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VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC LEDEN 2010ZDARMA

Schválení výše vodného a stočného na rok 2010.
Rada schválila předloženou výši vodného a stočné-

ho na rok 2010. Jeho základní výše zůstává nezmě-

něna, zvyšuje se pouze DPH o jedno procento.

Sdělení MěÚ Šlapanice. Rada se seznámila se 

stanoviskem MěÚ Šlapanice, který od 1. 1. 2010 

ukončí kurýrní službu, která zajišťovala předávání

žádostí a hotových občanských průkazů mezi mat-

ričními úřady a MěÚ Šlapanice. Zákon obcím

s matrikou ukládá: „Matriční úřady předají řádně

vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu

příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností“.

Protože je ekonomicky i časově nemožné zajišťovat

převoz těchto žádostí autem, rozhodla rada, že žá-

dosti se na MěÚ Šlapanice budou zasílat poštou 

1 až 2x měsíčně. 

Změna ceny stavby. Obec má s firmou VHS 

Brno a. s. uzavřenou smlouvu na „Zkapacitnění 

přívodu vody do obce Sokolnice“. Tato stavba se

skládá ze dvou objektů – stavby vodovodu (a vodo-

vodního přivaděče) a dále stavby plynovodu.

Zatímco u vodovodu došlo k nárůstu ceny cca o dva

tisíce korun, u plynovodu došlo k poklesu ceny

o cca 22,7 tisíc. Protože se nerealizovala stavba ply-

novodu do kasáren na Prackém kopci, sníží se cena

i o tuto část stavby. Celkové snížení ceny plyno-

vodních řadů tedy činí cca 4,7 milionu. Uvedené

ceny jsou bez DPH. 

Odpady 2010 – ceník služeb, rozsah a místa se-
parace. Rada schválila návrh ceny za odvoz a li-

kvidaci odpadů v letošním roce. Svoz komunálního

odpadu bude celoročně zajišťovat firma SITA v sou-

ladu s uzavřenou smlouvou. Odvoz separovaných

složek odpadů (sklo, papír, nápojové kartony

a plasty) byl u nich objednán jen do konce března

2010 a poté budou kontejnery rozmístěné po obci

staženy do sběrného dvora. Provoz sběrného dvora

se předpokládá od února 2010, asi dva měsíce bu-

dou tedy oba systémy sběru separovaného odpadu

probíhat současně. 

Úprava rozsahu zeleně kolem sběrného dvora
odpadů. I přes určité nedostatky v zadávací doku-

mentaci a výkazu výměr provedla firma STRA-

BAG stavbu sběrného dvora v plném rozsahu dle

projektu, bez požadavku na nějaké vícepráce.

Nicméně velikost asi dvaceti stromů, které budou

vysazeny kolem areálu, není nikde blíže určena,

a firma v nabídce ocenila malé sazenice. Starosta

proto navrhnul, aby se stromy vysadily již vzrostlé,

a tak co nejdříve začaly plnit svoji funkci. To 

znamená zvýšení ceny o cca 6 tisíc. Rada návrh 

schválila. 

Prodloužení smlouvy s JUDr. Hlávkou. Rada ob-

ce schválila prodloužení smlouvy na výkon předse-

dy přestupkové komise s JUDr. Hlávkou i na rok

2010. Přestupková komise tedy bude v obci Sokol-

nice i v letošním roce.

Termíny zasedání rady a zastupitelstva. Rada

obce schválila termíny zasedání rady a zastupitel-

stva v roce 2010 včetně termínů, kdy bude vychá-

zet Sokolnický zpravodaj. Seznam je zveřejněn

v chodbě obecního úřadu a na webu obce

Sokolnice.

Nezaměstnaní v zimním období. Starosta infor-

moval radu, že se dotazoval na úřadu práce a byl 

opětovně ubezpečen, že občané evidovaní na úřadu

práce v zimě nesmějí pracovat. Obec s nimi však

může uzavřít Dohodu o provedení práce na úvazek

nižší než 0,5 s měsíční mzdou nižší než 50 % mini-

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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mální mzdy. Rada schválila, aby s nimi byla uza-

vřena dohoda o provedení práce od prosince 2009

do února či března 2010. 

Žádost o povolení plesu – ZŠ Sokolnice. Rada

souhlasí s organizací školního plesu dne 22. 1. 2010

od 20.00 hod. do 02.00 hod. Současně s kladným

stanoviskem obce obdrží organizátoři výzvu k za-

jištění řádné pořadatelské služby nejen v prostorách

sokolovny, ale i bezprostředního okolí. Úspěšnost

této služby může mít vliv na případné příští povo-

lení hudební produkce po 22.00 hodině. Současně

rada schválila dar do tomboly v hodnotě cca Kč 500.

Reklamace stavu vozovky Hasičská – fy Vašstav.
V prosinci proběhlo místní jednání mezi obcí a fir-

mou Vašstav ve věci reklamace povrchů zpevně-

ných ploch v nové výstavbě na ulici Hasičská.

Jedná se celkem o čtyři místa, kde je vozovka pro-

padlá. Zástupce Vašstav a starosta sepsali zápis, ve

kterém se dohodli na tom, že oprava proběhne až

v jarních měsících s tím, že k platnosti dohody je

třeba souhlasu rady obce. Rada s tímto řešením

souhlasí. 

Stížnost na zemní práce prováděné firmou 
VIVO. Rada se seznámila se stížností na  propadlý

chodník u domu na ulici Na Padělkách. K propade-

ní došlo v místech, kde firma VIVO CONNECTI-

ON prováděla zemní práce a pokládku telekomuni-

kačního vedení. Rada ukládá starostovi zaslat firmě

VIVO výzvu k provedení opravy. Současně rada

schválila prodloužení termínu dokončení stavby 

telekomunikačního zařízení na ulici Telnická

a Krakovská do konce března 2010. Firma bude

současně vyzvána ke zkvalitnění poskytovaných

služeb, neboť jsou ze strany občanů naší obce ter-

čem oprávněné kritiky.

Záplavové území Zlatého potoka. Obec obdržela

sdělení Krajského úřadu JM kraje o posuzování no-

vého záplavového území toku Říčka (Zlatý potok).

Podklady, na základě kterých má být nové záplavo-

vé území vyhlášeno, jsou však chybné. Podklady

ještě stále uvádějí, že je v areálu bývalého cukrova-

ru zaklenutá část toku a podobně. Proto bylo na

KrÚ JM kraje zasláno nesouhlasné stanovisko

s tímto návrhem a požadavkem na opravu údajů, na

základě kterých bude nově záplavové území posou-

zeno. 

Výběr pracovníka na sběrný dvůr odpadů. Rada

se v prosinci seznámila s nabídkami několika ucha-

zečů o místo pracovníka obsluhy sběrného dvora

odpadů. Vzhledem k tomu, že doposud probíhá

schvalování provozního řádu na hygienické stanici

a krajském úřadě, není reálné zahájit provoz od 

1. 1. 2010, jak se předpokládalo. Reálný termín

zprovoznění je v únoru 2010. Termín pro podávání

nabídek byl stanoven od 29. 10. 2009 do 10. pro-

since 2009. I po 10. 12. 2009 však volali ještě dal-

ší zájemci a dotazovali se, zda je obec může ještě

do seznamu uchazečů zařadit. To však nebylo mož-

né. Proto rada schválila, aby se znovu zveřejnila

„Veřejná výzva k přihlášení zájemců na místo

správce sběrného dvora odpadů Sokolnice“ a ter-

mín pro podání přihlášek byl prodloužen do 13. led-

na 2010. Obec tak může získat větší počet zájemců

a mezi nimi si lépe vybrat. 

Zastavovací studie kasárna Předky. Rada se se-

známila s návrhem zastavovací studie kasárna

Předky, kterou předložil zájemce o koupi pan Petr

Tuháček. Rámcově rada nemá připomínky k před-

loženému materiálu. Nicméně se jí nelíbí některé

malé pozemky (nejmenší výměra by měla být cca

400 m2), předsunuté garáže u chodníku nejsou

vhodné (nedá se před nimi parkovat) a podobně.

Vzhledem k jednoduchosti studie se z ní nedá příliš

vyčíst, a proto rada rozhodla vyzvat zpracovatele

k předložení detailnějšího materiálu a jeho průběž-

nou konzultaci s Atelierem Projektis. 

Žádost společnosti BM Foundry s. r. o. Pan Petr

Hirschner s podnikáním končí, odchází do důchodu

a nabízí k odprodeji svůj areál. Jedním ze zájemců

je i firma BM Foundry s. r. o., která by zde chtěla

odlévat čistou měď pro elektrotechnický průmysl.

Rada obecně nemá k tomuto záměru negativní sta-

novisko, ale konečné stanovisko obce je podmíně-

no zjištěním souladu s územním plánem, zpracová-

ním podrobnější dokumentace s uvedením všech

negativních jevů (prach, hluk, emise, četnost dopra-

vy apod.) a návštěvou nějaké obdobné provozovny,

abychom si udělali obrázek o dopadech takovéto

činnosti na její okolí. Teprve poté vydá obec ko-

nečné stanovisko.  

Varianty výstavby v areálu bývalého cukrovaru.
Rada projednala poslední dvě varianty výstavby.

Bylo rozhodnuto vybrat variantu se 17 bytovými
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domy, 4 rodinnými domy a 12 řadovými domy.

Investor bude požádán, aby tuto variantu dopraco-

val do úrovně studie, včetně dalších podrobností

o jednotlivých bytech, materiál bude doplněn o po-

hledy a podobně. Poté bude předložen radě znovu

k projednání. 

Žádost ÚMČ Brno-Slatina. Rada obce projednala

návrh na uzavření Dohody o úhradě neinvestičních

nákladů na 5 dětí z naší obce, které navštěvují ško-

lu v Brně-Slatině, a tento návrh zamítla. Rada kon-

statovala, že obec Sokolnice zřizuje devítiletou 

školu, ve které mají žáci zajištěny podmínky pro pl-

nění povinné školní docházky, tudíž podle zákona

neinvestiční náklady nehradí. 

Veřejné zasedání. V úterý 15. prosince 2009 se

v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné

zasedání zastupitelstva. Zastupitelé projednali tyto

body: 

1. Rozpočet obce Sokolnice na rok 2010. Návrh

rozpočtu byl opakovaně projednán radou. Finanční

výbor jej projednal dne 7. 12. 2009 a doporučil ke

schválení. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední

desce Obecního úřadu Sokolnice (a na www.sokol-

nice.cz) od 25. 11. 2009 do 15. 12. 2009. S předsti-

hem byl vypracován rozpis rozpočtu, který byl pro

informaci občanů zveřejněn jak na úřední desce,

tak i na webu. Rozpočet byl schválen jako vyrov-

naný s minimální rozpočtovou rezervou. 

2. Zvýšení příspěvku MŠ Sokolnice v roce 2009
o Kč 10.000. Mateřská škola financovala náklady

při akci „Den otevřených dveří v Mateřské ško-

le Sokolnice“ dne 21. 11. 2009. Prováděcí firma 

IMOS Slovácko s. r. o. poukázala obci dar ve výši

Kč 10.000 s tím, že tyto peníze mají být poskytnu-

ty školce na úhradu nákladů spojených s touto akcí.

Návrh byl schválen. 

3. Žádost pana Maksy o odkup zahrádky.
Jmenovaný požádal obec o odprodej zahrádky za

zdravotním střediskem. Rada nedoporučila zahrád-

ky za zdravotním střediskem prodávat, ale jen pro-

najímat. K návrhu rady nebyly připomínky a prodej

nebyl schválen.

4. Schválení „Zásad pro poskytování náhrady
mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva
obce Sokolnice, kteří nejsou pro výkon své funk-

ce dlouhodobě uvolněni v roce 2010“. Podle zá-

kona o obcích je povinností zastupitelstva každo-

ročně je vydat na další rok. V praxi nebyly nikdy

použity, ale zákon obci tuto povinnost ukládá.

K návrhu rady nebyly připomínky a zásady byly

schváleny.

5. Obecně závazná vyhláška číslo 01/2009 o míst-

ním poplatku za provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálních odpadů. Podle zákona o místních po-

platcích může obec vybírat místní poplatek za pro-

voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-

ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů

až do částky Kč 500 za osobu. Při stanovování vý-

še poplatku vychází zastupitelstvo z nákladů za

předcházející rok. Rada doporučila předloženou

vyhlášku schválit. K návrhu nebyly připomínky

a vyhláška byla schválena ve výši Kč 500 za osobu

a rok. 

6. Periodická inventarizace majetku obce.
Povinností obce je provedení periodické inventari-

zace majetku obce k 31. 12. 2009. Tuto inventari-

zaci prováděl v minulosti kontrolní výbor. Rada 

doporučila uložit kontrolnímu výboru provede-

ní periodické inventarizace. Zastupitelé návrh 

schválili.

7. Schválení zadání pro zpracování nového 
územního plánu naší obce. Zastupitelstvo obce

rozhodlo dne 27. 3. 2008 o pořízení nového územ-

ního plánu obce Sokolnice. V roce 2008 byly zpra-

covány průzkumy a rozbory a na jejich základě i za-

dání nového územního plánu. Projednání zadání

proběhlo od 9. 4. 2009 do 11. 5. 2009, kdy každý

mohl uplatnit u pořizovatele svoje připomínky.

Zadání bylo zastupitelstvem schváleno a projektan-

ti mohou začít pracovat na dalším stupni nového 

územního plánu. 

Po zasedání zastupitelstva zazněly výhrady k pro-

vedeným stavbám kanalizačních a jiných přípojek,

kdy stavebník nezajistil řádné zhutnění zeminy při

zásypu a dochází k následnému propadnutí chodní-

ků a dalších částí veřejného prostranství. Je třeba

mít na paměti, že za tento stav nenese odpovědnost

obec, ale ten, kdo stavbu přípojky prováděl. Obec

proto žádá všechny, kterých se to týká, aby případ-

né závady odstranili. 



S O K O L N I C K Ý  Z P R AV O D A J
4 1/2010

Poděkování
Děkujeme touto cestou členům našeho „Sboru dobrovolných hasičů obce Sokolnice“, kteří společně

s dalšími hasičskými sbory a panem Lukášem v pátek dne 8. ledna 2010 pomáhali uvolňovat zcela 

neprůjezdnou silnici mezi obcí Žatčany a Moutnice. Na komunikaci v závějích a sněhových jazycích

uvízlo několik autobusů a desítky dalších vozidel. Z jednoho vozidla hasiči zachraňovali dva cestují-

cí s diabetickými problémy a prokřehlým motoristům rozdávali horký čaj. Zapadlá vozidla spolu se

silničáři vyprošťovali až do pozdních nočních hodin.

Stejné poděkování patří i zaměstnancům naší mateřské školy a restauraci U Husara, kteří měli v pátek

„noční směnu“ a vařili horký čaj, aby hasiči měli prokřehlým motoristům co rozdávat. 

Jiří Životský, starosta obce Sokolnice

Vážení občané 
V souladu se zákonem o místních poplatcích vydala obec Sokolnice vyhlášku číslo 1/2009, platnou od

1. 1. 2010, kterou se stanoví místní poplatek za odpad v roce 2010. S textem vyhlášky se můžete seznámit

na obecním úřadě, nebo na www.sokolnice.cz. 

Postup při úhradě místního poplatku je stejný jako v loňském roce. 

1. Firma SITA CZ 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 do-

mácnost může mít jednu, dvě nebo i více popelnic. Na výši místního poplatku to nemá žádný vliv.

V platnosti zůstává i možnost přistavit k popelnici pytel s odpadem, který se již nevejde do popelnice.

Typ pytle není nijak předepsán, musí být pevný a nesmí se pod vahou odpadu protrhnout. 

2. Od ledna či února bude v provozu sběrný dvůr odpadů, kam mohou občané odkládat veškeré komu-

nální odpady, včetně velkoobjemového nebezpečného odpadu (ledničky, televizory, monitory apod.),

drobného nebezpečného odpadu (akumulátory, baterie, výbojky, zářivky, motorové i stolní oleje, zbyt-

ky spotřební chemie, obaly od barev a ředidel, atd.), velkoobjemového odpadu a tříděných složek

(sklo, tetrapakové krabice, papír, PET lahve a plasty). 

3. Sklo, tetrapakové krabice, papír, PET lahve a plasty je možné odkládat do 31. března 2010 také do

kontejnerů rozmístěných po obci. Po tomto datu budou kontejnery na tříděný odpad přemístěny do

sběrného dvora.  

4. Místní poplatek za odpad platí i majitel nemovitosti, ve které není k pobytu přihlášena žádná osoba,

a to ve výši Kč 500 za rok.

5. Místní poplatek se hradí jednou ročně, a to do 30. března 2010.

6. Poplatek hradí všechny fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu v obci Sokolnice. 

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

8. Poplatek za domácnost může být odveden společným zástupcem. Společný zástupce může odvést po-

platek za celou domácnost, nebo jen její část. Zákon stanoví, že společný zástupce musí oznámit

Obecnímu úřadu Sokolnice (nejpozději do 30. 3. 2010) jména a data narození osob, za které poplatek

odvádí. V praxi to ale neznamená, že s vyplněným tiskopisem i penězi se musí dostavit společný zá-

stupce na obecní úřad osobně. Stačí, když doma podepíše a čitelně vyplní přiložený tiskopis a pošle

jej poštou, po nějakém příbuzném či známém na obecní úřad. Úhradu je možné provést osobně v po-

kladně obecního úřadu, poslat složenkou nebo převodním příkazem na účet obce. U občanů, kteří 

budou hradit poplatek v hotovosti v pokladně obecního úřadu, doporučujeme předávat vyplněný 

tiskopis společně s platbou (pro zjednodušení administrativy). 

9. Občané, kteří budou platbu provádět převodem z účtu, zašlou finanční prostředky na účet obce

Sokolnice k KB a. s., číslo účtu 6429641/0100 a použijí jako variabilní symbol číslo popisné nemovi-
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tosti, za kterou je poplatek odváděn. V případě nemovitosti, kde je více bytových jednotek, doplní se

za číslo popisné i číslo bytu (bez mezer, pomlček apod.). V případě úhrady poplatku bezhotovostním

převodem za více než jednu osobu je nutné ve stejném měsíci doručit na OÚ Sokolnice vyplněný 

tiskopis s uvedením, za které osoby byl poplatek odveden.  

10. Nebude-li poplatek odveden do 30. 3. 2010, nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním

výměrem a tuto částku může zvýšit na trojnásobek. Nesplní-li občan povinnost nepeněžitého plnění

(např. uhradí poplatek za více osob a nedoručí řádně vyplněný tiskopis s uvedením, za koho je ještě

poplatek uhrazen), může mu být udělena pokuta do celkové výše 2 miliony korun. 

11. Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které mají  trvalý pobyt v domově důchodců a děti narozené 

v roce 2010. 

12. V případě změn v průběhu roku se poplatek hradí v poměrné výši do 30 dnů ode dne změny.

Další informace můžete obdržet na OÚ Sokolnice v kanceláři starosty obce. 

Životský Jiří v.r., starosta 

Výňatek ze zákona č. 128/2000 Sb. úplné znění zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění

§ 31
§31 (1) Budova musí být označena popisným číslem, pokud není dále stanoveno jinak.

§31 (5) Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude 

budova označena. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné.  

§ 32
§32 (1) Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem

a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.

V současné době je většina nemovitostí v obci označena čísly domovními jednotného vzhledu tabulkou ve

velikosti 25 x 20 cm bílé barvy s černým číslem v černém rámečku. Přesto některé nemovitosti i ve starší

zástavbě nemají toto označení. Cílem obecního úřadu je dosáhnout celoplošného označení domů vzhledo-

vě jednotnými tabulkami – viz výše citovaný zákon. Obecní úřad zajistí tabulky  s čísly popisnými pro 

jednotlivé domy v obci, které doposud takovou tabulku s číslem nemají. Žádáme proto obyvatele, aby se

obrátili s požadavkem o chybějící tabulku na obecní úřad u paní Zmrzlé.

Již dnes jsou k dispozici některá domovní čísla z číselné řady do 600. Občané si je mohou vyzvednout.

Cena jedné tabulky je 50 Kč. Tabulky s vyššími čísly jsou objednané, jakmile budou dodány, budeme 

Vás informovat.

Domovní čísla

Tělocvičná Jednota Sokol Sokolnice

pořádá v sobotu 13. února 2010 v sále místní sokolovny tradiční

,,ŠIBŘINKY“
Hraje skupina Bonapart.   •   Začátek ve 20.00 hodin.

Srdečně zvou pořadatelé, masky vítány.

pořádá pro děti v neděli 14. února 2010 v sále místní sokolovny maškarní karneval 

„DĚTSKÉ RADOVÁNKY“
Můžete se těšit na odpoledne plné soutěží, tance a nebude chybět nějaké to překvapení.

Začátek ve 14.00 hodin.   •   Těšíme se na hojnou účast.
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Na začátku prosince se v restauraci U Husara se uskutečnilo setkání našich spoluobčanů, kteří v letoš-

ním roce oslavují svá významná životní výročí. Tuto akci připravil Sbor pro občanské záležitosti pod 

záštitou obce za vydatné spolupráce Základní školy Sokolnice.  

Jubilanty přišel pozdravit a poblahopřát jim k jejich výročí zastupitel obce a člen obecní rady Ing. Pavel

Král. V krátkém projevu přiblížil současné dění v obci, pozvedl číši vína k přípitku a popřál všem jubi-

lantům především hodně zdraví a  životního elánu do dalších let.

Paní učitelka Eva Darmovzalová s dětmi secvičila kulturní program, ve kterém děti krásně zpívaly

a přednášely básničky. Každé jednotlivé vystoupení dětí sklidilo velký potlesk od všech přítomných.

A protože se setkání našich jubilantů sešlo v předvečer svátku sv. Mikuláše, navštívil je i Mikuláš s andě-

lem a čertíci, kteří předali všem malé dárečky od dětí v podobě pěkných přáníček vystřižených z papíru

a nápaditých svícnů.

K dobré náladě přispěli také výborní muzikanti bratři Kučerovi, kteří svou hrou na harmoniky přiměli

přítomné ke společnému zpěvu lidových písniček.

Naše poděkování patří všem účinkujícím dětem za to, jak úspěšně reprezentovaly svou školu a peda-

gogům, kteří program s dětmi připravili. Děkujeme také 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 setkání s jubilanty roku 2010.

Za Sbor pro občanské záležitosti Ivana Zmrzlá

Setkání jubilantů
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16. leden – Sportovní ples

13. únor – Šibřinky
14. únor – Dětské radovánky – maškarní ples

27. březen – Velikonoční zajíc – příprava velikonoční výzdoby 

30. duben – Čarodějnice

1. květen – Tradiční vycházka na Mohylu Míru

Tradiční Sokolnické hody
11. červen – Diskotéka
12. červen – Předhodová zábava
13. červen – Krojované hody

22. červen – Pohádková cesta – soutěžní odpoledne na ukončení školního i cvičebního roku

2.–5. červenec – Mezinárodní turnaj v malé kopané  SAŇAŘ CUP 2010

21. září – Cesta za pokladem – soutěžní odpoledne na zahájení školního i cvičebního roku

2. (9). říjen – Babské hody

29. říjen – Uspávání ježků – lampiónový průvod

28. listopad – Mikulášská nadílka

19. prosinec – Živý Betlém

Tyto informace jsou zatím předběžné. Data a přesné časy budou vždy upřesněny v Sokolnickém zpravo-

daji a na plakátech. 

Těšíme se na hojnou účast na všech našich akcích.

Výbor Tělocvičné jednoty Sokola Sokolnice

Tělocvičná Jednota Sokol Sokolnice

Plán akcí pořádaných v roce 2010

Zpráva TJ Sokol Sokolnice

Aerobik v Sokolnicích

V neděli 6. 12. 2009 nás navštívila profi instruktorka aerobiku Jiřina Huláková. Tato mladá energická 

cvičitelka nás nejdříve roztančila v hodině Dance aerobiku a potom jsme si zaposilovali na stepech – v ho-

dině power stepu. Toto nedělní cvičení s cvičitelkami z brněnských fitness se koná každý měsíc. V listo-

padu to byla Šárka Vodičková, s kterou jsme si propotili své tričko a v lednu se k nám chystá Mgr. Tomáš

Novohradský – lektor Thai Box-robics . 

Aerobik v Sokolnicích se cvičí každý čtvrtek 18.30 až 19.30 hodin, střídají se hodiny posilovací, o které

je velký zájem a hodiny power stepu a aerobik mix.

M. K.
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HASIČI

Tradiční Ostatkový neboli Masopustní průvod

Jak je již dlouholetou tradicí, proběhne i letos ostatkový prů-

vod, který podle dávných tradic je dnem hodovním, a po němž

nadchází 40 denní půst až do Velikonoc.

Toto tradiční veselí je popisováno již v 13. století, i když je

zřejmě ještě staršího data. Jedná se o svátek, který v minulos-

ti začínal o svátku Tří králů a končil Popeleční středou. 

Hlavní masopustní zábava začínala „masopustní nedělí“ 

bohatým obědem, hodování pokračovalo večer na tanco-

vačce v hospodě. V pondělí zábava pokračovala často „mu-

žovským bálem“,

kam mohli jen 

ženatí a vdané.

Vrcholem bylo „masopustní úterý“, kdy procházel ulicemi

maškarní průvod, který škádlil každého vtipem či nějakou

rozpustilostí. Vše zakončila úterní půlnoc a pochování basy,

jako symbol ukončení zábavy po dobu půstu.

Tento tradiční masopustní průvod pořádá Sbor dobrovolných

hasičů Sokolnice, a to v sobotu 13. 2. 2010. Již od 9.00 hodi-

ny ranní bude procházet celou obcí masopustní rej masek, po

projití obce proběhne na návsi smuteční průvod za Basu, 

která bude pohřbena až do Velikonoc. 

Koleda, která se v průběhu průvodu vybírá, je použita na chod naší organizace, kroužek mladých hasičů

a na vybavení potřebné pro hasičskou činnost.

Poděkování
Chceme vyjádřit poděkování mateřské školce v Sokolnicích a také restauraci u Husara za občerstvení, 

které poskytli výjezdové jednotce a postiženým lidem při kalamitní situaci v pátek 8. 1. 2010.

Tomáš Hradílek, velitel JSDH

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Máme za sebou konec prvního pololetí tohoto škol-

ního roku. V těchto pěti měsících byly nabídnuty

předškolním dětem různé aktivity, mezi které řadí-

me i literárně dramatický kroužek, ve kterém si dě-

ti zahrály nejednu známou pohádku, zpívaly různé

písničky, učily se říkanky. Dětem se líbila pestrost

a různorodost jednotlivých hodin, ve kterých rozví-

jely nejen slovní zásobu, ale i fantazii a tvořivost,

kterou jistě při vstupu do školy přivítají i jejich 

rodiče.

Někteří z našich šikovných předškoláků navštěvují

kroužek angličtiny, který se koná jedenkrát týdně.
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Pomocí veselých obrázků, rytmických básniček, písniček a didaktických her se učí základní slovní záso-

bě z oblasti rodiny, domu, oblečení, těla, barev a čísel.

Samozřejmě nás rozjásal snížek běloučký a jaksepatří jsme ho využili formou zimních her na školní 

zahradě.

V prosinci na Zlatou neděli jsme na Živém Betlému prodávali drobné dárky a výrobky našich dětí. Naše

díky patří všem spoluobčanům, kteří koupí těchto výrobků přispěli částkou Kč 3 280 na zahradní houpad-

lo, které bude na jaře umístěno na školní zahradě. Děti budou mít velkou radost!!!

OHLÉDNUTÍ ZA LOŇSKÝM ROKEM – PODĚKOVÁNÍ

Mateřská škola je nově zrekonstruovaná, je nově přistavěna jedna třída a školní jídelna pro žáky základní

školy. Celou budovu si mohli zájemci prohlédnout 21. listopadu 2009, kdy proběhl Den otevřených dveří.

Celou stavbu dotovala Obec Sokolnice, částka přesáhla 30.000.000 Kč. Obec je zřizovatelem nejen ma-

teřské školy, ale také základní školy, dále finančně přispívá na další subjekty a organizace.

V roce 2009 zastupitelstvo obce schválilo příspěvek pro naši MŠ celkem 1.361.500 Kč. Tento příspěvek

byl vyčerpán na tyto položky: plyn (511.500 Kč), elektrická energie (177.900 Kč), voda (43.200 Kč), 

opravy a údržba mimo stavbu (59.000 Kč), kulturní akce pro děti (10.000 Kč), dětský nábytek, vybavení

šaten, ložní dětské povlečení, přikrývky, nádobí do kuchyně (305.000 Kč), revize, služby, telefony, pojiš-

tění, poplatky (248.600 Kč), spotřební materiál (asi 6.000Kč).

Na učební pomůcky a hračky pro děti nezbývaly finance. Požádali jsme proto rodiče všech přijatých dětí

o příspěvek na hračky ve výši 200 Kč na půl roku.

V průběhu celého roku někteří rodiče nad rámec příspěvku věnovali i materiální dary (pastelky, plastelí-

nu, puzzle, papíry na kreslení, tvrdé papíry, kancelářské papíry, nůžky, fixy, lepidla, samolepicí fólie, 

barevné obrázky na sklo, plyšáky, kazety s pohádkami a jiné).

Rodiče, kteří chtějí zůstat v anonymitě, nám darovali 5.000 Kč na učební pomůcky.

V listopadu 2009 naší mateřské škole darovali manželé Macíkovi částku 5.000 Kč, přitom nemají žádné

malé děti – „jen bydlí v Sokolnicích poblíž mateřinky“. Za to jim moc děkujeme!!!

Tímto děkujeme všem dárcům za spolupráci, za finanční a materiální pomoc. Předškolní vzdělávání 

malých capartů tak více umožňuje uspokojovat jejich přirozené potřeby a práce s dětmi je o to víc radost-

nější.

Jana Kuklová
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HISTORIE

Pohled do historie naší obce a jejího okolí

(Jižní Morava od pol. 16. do pol. 17. stol.)

Úvodem

Náš kraj, zejména naše obec se svým okolím, se vyznačuje bohatou a zajímavou historií.

Bylo by jistě ke škodě příštích generací našich spoluobčanů jim tyto významné, ale málo známé skuteč-

nosti nepřiblížit, aby snad později nezapadly v zapomenutí. 

Zejména dobu v rozpětí roku 1618 až 1648 nelze přehlédnout, neboť toto období se dotklo téměř celé

Moravy a zejména našich předků tak významně, hluboce a krutě, že jeho důsledky byly zahlazovány 

v následujících desetiletích.

Majitelé sokolnického panství a s ním tehdy spojeného líšeňského panství, hráli v době třicetileté války

významnou roli, která často přesahovala hranice našeho regionu. Ať již to byli Bořitové, Bergarové či

Magnisové. Velmi málo bylo o nich napsáno, a proto bychom chtěli významné události s nimi a naším 

krajem spojené doplnit. Domníváme se, že svými osudy se zapsaly do dějin našich obcí takovým způso-

bem, že se z nich dá vytvořit nejen věrný obraz té doby, ale přiblížit i jejich osobní tragédie. 

Z předkládaného materiálu lze poznat mravní narušení zvláště vyšších společenských vrstev.

Z jejich jednání je zřejmá hlavně bezohlednost a honba za hmotnými úspěchy bez ohledu na bezpráví 

vůči poddaným, které se vystupňovalo ve třicetileté válce k jejich nezměrnému útisku, který vedl často 

nejen ke ztrátě majetku, zdraví, ale často i k smrti. 

Bořitové na sokolnicko-líšeňském panství

1. O Bohuslavu Bořitovi

Roku 1567 přijala Alena ze Svojkova na Jiříkovicích svého manžela

Bohuslava Bořitu z Budče za spolek dílu svého na tvrzi a dvoře

v Jiříkovicích.

Bohuslav Bořita pocházel z rodu, který odvozoval svůj původ od známých

Vršovců, tj. knížecího českého rodu, který pro podezření, že v době, kdy 

kníže Svatopluk byl zaneprázdněn válečným tažením, držel s Polskem. Jak

známo, byl roku 1108 Přemyslovci vyhuben. 

Přitom se prý podařilo jednomu nebo několika z nich uniknout do Polska, z kterého se někteří potomci po-

zději vrátili na Moravu, užívajíce po jednom členu rodu Bořitovi jméno Bořitové.

V erbu měli dvě stříbrné sekyry, hlavice se zlatými zkříženými topůrky. 

Předkové Bohuslava Bořity koupili roku 1374 Staré Hobzí a Budeč, obě na jihozápadní Moravě, a psali se

z počátku z Redhoště, později z Hobzí a nakonec z Budče. 

...Pokračování příště

Použitá literatura Ing. Antonín Sekanina: Pohled do historie obce Telnice a jejího okolí

Upraveno: M. M.
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DUCHOVNÍ  OKÉNKO

Tříkrálová sbírka v naší obci

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v naší obci uskutečnila

již podesáté, a to v sobotu 9. ledna 2010. Celkem 8 skupinek

koledníků – asi 30 chlapců a děvčat, vždy pod vedením do-

spělé osoby. Koledníci přáli všem našim občanům štěstí,

zdraví v novém roce a zároveň je žádali o příspěvek na sbír-

ku charity, jejíž výtěžek je z větší části určen na zlepšení pro-

vozu hospicu v Rajhradě a z části na humanitární pomoc

u nás i v zahraničí. 

Do zapečetěných pokladniček přispěli naši spoluobčané cel-

kovou částkou 43.991 Kč. Děkujeme všem, kteří nějakým

způsobem ke zdaru sbírky přispěli – zúčastněným dětem, vedoucím jednotlivých skupinek a všem, kteří

přispěli nějakou finanční částkou dle svých možností. 

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,

matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde se

sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Tříkrálová sbírka navazuje na starou lidovou tradici. Již ve středověku se 6. ledna v den Zjevení Páně hrá-

ly hry na motivy biblického příběhu o třech mudrcích z Východu, kteří putovali do Betléma, aby se po-

klonili Ježíšovi a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato – symbolizující tři znaky moci a poslání

Ježíše Krista. 

O několik století později obcházely chudé děti převlečené za krále dům za domem, u každých dveří za-

zpívaly a posvěcenou křídou napsaly tak dobře známé K + M + B + rok. Mohlo by se zdát, že se jednalo

o iniciály křestních jmen králů – Kašpar, Melichar a Baltazar, ovšem ve skutečnosti šlo o zkratku latin-

ského Christus mansionem benedicat, volně přeloženo: Kriste, žehnej tomuto domu. Za to zpravidla 

dostaly něco k jídlu, někde i menší finanční obnos. 

Novodobá Tříkrálová sbírka se poprvé uskutečnila v roce 2000. Neměla ještě celorepublikový rozměr, 

konala se pouze na území olomoucké arcidiecéze. Díky pozitivní reakci ze strany veřejnosti se o rok po-

zději stala celostátní akcí. Jejím cílem je nejenom získání financí, které pomohou lidem v nouzi, ale záro-

veň posun v myšlení lidí směrem k solidaritě a sociálnímu cítění, o čemž svědčí rok od roku se zvyšující

počet dobrovolníků, kteří se podílí na jejím organizování.

Pro informaci uvádíme i výtěžky Tříkrálové sbírky 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
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SOKOLNICKÝ ZPRAVODAJ – vydává obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. Sokolnický zpra-

vodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání 22. 1. 2010. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 2 je 5. 2. 2010. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou 

na níže uvedené adresy, na disketě nebo v papírové podobě členům komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje:

Butalová Zita zitab@seznam.cz Šustrová Jarmila jarma@volny.cz

Černý Jan jcmail@volny.cz Mifková Mirka Filip Debef filip@debef.cz

Rok kněží

U příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Marie Vianneye, faráře arského, vyhlásil papež Benedikt XVI.

od 19. 6. 2009 Rok kněží, který potrvá do 11. 6. 2010. Ve svém listu, adresovaném všem spolubratřím

v kněžské službě, představuje Benedikt XVI. svatého faráře arského jako vzor kněžské existence a nabá-

dá k následování jeho pastoračního přístupu. Kněžství je darem pro církev i pro lidstvo, podotýká papež

a připomíná obětavou a hrdinnou službu mnoha kněží, kteří často i vlastní krví zpečetili věrnost svému po-

volání. Papež poukazuje na základní znaky, které z faráře arského učinily kněze podle Božího srdce, totiž

pocit zodpovědnosti a láska k Eucharistii a ke svátosti smíření. Sv. Jan Maria Vianney se především sna-

žil naprosto se ztotožnit se svou kněžskou službou, za kterou se cítil takřka bezmezně zodpovědným. Měl

za to, že z eucharistické oběti vyvěrá veškerá vroucnost kněžského života. Odtud čerpal sílu ke službě ve

zpovědnici, kde strávil někdy i 16 hodin denně. Byl vyhledávaným zpovědníkem, protože planul touhou

po spáse duší, kterým zprostředkovával dotyk Božího milosrdenství. 

Oznámení

Jiří Brabec přijal kněžské svěcení

12. 12. 2009 v bazilice Svatého

Pavla za hradbami v Římě. 

Primiční mši svatou slavil v ne-

děli 13. prosince v 15.45 hodin 

v bazilice Panny Marie Větší na

milostném oltáři Salus Populi

Romani.

Primiční mši svatou v rodné far-

nosti Nejsvětější Trojice v Žatča-

nech bude P. Jiří Brabec sloužit 

8. května 2010 v 10.30 hodin.


