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Vranov a Babí lom 
Sešly jsme se 30. března 2017 v nebývale velkém po-
čtu na autobusové zastávce. Směr našeho výšlapu byl 
vranovský kostel. V Brně se připojila děvčata z Telnice a 
Brna, takže nás bylo asi čtyřicet. Vystoupily jsme přímo 
ve Vranově a po předběžné domluvě s p. farářem, který 
se nás ujal, jsme se ve studeném kostele třepaly zimou. 
Přesto jsme si vyslechly něco z historie, například že 
zdejší barokní kostel Narození Panny Marie s gotickou 
plastikou Panny Marie patří k mariánským poutním mís-
tům a je zasvěcený mariánskému zázraku uzdravení. 
Měly jsme možnost nahlédnout do předsíně krypty rodu 
Lichtenštejnů, vlastníků panství a stavitelů kostela. 
Vlastní krypta není přístupná. Součástí je i klášter pau-

lánů s velkou klášterní zahradou. V nedávné době v kos-
tele proběhly různé úpravy a opravy.
Po prohlídce se některé seniorky oddělily a vydaly se 
zpět. Ostatní šly podle plánu do Lelekovic, kde jsme po-
svačily. Zde vzdala další skupinka vycházku na Babí lom. 
Zbytek šel do Babího lomu.
Babí lom je nejvyšším vrcholem v nejbližším okolí Brna 
s výškou 562 m n. m. a patří do Drahanské vrchoviny. 
Hřeben je chráněn coby přírodní rezervace. Na jižním 
vrcholu stojí stejnojmenná rozhledna. Pokud se sem vy-
dáte, dávejte si pozor – nad vchodem do rozhledny se 
skví nápis, upozorňující na to, že zde straší.
Z Babího lomu jsme došly do Lelekovic, kde jsme po- 
obědvaly a potom už nás čekala jen cesta domů. 

-J. Čermáková-

Den po dni k osvobození Sokolnic
Milí čtenáři a čtenářky Sokolnického zpravodaje, 
v těchto dnech si připomínáme 72. výročí osvobození 
naší obce. Proto vám chceme přiblížit den po dni udá-
losti posledních dnů druhé světové války, jak je zachy-
til ve svém deníku pan Stanislav Dvořák, bývalý sokol-
nický občan. Pamětníci si možná vzpomenou, že bydlel 
v dnešní ulici Krátká na č. 111.
Pátek 13. dubna 1945
Bylo vyhlášeno stanné právo. V důsledku toho nesmí být 
nikdo na ulici. Z Brna nepřijelo auto se zbraněmi pro do-
mácí odboj.
Sobota 14. dubna 1945
Obchody s potravinami jsou obleženy, v devět hodin již 
nebyl k dostání žádný chléb. Fronta se blíží, večer jsou 
slyšet od jihu detonace. 
Neděle 15. dubna 1945
Na ranní mši svaté v Telnici lid zpívá „Svatý Václave…“ 
Všude panuje dojetí a slzy.  (Pokračování na straně 6)Cukrovar po bombardování Sokolnic
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Zprávy ze Zastupitelstva
Ve středu 14. března 2017 se v kavárně restaurace 
U Husara uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva. 
Zastupitelé projednali tyto body:
● Prodej kabelu NN společnosti E.ON. Obec je vlast-
níkem kabelu nízkého napětí (dále jen NN) na ulici Po-
dešvova a Topolka. Konkrétně se jedná o podzemní 
kabelové vedení NN v délce 258 m AYKY 3x240+120, 
AYKY 3x120+70 a kabelové skříně SR502-R230214, 
R228957, R228958, SR502 na hranici pozemku parc. 
č. 578/59. Kabel začíná v kabelové skříni SD022-
-R229060 a končí v kabelové skříni SR502 na hranici 
pozemku parc. č. 578/59. Cena stanovená znalcem byla 
113.000 Kč. 
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn zá-
konným způsobem od 6. ledna 2017 do 30. ledna 2017 
a schválilo prodej podzemního kabelového vedení NN 
v délce 258 m realizované kabely AYKY 3x240+120, 
AYKY 3x120+70 a kabelové skříně SR502-R230214, 
R228957, R228958, SR502 na hranici pozemku parc. 
č. 578/59. 
Prodávající: Obec Sokolnice. Kupující: E.ON Distri-
buce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,  
IČ: 28085400. Kupní cena: 113.000 Kč bez DPH, která 
bude ke kupní ceně připočtena v zákonné výši. Celá 
kupní cena bude uhrazena kupujícím prodávajícímu na 
základě daňového dokladu – faktury vystavené po pod-
pisu kupní smlouvy prodávajícím se splatností 21 dní. 
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí 
předmětu smlouvy.
Kupující uhradí náklady na sepis smlouvy. Zastupitelstvo 
uložilo starostovi realizovat tento majetkoprávní úkon 
nejpozději do 5. května 2017.
● E.ON – žádost o odkup pozemku na ul. Kaštanová. 
E.ON požádal o předběžný souhlas s prodejem části par-
cely č. 1749/3 k.ú. Sokolnice na ulici Kaštanová. Jedná 
se o výměru cca 16 m2, která by byla využita pro výstavbu 
nové kioskové trafostanice. Ta by byla vystavěna z dů-
vodu kabelizace nadzemního vedení VN na ulici Kaš-
tanová 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 zohledňovalo stáva-
jící sítě, záměry obce a bylo by projednáno při přípravě 
PD. Poté by byl vyhotoven geometrický plán a prodej 
předložen zastupitelstvu ke konečnému schválení. Žá-
dost nekoliduje se zamýšlenou stavbou zastávkového 
zálivu, ani jiným záměrem obce. Projekt zastávek byl již 
zástupci společnosti E.ON předán. 
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje části pozemku  
p.č. 1749/3 byl zveřejněn zákonným způsobem  
od 9. února 2017 do 28. února 2017. ZO schválilo  
záměr prodeje části pozemku p.č. 1749/3 o výměře  
cca 16 m2 na stavbu kioskové trafostanice za cenu  
1.000 Kč/m2 + DPH. 
Kupující uhradí správní poplatek za řízení o povolení 
vkladu práv do katastru nemovitostí, náklady na vyhoto-
vení geometrického plánu a zajistí a uhradí vyhotovení 
kupní smlouvy.

● Žádost o odkup pozemku. Obec byla požádána o od-
prodej obecního pozemku p.č. 578/8, ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 45 m2. Jedná se o po-
zemek trojúhelníkového tvaru vedle nových garáží na 
ulici Topolka. Žadatelé původně hodlali využít pozemek 
ke stavbě garáže. V lednu byli písemně informováni, že  
k pozemku není zajištěn příjezd. Na začátku sdělili, že  
o pozemek mají přesto zájem. Podle znaleckého po-
sudku je „vyhlášková“ cena za pozemek 194,37 Kč/m2, 
jako cena tržní byla znalcem stanovena na 800 Kč/m2. 
Předpokládané využití dle platného územního plánu: do-
pravní infrastruktura silniční – řadové garáže.
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn 
zákonným způsobem od 6. ledna 2017 do 30. ledna 
2017 a schválilo prodej pozemku p.č. 578/8, o výměře 
45 m2, zapsaného na LV 1, obec a k.ú. Sokolnice, ve 
vlastnictví obce Sokolnice za kupní cenu 36.000 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 platném 
znění. V opačném případě bude prodej zatížen DPH dle 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v plat-
ném znění. Celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při 
podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí náklady na sepis 
smlouvy a správní poplatek za řízení o povolení vkladu 
práv do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo uložilo sta-
rostovi realizovat tento majetkoprávní úkon nejpozději do 
5. května 2017.
● 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 předběžně dohodnul se zástupcem vlastníků 
tak, že místo smlouvy o dílo bude uzavřena smlouva 
kupní. V prosinci projednání tohoto bodu zastupitelstvo 
přerušilo, neboť mělo dojít u jednoho vlastníka k prodeji  
1/8 podílu na jinou osobu. Prodej byl již realizován, proto 
se zastupitelstvu předkládá ke schválení aktualizovaný 
text smlouvy.
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo text a uzavření 
předložené kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemo-
vité věci. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi uzavřít 
kupní smlouvu s vlastníky pozemku p.č. 1091 nejpozději 
do 28. dubna 2017 a dále realizovat stavbu oplocení  
a předání tújí nejpozději do 31. prosince 2017.
● Zadání změny číslo 1 územního plánu. Zastupitel-
stvo obce rozhodlo dne 15. prosince 2015 (bod 7.) o po-
řízení změny číslo 1 současného územního plánu, kon-
krétně se jedná o 16 dílčích změn. Návrh zadání změny 
č. I ÚP Sokolnice byl vystaven k veřejnému nahlédnutí  
v termínu od 15. srpna 2016 do 14. září 2016 a každý 
k němu mohl uplatnit připomínky. Nyní se ZO předkládá 
projednaný text zadání ke schválení. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo na základě usta-
novení podle § 6 odst. 5 část b) a § 47 odst. 5) zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
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ním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zadání změny  
č. I územního plánu Sokolnice. Zastupitelstvo ukládá 
místostarostovi do 31. března 2017 zaslat schválené za-
dání změny č. I. ÚP Sokolnice pořizovateli a projektantovi.
● Dotace z rozpočtu obce Sokolnice. Rada obce dopo-
ručila zastupitelstvu schválit dotace z rozpočtu obce (dle 
schválené „Vzorové smlouvy o poskytnutí dotace“) tak, 
jak je níže uvedeno.

TJ Sokol Sokolnice 338 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Sokolnice 60 000 Kč

Myslivecký spolek Na Zlatém potoce, 
Sokolnice

60 000 Kč

Spolek rybářů Sokolnice 40 000 Kč

Sokolnický dům, z. s. 35 000 Kč

Český svaz včelařů, ZO Sokolnice 5 000 Kč

Junák – svaz skautů a skautek ČR,  
středisko Tumulus Újezd u Brna

5 000 Kč

Domov pro seniory Sokolnice 20 000 Kč

Rodinné Centrum Sokolnice 186 245 Kč

Římskokatolická farnost Telnice 20 000 Kč

Apla – JM  o. s. 10 831 Kč

Diecézní charita Brno – oblastní charita 
Rajhrad

294 Kč

Dotyk II, o. p. s. 7 921 Kč

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno 4 733 Kč

Celkem 793 024 Kč

Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dotací z roz-
počtu obce Sokolnice dle návrhu s termínem vyúčtování 
do 31. ledna 2018. Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo 
starostovi zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotace do 
20. dubna 2017.
● Bezúplatný převod kabelové televize. Obec Sokol-
nice je vlastníkem kabelové televize (KTR) v ulicích Nad 
Vrbím, U Bažantnice, Borky, Slovákova a části ulic Hasič-
ská a Volejníkova. Rozvody tvoří metalické kabely, sou-
částí KTR jsou i pilíře a zesilovače. Zařízení se budovalo 
v letech 2003 až 2005, dnes je zastaralé a nevyhovuje 
současným potřebám. Na základě dohody s firmou VIVO 
CONNECTION s.r.o. je tato ochotna zastaralé rozvody bez-
úplatně převzít, nahradit je optickými kabely a zajišťovat 
jejich provoz. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo bezúplatný pře-
vod majetku obce – kabely kabelové televize v ulicích Nad 
Vrbím, U Bažantnice, Borky, Slovákova a části ulic Hasičská  
a Volejníkova se všemi součástmi a příslušenstvím, vy-
jma ochranných trubek (tzv. arotů) do vlastnictví společ-
nosti VIVO CONNECTION spol. s r.o., Nádražní 1178/7, 
Šlapanice (dále jen také „VIVO“). Bezúplatný převod to-
hoto majetku je podmíněn závazkem společnosti VIVO 

dokončit a zprovoznit optické kabelové rozvody v ulicích 
Nad Vrbím, U Bažantnice, Borky, Slovákova a části ulic 
Hasičská a Volejníkova nejpozději do 30. listopadu 2017, 
jinak je rozhodnutí o bezúplatném převodu majetku obce 
neúčinné. Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá staros-
tovi předložit nejpozději do 20. dubna 2017 radě obce  
k projednání a schválení smlouvu o bezúplatném pře-
vodu majetku KTR za podmínek, stanovených v usnesení 
ZO ze dne 14. března 2017, bod 07.
● Výstavba na ulici Polní. Zastupitelstvo obce Sokol-
nice dne 14. září 2016 obsáhle diskutovalo o podmín-
kách výstavby v ulici Polní a v závěru přijalo usnesení 
definující postoj obce. Dne 29. září 2016 proběhlo jed-
nání starosty obce s majiteli pozemků jedna až sedm na 
ulici Polní (číslování pozemků dle Územní studie, Lokalita 
Z3, Ul. Polní–Šlapanická). Bylo dohodnuto, že majitelé 
sami společně naformulují závěry z tohoto jednání a v pí-
semné podobě předloží do 5. října 2016 obci. Majitelé 
zaslali stanovisko v písemné podobě dne 12. prosince 
2016. Rada obce při svých rozhodnutích respektovala 
usnesení ZO ze dne 14. září 2016, což vyvolalo vlnu ne-
vole. Proto rada obce znovu věc předkládá zastupitelstvu 
k rozhodnutí. 
ZO revokuje usnesení přijaté v bodě č. 18 zastupitelstva 
obce ze dne 14. 9. 2016. Zastupitelstvo souhlasí, aby 
obec Sokolnice vydala kladné stanovisko k výstavbě ro-
dinných domů, nebo jiných staveb, na parcele číslo jedna 
až sedm na ulici Polní (dle Územní studie, Lokalita Z3, 
Ul. Polní–Šlapanická, k. ú. Sokolnice, zpracované v říjnu 
2015 Atelierem Projektis s.r.o.) poté, co bude uzavřena 
plánovací smlouva na stavbu splaškové kanalizace se 
všemi vlastníky pozemků číslo jedna až sedm na ulici 
Polní (dle Územní studie, Lokalita Z3, Ul. Polní–Šlapa-
nická, k. ú. Sokolnice, zpracované v říjnu 2015 Atelierem 
Projektis s.r.o.). 
ZO deklaruje, že na ulici Polní, k. ú. Sokolnice, konkrétně 
v Lokalitě Z3 (označení dle platného Územního plánu), 
nebude ze strany obce budován chodník, veřejné osvět-
lení, místní rozhlas, plynofikace, rozvody nízkého napětí, 
případně sdělovací kabely, ani část nové komunikace ve-
dle trafostanice. 
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce a starostovi obce 
vydávat stanoviska k výstavbě v souladu s platnou 
Územní studií, Lokalita Z3, Ul. Polní–Šlapanická, k. ú. So-
kolnice  a tímto usnesením zastupitelstva obce.

Zprávy z Rady obce 
● Cenová nabídka na územní studii v areálu bývalého 
cukrovaru. Atelier Projektis zaslal cenovou nabídku na 
územní studii v areálu bývalého cukrovaru (lokalita P3). 
V nákladech jsou zahrnuty náklady na jednání, získání 
podkladů pro dotčené orgány k předběžným vyjádřením 
před zahájením prací a vlastní práce na ÚS, včetně práce 
specialistů (doprava, kanalizace, hluky, ŽP). Současně 
upozorňují, že v průběhu prací se mohou vyskytnout pro-
blémy, jejichž řešení nebude snadné a vyžádají si další 
náklady. Dne 7. února 2017 byla společnost BUILDING-
centrum – HSV, s.r.o. vyzvána k urychlenému zahájení 
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jednání o věcech, které je nutné vyřešit do zadání územní 
studie, o obsahu plánovací smlouvy a o smlouvě, řešící 
vlastnictví a provoz (správu) technické a dopravní infra-
struktury a občanské vybavenosti. Prozatím tato jednání 
nebyla zahájena, proto není možné schválit pořízení 
územní studie.
● Realizace doplnění dopravního značení dle Do-
plňku 1a. Společnost Urbania předložila Doplněk 1a ke 
stávajícímu pasportu MK. Jedná se o zrcadlo na křižo-
vatce ulic Kobylnická–Zámecká. RO schválila realizaci – 
doplnění tohoto dopravního značení. 
● Realizace doplnění dopravního značení dle Do-
plňku 1b. Společnost Urbania předložila Doplněk 1b 
ke stávajícímu pasportu MK. Jedná se o značku Zákaz 
vjezdu vozidel (B2) na ulici Průchodní (vedle pošty). RO 
schválila realizaci – doplnění tohoto dopravního značení.
● Realizace doplnění dopravního značení dle Do-
plňku 1c. Společnost Urbania předložila Doplněk 1c ke 
stávajícímu pasportu MK. Jedná se o zákaz vjezdu ná-
kladních vozidel do lokality Pod Stráží. RO schválila reali-
zaci – doplnění tohoto dopravního značení.
● Veřejnoprávní smlouva – SŠEE Sokolnice. Střední 
škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěv-
ková organizace (SŠEE Sokolnice) připravuje stavbu na-
zvanou „ON VOLTAGE CENTER“. Tento investiční záměr 
bude projednán formou veřejnoprávní smlouvy nahrazu-
jící územní rozhodnutí a stavební povolení. RO schválila 
text a uzavření veřejnoprávní smlouvy s SŠEE Sokolnice 
na stavbu s názvem „ON VOLTAGE CENTER“.
● Žádost SAT. Obec obdržela žádost od Saňařské aso-
ciace tenisu (SAT) o pronájem tenisového hřiště pro po-
řádání tradičního tenisového turnaje ve čtyřhře. Turnaj 
bude probíhat ve dnech 29. dubna až 30. dubna 2017 od 
ranních hodin (6 hodin) do večerních hodin (22 hodin).
RO odsouhlasila pronájem tenisového hřiště za obecním 
úřadem ve dnech 29. a 30. dubna 2017 SAT za účelem 
pořádání tradičního tenisového turnaje za celkovou cenu 
1.000 Kč za oba dny. 
● Reklamace kanalizace U Cukrovaru. Provozova-
tel splaškové kanalizace (VAS a.s.) zaslal dne 1. února 
2017 obci protokol z kontrolní prohlídky kanalizace  
v ulici U Cukrovaru, ze kterého vyplývají závady. Kanali-
zace je ve vlastnictví obce a provedené práce jsou v zá-
ruční době do 15. února 2017. Obec proto dne 2. února 
2017 uplatnila reklamaci jak u zhotovitele kanalizace, 
tak i u „Sdružení obyvatel U Cukrovaru“, Sokolnice, které 
obci kanalizaci předalo. Protože do dnešního dne nebyla 
zaznamenána žádná reakce, rozhodla se RO předat ce-
lou záležitost právníkovi s požadavkem na stanovení dal-
šího právního postupu.
● Nabídka na odprodej RD s příslušenstvím 
Obec obdržela nabídku, zda nemá zájem zakoupit starší 
rodinný domek v obci Sokolnice se dvorem, stodolou, 
dvougaráží a dvěma sklepy pod stodolou. Do objektu 
je zavedena voda, el. energie a kanalizační přípojka do 
splaškové kanalizace. Součástí je i pozemek o celkové vý- 
měře 1.042 m2. Nabízená prodejní cena 1.500.000 Kč.
RO prozatímně přerušila projednávání tohoto bodu 
a bude se jím zaobírat na svém následujícím zasedání.

● Zvláštní užívání komunikace Hasičská (uložení 
sítí). V rámci stavby autobusových zastávek bude komu-
nikaci v ulici Hasičská křížit podzemní kabelové vedení 
VO. Podle zákona je na to třeba mít rozhodnutí o zvlášt-
ním užívání.
RO souhlasí s uložením podzemního kabelového vedení 
veřejného osvětlení do pozemku pod komunikací na ulici 
Hasičská.
● Výběrové řízení na stavbu VO a MR. Obec obdržela 
dne 22. března 2017 kompletní prováděcí dokumentaci 
na stavbu veřejného osvětlení (VO) a místního rozhlasu 
(MR) v místech, kde E.ON bude letos kabelizovat distri-
buční síť.
RO schvaluje neprodleně vypsat výběrové řízení na za-
kázku malého rozsahu na dodavatele stavby VO a MR. 
● Žádost ČEPS o odprodej pozemku. Obec obdr-
žela žádost od společnosti ČEPS o odprodej pozemku  
p.č. 1558 v k.ú. Sokolnice pro rozšíření příjezdové komu-
nikace k rozvodně Sokolnice. RO ukládá místostarostovi 
zajistit do 12. dubna 2017 zpracování znaleckého po-
sudku na tento pozemek. 
● Účast MŠ ve Výzvě 02 16 022. Ředitelka MŠ 
požádala o souhlas s účastí MŠ Sokolnice ve výzvě  
č. 02_16_022 podpora škol formou projektů jednodu-
chého vykazování – šablony pro MŠ. RO schválila účast 
MŠ Sokolnice v daném projektu. 
● Uzavření MŠ Sokolnice o prázdninách. Ředitelka 
MŠ zaslala žádost o schválení uzavření MŠ v době let-
ních prázdnin. V uvedené době budou pracovníci školky 
čerpat řádnou dovolenou dle plánu dovolených. RO 
schválila uzavření MŠ Sokolnice ve dnech 3. července 
2017 až 7. července 2017 (tj. tři pracovní dny) a dále od 
31. července 2017 do 31. srpna 2017. 
● Cenová nabídka na PD v ulici Zámecká (u sýpky). 
Obec obdržela vyžádanou cenovou nabídku na vypra-
cování projektové dokumentace na rekonstrukci sil-
nice Zámecká (mezi sýpkou a vstupem do areálu DpS 
Sokolnice).
RO odsouhlasila objednat projektovou dokumentaci na 
rekonstrukci silnice Zámecká v úrovni dokumentace pro 
územní rozhodnutí od společnosti VIAPONT s.r.o. 
● Úklid posypového materiálu. V jarních měsících 
by bylo vhodné uskutečnit úklid místních komunikací, 
zejména odstranění posypového materiálu ze zimních 
měsíců (i když je jej letos mnohem méně, jak v jiných 
letech). Nicméně v dubnu již začnou zemní práce na ka-
belizaci obce a postupně zasáhnou do její značné části.  
RO schválila odložit úklid místních komunikací zameta-
cím vozem až po dokončení stavebních prací na kabeli-
zaci obce a dopravních úprav v centru obce. 
● Výsadba nového živého plotu na hřbitově. Současný 
živý plot z buxusů na hřbitově napadla choroba a nelze této 
výsadbě pomoci ani prostřednictvím chemického postřiku. 
Společnost GOZ GARDEN s.r.o. nabízí odstranění nemoc-
ných dřevin a provedení nové výsadby.
RO schválila cenovou nabídku na odstranění původního 
porostu na hřbitově (živý plot) a dále schválila cenovou 
nabídku na novou výsadbu ve variantě habr – výšky  
60–80 cm. -OÚ-
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Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v květnu. Uzávěrka Sokolnického zpravodaje je v časo-

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

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Kv
ět

en
 2

01
7

1 Pondělí TJ Sokol Sokolnice Tradiční vycházka na 
Mohylu míru Sokolnice 13.00 hodin místo srazu účastníků 

bude upřesněno

6 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga muži Nové Bránice bude 
upřesněn

soupeř Sokol Nové 
Bránice

6 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga mladší 
žáci Brno-Maloměřice 12.30 hodin soupeř SHC Maloměřice

6 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga starší 
žáci Brno-Maloměřice 14.00 hodin soupeř SHC Maloměřice

7 Neděle TJ Sokol Sokolnice 2. liga mladší dorost Brno-Juliánov 13.00 hodin soupeř Sokol Juliánov

13 Sobota
Komise pro práci 
s mládeží při radě 
obce Sokolnice

Cyklovýlet „Údolím řeky 
Svitavy do Sokolnic“ 8.00 hodin místo odjezdu autobusu 

bude upřesněno

13 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga muži Brno-Bohunice bude 
upřesněn

soupeř Tatran 
Bohunice B

14 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga mladší 
žáci Sokolnice 10.30 hodin soupeř Legata 

Hustopeče

14 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga starší 
žáci Sokolnice 12.00 hodin soupeř Legata 

Hustopeče

14 Neděle TJ Sokol Sokolnice 2. liga mladší dorost Sokolnice 14.00 hodin soupeř TJ STM Olomouc

20 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga muži Brno-Maloměřice bude 
upřesněn

soupeř SHC Maloměřice 
Ban Bohunice B

21 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga mladší 
žáci Brno 13.30 hodin soupeř Handball KP 

Brno

21 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga starší 
žáci Brno 15.00 hodin soupeř Handball KP 

Brno

27 Sobota SRS Rybářské závody 
dospělých Sokolnice 6.00 hodin 12.00 hodin

27 Sobota
Komise pro práci 
s mládeží při radě 
obce Sokolnice

Zájezd do ZOO Jihlava Jihlava 8.00 hodin místo odjezdu autobusu 
bude upřesněno

28 Neděle Kulturní komise při 
radě obce Sokolnice

Zájezd do termálních 
lázní Györ Maďarsko 6.00 hodin místo odjezdu autobusu 

bude upřesněno

28 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga mladší 
žáci Sokolnice 10.30 hodin soupeř Sokol Telnice A

28 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga starší 
žáci Sokolnice 12.00 hodin soupeř Sokol Nové 

Bránice

28 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga mladší 
žáci Sokolnice 12.00 hodin soupeř Sokol Telnice A

28 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga muži Sokolnice 16.00 hodin soupeř Sokol Nové 
Bránice

Den po dni k osvobození Sokolnic
(Pokračování ze strany 1)
V půl druhé odpoledne pozorujeme letecký souboj deseti 
až patnácti stíhaček nad Sokolnicemi. Ozývá se střelba 
z kulometů a padají lehké bomby. Lidé se schovávají do 
sklepů. Po třetí hodině přechází přes Sokolnice skupina 
asi 50 ruských zajatců. Ve čtyři hodiny se koná pohřeb 
dvou obětí čtvrtečního leteckého náletu na Brno – slečny 
Jančové a pana Novotného. Průvod kráčí za velké účasti 
lidu nerušeně do Telnice. Kolik nás bude v příštích dnech 
následovat? Vracím se kolem potoka a jdu na louku. Zde 
dopadly na Junovo pole čtyři silně trhavé bomby. Bomby 

měly zasáhnout železniční most přes Zlatý potok, ale mi-
nuly ho. Po deváté hodině večer jsou slyšet silné deto-
nace. Ruské letectvo střílí po transportech. Je vidět záři 
nad bažantnicí. Od Šlapanic se ozývá zvuk sirén. Ve dvě 
hodiny v noci se okna otřásla novou silnou detonací. 
Pondělí 16. dubna 1945
V šest hodin místní strážník bubnuje a hlásí, aby zá-
kopníci ihned nastoupili na práci. Ženy a děti nemající 
úkryt se mohou nastěhovat do sklepů v Prantech. Do 
Sokolnic má přijet přes čtyřicet vozů se střelivem, které 
má být uloženo na mlatech. Dopoledne se ozývá střelba  
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z letadel. Noc je velmi těžká, většina lidí nespí a ukrývá 
se ve sklepech. Je slyšet rachot vozatajstva a vozů Čer-
veného kříže. Ptají se na směr na Brno. V noci v půlhodi-
nových intervalech následují nálety letadel. Stodola pana 
Konečného je zasažena trhavou bombou. V cukrovarské 
zahradě jsou nevybuchlé bomby.
U velkostatku je volný prodej mléka. 
Úterý 17. dubna 1945
Brzy ráno stále bombardování a rachot kulometů. Fronta 
se přiblížila. Hrozí letecké nálety a stěhujeme rodinu do 
Prantů. Dvouletý Vašík říká „vrr, bum bum“. Nechápe, 
že to, na co jsme sedm roků čekali, přijde snad zítra. Za 
rachotu děl a hukotu leteckých motorů odjíždí lidé do 
Prantů do sklepů. V sedm hodin ráno je slyšet silná palba 
děl a kulometů, těžké stíhačky a bombardéry přelétávají 
nad Sokolnicemi. Já scházím do našeho sklepa, kde píši 
tyto řádky. Jsem zde sám…
Vtom se ozývá silná detonace. Vracím se do domu. 
Elektrické světlo dosud svítí, rádio hraje. Vojáci říkají, 
že Rusové jsou již v Šitbořicích. V osm hodin palba děl  
a kulometů ustala, stále se ozývá hukot letadel a menší 
detonace. V půl jedenácté je napaden mezi cukrovarem 
a bažantnicí (u pivovarského skladu) asi osmnácti leta-
dly vojenský transport, ze kterého byla zapálena kolona 
vozů, usmrceno několik vojáků a koní. Bohužel byl zabit 
také Josef Fojtl a těžce zraněna slečna Klašková vracející 
se podél bažantnice z Kobylnic, kam šli pro chléb. Také 
na náves dopadlo několik bomb na silnici před dům pana 
Burka a pana Černého. Byli zraněni dva vojáci a pan 
František Umlášek z čísla 22. Elektrika zhasla a střepiny 
dopadly až na náš dům. 
V poledne pozorujeme ústup Němců. Je naprostý klid. Ve 
čtyři hodiny odpoledne je další nálet, v pět hodin projíždí 
Sokolnicemi několik obrněných vozidel a tanků. Navečer 
přijelo vojsko maďarské a německé, krade v neobyd-
lených domech prasata a jinou zvěř, v bažantnici střílí 
srnce. V devět hodin je napaden vojenský transport u pi-
vovarských sklepů. Noc byla klidná, až na několik náletů 
stíhaček. 
U Ježů byla zřízena jatka, u Cyrila Hájka vysílací stanice, 
u kováře Černého sklad proviantu (vše v dnešní ulici Br-
něnská). U Míčků se museli vystěhovat a usídlil se tam 
velící generál Köllner. 
Středa 18. dubna 1945
Ráno byl poměrný klid. Kolem desáté hodiny byl napaden 
vojenský transport těsně u Újezdu. Je částečně zasaženo 
sokolnické nádraží. Dozvídám se, že včerejšímu těžkému 
zranění podlehli slečna Klašková i pan František Umlá-
šek. Kolem poledne projíždí Sokolnicemi maďarské vo-
zatajstvo směrem na Tuřany. Fronta je prý padesát kilo-
metrů daleko. Od jedenácti hodin je naprostý klid. Kolem 
páté hodiny odpoledne opět začíná bombardování okolí 
Sokolnic. Stíhačkou Rata byl zabit velící generál Köllner. 
Noc probíhala celkem klidně, bylo slyšet jen ojedinělé 
hřmění děl a pohyb vojska. 
Čtvrtek 19. dubna 1945
Od páté hodiny ranní se ozývá od Brna silnější dělostře-
lecká palba. Pan Oberreiter hlásí, že Maďaři, kteří se 
v noci odsunovali, se k ránu vrátili zpět. V pět hodin ráno 

projel poslední nákladní vlak. Od šesti hodin jsou ote-
vřena skladiště v cukrovaru a lidi si odvážejí pytle cukru 
i jiného materiálu, později i s potahy, bez ohledu na ne-
bezpečí bombardování. V půl desáté otřásla okny silná 
detonace. Byl vyhozen do povětří železniční most přes 
Zlatý potok. Po desáté hodině během náletu stíhaček 
a bombardérů bylo shozeno větší množství letáků pro 
vojsko. U Ježů se prodává maso ze zabité krávy. Obchody 
a živnosti jsou od pondělí uzavřeny. Odpoledne pozoru-
jeme zvýšenou činnost letectva. Večer dochází ke každo-
dennímu nočnímu přeletu stíhaček, které shazují malé, 
ale prudce trhavé bomby. 
Pátek 20. dubna 1945
Ráno je celkem klid, lidé z Brna a dalekého okolí si od-
vážejí cukr. Situace se poněkud uklidnila. Vycházím na 
silnici pozorovat dění. Od nového rybníčku Na Stání při-
jíždějí dva tanky. Zůstávají stát u Chudáčkového a ptají 
se na cestu do Líšně. Nemají se k odjezdu. Někdo zvolal 
„Letadla!“ Rozprchneme se do domů, ale tanky neodjíž-
dějí. Asi čtyři lidé běží za mnou do našeho sklepa. Vtom 
již padají bomby. Dvůr je zavalen hustým dýmem. Dům je 
snad zasažen. Dávám rozkaz „ze sklepa ven!“ Běžíme síní 
na ulici. Nevím, co bylo zasaženo. Křičím na ostatní, aby 
běželi směrem na Stráž. Letadla shazují malé fosforové 
bombičky o váze 1–2 kg a vše kolem hoří. Pokoušíme 
se hasit – voda připravená v různých nádobách přichází 
vhod. Na pomoc přicházejí hasiči, zásoby vody docházejí 
a nosíme vodu ze studní – podaří se něco zachránit? 
Snad. Jsem popálen od fosforu, podlamují se mi kolena, 
ale znovu se dávám do práce. Kdo může, pomáhá. 
Smutná bilance pátečního poledne: 25 vyhořelých domů 
a více stodol – shozeno 400–500 zápalných fosforových 
bomb. Bohudík žádná lidská oběť.
Večer zesiluje palba od Rajhradu, obloha je rudá od po-
žárů. Je to strašidelný pohled na trčící štíty a komíny vy-
hořelých domů. Obávané noční stíhačky přilétají… jdu do 
krytu.
Sobota 21. dubna 1945
Od páté hodiny se ozývá ze všech směrů těžká palba. 
V šest hodin bubnováním strážník svolává všechny muže 
ihned na zákopy. Za bažantnicí se objevují roje pěchoty, 
kladou prý do jeteliny miny. Večer kolem osmé hodiny vi-
dím prvního zajatého ruského důstojníka se třemi muži 
a čtyřmi rukojmími. Rozmlouvám s nimi – partyzáni po-
stříleli mnoho Němců. Večer opět projíždějí tanky.
Neděle 22. dubna 1945
Ráno se opět mají dostavit všichni muži ve věku 18 až  
60 let na zákopy. Kdo nemůže, musí poslat svoji ženu. 
Během dopoledne je naprostý klid. V odpoledních hodi-
nách oživuje dělostřelba. Kolem čtvrté hodiny dopadly 
první dělostřelecké náboje, k šesté hodině dělostřelba 
zesiluje a dopadají další šrapnely. Louky jsou zaplaveny 
od vyhozeného železničního mostu přes Zlatý potok, 
který je ucpán těžkými kameny. V noci je na obloze rušno. 
Na různých místech dopadají bomby. Jedna dopadla i na 
kopec Stráž.
Pondělí 23. dubna 1945
Ráno se opět bubnuje na zákopy. Zase nejdu. V půl osmé 
dopadají šrapnely v místech za Oberreiterovou zahradou 
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směrem k zákopům. Jednotliví zákopníci utíkají. Později 
byl zasažen jeden příslušník SS a zabit přímo u zákopů. 
Kolem jedenácté hodiny přechází více družstev s pancé-
řovými pěstmi od Újezdu přes Sokolnice k Tuřanům. Asi 
sedmnáctiletí chlapci sotva jdou.
Odpoledne kolem třetí hodiny přichází jedno družstvo 
s pancéřovými pěstmi od Telnice, mezi nimi jeden Čech 
od Domažlic. Chtějí si odpočinout u vody. Z rozhovoru 
s ním poznávám, že dezertují. Chtějí koupit civil. Ráno 
prý odstřelili ještě dva tanky. Na můj dotaz, kde je fronta, 
odpovídají, že blízko. Říká, že z Rusů mají strach. Navr-
huji jim, aby zde nechali to zatížení – pancéřové pěsti. 
K mému údivu vyndávají zápalné nálože. Takové pěsti 
nemohu potřebovat. Konečně se družstva zbavuji a pěstě 
jim dávám s sebou.
Večer zesiluje střelba od Telnice i Rajhradu. Zdá se, že 
Rusové značně postoupili a ráno že nastane boj o Sokol-
nice. Kulometná palba trvá. Noční stíhačky přilétají…
Tímto záznamem končí vzpomínky pana S. Dvořáka. 

Nejdůležitějším dnem při osvobozování Sokolnic bylo 
úterý 24. duben 1945, oficiálně uváděný jako den osvo- 
bození Sokolnic. Podrobnosti o jeho průběhu jsme čer-
paly z jiných zdrojů – pamětnice paní Milady Šigutové 
a ze článku p. Dr. Františka Jandy, uveřejněného v teh-
dejších okresních novinách Směr dne 4. prosince 1964.

Úterý 24. dubna 1945
Po celou dobu války jsme se schovávali ve sklepích v tzv. 
Presshausu (číslo popisné 60) v Prantech. Byl to pros-
torný sklep a ukrývalo se tam asi osm set sokolnických 
občanů. Domácí chodili domů, protože v každé chalupě 
byl nějaký dobytek. Poslední den přicházel pan Koláček 
z domu a pár metrů před sklepem byl zasažen vojenskou 

kulkou. Přečkal celou frontu a poslední den, kdy se měl 
radovat z vítězství, zemřel. Na nádraží už byli sovětští vo-
jáci, kteří zjistili při létání, že byl zabit civil. Zaměřili se 
tedy na okolí a zjistili, že u sklepa je rušno. Byli tam dva 
němečtí vojáci a montovali do vzdušných komínků, které 
sloužily k větrání sklepa, malé bombičky. Smrti všech 
ukrytých na poslední chvíli zabránil první sovětský tank. 
Vojáci přijeli ke krytu v pravý čas. Němci chtěli celý sklep 

vyhodit do povětří. Již zapalovali šňůru, ale při této čin-
nosti byli zastřeleni. 
Asi v jedenáct hodin přišli další sovětští vojáci a my jsme 
je vítali s radostí, že je konečně konec války. Odešli jsme 
z krytu domů. Dům byl otevřený, všude spoušť, stěny plné 
krve od slepic, které vojáci v kuchyni zabíjeli. Také pes 
ležel na hnojišti mrtvý. 
Po příchodu do obce provedli sovětští vojáci průzkum 
všech obytných budov a sklepů, aby zjistili, zda ještě ne-
zůstali někde ukrytí Němci. 
Středa 25. dubna 1945
„Bylo po poledni, když jsme uslyšeli  podivný řev letadel, 
uviděli jsme na obloze tři řady bomb a už začalo peklo. 
V zápětí se ozýval nářek a kvílení raněných. Jedna bomba 
dopadla u sýpky a zranila pana Ondráčka a paní Josefu 
Doubkovou. Ta, po odnesení na bednárnu, kde se opero-
valo na kulečníkovém stolu, po operaci zemřela. Druhá 
řada bomb dopadla na nynější ulici Zahradní, kde na 
místě zabila pana Emila Vantucha. Třetí řada bomb na-
dělala škody kolem rybníka. V obci hořely domy, to byl 
poslední útok!!“

Potom už události dostaly rychlý spád. Život se pomalu 
vracel do normálních kolejí. Začali se vracet spoluob-
čané z koncentračních táborů. Jedním z nich byl generál 
Vladimír Janko, který velel našemu tankovému útvaru 
při osvobozování Ostravy. Po návratu z Anglie jsme při-
vítali Antonína Macenauera, který byl u letectva. Poru-
čík letectva Václav Haňka byl sestřelen nad kanálem La 
Manche. Vrátil se také František Vrbas, jehož příběh zve-
řejníme v příštím čísle Sokolnického zpravodaje. 
 -M. Mifková, J. Čermáková-

Letecké neštěstí u Sokolnic
Událost proběhla 11. dubna 1989 zrovna v době, kdy 
jsem byl ve službě na nadřízeném velitelském stanovišti. 
U silnice Sokolnice-Telnice, nedaleko vlakové zastávky, 
letoun MiG-21US (výr. č. 07685146, ev. č. 0746) narazil 
do země. V letounu zahynuli dva příslušnící 8. slp, piloti 
pplk. Ladislav Mikeš a mjr. Karol Bencalík. 
Jedním z úkolů stíhacího letectva byl i nácvik zteče na 
pomalu letící cíl. Ten v podmínkách československého 
letectva nejčastěji simulovaly vrtulníky. Tak tomu bylo  
i v dubnu 1989 u 8. slp na letišti Brno-Tuřany. Ve pro-
spěch 8. slp zde působil bitevní vrtulník Mi-24 D od  
51. vrtulníkového pluku z Prostějova
Osádka vrtulníku zteč schválila, ale následné odpovědi 
se již nedočkala. Na rádio se místo toho jen ozývalo vo-
lání řídícího létání, volajícího neustále volací znak stí-
hače. Řídící létání si nakonec po marném volání stíha-
cího letounu vyžádal od osádky vrtulníku jejich polohu  
a dal povel točit doleva „za tím černým dýmem“. Kapi-
tán vrtulníku npor. Šebesta otočil Mi-24 a západně od 
nádraží Sokolnice nalezli v zemi díru, z které vycházel 
kouř. Okolo byla hromada trosek, především zbytky křídel 
a ocasních ploch. Po udání přesné polohy obdržela po-
sádka vrtulníku rozkaz přistát v místě tragédie. To se již 
k troskám letounu sbíhalo větší množství lidí, kteří celou 

Presshaus – úkryt většiny sokolnických občanů za II. světové války
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událost sledovali od nedalekého nádraží. Palubní technik 
ještě stačil lidi odehnat a v tu chvíli zbytky letounu v zemi 
vybuchly.
Vyšetřovací komise dospěla během vyšetřování k závěru, 
že se osádka stíhacího letounu působením silného jižního 
větru nechala snést severně od osy zteče. Při opravě své 
chyby pak pravděpodobně razantně přitáhla řízení, ztra-
tila vědomí a neřízený letoun Mig-21 v malé výšce přešel 
do klesání, které ukončil nárazem kolmo do země. Bylo 
zřejmé, že pokud osádka neprovedla katapultáž, neměla 
šanci na přežití. Zároveň na místo dorazila první vozidla 
vojáků. První co bylo, tak hasičům sdělili, že letoun nebyl 
vyzbrojen, že nemůže dojít k výbuchu zbraní. 
Nácvik ztečí proti pomalu letícím cílům touto katastrofou 
u československého letectva skončil.
A ještě přiložím svoji autentickou výpověď o události: ha-
várii letadla ohlásil očitý svědek, přesunul jsem se tedy 
na nádraží ČSD, kde jsem zjistil výpravčího, který telefo-
noval hasičům a na policii. Tento mi popsal havárii tak, 

že vrtulník letěl od východu na západ k Modřicím podél 
nádraží v defilé a stíhač na něj nalétával zezadu šikmo. 
Těch útoků bylo více, takže jakmile prolétávali okolo, šel 
se dívat ven na perón. Při posledním útoku však viděl, 
že stíhač při zteči nezačal vybírat nahoru, ale místo vy-
brání se otočil na záda a zmizel mu za stromy za kolejemi  
a vzápětí uslyšel ránu, výbuch a dým. Toto pozoroval ve 
vzdálenosti cca 250 m. Ihned volal hasiče a policii, vrtul-
ník se po chvíli vrátil a kroužil nad místem havárie. Ptal 
jsem se jej, zda od letadla něco odlétlo (kabina nebo těla 
pilotů), ale dle něj to byl okamžik a letadlo se zapíchlo do 
země. Toto zjištění jsem potom předal jistému důstojní-
kovi, který nějak koordinoval činnost na místě havárie. 
Od něj jsem měl potvrzené, že v letadle byli dva piloti,  
z nichž jeden měl dělat zálet po dovolené. Po nějaké 
době nedaleko místa byl zbudován malý pomníček, na 
kterém je napsáno, že dne 11. dubna 1989 tragicky za-
hynuli pplk. ing. Vladimír Mikeš a mjr. ing. Karol Bencalík 
při plnění úkolu.                                            -Václav Hůrka-

Mezinárodní Policejní mistrovství ČR v jezdectví s doprovodným 
programem, které proběhne dne 26. a 27. května 2017

Na konci měsíce května, a to v sobotu 27. května 2017 
se uskuteční již dvacátý ročník Mezinárodního Policej-
ního mistrovství České republiky v jezdectví v brněn-
ském jezdeckém areálu Panská Lícha. Návštěvníci si od  
10. hodiny ráno, kdy závody začínají, budou moci pro-
hlédnout skokové derby, kdy koně s jezdci budou pře-
konávat dráhu s přírodními i parkurovými překážkami. 
Následovat bude divácky velmi atraktivní disciplína – po-
licejní parkur. Jezdci na koních budou čelit výzvám, jako 
je průjezd ohněm nebo přechod přes sklopnou lávku. 
I letos se závodů zúčastní řada policistů ze zahraničí. 
Kromě samotných závodů se návštěvníci mohou těšit na 
bohatý doprovodný program. K prohlédnutí bude výstroj 

a výzbroj policistů, včetně moderních vozů či motocyklů. 
Vstup pro všechny návštěvníky je bezplatný. K dopravě 
do areálu Panská Lícha doporučujeme využít městskou 
hromadnou dopravu (autobus č. 57, zastávka Panská  
Lícha).  
Sobotním závodům bude předcházet páteční slavnostní 
defilé jízdních jednotek centrem města Brna. Krátce po 
třetí hodině odpoledne začíná na Moravském náměstí 
koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky.  
O půl páté proběhne slavnostní defilé ekip policejního 
mistrovství v jezdectví. Také vstup na páteční slavnostní 
defilé i koncertní vystoupení, kam všechny zájemce  
srdečně zveme, je bezplatný. ■

Okénko do Mateřské školy
Na jaře, na jaře   Čáp veze sluníčko,
čáp jede v kočáře, točí se kolečko,
hej hopy, hej hopy, hej hopy, hej hopy, 
hej hopy, hop.  hej hopy hop!

● Jaro se nezadržitelně blíží. I my se těšíme a tak na 
procházkách netrpělivě pozorujeme objevení prvních po-
slů jara v zahrádkách a nasloucháme veselému zpěvu 
ptáků.
● I v měsíci březnu nadále pokračujeme 1x týdně  
v účasti předškolních dětí na kurzech plavání v plavec-
kém bazénu v Blučině. 
● Kromě pravidelné přípravy předškoláků věnujeme 
pozornost také skupinkové práci celé třídy, během níž 
se kromě získávání samostatnosti a zodpovědnosti dětí 
snažíme také o pravidelné a soustavné rozvíjení spolu-
práce mezi dětmi všech věkových skupin.

● Rodičům všech dětí jsme nabídli konzultační hodiny. 
Během nich měli rodiče příležitost si individuálně, neru-
šeně a otevřeně  pohovořit s třídními učitelkami o jejich 
dítěti.
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● Budoucí prvňáčci navštívili Základní školu v Sokol-
nicích, kde děti prožily společně se současnými prv-
ňáčky celou vyučovací hodinu a dozvěděly se, co je ve 
škole čeká, co všechno se naučí a nač se mohou těšit do 
„velké“ školy. 
● Protože již opravdu netrpělivě očekáváme pravý 
příchod jara, rozloučili jsme se zimou tradičním vyne-
sením Moreny. Na její cestu po Zlatém potoce vedoucí 
do dalekých krajů ji děti doprovodily veselými říkankami  
a písničkami. 

● Do školky zavítala za dětmi paní Sandra Riedlová  
z loutkového divadla RADOST s pohádkou „O zajíčkovi“, 
již děti zhlédly během jednoho čtvrtečního dopoledne.
● I děti umí pro ostatní kamarády ve třídě zahrát zná-
mou pohádku. Tentokrát to byla pohádka „Jak pejsek  
s kočičkou pekli dort“.
● Už tradicí se stal Den otevřených dveří v mateřské 
škole, během něhož mají možnost nejen rodiče s  dětmi, 
které se teprve chystají na předškolní docházku, navštívit 
prostory naší mateřské školy, nýbrž také i ostatní sokol-
ničtí obyvatelé. Tuto příležitost někteří využili v odpoled-
ních hodinách ve čtvrtek 6. dubna 2017. ■

Školní koláč
Dne 10. března 2017 proběhl již  
7. ročník soutěže Školní koláč. Pekly 
se dorty, pletýnky, koláče, donuty, 
muffiny či marcipánové moučníky. 
Všechny lákaly k nakousnutí. Usta-
novili jsme porotu, která ochutná-
vala vystavené cukrářské výtvory  
a bodovala chuť i vzhled. Výstavy  
se zúčastnilo 27 výrobků ze 13 tříd  
a 3 školních družin.
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V kategorii pečené dorty zvítězila 7. třída  s výrobkem „Ba-
revné srdíčko“. V kategorii nepečených dortů zvítězili žáci 
školní družiny Šikulové s „Letním osvěžením“. V katego-
rii slané pečivo vyhráli žáci 6. třídy se „Slanou růžičkou“  
a v poslední kategorii kusové pečivo vyhrála 1.A se „Slu-
nečnicovými křupavými hrudkami“, v žákovském hlaso-
vání zvítězila 8. třída s „Jednorožci Kevina“. 
Děkuji všem učitelům za vedení žáků k práci a kreativitě, 
taky zodpovědnosti, pracovitosti a pečlivosti a nemohu 
zapomenout poděkovat také realizačnímu týmu žáků  
8. třídy, kteří mají velkou zásluhu na hladkém průběhu 
akce a přípravě výstavy.
Výherci dostali sladké odměny, diplomy a zlatou vařečku 
a již teď se těšíme na příští 8. ročník této oblíbené akce.

-Lenka Vymazalová, Jan Schoř, žáci 8. třídy, 
Mgr. Helga Finková-

Přebornice Moravy jsou ze Sokolnic
V Olomouci se 24. března 2017 uskutečnilo finále Mo-
ravy v poháru základních škol ve florbale a stejně jako  
v loňském roce, tak i letos se do něj probojovala děv-
čata z naší školy. A oproti minulému ročníku, kdy děvčata 
skončila 7. na Moravě, letos náš tým dosáhl obrovského 
úspěchu a celý turnaj jsme opanovali bez ztráty bodu. 
V základní skupině jsme porazili Pohořačky 3:2, Kočky  
z Chocně 6:3 a domácí Lutín 6:4. V semifinále jsme pora-
zili opět Pohořačky, tentokrát 4:0 a ve finále jsme vrátili 
prohru z krajského finále Mládežce ze Znojma 3:2. Ob-
rovská gratulace patří všem hráčkám, trenérům a asis-

tentkám. A teď se pořádně připravit na republikové finále 
v Praze – jedem, Frajerky Sokolnice, jedem!!!

-Mgr. David Elicer-

Školní reportér
V listopadu 2015 se uskutečnilo stěhování knihovny do 
nových prostor, které se nachází v S-PASÁŽI v centru obce 
Sokolnice. Slavnostně byla knihovna ale otevřena až  
v prosinci téhož roku. A tak jsem navštívila paní knihov-
nici Šebestovou, abych položila pár otázek. 

Jak jste spokojena v novém prostředí?
Knihovna je vybavena novým a moderním nábytkem,  
a proto se mi v příjemném a pěkném prostředí dobře 
pracuje. A také je na rozdíl od původních stísněných pro-
stor daleko vhodnější k pořádání různých akcí pro děti  
i dospělé.
Kolik knih máte celkem v knihovně?
V nových regálech najdete přes 9.000 svazků knih růz-
ných žánrů.
Jaký žánr je mezi čtenáři nejoblíbenější?
Nejčtenějším žánrem je samozřejmě beletrie.
Kolik čtenářů je v knihovně evidovaných?
V knihovně evidujeme 405 čtenářů.
Jaké zajímavé akce se v knihovně konají?
Každý měsíc v rámci programu „Celé Česko čte dětem“ 
připravujeme pro nejmladší čtenáře zajímavé čtení. Le-
tos už podruhé jsme se zapojili do projektu pro děti „Noc  
s Andersenem.“ Pro dospělé jsme uskutečnili besedy, se-
tkání a povídání nad knihou.
Myslím, že se podařilo v Sokolnicích vytvořit pěkné pro-
středí a i návštěvníci, kteří knihovnu navštíví, to oceňují.
Děkuji za rozhovor. -Žaneta Hotová, žákyně 9. třídy-
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Vynášení Morany
Zhyň Moreno, zhyň,
po voděnce plyň!
Kdybys z vody utekla,
dostaneš se do pekla!“
Tak volaly děti při házení Moreny do potoka, aby zima 
skutečně skončila svoji vládu a předala moc nad příro-
dou jaru.
TJ Sokol Sokolnice v neděli 2. dubna 2017 od 15 hodin 
uskutečnil akci s názvem „Vynášení Morany“, kde své do-
vednosti předvedly také děti z folklórního kroužku, který 
funguje pod záštitou ZŠ. Přáli jsme si hezké počasí a to 
se nám vyplnilo. Program začal před sokolovnou krát-
kým úvodem, pokračoval průvodem kolem rybníka až do 
zámku. Tam děti také zazpívaly babičkám a dědečkům  
a přes zámeckou zahradu jsme se přesunuli k lávce nad 
potokem. Vše proběhlo dle očekávání – Morenu se po-
vedlo dostat za „dědinu“. A doufáme, že tam zůstane a už 
se nevrátí. Z radosti, že už máme létečko, si děti zatančily 
a zahrály hry. Abychom si byli ve zpěvu jistější, pomáhali 
nám svým hudebním doprovodem Michal Kučera, Pavel 
Juřeník a Karolínka Janoušková. Občerstvení zajistily  

sestry z TJ Sokol v altánku, kde bylo možné pořídit i jarní 
dekorace. Velké poděkování patří nejenom TJ Sokol So-
kolnice, hudebníkům, ale i rodičům a dalším fanouškům 
folklóru, bez kterých by nevznikla tak úžasná atmosféra.
Děkujeme.
„Zimu jsme vám odnesli, léto jsme vám přinesli.“

-Martina Odstrčilová-

Noc s Andersenem
Již druhým rokem jsme se společně s knihovnou zapojili 
do tohoto úžasného projektu, který oslavuje narození 
jednoho z největších pohádkářů – H. Ch. Andersena.
Stejně jako loni jsme podvečer zahájili povídáním o An-
dersenovi a jeho rodném Dánsku. Měli jsme veliké štěstí, 
že k nám zavítal i sám pan Hans Christian. Mluvili jsme 
hodně o jeho dětství a o tom, jak bylo odlišné od dneš-
ních dětí. Děti se vyptávaly i na jeho úžasné pohádky, 
které pak s přehledem hádaly podle předmětů. Pan An-
dersen ještě děti naučil vyrábět skládaná srdce z papíru, 
které sám vymyslel a také s námi posvačil tradiční dán-
ský Drømmekage – koláč snů.
Letos slaví své výročí i český komiks Čtyřlístek a tak jsme 
část večera věnovali i jeho hrdinům. Děti viděly nejstarší 

vydání, které je v naší knihovně, dozvěděly se o jeho prv-
ním autorovi a plnily spoustu tématických úkolů. A šlo 

Povídání s panem Andersenem
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Den pro mne
Jelikož v březnu měly všechny ženy 
svůj svátek, rozhodli jsme se jim  
v tomto měsíci popřát formou uspo-
řádání dne, který přinese každé ženě 
potěšení.
První ročník Dne pro mne proběhl  
v místní sokolovně v neděli  
26. března od 10 do 17 hodin. Na 
uvítanou obdrželi všichni účastníci 

tzv. welcome drink a pak záleželo 
na každém, jak „svůj den“ prožije. 
Nabídka byla široká. Prezentovali 
se zde podnikatelé z naší vesnice 
nebo blízkého okolí. Prodávalo se 
dámské a dětské oblečení, doplňky, 
šperky či kosmetika nebo poctivé 
a tradiční produkty od menších far-
mářů a nechyběly ani služby ka-
deřníce, kosmetiček, manikérky či  
fotografky.

Doprovodný program byl také velice 
poutavý. Díky sponzorským darům 
všech zúčastněných jsme uspořádali 
dvě bohaté tomboly. Další zajímavou 
náplní byla výhra celkové proměny. 
Tu vyhrála mladá žena, která si ji be-
zesporu zasloužila nejvíce. Po jejím 
vylosování jsme ji předali do rukou 
kosmetičky, kadeřnice a módního 
butique. Kdo by si takové hýčkání 
nepřál…?

12

jim to skvěle. Když jsme zmínili Myšpulínova úhlavního  
nepřítele profesora Zádrhela, pan Andersen v něm po-
znal zloděje svého kufru, ve kterém dětem přivezl dárky. 
Zůstala po něm jen záhadná obálka. V obálce děti obje-
vily křížovku. Tajenka nás vyslala na cestu za světýlky.
Po cestě za pokladem děti plnily další úkoly: poznávaly 
vůně císařova parfému, hledaly, co se změnilo u pohádko-
vých postaviček, pomohly Myšpulínovi s pokusem se sop-

kou, snažily se obléct co nejvíce oblečení v jedné minutě 
a poznávaly pohádky ve stínovém divadle. Všechny úkoly 
splnily bravurně a nalezený poklad si plně zasloužily. 
V pokladu je čekal časopis Čtyřlístek speciálně vydaný 
k Noci s Andersenem, pamětní placka, skládačky a po-
hlednice Čtyřlístku a audiopohádka Císařovy nové šaty.  
A nechyběly samozřejmě ani bonbony. Moc jsme si to 
užili a těšíme se opět na viděnou příští rok. ■

Jedinečná proměna

Skvělý bar Módní přehlídka
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Květen v honitbě Sokolnice-Kobylnice
Měsíc květen je měsícem, který si plnohodnotně užívá 
každý myslivec. Po krátkých, studených dnech a zasně-
žené zimní krajině je tu opět rozkvetlá příroda a všude 
přítomný pohyb zvěře. 
Povinností každého člena spolku, která je spojená s tímto 
měsícem, je péče o mladou zvěř. Spárkatá zvěř začíná 
klást mláďata, hnízdí bažanti a objevují se druhé vrhy za-
jíců. Zvěř v honitbě musí mít především klid, a proto je 
úkolem myslivecké stráže, ale i všech ostatních myslivců, 
udržovat jej pomocí lovu dravé zvěře, pro kterou je mládě 
snadnou kořistí, vyhánění zvěře z polí před sečením píc-
nin a kontrola a odchyt toulavých psů a koček. 
Důležitým bodem práce každého člena mysliveckého 
spolku je vzorná asanace a přemístění krmelce. Staré 
seno se spálí a celé okolí krmelce se vydesinfikuje ně-
kterým z povolených desinfekčních přípravků. Krmelec 
se umístí na suché vyvýšené místo, v lese ve starším po-
rostu a pokud to podmínky dovolují v kryté poloze před 
větrem. Zařízení, která již další roky nemohou sloužit 

mysliveckým účelům, se zruší a během letní sezóny se 
vybudují nová.
Květnem začíná také lovecká sezóna, která předpo-
kládá zvýšené využití loveckých zařízení, jako posedů 
a kazatelen. Je proto nutné provést vždy kontrolu bez-
pečnosti, aby nedošlo k nežádoucím úrazům. Polovinou 
května začíná lov srnců I. věkové třídy, který potrvá až do  
30. září. Začátkem tohoto loveckého období se zamě-
říme zejména na tzv. paličkáře a již vytlučené jedno-
leté srnce, tzv. spičáčky, jejichž paroží dosahuje výšky  
2–3 cm. Je vždy nutné také zhodnotit stav celkové zvěře 
a dle toho naplánovat odlov pro každou loveckou sezónu. 
Plánování a evidence ulovené zvěře patří do kompetence 
mysliveckého hospodáře našeho spolku, který rozděluje 
povolenky k lovu. Dále pověřeným úřadům, státní správě 
myslivosti, podává pravidelný přehled o probíhajícím od-
lovu na předepsaném tiskopise. -Lukáš Weiss

Myslivecký spolek Na Zlatém potoce 
Sokolnice-Kobylnice-

Duben
Duben je měsícem, kdy si počasí dělá, co chce, a proto  
i včely využívají každé chvilky pěkného počasí, kdy to po-
tom vypadá jako při rojení. Matky kladou nová vajíčka a 
nové dělnice rychle zaplňují po zimě prázdné uličky mezi 
rámky. Včele to trvá od nakladeného vajíčka 21 dní do 
vylíhnutí. U trubce to je 24 a u matky 16–17 dní. Matka 
samozřejmě klade jeden druh vajíček, které oplozuje 
přiložením spermie jak pro včely nebo matky, pouze tru-
bec je neoplozené vajíčko. A pak taky záleží na velikosti  
a umístění buňky, kdy trubec má větší a vodorovně 
umístěnou, matka svisle protáhle zavěšenou buňku. A 
poslední rozdíl je ve výživě, kdy matka je krmena mateří 
kašičkou (používanou například v dermatologii).
Plochy plodu rostou zároveň s velikostí včelstva. Růst 
je podmíněn dostatkem zásob a pylu. Glycidové zásoby 
by měly mít z podletního krmení, mnohdy stačí jejich za-
víčkované zásoby pootevírat. Na jarní přikrmování jsou 
různé zkušenosti, ale někteří včelaři podněcují včelstva 
nejčastěji medocukrovým těstem. Přísun pylu je vždy 
ovlivněn počasím v dubnu, kdy nejbohatším zdrojem pylu 
jsou vrby, jívy, osiky, thuje a modříny. Ale v tomto roce je 
předpoklad, že v naší oblasti bude jarní rozvoj tak, jak 
si jej představujeme. Spíš bude v dalším období otázka 
vláhy, protože to, co nedá nebe, nedá ani rostlina a včely 
hladoví.

V tomto období včelaři už mají po prvních prohlídkách, 
odebrali zbytečné staré rámky, vyčistili u včelstev dna od 
mrtvolek, které včely nestačily vynést z úlu.
Duben je měsícem prudkého rozvoje včelstev a včelař 
by měl podle zkušeností a počasí opatrně přidávat další 
rámky s mezistěnami tak, aby včelstva byla schopná 
to prostorově uhřát. Jinak by hrozilo podchlazení plodu  
a zbrzdění vývoje. Celý duben necháme včelstva budovat 
a plodovat. Hlavním zdrojem zásob a pylu budou květy 
ovocných stromů. A taky v naší oblasti bude možná již 
první snůška z řepky, a proto je potřeba mít včelstva  
v plné síle.
V naší základní organizaci se objednala na léčbu kyse-
lina mravenčí ve formidolových deskách, které budou 
vkládány průběžně po vytáčení. Léčba varidolem bude 
na podzim průběžně fumigací.

-Václav Hůrka-

Prodej nemovitosti
Zemědělské družstvo Sokolnice prodává  samostatně 
stojící objekt „Ranče“. 
Jedná se o samostatně stojící zemědělskou stavbu  
v Sokolnicích na ulici Kobylnická č.p. 381.
Pro bližší informace volejte 
tel. číslo: 734 653 279, p. Mangerová

inzerce

Zlatým hřebem nedělního odpole-
dne byla módní přehlídka. Ta byla 
opravdu velkolepá a sklidila veliký 
úspěch!
Postaráno bylo také o občerstvení.  
A že nabídka byla pestrá! Pro všechny 
návštěvníky byly připraveny saláty, 

zdravé ovocné kelímky, míchané alko 
i nealko nápoje a samozřejmostí byla 
i káva se sladkými dezerty.
Velice rádi bychom touto cestou po-
děkovali všem, kteří se podíleli na 
celkové realizaci dne pro ženy. Ať už 
všem, kteří pomáhali s přípravami, 

prodejcům, návštěvníkům, model-
kám a také našim manželům a pří-
telům za trpělivost a hlídání dětí, 
protože my ženy si čas od času, 
stejně jako muži, potřebujeme něja-
kým způsobem udělat čas samy pro  
sebe. ■
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Některé změny insolvenčního zákona týkající se oddlužení
Na přelomu roků 2016 a 2017 byla 
Parlamentem ČR schválena novela 
insolvenčního zákona, která nabude 
účinnosti dne 1. 7. 2017. Novela se 
zásadním způsobem dotýká nej-
častějšího způsobu řešení úpadku, 
a to oddlužení fyzických osob. No-
vela mj. upravuje okruh osob, které 
mohou podat návrh na povolení  
oddlužení. 
Na jednu stranu bude možno po-
žádat o oddlužení i s dluhy z pod-
nikání, aniž by věřitelé z podnikání 
s tímto museli výslovně souhlasit, 

neboť zákon stanoví předpoklad, že 
takový věřitel s návrhem na povolení 
oddlužení souhlasí, pokud nejpoz-
ději spolu s přihláškou své pohle-
dávky výslovně nesdělí, že s řeše-
ním úpadku oddlužením nesouhlasí,  
a toto své stanovisko odůvodní. Toto 
by mělo umožnit povolení oddlužení 
širšímu okruhu osob, které mají 
dluhy z podnikání a doposud se ne-
mohly se svými dluhy prostřednic-
tvím oddlužení vypořádat.
Na druhou stranu návrh na povo-
lení oddlužení nebude moci osobně 

podat (tedy podepsat příslušný for-
mulář) osoba, která nemá vysoko-
školské vzdělání v oboru práva nebo 
ekonomie. Takováto osoba musí po-
dat návrh na povolení oddlužení pro-
střednictvím okruhu osob stanove-
ných zákonem, a to advokáta, notáře, 
soudního exekutora, insolvenčního 
správce, anebo akreditované práv-
nické osoby, která obdržela akredi-
taci od ministerstva spravedlnosti. 
Toto má omezit podávání nekvalit-
ních návrhu na povolení oddlužení 
vypracovaných samotnými dlužníky 
nebo rádoby pomocníky, které byly 
insolvenčními soudy odmítány.
Povinné zastoupení dlužníka při po-
dání návrhů na povolení oddlužení 
nebude znamenat vyšší finanční ná-
roky dlužníků na jeho sepsání, neboť 
zákon bude umožňovat odměnu za 
tyto služby pouze do výše 4.000 Kč 
(bez DPH), resp. 6.000 Kč (bez DPH) 
u manželů. Tímto má dojít k ome-
zení dalšího zadlužování dlužníků, 
kteří mnohdy za pomoc při sepsání 
návrhu na povolení oddlužení uhra-
dili různým rádoby pomocníkům ná-
sobky těchto částek, což jejich situ-
ace mohlo ještě zhoršit.
Motivací těchto změn insolvenčního 
zákona je pomoci dlužníkům v jejich 
nedobré situaci.

-Jan Parma, 
advokát a insolvenční správce-
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 ►Mám zájem o koupi bytu –  
Sokolnice, Šlapanice, Újezd u Brna, 
Modřice. Tel. 792 284 071

 ►Hledám bydlení v Sokolnicích  
a v okolí – menší RD se zahrádkou 
nebo byt 2–3+1 s balkonem.  
Tel.: 607 496 359

inzerce

Mezinárodní den žen
V pátek 10. března 2017 jsme se my, seniorky, sešly 
v počtu téměř čtyřiceti v restauraci U Husara, abychom 
oslavily tento svátek, pobavily se mezi sebou i kulturním 
programem.
Milou pozornost pro nás připravily děti ze základní 
školy, které pro každou ženu vytvořily a namalovaly přá-
níčka. Děkujeme jim i učitelům, kteří tvořivou práci dětí 
podpořili. 
V úvodu jsme si připomněly, proč se vlastně 8. březen 
slaví jako Mezinárodní den žen. Původně bojovaly za rov-
noprávnost. Nyní už můžeme oslavovat naše současné 
postavení ve společnosti, což v rámci celé zeměkoule 
není všude.  
Na setkání jsme pozvaly i starostu obce pana Libora Be-
ránka, který ochotně zodpověděl dotazy, týkající se pře-
devším stavebních úprav v obci. Potěšilo nás vyjádření 
pana starosty, že o všechny úpravy a opravy usiluje ve-
dení obce proto, aby se tu lidé cítili dobře. 

Poté už jsme se naplno věnovaly kulturnímu pro- 
gramu – volné zábavě, ochucené zábavnými historkami 
a vtipy. Vrcholem bylo vystoupení hudební skupiny p. Mi-
chala Kučery, který nám produkci nabídl bez nároku na 
odměnu. Kdo chtěl, mohl poslouchat, přidat se ke zpěvu 
nebo si i zatančit.  -J. Čermáková-
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Periodický tisk územního samosprávného celku  
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice,  
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Je vydáván desetkrát ročně. Místo vydávání Sokolnice. 
Nemá žádné regionální mutace. 
Náklad 900 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. 
Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.
Evidenční číslo tisku  
přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání Sokolnického zpravodaje č. 4 
je 19. 4. 2017. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 5 je 11. 5. 2017.

Kontakt inzerce:  
Ivanka Hamanová, e-mail: hamanova@sokolnice.cz

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

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

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

Portál Šlapanicko.info 
Portál Šlapanicko.info už 3 roky informuje o aktuálním 
dění v regionu.
Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst 
aktuální zprávy anebo naplánovat akci na víkend? Na 
webovém portálu www.Slapanicko.info najdete vše, co 
o dění v regionu chcete vědět.
Portál Šlapanicko.info je v provozu od roku 2014 a po-
stupně se z něj stal největší informační web v regionu. 
Šlapanicko.info denně přináší informace o všem, co se  
v regionu děje. Portál není zaměřený na specifické téma, 
a proto si na něm každý najde něco zajímavého.
Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky 
zaměstnání a brigád na Šlapanicku. Firmy a personální 
agentury zde zadávají volné pracovní nabídky. Nejnovější 
nabídku míst ve vašem okolí najdete na www.slapanicko.
info/prace.
Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regio-
nálních akcí. Pozvánku můžete publikovat v přehledném 
seznamu událostí z celého regionu na adrese www.sla-
panicko.info/kalendar-akci/. Nejzajímavější a nejčtenější 
akce se automaticky zveřejní na regionální facebookové 
stránce, kde ji uvidí stovky fanoušků.

Portál Šlapanicko.info podporuje regionální dění a spolu-
pracuje s řadou institucí v regionu, např. Muzeem Brněn-
ska a Městskou knihovnou Šlapanice. Píšeme o Šlapa-
nicku pro Šlapanicko. ■
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DOPRAVNÍ ÚPRAVY V CENTRU OBCE – UZAVÍRKA KOMUNIKACÍ A PŘESUN 
AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK – II. ETAPA

Vážení občané,
s ohledem na skutečnost, že dne 24. dubna 2017 započne v centru obce II. etapa dopravních úprav, 
dovolte mi, abych vás informoval o přechodných změnách v dopravě, které se k této stavbě budou od 
tohoto data pojit. 

UZAVÍRKA KOMUNIKACÍ:
Uzavírka silnice č. II/418 v obci Sokolnice (jednosměrně) v ulici Komenského od křižovatky s ulicí 
U Rybníka po křižovatku s nám. Zbyňka Fialy ve směru na Brno bude provoz uzavřen a veden po objízd-
ných trasách (ulicí Moravská a V. Haňky). 
Ve směru od Brna na Újezd bude průjezd ulicí Komenského zachován, tentokráte v levém jízdním 
pruhu.
Uzavírka silnice č. III/4182 v obci Sokolnice – úplná (u kapličky oboustranně), od křižovatky s ulicí Ko-
menského po nemovitost č. p. 24. Délka uzavírky: cca 90 m. Příjezd na Masarykovu ulici bude možný 
po Telnické ve směru od Telnice a ve směru od nám. Zbyňka Fialy po ulici Krátká–Pod Stráží–Tel- 
nická–Masarykova, resp. Pod Stráží–Telnická–Masarykova.

PŘESUN AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Osobní linková doprava: Po celou dobu trvání uzavírky silnice č. II/418 v termínu od 24. dubna 2017 
do 22. května 2017 bude objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy ve směru do Brna vedena 
ulicemi  Kobylnická, Zámecká, Moravská a Václava Haňky, tak jako ostatní doprava. Po celou dobu 
trvání uzavírky bude objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy ve směru do obce Kobylnice ve-
dena ulicí Kobylnickou. 
Autobusová zastávka Sokolnice, Obecní úřad, pro směr do Brna, bude i nadále přeložena na ulici Vác-
lava Haňky. Autobusová zastávka Sokolnice, Obecní úřad, pro směr do obce Kobylnice bude dočasně 
přeložena na ulici Kobylnickou za křižovatku se silnicí č. II/418. Autobusová Zastávka Sokolnice, zámek 
pro směr do obce Kobylnice bude dočasně přeložena na ulici Kobylnickou, před areál firmy Demos.
Autobusová zastávka Sokolnice, Obecní úřad, ve směru do Újezdu u Brna, bude přemístěna do pro-
storu mezi křižovatkami nám. Zbyňka Fialy–Krátká a Komenského–Pod Stráží .

UZAVŘENÍ PŘECHODŮ A OBCHŮZNÁ TRASA
Uzavření přechodů: Od 24. dubna 2017 budou i nadále uzavřeny oba přechody pro chodce na Masary-
kově ulici (u kapličky). Příslušným dopravním značením bude vytyčena obchůzná trasa.

Vážení občané, dopravní úpravy v centru obce se dostaly již do své druhé poloviny, přesto vás i na-
dále prosíme, abyste do samotného ukončení stavebních úprav důsledně dbali zvýšené opatrnosti 
a především respektovali dopravní značení. Již předem děkujeme za vaše pochopení.

Uvedený text se vztahuje k mapám (viz barevná příloha) Situace přechodného dopravního značení.

-starosta-


