
ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

Veřejné zasedání. V úterý dne 9. listopadu 2010 se v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné 
zasedání zastupitelstva.
 
1. Zastupitelstvo zvolilo: 
Starostou obce: Jiřího Životského, 
Místostarostou obce: Ing. Vladimíra Kotolana,
Radu obce ve složení: Mgr. Zita Butalová,  Ing. Jan Dvořák a Mgr. Libor Beránek.
Předsedou kontrolního výboru: Janu Kuklovou.
Předsedou fi nančního výboru: Petra Mifka.
Členy kontrolního výboru: Jana Černého a Ing.  Filipa Debefa.
Členy fi nančního výboru:  MVDr. Josefa Umláška a Bc. Zdeňka Jirgalu DiS.
2. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Dle zákona je zastupitelstvu vyhra-
zeno stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce. Bližší podmínky, včetně maximální 
výše odměny, stanoví nařízení vlády. Zastupitelé změnili výši odměny pro člena zastupitelstva (bez funkce 
v radě, výboru či komisi) ze stávajících 200 Kč na nulu. 
3. Schválení textu kupní smlouvy. Obec požádala o úplatný převod pozemku p.č. 2070 o výměře 13m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, z majetku státu do vlastnictví obce Sokolnice. Jedná se o pozemek pod trafo-
stanicí v trati Předky. Vojenská stavební a ubytovací správa Brno předložila návrh kupní smlouvy na tento 
pozemek s kupní cenou 5.993 Kč. Uzavření smlouvy bylo schváleno.
4. Schválení změny výše odpisů v Mateřské škole Sokolnice. Zastupitelstvo dne 15. prosince 2009 
schválilo rozpočet obce na rok 2010, jehož součástí je i příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 
a stanovení výše odpisů. V průběhu roku 2010 se však hodnota majetku ve školce změnila, a proto zastupi-
telstvo schválilo odpisy v nové výši. 

Rada obce na svém zasedání dne 2. 12. 2010 zřídila komise a jmenovala jejich předsedy a členy:

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

LEDEN 2011

předseda komise
člen komise
člen komise

MVDr. Josef Umlášek
Ing. Hana Kučerová
Hana Šebečková

předseda komise
člen komise
člen komise

Mgr. Libor Beránek
Božena Šustrová
Mgr. Martin Strýček

předseda komise
člen komise
člen komise

Bc. Zdeněk Jirgala Dis.
Ing. Dušan Faltýnek
Bc. Richard Janoušek

člen komise Rudolf Horák

předseda komise
člen komise
člen komise

Ing. Jarmila Šustrová
Jan Černý
Mgr. Zita Butalová

člen komise
člen komise

PharmDr. Jiřina Chudáčková
Miroslava Mifková

Komise pro práci s mládeží:

Komise životního prostředí: 

Komise sociální a občanských záležitostí:

Komise pro vydávání Zpravodaje
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RO rámcově schválila náplň těchto komisí 
tak, že komise pro vydávání Zpravodaje bude 
zajišťovat vydávání tohoto periodika, komise 
školská se zasadí o dobrou spolupráci mezi obcí 
a školami s akcentem na plánovanou přístavbu 
základní školy, komise rozvoje o celkový roz-
voj obce s akcentem na opravy sakrálních staveb 
a problematiku dopravy, komise kulturní o kulturu 
a zájezdy, komise životního prostředí o životní pro-
středí, komise sociální a občanských záležitostí 
o sociální věci a občanské záležitosti, komise pro 
práci s mládeží o mládež. 
Podrobná náplň činnosti každé komise bude projed-
návána až na konci ledna 2011.

Schválení smlouvy o nájmu traktoru za zimní 
údržbu chodníků. Rada schválila předložený 
návrh smlouvy. Současně rozhodla, že pro příští 
zimní sezonu bude vypsáno s dostatečným předsti-
hem výběrové řízení, abychom zjistili, zda nabízená 
cena je konkurenceschopná.

Veřejně prospěšné práce v roce 2011. Starosta 
informoval radu, že se změnila politika pracovního 
úřadu a nezaměstnaní nyní mohou pracovat i v zimě. 
Rada proto rozhodla o podání žádosti na pracovní 
úřad, žádost byla schválena  a od začátku letošního 
roku má obec k dispozici čtyři nezaměstnané.

Žádost paní Gottwaldové. Marie Gottwaldová po-
žádala o ukončení nájmu „prodejny květin“ ke konci 
roku 2010. Rada žádosti vyhověla a dne 23. listopadu 
2010 bylo na úřední desce a internetu zveřejněno 
oznámení, že obec nabízí tento prostor k pronájmu. Ve 
stanoveném termínu (do 17. prosince 2010) obdržela 
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předseda komise
člen komise
člen komise

Luboš Král
Mgr. Tomáš Struška
Ing. Rajka Šumová

předseda komise
člen komise
člen komise

Ing. Josef Chudáček
Ing. Pavel Janoušek
Jan Parma

Komise rozvoje:

Komise školská:

Komise kulturní:

předseda komise
člen komise
člen komise

Miluška Vondálová
Marie Fojtlová
Dagmar Kašparová

dvě nabídky a rozhodla, že tyto prostory budou pro-
najaty paní Hradílkové, která zde zřídí prodejnu 
tisku s on-line terminálem Sazky, tabákových 
výrobků, cenin, telefonních karet, jízdenek a v pří-
padně zájmu občanů i prodej galanterie a dárkového 
zboží. 

Schválení smlouvy. V říjnu 2007 podala obec žádost  
o poskytnutí dotace na zateplení mateřské školky. 
V březnu 2008 obdržela rozhodnutí, že dotaci obdrží. 
V dalších letech stále doplňovala nějaké podklady, 
které státní fond vyžadoval. V závěru roku 2010 
byla obci zaslána k podpisu smlouva, podle které 
by v roce 2011 měla být už dotace obci vyplacena. 
Rada smlouvu schválila a doufá, že po více než třech 
letech se konečně peněz dočká. 

Oprava střechy. Asi před jedenácti lety byla 
opravena střecha na staré části obecního úřadu. 
Na podzim bylo zjištěno, že část krytiny je ve velmi 
špatném stavu. Na odbornou konzultaci byl přizván 
soudní znalec, který konstatoval, že stav střechy 
je skutečně nevyhovující, neboť část šablon 
je mechanicky zničená a na zbytku jsou trhliny. 
Navíc je nevyhovující sklon střechy (22%), 
na použitý typ krytiny je požadováno minimálně 
30%. Rada proto rozhodla zajistit provizorní opravu 
a přes zimu bude provedeno výběrové řízení na cel-
kovou opravu. 

Přechody v blízkosti školy. Rada rozhodla požádat 
MěÚ Šlapanice o pověření osob, které budou mít 
právo asistovat na přechodu u školy. Městský úřad 
návrh schválil a od ledna tak budou naši neza-
městnaní každý den ráno u přechodu dohlížet na 
bezpečnost přecházejících dětí. Pověření obdrželo 
i několik zaměstnanců školy, kteří na bezpečnost 
děti u přechodu budou dohlížet  po skončení škol-
ního vyučování.

Dodatkové tabulky. Rada chválila podat žádost 
o osazení dodatkových tabulek pro cyklisty 
v jednosměrných ulicích tak, aby cyklisté mohli jez-
dit v obou směrech. V polovině ledna se uskuteč-
nilo místní šetření za účasti policie a zástupce refe-
rátu dopravy. Podle jejich vyjádření je toto možné 
jen v některých jednosměrných ulicích. Obec musí 
zpracovat jednoduchou dokumentaci, kterou policie 
znovu posoudí a referát dopravy rozhodne, kde je 
takovéto značení přípustné.
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Veřejné osvětlení přechodu u pošty. Rada schvá-
lila záměr instalace nového světelného bodu u pře-
chodu pro chodce mezi poštou a školou. Byl objed-
nán výpočet osvětlení přechodu s návrhem místa, 
kde by nové svítidlo bylo umístěno. Po zajištění 
těchto podkladů s předběžnou cenovou kalkulací 
padne konečné rozhodnutí.

Zřízení bruslařské plochy. Rada schválila osazení 
nízké dřevěné palisády kolem stávajícího spor-
toviště vedle obecního úřadu a zřízení bruslařské 
plochy. Ve druhé polovině prosince byla na plochu 
postupně stříkána voda, aby se vytvořila dostatečná 
vrstva ledu a nemohlo dojít k poškození umělé 
trávy, kterou je sportoviště pokryto. Poslední nástřik 
se uskutečnil na Silvestra. Bohužel poté se k nám 
počasí obrátilo zády a přestávalo mrznout. Plochu 
tak není možné využívat. Pokud teploty klesnou pod 
bod mrazu, bude plocha přelita ještě jedou vrstvou 
a kluziště se otevře pro veřejnost. Díky umělému 
osvětlení by zde bylo možné bruslit až do pozdních 
večerních hodin. Záleží tedy jen a jen na počasí. 
Obec touto cestou děkuje našim hasičům a dalším 
skupinám dobrovolníků, kteří nezištně pomáhali 
s vytvořením tohoto umělého kluziště. 

Vodné a stočné na rok 2011. Před schválením si 
rada vyžádala podrobnější podklady a zdůvodnění 
nárůstu některých položek, které mají vliv na ná-
růst ceny. Po obdržení vyžádaných věcí bylo vodné 
a stočné pro letošní rok schváleno. Stočné zůstává 
ve stejné výši jako v loňském roce, vodné se zvyšuje 
o 4,8 %. Rada současně rozhodla požádat provo-
zovatele o pravidelné zasílání výkazů činností, 
které mají vliv na cenu vodného a stočného. Pově-
řila fi nanční výbor, aby této věci věnoval zvýše-
nou pozornost, průběžně vyhodnocoval, jaké jsou 
náklady na provozování po jednotlivých kvartálech 
a informoval o tom radu obce. V případě, že budou 
jakékoliv položky nejasné, budou mít pravomoc 
vyžádat si od VAS a.s. doplňující podklady tak, aby 
mohl být vývoj soustavně sledován.

Projektová dokumentace – oprava hasičské 
zbrojnice. Rada obce schválila vypsat výběrové 
řízení na dodávku projektové dokumentace na 
zateplení obvodového pláště a střechy, výměnu oken 
a dveří, případně zřízení stropu nad stávající garáží.  
Dokumentace bude rozdělena na dvě  části. Nejprve 
jednoduchá studie s odhadem nákladů na jednotlivé 

práce. Po rozhodnutí, jaký fi nanční objem je možné 
na práce vyčlenit, se zpracuje dokumentace pro pří-
slušné povolení stavby a výběr fi rmy, která bude 
provádět práce.

Projektová dokumentace 2 oprava prostoru ko-
lem rybníka. Rada obce schválila vypsat výbě-
rové řízení na dodávku projektové dokumentace 
na opravy prostoru kolem rybníka – nové veřejné 
osvětlení, dvě parkoviště, zpevnění přístupové 
komunikace a parkové úpravy. Dokumentace bude 
vycházet ze studie, kterou před časem vypracovala 
Ing. Žižlavská.
 
Projektová dokumentace – veřejné osvětlení. 
Energetika bude v letošním roce provádět kabeli-
zaci rozvodů elektrické energie v ulicích Moravská, 
Šlapanická a Václava Haňky. 
V příštím roce potom v ulicích  Zahradní, Niva 
a Podešvova. Rada schválila objednat projekty na 
veřejné osvětlení u D. Buchty, který zpracovává 
dokumentaci pro energetiku.

Nadstandard IDS na rok 2011.  Rada obce schvá-
lila uzavření smlouvy a úhradu 46 208 Kč za nad-
standardní spojení IDS i v roce 2011. Jedná se 
o poslední večerní autobus, který odjíždí z Brna ve 
23.30 hodin  

Oprava zvonění. Rada se seznámila s podrobnou 
nabídkou fi rmy Bouchal na generální opravu zvo-
nění v kapličce na návsi. Nynější stav je neutěšený 
a zvon často vykazuje poruchy. Oprava nynějšího 
stavu by byl velmi problematická, proto bylo roz-
hodnuto celý systém změnit a modernizovat. 

VINOTÉKA U HRDLIČKY

Provozovna Telnice – areál obchodu Jednota
Vás zve k nákupu vína z Moravy.

V prodeji je víno sudové – lahvové – archivní.

 Prodejní doba: Po–Pá  8.30–11.30 hodin  
  13.30–17.30 hodin
 So 8.00–11.00 hodin

Ladislav Hrdlička, Nová 500, Sokolnice
Tel.: 724 996 195
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Veřejné zasedání. V pondělí 13. prosince 2010 se v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné zase-
dání zastupitelstva. Zastupitelé projednali tyto body:

1.  Obecně závazná vyhláška číslo 04/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění,  využívání  a odstraňování  komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce již 2. září 2010 
schválilo vyhlášku na rok 2011, ta bohužel osahovala technickou chybu. Ministerstvo vnitra ČR nás na 
chybu upozornilo s tím, že vedenou nesprávnost nehodnotí jako rozpor se zákonem, ale doporučuje chybu 
napravit. Zastupitelstvo proto schválilo vyhlášku v opraveném znění.

2.  Rozpočet obce Sokolnice na rok 2011. Návrh rozpočtu byl opakovaně projednán radou obce. Finanční 
výbor jej projednal dne 10. prosince 2010 a doporučil ke schválení. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední 
desce Obecního úřadu Sokolnice (a na www.sokolnice.cz) od 23. listopadu 2010 do 13. prosince 2010. 
S předstihem byl vypracován rozpis rozpočtu, který obdrželi všichni zastupitelé a pro informaci občanů byl 
zveřejněn jak na úřední desce tak i na webu. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný s minimální rozpočto-
vou rezervou.

3.  Periodická inventarizace majetku obce. Povinností obce je provedení periodické inventarizace majetku 
obce k 31. prosince 2010. Tuto inventarizaci prováděl v minulosti kontrolní výbor. Zastupitelstvo uložilo 
kontrolnímu výboru provedení periodické inventarizace. 

4.  Změna katastrální hranice. Po opravě chybného zaměření zahrádky mají manželé Žoudlíkovi zahrádku 
na pozemku o výměře 56 m2 v k.ú. Sokolnice a na pozemku o výměře 14 m2 v k.ú. Telnice. Proto požádali 
o změnu katastrální hranice tak, aby celá zahrádka byla na k.ú. Sokolnice. Žádost byla schválena. 

5.  Informativní zprávy.
 a) Priority obce na příští čtyři roky.

 Přístavba budovy základní školy + projektová dokumentace
 Oprava budovy hasičské zbrojnice + projekt
 Rekonstrukce II. NP budovy nákupního střediska + projekt
 Oprava suterénu OÚ (hydroizolace) + šatny a sprchy pro sportoviště
 Oprava dalších chodníků v obci 
 Provedení parkových úprav kolem rybníka – VO
 Provedení parkových úprav kolem rybníka – chodník 
 Zpevnění parkoviště u RD Slámových
 Zpevnění silnice (od Maradového po RD Slámových)
 Provedení parkových úprav kolem Zajíčkovy studny a rybníka
 Pořízení kamerového systému na veřejných prostranstvích
 Přechod pro chodce u ZŠ přes komunikaci na ul. Komenského.
 Výsadba zeleně v obci a okolí (spolufi nancování dotovaných akcí)
 Postupná oprava a údržba historických památek v katastru obce
 Výsadba zeleně kolem mezi ulicemi Kobylnická a Slanisko

b) Informování občanů při problémech v dopravě (např. zimní kalamita). 
Nedávno došlo ke sněhové kalamitě a výrazně byla omezena veřejná doprava. Některé autobusy mezi 
Brnem a Sokolnicemi (či opačně) nejely vůbec, jiné měly mnohahodinové zpoždění. V uvedenou dobu 
zde na autobusových zastávkách čekali lidí a snažili se zjistit, zda nějaký autobus pojede, případně kdy. 
Starosta se proto obrátil na společnost KORDIS se žádostí, aby v případě mimořádné události (větší 
dopravní nehoda, sněhová kalamita…), kdy autobus pojede s větším zpožděním, případně vůbec, byla 
obecním úřadům tato skutečnost sdělena. Úřady prostřednictvím obecních rozhlasů budou občany infor-
movat, aby zbytečně hodiny nestáli na zastávkách a nečekali na autobus. 

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
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Květoslav Havlík ze společnosti KORDIS  JMK odpověděl: 
Vážený pane starosto,
děkujeme za Vaši nabídku. Pokud to bude možné, rádi jí využijeme. V případě sněhové kalamity se však 
situace mění velmi rychle a ani my často nemáme informace o tom, jaký je stav právě v daném oka-
mžiku. Může se tedy snadno stát, že situace bude právě opačná, než by hlásil obecní rozhlas. Pokud však 
budeme mít jistotu, že autobusy jedou nebo nejedou, rádi Vám informace poskytneme.

c) Místní program obnovy venkova. 
Starosta informoval, že povinností obce je, pokud chce čerpat dotace z JMK v rámci PRV, musí mít 
zpracován místní Program obnovy. Proto rada obce rozhodla zveřejnit stávající program na internetu 
s výzvou všem neziskovým organizacím a školským zařízením na území obce a dalším, aby k němu 
dávaly podněty a připomínky na aktualizaci do konce ledna. Poté se připomínky zapracují  a vytvoří se 
nový Program obnovy venkova obce Sokolnice a dá se ke schválení ZO v březnu.

d) Úklid chodníků v zimním období.
Starosta zdvořile požádal občany o pomoc při úklidu chodníků v zimním období, kdy např. při silnějším 
větru není v silách obce zajistit jejich schůdnost.  

e) Pověření osob k zajištění bezpečného přechodu v blízkosti školního zařízení. 
Starosta informoval občany, že podle § 79 odst. 1, písm. „j“ zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozem-
ních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), byl požádán MěÚ Šla-
panice o pověření osob, které budou mít právo asistovat na přechodu a zastavovat vozidla. Podmínkou 
je, že to musí být v blízkosti školy. Žádost podána pro 5 pracovníků obce a 4 zaměstnance školy. 

f) Personální změny na obecním úřadě.
Referentka Ing. Dana Šmídová je zaměstnancem naší obce od 16. ledna 1995. Od 13. listopadu 2002 
do 15. listopadu 2010 vykonávala funkci uvolněné starostky v obci Kobylnice, ale pracovní poměr stále 
trval. Nyní je zaměstnána jako referentka a má na starosti zejména personální věci, nájmy zahrádek 
a hrobových míst, exekuce, přestupky, loterie, správní řízení, zápisy z rady a zastupitelstva, sledování 
a projednávání plnění rozpočtu, apod. Přesnou náplň práce stanoví starosta ve spolupráci s radou obce 
po jejím návratu z pracovní neschopnosti. 
Technický pracovník Jan Ryšavý převzal práci po Ing. Kotolanovi, který je nyní neuvolněným mís-
tostarostou. Pan Ryšavý má na starosti zejména údržbu a provoz hřbitova, řídí činnost pracovní čety, 
stará se o místní komunikace, chodníky, veřejné osvětlení a místní rozhlas, zajišťuje zimní údržbu na 
pozemích komunikacích, úklid v celém katastru obce, sečení trávy a kácení dřevin na pozemcích obce, 
zastupuje správce sběrného střediska odpadů Sokolnice v době jeho dovolené či nemoci a podobně. 
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Někdy stačí jen málo…

Spousta mých známých a spoluobčanů nešetří chválou nad tím, jaká změna se udála na provozovně 
České pošty v Sokolnicích. Paní Hana Skolkowská ukončila mateřskou  dovolenou a nastoupila opět 
na poštovním úřadě v naší obci jako vedoucí. Jako mávnutím kouzelného proutku zmizely fronty 
u okének a  lidé se zde setkávají s ochotou poradit a s milým úsměvem. Personál poštovního úřadu si 
zaslouží jistě naše poděkování za vstřícný a profesionální přístup. Platí to samozřejmě i pro poštovní 
doručovatelky, které zejména v předvánočním čase, měly plné ruce práce.
Děvčata děkujeme!   
         Jan Černý
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Vážení občané 

V souladu se zákonem o místních poplatcích vydala obec Sokolnice vyhlášku číslo 04/2010, platnou od 
1. ledna 2011, kterou se stanoví místní poplatek za odpad v roce 2011. S textem vyhlášky se můžete sezná-
mit na obecním úřadě, nebo na www.sokolnice.cz. 

Postup při úhradě místního poplatku je stejný jako v loňském roce. 
Firma SITA CZ pravidelně vyváží popelnice od začátku roku bez ohledu na to, zda-li občan popla-
tek zaplatil v lednu či březnu. Termíny svozu odpadu zůstávají beze změny. I nadále platí, že každá 
domácnost může mít jednu, dvě nebo i více popelnic. Na výši místního poplatku to nemá žádný vliv. 
V platnosti zůstává i možnost 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. Do popelnice 
se může ukládat pouze směsný komunální odpad.
Sklo, papír a lepenka, PET lahve, plasty,  kompozitní obaly (nápojové kartony), kovy, dřevo, textil, 
rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad (bio odpad), elektrotechnický odpad, nebezpečné složky 
komunálního odpadu, objemný odpad a směsný komunální odpad se odkládají do sběrného střediska 
odpadů v době jeho provozu. 
Místní poplatek za odpad platí i majitel nemovitosti, ve které není k pobytu přihlášena žádná osoba a to 
ve výši 500 Kč za rok.
Místní poplatek se hradí jednou ročně a to do 30. března 2011.
Poplatek hradí všechny fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu v obci Sokolnice. 
Roční výše poplatku činí 500 Kč za jednu osobu bez rozdílu věku. 
Poplatek za domácnost může být odveden společným zástupcem. Společný zástupce může odvést popla-
tek za celou domácnost, nebo jen její část. Zákon stanoví, že společný zástupce musí oznámit Obecnímu 
úřadu Sokolnice (nejpozději do 30. března 2011) jména a data narození osob, za které poplatek odvádí. 
V praxi to ale neznamená, že s vyplněným tiskopisem i penězi se musí dostavit společný zástupce na 
obecní úřad osobně. Stačí, když doma podepíše a čitelně vyplní přiložený tiskopis a tento pošle poš-
tou, po nějakém příbuzném či známém na obecní úřad. Úhradu je možné provést osobně v pokladně 
obecního úřadu, poslat složenkou nebo převodním příkazem na účet obce. U občanů, kteří budou hradit 
poplatek v hotovosti v pokladně obecního úřadu, doporučujeme předávat vyplněný tiskopis společně 
s platbou (pro zjednodušení administrativy). 
Občané, kteří budou platbu provádět převodem z účtu zašlou fi nanční prostředky na účet obce Sokol-
nice k KB a.s., číslo účtu 6429641/0100 a použijí jako variabilní symbol číslo popisné nemovitosti, 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 uve-
dením, za které osoby byl poplatek odveden.  
Nebude-li poplatek odveden do 30. března 2011, 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. 
Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které mají  trvalý pobyt v domově důchodců a děti narozené 
v roce 2011. 
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 

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
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Hýčkejte si přátele
Nemáte čas na přátele?
Tak si ho udělejte.
Nezapomínejte, že sdílená bolest je poloviční 
a sdílená radost je dvojnásobná.
Přátelé prostě ke šťastnému 
a plnohodnotnému životu patří.

V prosinci loňského roku se v restauraci U Husara 
uskutečnilo setkání našich spoluobčanů, kteří 
v  roce 2010 oslavili svá významná životní výročí. 
Tuto akci připravil Sbor pro občanské záležitosti 
pod záštitou obce za vydatné spolupráce se Základní 
školou Sokolnice.  
Jubilanty přišel pozdravit a poblahopřát jim k jejich 
výročí starosta obce pan Jiří Životský.  V krátkém 
projevu přiblížil současné dění v obci a seznámil je 
s nejbližšími plány, které obec má a hodlá je usku-
tečnit. Na závěr pronesl přípitek a popřál všem jubi-
lantům především hodně zdraví, 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 období, 
kdy se slaví svátek sv. Mikuláše, navštívil jubilanty 
i Mikuláš s andělem a čertíci, který všem přítom-
ným rozdal malé dárečky od dětí  v podobě pěkných 
přáníček vystřižených z papíru a nápaditě provede-
ných dárkových botiček.
K dobré náladě přispěli také výborní muzikanti bra-
tři Kučerovi, kteří svou hrou na harmoniky přiměli 
přítomné ke společnému zpěvu lidových písniček.
Naše poděkování patří všem účinkujícím dětem za 
to, jak úspěšně reprezentovali 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. 
Setkání se spolužáky, s ostatními jubilanty, společný 
zpěv lidových písní  a dobrá nálada toho večera, 
zanechala nejen v nás dobrý pocit a radost z toho, že 
jsme si zpříjemnili předvánoční čas. 
Příští rok se budeme těšit na setkání s jubilanty roku 
2011.

    Za Sbor pro občanské záležitosti Ivana Zmrzlá
M. Hamanová a Z. Kratochvílová

Setkání jubilantů

Farníci z Telnice a Sokolnic 
předali postiženým dětem z Lila Domova v Otnicích vánoční dar

Ve středu 12. ledna 2011 předaly zástupkyně telnické farnosti Pavla Chovancová a Mgr. Marie 
Gabrhelová do rukou ředitelky Domova pro postižené děti Mgr. Ludmily Pšenákové tři krabice 
s vánočními dary, které sbírali farníci v sokolnické kapli a v telnickém kostele v průběhu vánoční 
doby, od sokolnických pak ještě navíc obálku s fi nanční hotovostí ve výši 2 500 Kč. Paní ředitelka všem 
štědrým dárcům srdečně děkuje a těší se na případnou další spolupráci...

D U C H O V N Í  O K É N K O
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LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace je nestátní 
zdravotnické zařízení v resortu zdravotnictví. Zřizovatelem je Jihomoravský 
kraj. Domov pečuje v nepřetržitém provozu o 35 dětí s tělesným, duševním, 
smyslovým nebo sociálním postižením, ve věku od 1 do 10 let, které z růz-
ných důvodů nemohou mít v péči jejich rodiče. Nejčastější diagnóza je Dow-
nův syndrom, DMO (dětská mozková obrna), vrozené vývojové vady a psy-
chomotorické retardace. O děti pečuje 12 sester, 3 ošetřovatelky, 3 fyziotera-
peuti, 6 speciálních pedagogů, včetně logopeda. Děti jsou rozděleny do třech 
skupin podle svých schopností a míry postižení. Rozděleni jsou i pracovníci, 
takže každá skupinka dětí má své čtyři sestry, ošetřovatelku a fyzioterapeuta. 
Každá skupina má svoji hernu, kuchyňku, sanitární zařízení a ložničky. Další 
informace o Domově pro postižené děti naleznete na adrese: www.lila.cz. 

Plán akcí farního společenství v Sokolnicích na rok 2011

Místo konáníAkce
SokolniceTříkrálová sbírka
Sokolnice zámecká kaplePředstavení prvokomunikantů
Slavkov u Brna klášter Školských sesterPostní duchovní obnova farnosti
Křepice poutní areálKřížová cesta
SokolniceVelikonoční hrkání
Sokolnice zámecká kapleVelikonoční bohoslužby
Sokolnice zámecký parkKřížová cesta v zámeckém parku
Telnice kostelBiřmování
Telnice kostelPrvní svaté přijímání
Telnice kostel, areál kolem kostela, sokolovnaIV. farní den
Sokolnice zámecká kapleKrojovaná hodová mše
Tuřany poutní chrámPouť do Tuřan

Termín
leden
únor
březen
duben

květen

červen
srpen

duben
duben
duben

květen
květen

9.
6.

26.
17.

21–23.

22.
1.

22.
29.
19.
14.

21–23.

Tříkrálová sbírka v naší obci

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v naší obci uskutečnila již 
pojedenácté, a to v sobotu 8. ledna 2011. Celkem 8 skupinek koled-
níků – asi 30 chlapců a děvčat, vždy pod vedením dospělé osoby. 
Koledníci přáli všem našim občanům štěstí, zdraví v novém roce 
a zároveň je žádali o příspěvek na sbírku charity, jejíž výtěžek je 
z větší části určen na zlepšení provozu hospicu v Rajhradě a z části 
na humanitární pomoc u nás i v zahraničí.
Do zapečetěných pokladniček přispěli naši spolu-
občané celkovou částkou 44 996 Kč. Děkujeme všem, kteří nějakým 
způsobem ke zdaru sbírky přispěli – zúčastněným dětem, vedoucím 
jednotlivých skupinek a všem, kteří přispěli nějakou fi nanční část-
kou 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 sku-
pinám lidí, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na 
humanitární pomoc do zahraničí.
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Tříkrálová sbírka navazuje na starou lidovou tradici. Již ve středověku se 6. ledna v den Zjevení Páně hrály 
hry na motivy biblického příběhu o třech mudrcích z Východu, kteří putovali do Betléma, aby se poklonili 
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 zazpí-
valy 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 latinského 
Christus mansionem benedicat, volně přeloženo: Kriste, žehnej tomuto domu. Za to zpravidla dostaly něco 
k jídlu, někde i menší fi nanční 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 poz-
ději stala celostátní akcí. Jejím cílem je nejenom získání fi nancí, které pomohou lidem v nouzi, ale zároveň 
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
V roce 2011  44 996,00 Kč
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Upozornění občanů na označení domů číslem popisným

Vážení občané,
při výkonu služby ve Vaší obci se neustále setkáváme s problémem řádně neoznačených domů číslem 
popisným. Povinnost označit Váš dům vyplývá ze zákona č. 128/2000Sb. o obcích. V tomto zákoně 
je tato problematika upravena 
§ 31 odst. 1) Budova musí být označena popisným číslem a dále 
§ 32 odst. 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.
Nesplněním této povinnosti se vlastník dopouští přestupku dle § 47b odst. 1) písm. c) zákona 
č. 200/1990 Sb. o přestupcích, za který může obec uložit pokutu až do výše 10 000 Kč. 
Označit své domy by jste měli hlavně ve vlastním zájmu. V případě, kdy budete potřebovat jakoukoli 
pomoc záchranných složek, urychlíte tím náš příjezd na místo. 
Číslo by mělo být umístěné na viditelném místě. Na dříve stavěných domech bylo číslo umisťováno nad 
vstupní dveře domu. Na nových domech bývá číslo umístěné na fasádě domu vedle vstupních dveří. 
V případě, kdy je dům postaven vzdáleněji od komunikace, je vhodné umístit číslo na oplocení pozemku, 
např. vedle vstupní branky. U mnoha domů zakrývá číslo zeleň, která časem vzrostla a zakryla viditel-
nost čísla.
Doufám, že toto upozornění pomůže k nápravě situace. Vlastníkům označených domů děkujeme a jsme 
rádi, že si řádně plní svou občanskou povinnost. 
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Plán kulturní komise na zájezdy v roce 2011

 20. únor   Györ 5. červen ZOO Lešná
 19.  březen Györ  19.  červen Györ
   9.  duben  Polsko  25.  září   Györ
 17.  duben  Györ  15.  říjen  Polsko
 1.  květen  Věžky  22.  říjen  Györ
 22.  květen  Györ 20.  listopad Györ

V případě zájmu uskutečníme zájezd i jinam, záleží však vždy na dostatečném počtu zájemců. Pokud bude 
větší zájem o nákupní zájezdy do Polska, tak také můžeme uskutečnit více zájezdů. I v letošním roce máme 
v plánu uskutečnit návštěvu několika divadelních představení. První představení shlédneme již 14. února 
v Městském divadle a to činoherní představení „Dokonalá svatba“. V prosinci, v případě dostatečného 
počtu zájemců, můžeme společně navštívit vánoční Vídeň.

Míla Vondálová, Marie Fojtlová

Leden

Každý obor má své zvláštnosti, a proto se budu snažit vás svými příspěvky v průběhu roku informovat co 
se děje mezi včelaři v jednotlivých měsících.
Leden je obdobím relativního klidu, kdy včely jsou staženy do chomáče, postupně využívají uložených 
zásob a podle vnější teploty se stáhnou více nebo méně do chomáče. V tomto období je každé vyrušování 
nežádoucí. Jenom větrem bouchající větvička do úlu může svým rušením silně poškodit včelstvo. Už i naši 

představitelé za doby králů jakékoliv neoprávněné zásahy do včelstev řešili 
hrdelním právem. Proto by si každý zvláště mladý měl uvědomit, že včely 
při počtu asi 4 tisíc v jednotlivém úlu, nemají trpět za lidskou aroganci 
a surovost v podobě bouchání do úlů natož jejich ničení. Včely to není 
jenom med, ale 80–90 % je hlavní úlohou opylování na zahradách a v 
sadech. Jen se každý podívejte, kolik uvidíte na jaře včel při opilování, 
které pracují bez ohledu na režim, pouze v závislosti na počasí. Na našem 
katastru by mělo působit při plné síle asi 3,5 milionů včel. 
Nejenom EU, ale celý svět se dívá, jak je to se včelami. Celkově je včelstev 

na světě dost, ale na nesprávném místě. A tou je právě Evropa, kde jsou různé snahy o podpory včelařů. 
Dnes je včelstvo bráno jako chované zvíře a proto by se měl včelař o svá včelstva starat.
Leden je obdobím odebírání vzorku „měli“ což jsou odpadlé částečky vosku s nečistotami a hlavně sledo-
vanými roztoči Varroa destruktor. Již dnes se dá říci, kolik včelstev přežilo a kde jsou prázdné úly z důvodu 
špatného léčení v předešlém období. Vzorky „měli“ se zachytávají na vložené podložky a po vysušení se 
odesílají do výzkumného ústavu Přerov-Žeravice.
Včelaři se v tomto období setkávají a předáváním zkušeností se snaží zlepšovat svou práci.

PS: Z jedné konference od Ing. Titěry CSc. z VUVč Dol vzešla myšlenka: Kdo neumí pěstovat včely tak ať 
se pustí do kaktusů – píchají stejně nebo i méně.

Václav Hůrka

K U LT U R N Í  K O M I S E

VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K
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Soutěžní výstava betlémů

Během předvánočního nedělního odpoledne, dne 19. prosince. 2010 proběhla soutěžní výstava betlémů. 
Konala se v přízemí základní školy. Vystaveno bylo 33 betlémů a to včetně nesoutěžních. Naši spolu-
občané (děti i dospělí) byli nápadití. Vyrobili a přinesli vystavit betlémy nejrůznějších tvarů i materiálů 
(keramika, kresba, papír, slané těsto, textilie…). Betlémy hodnotili sami návštěvníci výstavy, kterých přišlo 
odhadem 300. 

Výsledky soutěžní výstavy
kategorie děti:  kategorie dospělí:
1. místo Dominika a Pavel Miklišovi  1. místo Jarmila Fialová
2. místo Kateřinka Janoušková  2. místo Miroslav Huták
3. místo Vojta Wajda 3. místo Helenka Dohnálková

Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a podělili se o svoji nápaditost.
Dík patří také všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli, základní škole v Sokolnicích za poskytnutí pro-
stor, členům a příznivcům občanského sdružení Sokolnický dům a členům tělovýchovné jednoty Sokol 
Sokolnice za pomoc s organizací.

Za pořadatele Jiřina Chudáčková a Eva Stehlíková – občanské sdružení Sokolnický dům

Obrázek vlevo kategorie děti:  
1. místo Dominika a Pavel Miklišovi  
 
Obrázek vpravo kategorie dospělí:
1. místo Jarmila Fialová

Děkuji pořadatelům ze sdružení Sokolnický dům za uspořádání velmi pěkné Výstavy betlémů, která 
se uskutečnila 4. adventní neděli v ZŠ Sokolnice. Zejména Evě Stehlíkové a Jiřině Chudáčkové za 
obětavé shánění betlémů ze sousedních obcí, za  zorganizování soutěže  o nejlepší Sokolnický betlém 
a za věcné ceny pro vítěze jednotlivých kategorií. Věřím, že se občanskému sdružení podaří zorgani-
zovat výstavu i příští rok.

Marie Frýbortová
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O nezbedné princezně
Dne 16. prosince jsme se jako každý rok před Vánocemi vypravili do Žatčan na divadelní představení. Ten-
tokrát to bylo O nezbedné princezně. Na začátku nás přivítal jeden pán, řekl, abychom se utišili a divadlo 
začalo. Bylo to veselé divadlo o neposedné princezně, která si poradila i s loupežníky a kouzelníkem. Moc 
jsem se nasmála jednomu legračnímu loupežníkovi a drakovi, který si lakoval nehty. Líbily se mi i písničky 
a hlavně, že všechno dobře dopadlo. Princezna si vzala prince, zazvonil zvonec a pohádky byl konec. 
Rozhodně doporučuji, abyste se příště zajeli také podívat! 

Mariana Hostěradská, 4.třída
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Z Á K L A D N Í  Š K O L A

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za zpříjemnění předvánočního 
času žákům Základní školy v Sokolnicích a jejich paní učitelce Evě 
Darmovzalové ze Základní umělecké školy v Židlochovicích, kteří nám 
přišli zazpívat nejen vánoční písně na vánoční posezení, které proběhlo 
v jídelně našeho domova 16. prosince 2010.
Ještě jednou – díky. 
              Zaměstnanci domova

S O K O L

Zlatá neděle

Přišli jste se na Zlatou neděli 19. prosince 2010 
podívat před místní sokolovnu? Již popáté se zde 
občané sešli, aby společně strávili předvánoční 
čas. Od 14 hodin byla otevřená nově opravená 
sokolnická kaplička, kde skauti rozdávali Betlém-
ské světlo.  Lidé si mohli pochutnat na tradičním 
vánočním štrůdlu, který upekly „starší sokolky“ 
a také se postaraly o občerstvení za což jim velmi 
děkujeme. Na stáncích prodávaly paní učitelky 
z místní ZŠ a MŠ drobné dárkové předměty a přá-
níčka, které spolu s dětmi vyrobili. Sdružení Sokol-
nický dům uspořádalo v místní základní škole 
krásnou soutěžní výstavu betlémů a perníčků. Je až 
s podivem z jakých netradičních materiálů se dá 
betlém vyrobit. 

O půl třetí zazpívali „Malí a velcí koledníci” několik koled a pak přilétl andělíček, který zazvonil zvo-
nečkem a pasáček oznámil příchod svaté rodiny. Poklonit se malému děťátku přišli pasáčci, kominíček, 
pekařka, ponocný, cukrářka, panímáma, pantáta, rybář, kuchařka, plátenice,  myslivec, švadlenka, hospod-
ský a další postavy. Letos jich bylo celkem 48. Na závěr přišli i tři králové.  
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Příjemnou atmosféru dotvořila i živá zvířata. Dvě ovce, černá a bílá koza a poník. Za jejich zapůjčení moc 
děkujeme.
Snad si nikdo z přítomných nevšiml, že Ježíšek nebyl chlapeček, ale „Ježíška” Markétka Jirgalová.  
Již dnes se těšíme na letošní Zlatou neděli. Ta loňská se opravdu povedla. Všem moc děkujeme.        

Olga Vinkerová
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Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice

děkuje touto cestou všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě akce

Sokolnický živý betlém 2010
Organizátorům tohoto krásného vystoupení, všem účinkujícím, těm, kteří zajistili občerstvení 

a také těm, kteří připravili výstavku betlémů a perníčků 
a přinesli do naší obce betlémské světlo patří ještě jednou naše poděkování a uznání. 

Již se všichni těšíme na letošní rok, kdy zase rádi přijdeme a zazpíváme si společně vánoční koledy.

Vše nejlepší do nového roku 2011 přeje všem spoluobčanům
 

Výbor TJ Sokol Sokolnice

Poděkování

Občanské sdružení Sokolnický dům si dovoluje poděkovat Janu Balákovi za uspořádání velice 
zajímavé přednášky o jeho cestě po Asii. Přednáška se konala v neděli 22. listopadu 2010. Rovněž 
děkujeme vedení místní základní školy za poskytnutí prostor a techniky.

Za občanské sdružení Sokolnický dům
Jan Mazal
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Poděkování všem dobrým a ochotným lidem

Byla neděle 2. ledna 2011 okolo 13 hodiny odpolední, ve většině rodinách se usedalo ke svátečnímu obědu. 
Právě mi zazvonil telefon, ze kterého hlas naší paní školnice oznamoval: „Školka je pod vodou!“ 
Po několika telefonních hovorech svým kolegyním s prosbou účasti na úklidu vody jsem se s manželem 
vydala do budovy mateřské školy. Na místě už pracovala školnice  paní Martyninková se svoji rodinou 
na úklidu vodní kalamity. Moje zděšení bylo na místě: v hospodářské budově byla voda! Úplně všude! 
V kancelářích, ve skladech, na chodbách stála 5–10 cm voda! Okamžitě začalo prosakovat zdivo až do výše 
40 cm! Po chvíli se začaly na místo scházet další kolegyně, byla potřeba každá ruka...

Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice

si Vás dovoluje pozvat v sobotu 12. února 2011 
do sokolovny na tradiční sokolské

ŠIBŘINKY
k tanci a poslechu hraje skupina Bonapart.

Tombola, občerstvení, masky vítány.
Začátek ve 20 hodin

Vstupné 100 Kč, místenky 10 Kč, galerie 40 Kč,  masky vstupné 30 Kč
Kouření povoleno pouze v prostorách restaurace

Předprodej místenek se vstupenkami 
v pátek 4. února 2011 od 18.00 do 19.30 hodin  v sokolovně.

V případě volných místenek další termín předprodeje v pondělí 7. února 2011 od 18.00 hodin

Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice

pořádá v neděli 13. února 2011 v sokolovně tradiční maškarní karneval

DĚTSKÉ RADOVÁNKY
Můžete se těšit na odpoledne 

plné soutěží, tance a nebude chybět tombola a nějaké to překvapení.
Začátek ve 14 hodin

Těšíme se na hojnou účast

O K É N K O  D O  M AT EŘS K É  Š K O LY
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Do budovy MŠ jsem zavolala pana starostu Životského a místní hasiče. Ti nakonec vodu odčerpávat nemu-
seli, zato vydatně pomohli při stěhování nábytku. Všichni přítomní se podíleli na odklízení nasáklých 
koberců, vyklízení skříní plných dokumentů, vytírání podlah. Pan Lukáš a manželé Hradílkovi přinesli 
svoje vlastní vysavače na vodu. Pan starosta začal ihned shánět vysoušeče zdiva.
Vodou nebyla zasažena jen hospodářská budova, ale také archiv Obecního úřadu, jež se nachází přímo pod 
kotelnou, kde ke kalamitě došlo. Příčinou celé situace byla prasklá hadice přivádějící vodu do kotle.
Na místě bylo pořízeno přes 40 fotografi í jako dokumentace pro pojišťovnu. Druhý den se nám podařilo 
sehnat další vysoušeče. Velké štěstí bylo, že vodou nebyla zasažena kuchyně ani sklady s potravinami. 
Jinak bychom nemohli vařit nejméně 14 dní pro děti MŠ a žáky ZŠ. 
Dnes je 14. ledna (uzávěrka zpravodaje), místnosti v MŠ jsou téměř vysušené, je nutné vymalovat, položit 
nové koberce, pořídit nový nábytek do kanceláře vedoucí stravování a postupně se vrátit k normálu. Zato 
archiv OÚ se bude vysoušet dále, zdi byly prosáklé velmi!!
Děkuji touto cestou všem zmíněným za ochotu pomoci ve svém volném čase, mladým hasičům, kteří 
se právě vraceli z hor, všem sportovním fanouškům, kteří zrovna v té době chtěli v televizi sledovat 
hokejový zápas, v neposlední řadě všem svým kolegyním:-)

Dále chci poděkovat manželům Macíkovým za prosincový fi nanční dar 5 000 Kč, pořídili jsme za něj 
výtvarný materiál a pomůcky.

Do třetice děkuji všem lidem za zakoupení vánočních výrobků na Živém Betlému, bylo celkem vybráno 
2 060 Kč, které budou použity na jaře jako každým rokem na dofi nancování zahradních herních prvků pro 
děti na školní zahradu.

Jana Kuklová
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 2 je 11. 2. 2011. 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 Chudáčková Jiřina – JirVym@seznam.cz
Černý Jan – jcmail@volny.cz Mifková Mirka – mifkova.mirka@seznam.cz

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 28. 1. 2011. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.
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