 1,74 1,08 0,56 10,94

textil - - - 1,48 - - - - 1,58 - - 3,06

dřevo 1,86 - 1,45 1,88 1,65 1,73 3,17 1,85 1,36 1,18 - 16,13

plast SSO 2,08 1,06 2,25 1,29 1,83 2,46 2,05 2,28 2,26 3,13 2,94 23,64

bio 1,45 0,82 7,07 8,73 10,79 12,30 11,70 9,18 15,19 24,05 11,33 112,61

SKO (popelnice) 24,66 30,41 34,97 54,75 35,34 37,65 36,17 36,36 53,84 26,91 36,50 407,55

2.313 obč.  176,19 kg/obč/rok

Pytlový sběr plastů Sokolnice 2016

Období Počet Váha (t)

květen 774 1,24

červen 825 1,32

červenec 903 1,40

srpen 976 1,64

září 800 1,32

říjen 876 1,42

listopad 1028 1,80

prosinec 836 1,38

-OÚ-

Vážení občané 
V souladu se zákonem o místních poplatcích vydala obec 
Sokolnice vyhlášku číslo 02/2016, platnou od 1. ledna 

2017, kterou se stanoví místní poplatek za odpad v roce 
2017. S textem vyhlášky se můžete seznámit na obec-
ním úřadě, nebo na www.sokolnice.cz. Postup při úhradě 
místního poplatku je stejný jako v předchozích letech. 
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1.  Firma SUEZ Využití zdrojů a.s. pravidelně vyváží 
popelnice od začátku roku bez ohledu na to, zda-li 
občan poplatek zaplatil v lednu či březnu. Termíny 
svozu odpadu zůstávají beze změny. 
I nadále platí, že každá domácnost může mít jednu, 
dvě nebo i více popelnic. Na výši místního poplatku 
to nemá žádný vliv. V platnosti zůstává i možnost při-
stavit k popelnici pytel s odpadem, který se již ne-
vejde do popelnice. Typ pytle není nijak předepsán, 
musí být pevný a nesmí se pod vahou odpadu protrh-
nout. Do popelnice se může ukládat pouze směsný 
komunální odpad.

2.  Sklo, papír a lepenka, PET lahve, plasty, kompozitní 
obaly (nápojové kartony), kovy, dřevo, textil, rostlinné 
zbytky z údržby zeleně a zahrad (bio odpad), elekt-
rotechnický odpad, nebezpečné složky komunálního 
odpadu, objemný odpad a směsný komunální odpad 
se odkládají do sběrného střediska odpadů v době 
jeho provozu. Veškeré PET lahve, plastové obaly, 
kompozitní obaly (nápojové kartony), lze navíc odlo-
žit do „žlutého pytle“, který firma SUEZ Využití zdrojů 
a.s. pravidelně vyváží první sobotu v měsíci od kaž-
dého domu v Sokolnicích. Každý měsíc je do domác-
nosti doručen jeden prázdný „žlutý pytel“. V případě 
potřeby je možné si další prázdné pytle vyzvednout 
na obecním úřadě či ve sběrném středisku odpadů 
v době jeho provozu.

3.  Místní poplatek se hradí jednou ročně, a to do  
31. března 2017.

4.  Poplatek hradí fyzická osoba: 
• která má v obci trvalý pobyt,
• které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců  
 na území České republiky povolen trvalý pobyt  
 nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
• která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na  
 území České republiky pobývá na území České  
 republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
• které byla udělena mezinárodní ochrana podle  
 zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana  
 podle zákona upravujícího dočasnou ochranu  
 cizinců,

5. Poplatek dále hradí fyzická osoba, která má ve vlast-
nictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k po-
bytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě 
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému 
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně.

6.  Roční výše poplatku činí 500 Kč za jednu osobu bez 
rozdílu věku. 

7.  Poplatek za domácnost může být odveden společ-
ným zástupcem. Společný zástupce může odvést 
poplatek za celou domácnost, nebo jen její část. 
Zákon stanoví, že společný zástupce musí oznámit 
Obecnímu úřadu Sokolnice (nejpozději do 31. března 
2017) jména a data narození osob, za které poplatek 
odvádí. V praxi to ale neznamená, že s vyplněným tis-
kopisem i penězi se musí dostavit společný zástupce 

na obecní úřad osobně. Stačí, když doma podepíše 
a čitelně vyplní přiložený tiskopis a tento pošle poš-
tou, po nějakém příbuzném či známém na obecní 
úřad. Úhradu je možné provést osobně v pokladně 
obecního úřadu, poslat složenkou nebo převodním 
příkazem na účet obce. U občanů, kteří budou hra-
dit poplatek v hotovosti v pokladně obecního úřadu, 
doporučujeme předávat vyplněný tiskopis společně  
s platbou (pro zjednodušení administrativy). 

8.  Občané, kteří budou platbu provádět převodem  
z účtu, zašlou finanční prostředky na účet obce 
Sokolnice u České spořitelny a.s., číslo účtu: 
1343297349/0800 a použijí jako variabilní sym-
bol číslo popisné nemovitosti, za kterou je popla-
tek odváděn. V případě nemovitosti, kde je více 
bytových jednotek, doplní se za číslo popisné  
i číslo bytu (bez mezer, pomlček apod.). V pří-
padě úhrady poplatku bezhotovostním převodem 
za více než jednu osobu je nutné ve stejném mě-
síci doručit na OÚ Sokolnice vyplněný tiskopis  
s uvedením, za které osoby byl poplatek odveden. 

9.  Nebude-li poplatek odveden do 31. března 2017, 
nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek pla-
tebním výměrem a tuto částku může zvýšit na troj-
násobek. Nesplní-li občan povinnost nepeněžitého 
plnění (např. uhradí poplatek za více osob a nedo-
ručí řádně vyplněný tiskopis s uvedením, za koho 
je ještě poplatek uhrazen), může mu být udělena  
pokuta. 

10.  Od poplatku se osvobozují:
a) poplatníci, dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, kteří  
 jsou hlášeni k pobytu na internátech, podnikových  
 ubytovnách, v domově pro seniory v obci Sokolnice,
b) děti narozené v příslušném kalendářním roce,  
 ve kterém jim dle této vyhlášky vzniká poplatková  
 povinnost,
c) děti umístěné do dětského domova pro děti do  
 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní  
 nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení  
 pro preventivně výchovnou péči na základě roz- 
 hodnutí soudu nebo smlouvy,
d) děti umístěné do zařízení pro děti vyžadující okam- 
 žitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na  
 žádost obecního úřadu obce s rozšířenou půso- 
 ností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
e) nezaopatřené dítě umístěné v domově pro osoby  
 se zdravotním postižením na základě rozhodnutí  
 soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby  
 nebo 
f) umístěna v domově pro osoby se zdravotním  
 postižením, domově pro seniory, domově se zvlášt- 
 ním režimem nebo chráněném bydlení.

11.  Vznikne-li poplatková povinnost po 31. březnu 2017, 
je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, 
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková po-
vinnost vznikla.

Další informace můžete obdržet na OÚ Sokolnice v kan-
celáři starosty obce. 

-Mgr. Libor Beránek v.r., starosta-
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Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Ún
or

 2
01

7

4 Sobota
Myslivecké sdružení 
Na Zlatém potoce 
Sokolnice

Myslivecký ples Sokolovna 20.00 hodin 2.00 hodin

10 Pátek Rodinné Centrum 
Sokolnice

Čteme dětem: 
Ema nejde do školky

Místní 
knihovna 17.00 hodin 18.00 hodin Ve spolupráci 

s místní knihovnou

10 Pátek Základní škola 
Sokolnice Ples ZŠ Sokolnice Sokolovna 20.00 hodin 02.00 hodin

12 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – 2. liga 
starší dorost

Hala
Křenovice 14.00 hodin Horka n. Moravou

14 Úterý Rodinné Centrum 
Sokolnice

Beseda: Jak zvládnout 
nástup do školy/školky

RSC na ulici  
Masarykova 35 19.00 hodin 21.00 hodin

18 Sobota SDH Sokolnice Hasičské jelito Sokolnice 9.00 hodin Prostor před HZ na ulici 
Pod Stráží 490

18 Sobota TJ Sokol Sokolnice Šibřinky Sokolovna 20.00 hodin 02.00 hodin

19 Neděle TJ Sokol Sokolnice Dětské radovánky Sokolovna 14.00 hodin 17.00 hodin Dětská diskotéka

19 Neděle Kulturní komise při 
Radě obce Sokolnice

Zájezd do termálních  
lázní Gÿor Maďarsko 6.00 hodin 19.00 hodin

19 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – 2. liga 
starší dorost

Hala
Křenovice 14.00 hodin SK Žeravice

24 Pátek Rodinné Centrum 
Sokolnice

Čtenářský klub:  
Klub nenapravitelných 
optimistů

Místní 
knihovna 17.00 hodin 18.00 hodin Ve spolupráci  

s místní knihovnou

25 Sobota SDH Sokolnice Sokolnické ostatky Sokolnice 9.00 hodin 9.00 hodin Ostatkový původ masek 
obcí, sraz před HZ 

25 Sobota TJ Sokol Sokolnice Házená – 2. liga 
starší dorost Ivančice 15.00 hodin HK Ivančice

Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v únoru. Uzávěrka Sokolnického zpravodaje je v časovém 

předstihu, proto si pořadatelé akcí vyhrazují právo na 
změnu. O podrobnostech se včas informujte také pomocí 
jiných informačních zdrojů. Za pochopení děkuje Komise 
pro vydávání Sokolnického zpravodaje.

Okénko do Mateřské školy
Nesu vám, lidičky, nesu vám novinu!
Starý rok překročil osudnou hodinu!
Nesu vám, lidičky, nesu vám vzkaz,
že ten rok letošní začíná včas!

● V měsíci prosinci naši mateřskou školu navštívili Mi-
kuláš, anděl a čertíci, vyslechli si od dětí pěkné básničky 
i písničky a za odměnu jim rozdali sladkou odměnu.
● Mateřskou školu navštívil kytarista p. Čapčuch s hu-
debním programem pro děti pod názvem „Vánoční zpí-
vání“. Během něj jsme nejen uslyšeli spoustu vánočních 

písní a koled, ale také jsme měli možnost si je zazpívat.
● Vypravili jsme se na výlet do Žatčan, kde děti zhlédly 
veselou pohádku „O Bedřišce a Kajetánovi“ sehranou 
žatčanským dětským divadelním souborem.
● Jako každoročně, tak i v letošním roce, jsme spo-
lečně s dětmi vyráběli různé vánoční dekorace, kterými 
jsme se snažili potěšit návštěvníky sokolnického Živého 
Betlému. Všem, kteří formou zakoupení těchto výrobků 
přispěli dětem z MŠ na nákup různých výtvarných potřeb 
jako jsou pastelky, papíry, či lepidla, děkujeme.
● V jednom předvánočním odpoledni jsme se spo-
lečně s dětmi a rodiči sešli na naší školní zahradě na 
netradičním „Předvánočním setkání“. Nechyběl vánoční  
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stromeček, barevná vánoční světýlka a samozřejmě 
také pásmo vánočních písniček, říkanek i tanečků, jež 
děti ze všech tříd předvedly svým maminkám, tatínkům 
i ostatním přítomným návštěvníkům. A protože se děti 
opravdu snažily, navštívili nás na závěr andílci, kteří nám 
přinesli vánoční světýlka s poselstvím pokoje a dobré 
vůle. Všichni přítomní si poté od andílků světýlka odná-
šeli domů v lucerničkách, které si k tomuto účelu děti  
v MŠ vyráběly.

● Ani letos na „naše“ děti nezapomněl Ježíšek a při-
nesl jim do každé třídy pod rozsvícené vánoční stromečky 
spoustu dárků - hraček, stavebnic, her a knížek. 
● Závěrem roku děti potěšily zpěvem i milým přáním 
všeho dobrého do nového roku 2017 zaměstnance míst-
ního OÚ, ZŠ, pošty, obchodů, zdravotního střediska.
● Těšíme se, že se opět sejdeme v novém roce 2017, 
který bude pro všechny z nás zajisté nejen úspěšný, ale 
také přívětivý.
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Moravský halový pětiboj OVOV
Ve středu 7. prosince 2016 poprvé naše škola vyslala re-
prezentanty na halový pětiboj (běh s driblingem na 2 mi-
nuty, leh-sedy na 2 minuty, přeskok švihadla na 2 minuty, 
hod medicinbalem přes hlavu vzad, trojskok z místa). 
Družstvo bylo složeno ze 4 chlapců a 4 dívek (rok na-
rození 2003–2006). A nevedli jsme si vůbec špatně –  
od Šárky Kašpárkové jsme převzali diplom za krásné  
11. místo. Ještě lépe jsme si vedli v jednotlivcích, kde 
byla například Anika U. ve své kategorii na 4. místě, Verča 
M. na 6. místě, Adéla F. na 6. místě a David J. také na  
6. místě. Ovšem poděkování zaslouží všichni reprezen-
tanti. Do příštího ročníku potrénujeme a budeme ještě 
lepší. Nominace se bude dělat na základě výkonů v hodi-
nách tělesné výchovy a z různých soutěží (např. Železný 
mužíček).                                                 -Mgr. David Elicer-

Český pohár florbalu pro základní školy
Školní družstva chlapců a dívek se zúčastnila okresních 
kol florbalového poháru a nevedla si vůbec špatně.

Chlapci v Brně s přehledem vyhráli svou skupinu, v se-
mifinále si poradili se ZŠ Moravany 5:2, bohužel poté 
prohráli ve finále se ZŠ Zbýšov 2:4 a v celkovém pořadí 
obsadili úžasné 2. místo. 
Děvčata si vedla ještě lépe. Na turnaji v Pohořelicích po 
vítězstvích nad ZŠ Těšany 8:0, Ještěrkami z Pohořelic 8:1 
a Liškami z Bílovic také 8:1, se radovala ze zaslouženého 
postupu do krajského finále. 
Všem reprezentantům patří dík a holkám budeme držet 
pěsti, ať se dostanou ještě dále. -Mgr. David Elicer-

Veletrh středních škol
V listopadu proběhl na naší škole první veletrh středních 
škol orientovaný na školy nabízející převážně technické 
obory vzdělávání a obory z oblasti gastronomie. Zástupci 
oslovených škol informovali rodiče o možnostech studia 
na stávajících oborech a možnostech dalšího profesního 
růstu, o nabídce zájmových kroužků i stipendiích pro vy-
brané obory. Na brněnském veletrhu, který nabízí daleko 
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Házenkáři vítězně a kdo vyfotí šalinu?
Prosincové školní aktivity směřo-

valy tradičně k závěru kalendářního 
roku a všeobecnému těšení na vá-
noční prázdniny. Ještě před prázdni-
nami se však vypravil tým našich há-
zenkářů na okresní soutěž v házené 
do Ivančic. Naši sportovci zvítězili  
a kromě poháru si zajistili i postup do 
krajského kola soutěže. Veřejnosti,  
a hlavně novým zájemcům o stu-
dium v naší škole a jejich rodičům, 
jsme připravili v prosinci dva termíny 

prohlídek školy v rámci dnů otevře-
ných dveří. Sobotní termín využili 
hlavně návštěvníci ze vzdálenějších 
končin. Naši školu podle odevzda-
ných dotazníků vyhledávají zájemci 
hlavně pro její vysokou odbornost, 
výborné vybavení a rodinnou atmo-
sféru, kterou svým žákům nemohou 
nabídnout obrovské školy ve velkých  
městech. 

Na leden a únor jsme připravili 
ve spolupráci s Dopravním podni-

kem města Brna zajímavou soutěž. 
Po dva měsíce bude jedna tramvaj  
z tří stovek tramvají brázdících Br-
nem polepena reklamním banerem 
naší školy. Kdo tramvaj zahlédne, 
vyfotí a pošle fotku k nám do školy 
nebo zveřejní na facebooku naší 
školy, vstupuje do hry o velmi pěkné  
ceny. 

Více informací o soutěži najdete 
na www.ssee-sokolnice.cz nebo na 
našem školním FB.

větší výběr škol z celého Jihomoravského kraje, si rodiče 
mohli doplnit představu o síti středních škol a jejich na-
bídce oborů.
Ohlasy z řad rodičů a žáků byly pozitivní, proto v dalších 
letech počítáme s tím, že budeme ve spolupráci se střed-
ními školami pokračovat. Těší nás, že této možnosti vyu-
žili i rodiče žáků nižších tříd.
Reakce žáků
Václav B.: Mně osobně se veletrh středních škol na ZŠ 
líbil. Myslím si, že to bylo velmi přínosné pro všechny, je-
likož výběr škol byl, co se tématiky týče, celkem slušný. 
Musím také říct, že paní učitelka Mifková měla vše dobře 
naplánované.
Patricie F.: Jednotliví zástupci škol nám poradili, vysvětlili 
vše potřebné k oborům i školám a díky brožurkám, které 
jsme od nich dostali, jsme si to mohli pořádně doma pro-
hlédnout a prostudovat. Líbilo se mi, že se k nám jednot-
liví zástupci škol chovali mile a rádi a s úsměvem nám 

poradili. Jako negativum hodnotím, že tam bylo moc lidí  
v jeden čas. Já osobně si myslím, že tento veletrh byl 
velmi užitečný a některým spolužákům hodně pomohl při 
výběru střední školy.
Adéla D.: Pro mě byl veletrh velmi užitečný, protože tam 
byla i škola, na kterou se chci hlásit. Dozvěděla jsem se 
hodně nejen o škole, která mě zajímá, ale i o ostatních 
školách, co jsem neznala. Zástupci škol byli moc milí  
a ochotně odpovídali na naše dotazy. Bylo fajn, že měli  
i brožurky, které jsme si mohli vzít a doma se na ně  
v klidu podívat. Akce se mi líbila a myslím, že se vydařila.
Vendula P.: Našeho školního veletrhu se zúčastnilo jen 
pár škol, ale přesto mi pomohl s výběrem školy. Myslím 
si, že tu byly zajímavé školy a byl to dobrý nápad tento 
veletrh uspořádat.
Moje osobní poděkování patří žákyním Patricii F. a Adéle 
D., které se po celou dobu akce o výchovné poradce 
vzorně staraly.  -Mgr. Simona Mifková-

Seniorská olympiáda
Ve čtvrtek 30. listopadu 2016 se konala v Domově pro 

seniory poprvé Seniorská olympiáda. Myšlenka prohlou-
bit kontakty našich seniorů se seniory z obce Sokolnice 
se ukázala jako výborný nápad. Vedení obce Sokolnice 
zajistilo pro přítomné seniory bohaté pohoštění, paní 
Mirka Mifková oslovila místní seniory, aktivizační pracov-
nice domova zase připravily veselé soutěže.

Tři smíšená soutěžní družstva tvořila vždy dvojice seni-
orů z domova a dvojice seniorů z obce. Hrály se kuželky, 
skládaly zápalky jednou rukou, házelo se míčem na terč 
a vyplňoval se soutěžní kvíz, ve kterém hráči mimo jiné 
hádali fotografie známých herců, doplňovali přísloví, po-
znávali cizí města a hledali rozdíly v obrázcích.
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Po vyhodnocení soutěže, vyhlášení vítězů a rozdání 
odměn a medailí následovala společenská zábava s ob-
čerstvením i „kapkou“ vína. Pozvali jsme také oblíbeného 
pana Sekaninu z Újezdu, se kterým se zpívalo a tanco-
valo až do večerních hodin.

Barvy jednotlivých stran hájil i starosta obce Mgr. Libor 
Beránek a ředitel domova MVDr. Petr Nováček, kteří při-
šli přítomné pozdravit a posedět s nimi. Jejich zápolení 
skončilo s nerozhodným výsledkem. Troufám si říct, že  
i jim se společenské setkání našich starších spoluob-
čanů moc líbilo, o čemž svědčí také jejich zápal pro jed-
notlivé disciplíny.

Nakonec nezbývá než poděkovat všem, kteří tuto mi-
lou akci připravili a také všem, kteří se jí zúčastnili. A Vás, 
ostatní sokolnické seniory, zveme na příští ročník, který 
určitě uspořádáme v novém roce. A protože v dobrých 
věcech se má pokračovat, přejeme si, aby se toto před-
vánoční setkávání seniorů stalo tradiční společnou akcí 
obce a našeho domova. 

-Mgr. Eva Stiborová
vedoucí aktivizačního oddělení 
Domov pro seniory Sokolnice-
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Lilek brambor
Brambor obecný (brambora, bram-
bory), krajovou malebnou mluvou též 
zemák, jablóško, krumple, erteple, 
kobzole, zemčátko, zemské jabko 
je víceletá hlíznatá rostlina z čeledi 

lilkovité, pěstovaná jako jednoletá 
plodina a je pěstován jako jedna  
z nejvýznamnějších zemědělských 
plodin. Její široké rozšíření v ev-
ropském zemědělství počátkem  
19. století ochránilo Evropu od epi-
demií hladomorů a kurdějí. V původní 

domovině má brambor dvě centra 
biodiverzity – andské centrum v okolí 
jezera Titicaca, brambory jsou tu 
adaptované na podmínky krátkého 
dne (brambory byly domestikovány  
v oblasti dnešního Peru přibližně 
před 4 až 5 tisíci lety) a chilské  
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centrum s adaptací na dlouhý den. 
Z chilského centra patrně pochází 
předchůdci evropských kulturních 
odrůd. 
Po dobytí incké říše přivezli Španělé 
do Evropy kromě mnoha tun zlata  
a stříbra také některé exotické rost-
liny, mezi nimi i brambory. Brambory 
byly v kontinentální Evropě zpočátku 
přijímány se značnou nedůvěrou  
a obavami a zpočátku byly používány 
pouze jako okrasná exotická rostlina 
na dvorech velmožů a v klášterních 
zahradách. Někteří tehdejší lékaři je 
předepisovali jako zaručený lék proti 
široké škále onemocnění od průjmů 
po tuberkulózu a dokonce se použí-
valy jako afrodisiaka (pánové – to je 
výzva!). Nedůvěra k bramboře jako 
pokrmu trvala téměř dvě staletí. Do 
českých zemí přišly hlízy brambor  
z Braniborska po roce 1778 – takto 
zřejmě vznikl zkomolením jejich 
dnešní název. Ve větším měřítku se 
začaly v Českých zemích pěstovat 
a používat jako potraviny teprve od 
druhé poloviny 18. století v souvis-
losti s pruskými válkami.
V nadzemních částech, například  
v květech a plodech, brambory ob-
sahují toxické glykoalkaloidy, přede-
vším solanin a chakonin, v hlízách 
je nejvyšší koncentrace alkaloidů 
pod slupkou a zvyšuje se, pokud 
jsou brambory na světle, alkaloidy 
lze nalézt v okolí oček (pupeny na 
hlíze) a v blízkosti poranění hlízy. 
Při předávkování může dojít i ke 

smrtelné otravě, nicméně otravy 
bramborami jsou vzácné. Kon-
zumní brambory obsahují přibližně  
24 % sušiny, z toho zhruba 75 % tvoří 
škrob a okolo 2 % rozpustné cukry. 
Bílkoviny tvoří okolo 5–10 % sušiny  
a tuky okolo 0,4 % sušiny. Hlízy dále 
obsahují významná množství ky-
seliny citrónové, kyselinu listovou, 
která pomáhá k vývoji a růstu buněk 
a její příjem je důležitý především  
v průběhu těhotenství, a vitamínů C, 
B1, B2 a PP. Obsah vitamínu C ko-
lísá v závislosti na době a způsobu 
uskladnění brambor. Právě obsah 
vitamínu C (na vitamín C jsou nejbo-
hatší nové brambory a i přesto, že se 
při vaření vitamín C do určité míry 
rozkládá, zůstane ho v uvařených 
bramborách dost na to, aby bylo 
jeho množství významné) a schop-
nost brambor uchovávat tento vita-
mín činí z brambor ochrannou po-
travinu proti kurdějím. Z minerálních 
látek najdeme v bramborách draslík, 
hořčík i železo. Brambory jsou dopo-
ručovány jako dietní strava, protože 
obsahují mnohem méně sušiny než 
obiloviny a tudíž i menší množství vy-
užitelné energie.
Brambor (rané či pozdní) najdeme 
na našem trhu a v zahrádkách velký 
počet odrůd, lišících se jak barvou 
slupky a dužiny, tak i varným typem.
Varný typ A – s hladkou slupkou  
a lojovitou dužinou žluté či žlutobílé 
barvy, mají protáhlý tvar a menší 
obsah škrobu. Ideální pro vaření 
ve slupce, na bramborový salát, na 
loupačku.
Varný typ B – jsou brambory po-
lopevné s univerzálním použitím. 
Vhodné do salátů, gulášů, polévek, 
jako přílohové a restované.
Varný typ C – s drsnější slupkou  
a bílou dužinou jsou škrobovité, 
moučnaté a po uvaření se rozpadají, 
jsou vhodné pro přípravu bramboro-
vého těsta, knedlíků, bramboráků, 
bramborových placek a kaší.
Pokud připravujeme brambory va-
řené, nemusíme je před vařením 
loupat. Velké množství minerálů a vi-
tamínů se v bramborách totiž ukrývá 
těsně pod jejich slupkou. Je lepší 
slupku brambory pečlivě vydrhnout a 
očistit, uvařit je vcelku, ale zachovat 
si látky prospěšné pro naše zdraví. 
Před tím, než začneme brambory te-

pelně upravovat, je třeba odstranit 
klíčky, které obsahují látky toxické 
pro naše tělo. Pokud jsou brambory 
hodně naklíčené, raději je nejezme. 
Čím méně vody použijeme na uva-
ření brambor, tím více výživných látek 
v nich zůstane. Vodu z vaření oloupa-
ných brambor můžeme klidně použít 
ještě do polévky, třeba bramborové 
nebo gulášové, aby opravdu žádné 
živiny nepřišly nazmar. Nejzdravější 
jsou brambory vařené nebo pečené. 
Smažené brambory, bramborové 
hranolky či lupínky mají dvakrát či tři-
krát větší energetickou hodnotu než 
brambory uvařené nebo upečené 
(odolejte ale třeba takovému bram-
boráku s uzeninou…)
DUŠENÉ BRAMBORY
Oloupané brambory nakrájíme na 
plátky. Do pánve (nejlépe se silněj-
ším dnem) dáme máslo, přidáme 
brambory a posolíme. Přikryjeme 
pokličkou a dusíme asi 20 minut. 
Často míchejme a pokud je potřeba, 
podlejeme trochou vřelé vody. Na-
konec přidáme pažitku a podáváme  
s podmáslím, nebo kefírem jako sa-
mostatný pokrm
BRAMBOROVÝ CIBULOVÝ KOLÁČ
Brambory 600 g (vařené bez slupky), 
mouka pšeničná hrubá 180 g,  
1 vejce, 2 lžíce olivového oleje,  
1 lžička kypřícího prášku do pečiva, 
sůl, olej na vymazání, mouka pše-
ničná hrubá. 
Na náplň: cibule 3 kusy (velké), sla-
nina anglická 150 g (plátky), vejce 
3 kusy, olej olivový 1 lžíce, hrst čer-
stvých bylinek, 1/2 lžičky čerstvě 
mletého černého pepře, špetka  
chilli, sůl.
Vařené oloupané brambory nastrou-
háme najemno do mísy, přidáme 
vejce, 1 lžíci oleje a mouku smí-
chanou s práškem do pečiva a solí  
a vypracujeme hladké těsto. Těsto 
rozválíme na pomoučeném válu na 
plát odpovídající velikosti formy nebo 
plechu. Formu nebo plech vymažeme 
olejem a vysypeme moukou, těsto 
do ní přeneseme, okraje zvedneme  
a těsto potřeme zbylým olivovým 
olejem. Vejce na náplň rozkvedláme  
a potřeme jimi okraje těsta. Na těsto 
pak rozprostřeme plátky anglické 
slaniny a nahrubo nasekané cibule, 
koláč vložíme do trouby vyhřáté na 
180 °C a pečeme asi 15 minut. Pak 
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Pohoda na keramiceMasky dětí z dramatického kroužku Hoří nám vánoční stromeček!

Vyrábění novoročních přáníčekVoláme hasiče, Vánoce jsou ohroženy

povrch zalijeme zbylými rozkvedla-
nými vejci, osolíme ho a okořeníme, 
posypeme nasekanými bylinkami  
a pečeme ještě 15 minut dozlatova.
BRAMBOROVÝ KOLÁČ  
S MERUŇKAMI
300 g uvařených brambor, 250 g 
cukr krupice, 4 vejce, 4 lžíce horké  

vody, 200 g polohrubé mouky,  
10 čerstvých meruňěk. 
Na drobenku: hrubá mouka, cukr 
krupice, olej, pomleté ořechy
Uvařené a vychlazené brambory 
si nastrouháme. Žloutky s cukrem  
a horkou vodou vyšleháme, z bílků 
vyšleháme tuhý sníh. Do žloutkové 

hmoty opatrně vmícháme mouku, 
pak nastrouhané brambory, nakonec 
sníh. Těsto nalejeme na vymazaný  
a vysypaný plech, poklademe meruň-
kami, posypeme drobenkou a v pře-
dehřáté troubě pečeme 30–40 min 
na 180 °C.                    

   -Laďa Žilka-

Vánoční hodiny v kroužcích
Tak jako loni, si i letos naši lektoři připravili pro děti 

speciální vánoční hodiny. A tak jsme se celý týden spo-
lečně těšili na Vánoce.

V pondělí dostaly děti v dramatickém kroužku krásné 
masky, které pro ně vyrobila sama lektorka. V keramic-
kém kroužku si zase udělaly předvánoční pohodu s hor-
kou čokoládou a dokončovaly vánoční dárky. Na konci 
hodiny našly děti dárečky pod stromečkem.

V úterý si všechny děti v angličtině zažily na vlastní 
kůži příběh kocourka Moga, který zachránil Vánoce 
svojí rodině. Dokonce u nás i hořel vánoční strome-
ček. Všechny katastrofy byly zažehnány, a tak mohl 
kocourek děti zavést k jejich dárkům – pexesu na pro-
cvičování anglických slovíček. Ve výtvarném kroužku 
pro školáky tvořily děti krásná přáníčka, popíjely hor-
kou čokoládu a zpívaly koledy. Jako dárečky si děti od-

nesly tužky různých tvrdostí a tolik oblíbenou plastickou  
gumu.

Ve středu si děti v Logohrátkách cvičily motoriku pu-
sinky na téma pečení cukroví – povedlo se a chutnalo 
jim. Při zhasnutí všech světel roztancovaly svíčku, čímž 
trénovaly práci s dechem. Nakonec společně svíčku 
sfoukly a každý si něco přál. Jógové cvičení prstíků ten-
tokrát spojily se zpíváním koled, čímž zapojily zároveň 
pusinku i jemnou motoriku prstíků. A protože děti krásně 
pracovaly, zasloužily si kouknout pod stromeček, kde 
našly dárečky - píšťalky, ze kterých měly velkou radost. 
Paní lektorka jim ukázala, jak na ně správně pískat, aby 
to mělo opět přínos pro rozvoj řeči.

Čtvrtek proběhl ve znamení velmi oblíbené horké čoko-
lády a tvoření krásných sněhuláků ve výtvarném kroužku 
pro předškoláky. Jako dárek dostaly děti tvořivý set na 
výrobu tašky, do které se hned pustily.

Všechny děti i lektoři si hodiny moc užili.
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Naše zimní aktivity
V pátek 16. prosince 2016 jsme už podruhé ve spo-

lupráci s vedením Domova pro seniory v Sokolnicích šly 
zazpívat koledy zdejším seniorům. Pod „taktovkou“ paní 
Mirky Mifkové jsme si společně s obyvateli zámku zazpí-
valy a přivodily si vánoční náladu.

V sobotu 17. prosince 2016 jsme si udělaly vycházku 
do Újezdu u Brna na koncert známého zpěváka, pochá-
zejícího z Brna, Ladi Kerndla. Vzhledem k předvánoční 
době nás nebylo moc. Vydaly jsme se procházkou k 
nádraží a odsud cestou kolem trati do Újezdu. Některé 
seniorky se přidaly u nádraží a několik jich přijelo a 
utobusem.

Koncert se konal v rozlučkové síni, která byla plná. Ve 
zhruba hodinu a půl trvajícím koncertu jsme si vyslechly 
převážně džezové písně a americké songy, zpívané ang-
licky. Po koncertu zájemci mohli obdržet jeho fotografii  
i s podpisem.

Zpět jsme využily ochoty účastnic, které přijely auty  
a svezly se s nimi.

Do třetice jsme se zúčastnily v neděli 8. ledna 2017 
zámecké kapli koncertu světového kytarového virtuosa, 
skladatele a profesora pražské Akademie múzických 
umění Štěpána Raka a jeho syna Jana Matěje Raka. 

Štěpán Rak je český kytarista a skladatel působící  
v oblasti klasické hudby. Je velmi známý technickými ino-
vacemi, které používá ve svých skladbách. Štěpán Rak 
je osobností, která si své posluchače podmaní intenzi-
tou prožitku, interpretačním mistrovstvím a absolutním 
splynutím interpreta a skladatele v jedné osobě, s duší 
hudby. V roce 2000 byl Štěpán Rak jmenován histo-
ricky prvním vysokoškolským profesorem kytary České  
republiky. 

Jeho syn Jan Matěj Rak se věnuje folkové hudbě.
Nejvíce se nám líbil v jejich přednesu úryvek ze sym-

fonické básně B. Smetany Má vlast, doprovázený verši  
V. Nezvala Sloky o Praze.

Celé vystoupení doprovázela příjemná atmosféra, za-
vršená občerstvením v podobě svařeného vína, které po-
skytl vinař pan Janoušek. V těchto mrazivých dnech nám 
přišlo velice vhod. Děkujeme.                     -J. Čermáková-

Mahenovo divadlo, jak ho neznáme
Jít do divadla, když právě nic ne-

hrají? Jak se dočtete dále, lze. 
Na leden si sokolnické seniorky 

naplánovaly svoji aktivitu v teple. 
Díky ochotě jedné z nás se podařilo 
zajistit prohlídku Mahenova divadla 
v Brně. Bylo to prozíravé, neboť ven-
kovní teploty se pohybovaly hluboko 
v mínusu. 

Sešly jsme se v překvapivém po-
čtu téměř čtyřiceti, což svědčí o tom, 
že nerady sedíme za pecí. Budovou 
Mahenova divadla nás provázel 

pan Martin Foretník, pro kterého je 
to jeho srdeční záležitost, jak řekl. 
Slíbil, že na nás nebude sypat his-
torická data a podrobnosti, které si 
můžeme najít na webových strán-
kách divadla, ale připravil si pro nás 
drby a zajímavosti, což k divadlu  
patří.

Přesto nás stručně seznámil  
s fakty, jak v Brně toto divadlo 
vzniklo. Na to jsme se přenesly o 135 
roků zpět, do roku 1881, kdy si tehdy 
německé vedení radnice řeklo, že 

kromě Reduty, kde se hrálo česky, si 
Brno zaslouží důstojný divadelní stá-
nek. Za rok a půl bylo divadlo na pod-
zim r. 1882 otevřeno. Celá stavba 
stála tehdejších 500.000 zlatých,  
v přepočtu na dnešní měnu 75 mili-
onů korun.

Divadlo má několik prvenství. 
Jedním z nich je to, že nemá zá-
kladní kámen – nějak se prý na to 
tehdy zapomnělo, ale má kámen 
koncový, umístěný v síni slávy pod 
hlavním schodištěm. Kámen je dutý 
a obsahuje dokumenty z tehdejší  
doby.
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Zpráva velitele výjezdové jednotky SDH Sokolnice za rok 2016
Vážení občané, za výjezdovou jednotku bych rád zhod-
notil a uzavřel rok 2016. V loňském roce jsme se nezú-
častnili mnoha výjezdů. Dvakrát jsme v Sokolnicích za-
sahovali ve spolupráci se ZZS, jednou v ulici Za Sýpkou 
a jednou v ulici Telnická. Několikrát jsme byli při výjezdu 
tzv. otočeni zpět pro chybu oznamovatele, kdy si spletli 
obec Telnice – Těšany apod. Účastnili jsme se také pro-
věřovacího cvičení na učilišti na Rozvodně.
To, že bylo méně výjezdů, neznamená, že by jednotka nic 
nedělala a nepodnikala. Naši členové se podíleli na za-
jištění kulturních a společenských akcí např.: SaňařCup, 
Živý Betlém, Rekonstrukce bitvy Na Lopatě, Dětský den  
a jako traťoví komisaři při rallye. 
Členové jednotky se účastnili cyklického školení velitelů, 
školení na portál, apod. Také mnoha soutěží v rámci fy-
zické přípravy např. soutěží TFA – Železný hasič, kterou 
jsme i poprvé sami pořádali.

V roce 2016 jsme přešli na komunikaci KOPIS a HZS přes 
PS v programu portál. Po jeho osvojení se zlepší a zrychlí 
komunikace.
Radost nám dělají i družstva dětí, která v minulém roce 
absolvovala několik soutěží, kdy dorostenci jednotlivci se 
umístili tzv. na bedně. Doufejme, že jim nadšení vydrží  
a vyroste nám generace následovníků, přeci jen už ne-
jsme nejmladší.
Závěrem bych chtěl bych poděkovat členům výjezdové 
jednotky za jejich obětavost a ochotu zdarma praco-
vat pro druhé bez ohledu na svůj čas. Všem, co se na 
činnosti výjezdové jednotky jakýmkoli způsobem podílí, 
za jejich nadšení. Jejich rodinným příslušníkům za tr-
pělivost a vstřícnost. Všem přeji do nového roku hodně 
zdraví, životní pohody a aby byl ten rok plný dobrých zpráv  
a zážitků. 

-Tomáš Hradílek, Velitel SDH Sokolnice-

Dalším prvenstvím je skutečnost, 
že po požárech evropských význam-
ných scén se radní rozhodli divadlo 
osvítit elektrickým proudem. K to-
muto účelu byla postavena vlastní 
elektrárna na ulici Vlhká. Ve foajé 
(pozn.: pravidla českého pravo-
pisu dovolují tuto formu) je vysta-
vena jedna ze tří dosud funkčních 
Edisonových žárovek na světě.  
A opravdu – v divadle nikdy nehořelo.

Po tomto úvodu jsme si prohlédly 
síň slávy, hlavní sál, bylo nám dovo-
leno vystoupit na jeviště a seznámit 
se s tím, jak fungují změny kulis bě-
hem představení a jiné technické „fí-
gle“. Prohlédly jsme si zákulisí diva-
dla, prošly kolem šaten a zkušeben, 
kde se připravovala premiéra hry 
Saturnin. 

Dozvěděly jsme se také, že z pů-
vodní kapacity 1.171 míst zůstalo 
550, a to zejména z důvodu pohodlí 
diváků. Kdo si vyzkoušel sedět ve 
čtvrtém pořadí, pochopí. 

Pan Foretník dostál svému slibu 
a řekl nám ještě spoustu dalších 
zajímavostí, které tu ani nemůžu 
všechny vypsat, trpělivě odpovídal na 
naše otázky. Patří mu naše srdečné 
poděkování.

Na závěr prosím, abyste omluvili 
kvalitu fotografií, chtěla jsem na nich 
zdokumentovat náš zájem. Amatér-
ským fotoaparátem se divadlo, když 
„spí“, tedy je všude zhasnuto, dobře 
fotografovat nedá.       

-J. Čermáková-
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Okoun říční
Okoun říční je považován, hlavně v rybnících zaměře-

ných na chov či sportovní lov ryb ušlechtilých, za málo 
hodnotnou, plevelnou rybu. Okouna řadíme do čeledi 
okounovitých ryb, patřících řádu ryb ostnoploutvých 
(Acanthopterygii) a podtřídě ryb kostnatých (Teleostei)  
a mezi naše ryby okounovité patří také candát, ježdík 
a drsek. Společnými řádu ostnoploutvých ryb jsou ku-
předu posunutá řitní ploutev a břišní ploutve posunuté 
pod prsní ploutve. Nápadným znakem jsou dvě hřbetní 
ploutve, přičemž tvrdé paprsky v prvé hřbetní ploutvi daly 
celé čeledi jméno ostnoploutvých. Původem jsou okou-
novité ryby velmi starým zástupcem ryb a jejich pozůs-
tatky jsou nacházeny již v křídových a třetihorních vrst-
vách. Jsou rozšířeny na severní polokouli a je známo na 
90 druhů, hlavně sladkovodních.

Okoun říční má vysoké, ze stran zploštělé tělo. Hlava je 
zašpičatělá s velkou, silně ozubenou tlamou. Zuby jsou  
i na radličné a párové kosti. Oči má okoun veliké, do 
stran velmi pohyblivé. Osobitým znakem první hřbetní 
ploutve je sytě černá skvrna na jejím konci v blízkosti 
hřbetu. Dominantními barvami okouna je mosazná žluť, 
zeleň, hřbet temnější a na bocích 6–10 hnědých nebo 
hnědočerných příčných pruhů. Břicho bývá bělavé, prsní 
ploutve jsou nažloutlé, břišní a řitní jsou sytě červené. 
Odstín vybarvení okounů je velmi variabilní podle místa  
a hloubky, ve které žijí a velkou roli hraje i potrava okou-
nem přijímaná, v zimních měsících okoun výrazně bledne.

Také velikost, jíž okoun při svém pomalém vzrůstu 
dosahuje, je různá a řídí se místem a jeho výživností.  
V tekoucích vodách se vyskytují jedinci 10–25 cm velcí 
vážící čtvrt až půl kilogramu. V úživné vodě, hlavně chov-
ných rybnících, kde se okoun silně přiživuje s chovnou 
rybou, dosahuje okoun i více než 50 cm délky a 1 kg  
a více váhy.

V mládí tvoří okoun početná hejna, staří okouni žijí sa-
motářsky na místě s dostatkem úkrytů či hustých rost-
linných porostů a potravu aktivně přijímají i pod ledem, 
takže není nic výjimečného chytit při zimním lovu pstruhů 
i okouna.

Hlavní potravou mladých okounů je všechna drobná 
vodní zvířena, jako korýšci, červi, larvy vodního hmyzu, 
u starších pak vodní berušky, brouky, utopený hmyz 
a čím je okoun starší, tím se výlučněji stává dravou ry-
bou. V mládí konkuruje v potravě plůdku ušlechtilých ryb, 
při větším vzrůstu se stává přímým hubitelem mladých 
kaprovitých rybek, candátků i okounků, v nichž vidí své 
největší konkurenty v lokalitě.

Podle rychlosti dospívání se okouni vytírají ve třetím 
až čtvrtém roce života. Rozmnožování okouna probíhá 
v jarních měsících a protahuje se často až do června. 

Jikry vytírá zavalitější samice v dlouhých, širokých shlu-
cích a upevňuje je na kameny, ponořené větve a kořeny 
nebo vodní rostlinstvo. Většina okounů se vytírá obvykle 
v noci. Okouni vážící čtvrt kg vytírají 20.000–30.000 ji-
ker, vzrostlé jikernačky přes 100.000 jiker. Jikry okouna 
mají hodně škůdců jak mezi rybami, tak i ptáky, ale jsou 
vytřeny v tak velkém množství, že v příznivém prostředí 
se z nich vyvinou miliony plůdků, ubírajícího ušlechtilým 
rybám potravu. Maso okounů je lístkovité a velmi chutné, 
velmi podobné masu candáta, hlavně u větších kusů. 
Při čištění okouna je nutné se obrnit trpělivostí, jelikož 
šupiny velmi dobře drží v kůži (je dobré nejdříve šupiny 
okouna krátce opatrně polít vřelou vodou), pokud kůži 
neradi, není nutno okouna oškrabávat, kůži i s šupinami 
lehce odstraníme po tepelné úpravě. Nutné je také dbát 
na opatrnost před popícháním o ostré ostny a skřele. 
Nejčastějšími způsoby přípravy jsou vaření ve slané vodě, 
pečení na másle a kmínu, malí okounci jsou výteční na-
ložení s cibulí a zalití vřelým, kořeněným octem po dobu 
několika dnů, kostičky změknou a máme tak skvělý zá-
klad do rybího salátu.

RYBÍ SALÁT PODLE OTY PAVLA
Okounky očistíme, zbavíme hlaviček, vypereme a sklá-
dáme do nádoby. Vydatně prosolujeme, porce musí být 
pod vodou, rybičky vodu pustí, jinak musíme vodu dolít. 
Takto prosolené ponecháme tři dny, potom vypereme, 
naskládáme do nádob, zalijeme na tři dny neředěným 
octem. Po třech dnech se okounci znovu vyperou, nasklá-
dají do nádob, prokládají cibulí krájenou na kolečka či 
proužky, nakládanou okurkou a zalijí lákem:
1 díl octa, dva a čtvrt dílu vody, lžíce soli, pár lístků bob-
kového listu, několik kuliček pepře a nového koření.
Necháme přejít varem, odstavíme a necháme úplně 
vychladnout.
Takto připravené okounky můžeme po-
užívat jako základ pro výrobu parádního 
rybího salátu s majonézou, fantazii při 
použití dalších ingrediencí se meze ne-
kladou.                                    -Laďa Žilka-

Leden
Leden je obdobím, kterému se 

také říká „včelařská zima“. Je to ob-
dobí od konce listopadu do konce 

února. Včely by si měly žít svůj život 
na úsporný režim, kdy se shluknou 
těsně k sobě v zimním chumáči. Za-
tímco teplota v úle může spadnout 
i pod 0 °C, uprostřed zimního chu-

máče včel se udržuje téměř stálá 
teplota kolem 35 °C. Když se podí-
váme na předešlé roky, dost často se 
stávalo, že byla zima natolik teplá, 
matky kladly skoro celou zimu plody, 
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TJ Sokol Sokolnice pořádá

v sobotu 18. února 2017 od 20.00 hodin 
v sokolovně

ŠIBŘINKY 2017
Hraje skupina RIO

Masky vítány, bohatá tombola a občerstvení

Předprodej místenek a vstupenek na Šibřinky se koná ve čtvrtek 9. února 2017 od 18.00 hodin do 
19.00 hodin v sokolovně. Doprodej je v pondělí 13. února 2017 opět od 18.00 hodin do 19.00 hodin.

a tím bylo umožněno i roztočům ži-
vit se na vyvíjeném plodu a tím se  
i množit. Včelaři jsou rádi, když je 
tuhá zima. Matky nekladou, roztoči 
se nemohou množit. Místní spolek 
včelařů získal aerosolový vyvíječ  
s motorovým kompresorem na zá-
kladě dotace Krajského úřadu Jiho-
moravského kraje. Výhodou je mož-
nost léčit včely i v zimním období 
jako závěrečné léčení.

Zároveň s léčením včel je nutné za-
bezpečit i klid od datlovitého ptactva, 
a to zábranami sítí nebo pletivem. 
Datel najde včelstvo v lese i upro-
střed obce. Výsledkem je pak díra  
v úle, ve které se krčí včely.

Pro malé doplnění znalostí vzpo-
menu záležitost dýchání, a to neje-
nom včel, ale i převážné části hmyzu. 
Dýchací soustava je vzdušnicového 
typu – tvoří jej soustava průduchů 
dýchacích vaků, vzdušnic. Vzduš-
nice má včela na bocích zadečku. 
Na včele vidíme, když dýchá, jak po-
hybuje zadečkem. Do těla je vzduš-
nicemi přiváděn kyslík a odváděn 
kysličník uhelnatý a vodní páry. Za 
minutu vdechne včela v klidu asi  
100 krát, letící včela asi 220 krát.

V zimním období včelaři využívají 
čas k individuálnímu studiu, pláno-
vání, výměně zkušeností s ostatními 
kolegy, připravují stloukáním nebo 

sponkováním a drátkováním nové 
rámky, vyvařují staré voští, čistí, opa-
lují a natírají úly.

Včelaři umísťují na dnech úlů očiš-
těné podložky na odebrání vzorků 
měli. Vzorky budou odevzdány na 
vyšetření a na základě výsledků se 
bude provádět další léčení.

K závěru jenom pro informaci, na 
jednání republikového výboru Čes-
kého svazu včelařů byl odsouhlasen 
nákup medu pro firmu VČELPO ze 
zemí i mimo EU, za podmínky labo-

ratorních vyšetření kvality v akredi-
tovaných laboratořích. K tomuto bylo 
přistoupeno z důvodu ekonomické 
udržitelnosti provozu firmy. Je vidět, 
že ekonomika nás ovlivňuje ve všech 
oblastech, ale včely se naštěstí řídí 
zákony přírody. A k závěru bychom si 
připomenuli včelařskou pranostiku:
Když včely v lednu vyletují, 
to dobrý rok ohlašují.
V lednu silný led, v květnu bujný med.
Mnoho ledu – mnoho medu. 

-Václav Hůrka-

 ►Sháním RD se zahradou  

do 3,5 mil. Kč do 40 km od Brna.  

Opravy nevadí.  

Tel. 728 901 841

 

 ►Koupím byt 2–3+1, balkon výhodou.  

Tel.: 721 387 897

inzerce
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Společenský večer pro jubilanty V prosinci loňského roku se v re-
stauraci U Husara uskutečnilo se-
tkání našich spoluobčanů, kteří  
v roce 2016 oslavili svá významná 
životní výročí. Tuto akci připravil Sbor 
pro občanské záležitosti pod záštitou 
obce, za vydatné spolupráce se Zá-
kladní školou Sokolnice.

Jubilanty přišel pozdravit a osobně 
jim poblahopřát starosta obce 
Mgr. Libor Beránek. V krátkém pro-

TJ Sokol Sokolnice pořádá

v neděli 19. února 2017 od 14.00 hodin v sokolovně

DĚTSKÉ RADOVÁNKY 
Diskotéka pro děti
Všechny masky vítány

Bohatá tombola, občerstvení
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jevu přiblížil současné dění v obci  
a seznámil je s nejbližšími plány, 
které obec má a hodlá uskutečnit. 
Na závěr pronesl přípitek a popřál 
všem jubilantům především hodně 

zdraví, životního elánu do dalších  
let.

Paní učitelka Kristýna Vladíková 
ze ZUŠ Židlochovice s dětmi secvi-
čila kulturní program, ve kterém děti 

krásně zpívaly, hrály na klavír a před-
nášely básničky. Každé jednotlivé 
vystoupení dětí sklidilo velký potlesk 
od všech přítomných. V průběhu ve-
čera za námi přišel sv. Mikuláš a an-
děl s čerty v patách, který podaroval 
přítomné malými dárečky. 

K dobré náladě přispěl také vý-
borný muzikant pan Aleš Kučera. 
Zahrál a zazpíval spoustu známým 
hitů a také přiměl posluchače k tanci  
a společnému zpěvu lidových 
písniček.

Naše poděkování patří také všem 
účinkujícím dětem za to, jak úspěšně 
reprezentovali svou školu a pedago-
gům, kteří s dětmi program a dárečky 
pro jubilanty připravili. Děkujeme  
i jubilantům, že přijali naše pozvání  
a této akce se zúčastnili, doufáme, 
že se jim společný večer vydařil  
a dobře se bavili.

Příští rok se budeme těšit na se-
tkání s jubilanty roku 2017. 

-Za Sbor pro občanské záležitosti 
Ivana Zmrzlá-
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna 2017 se v naší obci, již po sedm-
nácté, uskutečnila dobročinná akce Tříkrálová sbírka. 
Do našich domovů už tradičně zavítali koledníci s ka-
sičkami, do kterých mohl každý z nás přispět libovolnou 
sumou, která poputuje na pomoc přímo těm, kteří to  
potřebují. 
V letošním roce naši spoluobčané přispěli celkovou část-
kou 69.982 Kč.
Děkujeme všem, kteří nějakým způsobem ke zdaru sbírky 
přispěli a všem, kteří přispěli jakoukoliv finanční částkou 
dle svých možností.

Pro informaci uvádíme i výtěžky Tříkrálové sbírky v naší 
obci v minulých letech:
v roce 2001 14.033,00 Kč
v roce 2002 20.059,50 Kč
v roce 2003 27.567,40 Kč
v roce 2004 29.631,50 Kč
v roce 2005 45.201,50 Kč
v roce 2006 29.715,50 Kč
v roce 2007 36.135,00 Kč
v roce 2008 35.806,50 Kč
v roce 2009 38.394,00 Kč
v roce 2010 43.991,00 Kč
v roce 2011 44.996,00 Kč
v roce 2012 53.523,00 Kč
v roce 2013 50.017,00 Kč
v roce 2014 56.085,00 Kč
v roce 2015 63.609,00 Kč
v roce 2016 62.744,00 Kč
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