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Zprávy z Rady a Zastupitelstva
• Výběrové řízení. V prosinci proběhlo výběrové řízení 
na dodavatele přístavby základní školy. Součástí prací je 
nejen přístavba školy, ve které vznikne řada nových uče-
ben, kabinetů a dalších prostor, ale i oprava staré části 
školy (zejména přestavba střechy, zateplení obvodových 
stěn a výměna oken). Jednalo se o tzv. otevřené výběrové 
řízení, takže do soutěže se mohl přihlásit každý uchazeč, 
který splňoval základní požadavky. Ve stanoveném ter-
mínu podaly bohužel nabídku pouze čtyři fi rmy. Kont-
rolou úplnosti předaných nabídek a dodržení soutěžních 
podmínek bylo potvrzeno, že nabídky všech fi rem byly 
v pořádku. Při výběrovém řízení se posuzovala dvě kri-
téria – nabídková cena a délka záruky. 
Rada obce rozhodla, že vítězem výběrového řízení je spo-
lečnost PROSTAVBY a.s., Zengrova 2693/2, Brno-Ži-
denice, která měla nejnižší nabídkovou cenu. Záruční 
dobu měli všichni soutěžící shodnou – 120 měsíců. 
O rozhodnutí rady byli informováni všichni uchazeči 
a po uplynutí patnáctidenní lhůty pro podání námitek 
proti výběru vítězné fi rmy může být uzavřena smlouva 
o dílo. 
• Harmonogram prací. Rada projednala předběžný 
návrh časového harmonogramu prací na přístavbě školy, 
kdy prováděcí fi rma začne v květnu demolicí starých 
skladů školy (tzv. „Junovo“) a od 4. června bude zahá-
jeno zatloukání pilotů. Od uvedeného dne již nebude 
možné, aby ve škole probíhala výuka, neboť zatloukání 
pilotů bude způsobovat velký hluk. Škola zajistí výuku 
tak, aby v červnu nebyli žáci rušeni (nebudou pobývat 
v budově ZŠ). Ředitelka školy seznámila s harmonogra-
mem prací učitelský sbor a uložila jim naplánovat výuku 
tak, aby klasifi kace byla ukončena do konce května. 
V červnu budou probíhat školní výlety, 1.–3. třída vyjede 
na školu v přírodě a ostatní třídy budou pobývat mimo 
školní budovu. Po dohodě se zřizovatelem využije škola 
ředitelského volna a vysvědčení vydá o několik dní dříve. 
Poslední týden v červnu budou mít děti prvního stupně 
zajištěný program se svými vyučujícími, školní družina 
bude mít obvyklý provoz.
Přes letní prázdniny bude následovat oprava budovy 
školy (výměna oken, výměna střechy a další). Po prázd-
ninách do podzimu fi rma postaví hrubou stavbu pří-

stavby, o podzimních prázdninách proběhne propojení 
staré části školy s přístavbou. Přes zimu budou prove-
deny kompletní instalace a omítky ve škole. Z jara budou 
probíhat práce na úpravách okolí, zateplení a další. 
V průběhu července 2013 se dokončí všechny práce ve 
staré i nové části školy tak, aby na počátku srpna 2013 
byl objekt předán škole a 1. září 2013 bude škola zpro-
vozněna. Defi nitivní harmonogram bude schválen po 
dodání podrobného rozpisu prací. Součástí podrobného 
rozpisu prací bude i ocenění provedených prací za jed-
notlivé měsíce (tzv. cash fl ow), aby obec věděla, kdy 
a kolik peněz bude na fi nancování potřeba. 
• Kabelizace rozvodů elektrické energie. V lednu 
2012 společnost e.on potvrdila, že plánovaná rekon-
strukce distribuční sítě NN 3 × 400 V se v letošním roce 
neuskuteční. 
Zástupce společnosti současně sdělil, že energetika 
objednala projektovou dokumentaci na ulice Zahradní, 
Niva, Podešvova, Václava Haňky, Moravská, Šlapa-
nická a Za Sýpkou. Předpokládají, že práce na ulicích: 
Zahradní, Niva, Podešvova by proběhly v roce 2013 
a zbývající čtyři ulice: Václava Haňky, Moravská, Šlapa-
nická a Za Sýpkou o rok později. 
Na základě dohody obcí s projektantem bude současně 
zpracována i dokumentace na rekonstrukci veřejného 
osvětlení na ulicích V. Haňky, Šlapanické, Moravské, 
Zahradní, Nivě, Podešvově a Za Sýpkou.
• Žádost o dotaci. Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR otevřelo dotační program na revitalizace bývalých 
vojenských areálů s možností nenávratné dotace až 75 % 
uznatelných výdajů. Rada schválila podání žádosti na 
odstranění starých bunkrů v areálu bývalých kasáren 
v trati Předky. V současnosti se zpracovávají potřebné 
podklady a přibližně do poloviny února bude žádost 
podána. 
• Noční autobusová linka. Obec Sokolnice se připo-
jila ke zkušebnímu provozu soukromého dopravce, který 
v listopadu a prosinci zajišťoval zkušební provoz noč-
ního autobusu. V průběhu sedmi víkendů využilo celkem 
105 cestujících služeb této linky, z toho 16 osob z naší 
obce. Zkušební provoz se ukázal jako neekonomický, 
neboť cestující uhradili jízdné ve výši 50 Kč a obec 
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Sokolnice k tomuto jízdnému připlatila dopravci ještě 
Kč 254,36 za každou osobu. 
Nyní se podařilo dojednat se společností KORDIS 
JMK obdobnou variantu s předpokladem, že víkendová 
noční linka (každý Pá–So, So–Ne) by odjížděla zhruba 
v 1.20 hodin z ulice Hanácká v Brně-Tuřanech na trase 
Sokolnice, Újezd u Brna, Žatčany a Telnice. Linka by 
byla zařazena do systému IDS JMK jako nadstandard. 
Orientační náklady pro naši obec by činily ročně nece-
lých 13.000 Kč. Rada za těchto podmínek souhlasí, aby 
se naše obec k tomuto  nadstandardu připojila.
• Terénní úpravy pod Mohylou míru. Rada obce 
v lednu uložila starostovi, aby zveřejnil na webu a v tištěné 
podobě na nástěnce vedle obecního úřadu návrh provoz-
ního řádu a návrh smlouvy o spolupráci, aby se občané 
mohli seznámit s jejich zněním. Současně požádala 
pana Čegana, aby splnil svůj slib, že uspořádá veřejné 
představení projektu. Termín byl dohodnut na 14. února 
v sále místní sokolovny. Rada navrhuje, aby v 18 hodin 
pan Čegan představil projekt terénních úprav veřejnosti, 
s možností vznášet dotazy a připomínky. Po skončení by 
následovalo setkání občanů se zastupiteli.
Rada obce také na počátku února schválila dvě přílohy 
smlouvy o spolupráci. Přílohu číslo č. 4 – Situační plán 
a přílohu č. 5 – Ceník úložiště. Obě přílohy jsou zveřej-
něny na webu obce v sekci Stavební úřad. 
• Studie výstavby Šlapanická. Rada obce nesouhla-
sila s předloženým návrhem plánované výstavby rodin-
ných domů na ulici Šlapanická. Výhrady měla zejména 
k malému počtu parkovacích míst a absenci zeleně. Na 
konci ledna byla obci zaslána opravená situace, která již 
kritizované nedostatky neobsahuje. Rada proto požádala 
investora o zpracování „Zastavovací studie Šlapanická“, 
která bude vycházet z předloženého návrhu a bude obsa-
hovat podrobnou grafi ckou i textovou část. Současně 
bude investor požádán o zaslání návrhu „Dohody o pod-
mínkách výstavby“. Předpokládá se, že oba materiály 
budou předloženy k projednání na březnovém zasedání 
zastupitelstva. Situace zástavby je zveřejněna na webu 
obce v sekci Stavební úřad. 
• Objekt občanské vybavenosti v lokalitě Šlapa-
nická. Součástí výstavby nových rodinných domů má 
být i jeden objekt občanské vybavenosti a větší plocha 
zeleně. Rada dlouze diskutovala o objektu občanské 
vybavenosti zejména s ohledem i na budoucí potřeby 
obce. Nakonec se rozhodla pro dvě varianty. Požádat 
investora, aby nerealizoval výstavbu občanské vybave-
nosti, ale věnoval obci fi nanční dar ve výši několika mili-
onů korun na přístavbu školy s tím, že pozemek určený 
pro občanskou vybavenost zůstane nezastavěný, bezú-
platně bude převeden do majetku obce a obec si později 
zajistí výstavbu potřebné vybavenosti sama (dle aktuální 
potřeby). Do té doby zůstane zelenou plochou např. pro 
hry dětí. V případě nesouhlasu s tímto návrhem ze strany 
investora bude obec požadovat stavbu: 

mateřské školy pro 48 dětí s možností změny užívání 
na „Berušku“ či obdobné mimoškolní zařízení pro 
děti (v případě budoucího nedostatku dětí),  
nebo kavárny (s cukrárnou, vinárnou apod.) pro širo-
kou veřejnost, 
nebo „obecní dům“ s větším sálem, klubovnami, 
prostory pro spolkovou činnost,  posilovnou, fi t cen-
trem apod. 

V tomto případě starosta zveřejní anketu na webu, aby 
si občané mohli sami rozhodnout, co oni preferují, pří-
padně podávali další návrhy v modulu „Diskuse“. 
• Bruslařská plocha. V sobotu 4. února 2012 byl 
zahájen zkušební provoz kluziště na sportovišti vedle 
obecního úřadu. Vytvořit ledovou vrstvu  nebylo vůbec 
snadné, neboť podkladní plocha sportoviště je z vodopro-
pustného asfaltu, doplněná systémem drenáží na odvod 
vody. Díky silným mrazům se však podařilo hřiště pokrýt 
ledem. Snad počasí dovolí plochu ještě zdokonalit. Vstup 
je volný a na vlastní nebezpečí. Díky umělému osvětlení 
je možné bruslit až do pozdních večerních hodin. Plo-
cha je ve dnech školního vyučování od rána do 14 hodin 
k dispozici škole a od 14 hodin do uzavření je zdarma 
k dispozici všem zájemcům.
• Zadní schodiště. Při opravě hydroizolací kolem 
budovy OÚ musely být odstraněny zadní schody do 
budovy. Rada schválila návrh projektanta na jednodu-
ché kovové schodiště. Nejen, že je cenově výhodné, ale 
může být doplněné plošinou pro imobilní občany.
• Prořez dřevin. Rada projednala několik cenových 
nabídek na údržbu lip na ulici Masarykova a vybrala 
nabídku Ing. Pavla Švece. Jedná se zejména o odstra-
nění suchých, nemocných a poškozených větví stromů. 
Celková cena prací činí 73.320 Kč a bude provedena 
v nejbližší vhodné době. 
• Přijetí nového zaměstnance. Rada obce již před 
časem schválila návrh přijmout brigádníka na stavební 
úřad, aby pomohl vyřídit nejhorší a nejkomplikovanější 
věci, které zůstaly nevyřízeny  po odchodu vedoucí sta-
vebního úřadu. Pracovník bude přijat na dobu určitou 
s předpokládaným nástupem v polovině února.
• Projekt přestavby nákupního střediska. Rada obce 
rozhodla objednat u pana Zelinky jednoduchou projek-
tovou dokumentaci na přestavbu nákupního střediska. 
Obec sice již jednoduchý návrh na tyto úpravy vlastní, 
ale úkolem pana Zelinky bude nejen provést úpravy, 
které požadují lékaři, ale hledat i možnosti nižších 
nákladů na úpravy. V budoucnu by v prvním patře měly 
vzniknout nové ordinace lékařů, knihovna, lékárna 
a další. Samozřejmostí bude i výtah. 
• Zakoupení pozemku. V loňském roce slíbily 
plynárny, že obci odprodají část pozemku p.č. 1750/1 
vedle plynoregulační stanice, aby si obec mohla zajistit 
přístup na obecní pozemek mezi protihlukovou stěnou v 
ulici Slanisko a železniční vlečkou. Zakoupení bylo pro-
jednáno na zastupitelstvu v září a po vyhotovení geomet-
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rického plánu ze strany obce i podepsána kupní smlouva. 
Na poslední chvíli však plynárny od dohody odstoupily, 
neboť jejich provoz zjistil nějakou skrytou překážku. 
Nyní se podařilo najít jiné řešení, nabízený pozemek 
je však mnohem větší. Rada prozatím nerozhodla, zda 
doporučí zastupitelstvu schválit nákup části pozemku 
p.č. 1750/1 o výměře cca 1.027 m2 a vyčká na sdělení 
plynáren, jaká bude prodejní cena pozemku.
• Oprava chodníku. Na ulici Zahradní je třeba 
opravit úsek chodníku dlouhý cca 40 metrů. Protože 

v příštím roce zde energetika bude provádět výko-
pové práce, nemá smysl provádět generální rekon-
strukci, protože chodník bude zase rozkopán. Rada neak-
ceptovala cenovou nabídku na tuto opravu a rozhodla 
obeslat několik fi rem a vyžádala si cenovou nabídku 
na  nezbytně nutný rozsah tak, aby se po chodníku dalo 
bezpečně chodit, ale s vědomím, že za rok bude chod-
ník odstraněn při provádění zemních prací energetikou. 
Na chodník mohou být použity starší čtvercové dlaždice 
z betonu fi xované malými plastovými obrubníčky.

Z  H I S T O R I E

Hřbitov v Sokolnicích
Vybudování tohoto hřbitova nebylo vůbec jednoduché. Původně Sokolnice užívaly pouze hřbitov v Telnici, ten 

však svojí kapacitou přestával oběma obcím stačit, a tak v roce 1947 doporučil ONV (Okresní národní výbor), aby 
byl vybudován v Sokolnicích hřbitov nový.

Místní regulátor (to byl název funkce) ing. Vladimír Kopa, který měl na starosti zastavovací plán Sokolnic, navrhl 
tři místa vhodná na zřízení hřbitova. Bylo to Na Nivě, Na Padělkách a Na Výhoně. Sám pokládal za nejvhodnější 
pozemek Na Nivě.

Dne 4. prosince 1947 se konalo jednání, které svolal ONV. Při něm bylo odborníky oznámeno, že pozemek Na 
Výhoně není pro zřízení hřbitova vhodný z důvodů zdravotních a regulačních a doporučili pozemek Na Nivě.

Dne 6. prosince 1947 se plénum MNV (Místní národ. výbor) jednomyslně usneslo, aby byl hřbitov zřízen Na 
Výhoně, buď vpravo nebo vlevo podél silnice, mezi obcí a železniční tratí. Místo Na Nivě obci nevyhovovalo, jelikož 
zde plánovala výstavbu domů. Dnes ulice Moravská a Za Sýpkou. Místní regulátor a obvodový plánovatel (také 
funkce) dr. Kohn společně navrhli, aby byl hřbitov vybudován na Lánech asi 300–400 m od bažantnice. Námitku, že 
zde stálé větry způsobují v zimě závěje, vyřešili tím, že bude kolem hřbitova vysazen větrolam ze stromů a keřů. Při 
komisionálním jednání 24. listopadu 1948 zjistila komise ONV, že se pozemek na Lánech na vybudování hřbitova 
hodí.

V srpnu roku 1949 byl svolán do sokolovny „Hovor s občany“. Na programu byl jediný bod, a to projednání 
výstavby hřbitova. Občanů se sešlo tehdy ještě hodně a byli přesvědčeni o tom, že se budou moci vyjádřit i k tomu, 
kde hřbitov bude. Nejvíce občané chtěli hřbitov Na Výhoně, ale rozhodně ne na Lánech. Když dr. Kohn kategoricky 
vystoupil s tím, že hřbitov bude na Lánech a hotovo, tak to pociťovali jako velkou křivdu a nedodržení slibu, že 
o umístění hřbitova budou sami rozhodovat.

Když byli občané současně žádáni o brigádnickou pomoc, tak se pochopitelně téměř nikdo nehlásil. Z organizací 
jen svaz mládeže přislíbil pomoc. ONV naléhal, aby se se stavbou začalo co nejdříve, ale když se nic stále nedělo, 
stavbu přímo nařídil. Celý hřbitov však nebylo možné do konce roku vybudovat, a tak souhlasil aspoň s vybudováním 
čtvrtiny hřbitova, a to dolní levé, včetně hlavní cesty.

Rozpočet na tuto část vypracoval sokolnický stavitel František Haluza. Náklad, včetně provizorní márnice a cesty 
stanovil na 170.000 Kč. Financovat měla vše obec, ale jak se ukázalo, ta neměla ani korunu, ONV tedy navrhl, že dá 
80.000 a zbytek se musí udělat dobrovolnou prací občanů. K tomuto řešení se obec zavázala, a tak koncem srpna roku 
1949 začaly práce na výstavbě hřbitova. Bylo však potřeba zřídit komisi nebo získat aspoň nějakého člověka, který 
by práce řídil. Nenašel se jediný člověk, který by toto chtěl dělat, a tak práce řídil předseda MNV Josef Sekanina 
a členové rady. Brigádníky se přece jen nějaké podařilo získat.

Plot kolem čtvrtiny hřbitova zhotovil klempíř František Vojtíšek ze Šlapanic, stromky a keře dodal Josef Pohanil 
z Brna a vysázel je místní zahradník František Rybníkář.

Dne 14. prosince dopoledne bylo provedeno kolaudační řízení a vydáno povolení k pohřbívání a odpoledne byl 
první pohřeb občana, který zemřel 12. prosince. Kdo to byl, nevím, ale možná tam pomník s datem jeho úmrtí ještě 
je. Zkuste ho najít v levé dolní části hřbitova.

O dodržování hřbitovního řádu se starala hřbitovní komise, jejím předsedou byl Alois Zdražil.
Při psaní tohoto článku mne napadlo, jestli a kdy byly pozemky od majitelů na hřbitov vykoupeny nebo vyměněny 

za jiné. V srpnu byl hovor s občany, na kterém se teprve dověděli, kde bude hřbitov, pokud by se pozemky 



S O K O L N I C K Ý  Z P R AVO DA J
2/20124

vykupovaly již před tím, tak by to pochopitelně věděli. A vykoupit nebo vyměnit pozemky za pár dní, než od po-
hovoru došlo k budování hřbitova, nebylo reálné, zvláště když si uvědomíme, jak dlouho trvalo celé jednání o vybu-
dování hřbitova. Možná, že k vyrovnání došlo později, nebo pozemek byl obecní.

Nepodařilo se mi zjistit, ve kterém roce byl hřbitov dokončen a zdali na jeden pokus, nebo postupně. Kronikáři již 
psali o jiných budovatelských činech a nebo já jsem málo informace hledal. 

Jan Fojtl

Stručná kronika Sokolnic
1408 patřily Sokolnice Erhardtu Puškovi z Kunštátu a Janu Sokolovi z Lamberka
1419–1436 husitské války, které přinesly velký hlad a nestabilitu
1459 patřily Sokolnice Janu z Bítova a Sokolník.
1466 patřily Sokolnice Syrovátkovi – víc o něm není známo.
1481 Sokolnice odprodány Anně z Valdsteina  a Židlochovic a připojeny k panství židlochovickému.
1507 patřily Sokolnice Vilému z Pernsteina. 
1529 Turci se snaží dobýt Vídeň.
1560 patřily Sokolnice Petru Sadovskému ze Sloupna.
1588 patřily Sokolnice Jindřichu Pfeffernkornovi.
1589 patřily Sokolnice Jindřichu purkrabímu z Donína.
1590 zemětřesení, při kterém samy zvonily kostelní zvony, jeho síla se odhaduje na 5 až 6 stupňů 
 Richterovy stupnice.
1596 patřily Sokolnice Bohuslavu Bořitovi z Budče na Líšni.
1600 Sokolnice mají obydlených 54 domů.    
1618–1648 třicetiletá válka, velká bída, zemřela polovina lidí a zanikla polovina vesnic, 100 roků trvalo, než 
 se stav obyvatel a hospodářství vrátil do stavu před válkou.
1625 patřily Sokolnice Elišce Bergrové, po ní její dceři hraběnce Marii Františce.
1632–1633 mor na Moravě.
1645 Švédové obléhají Brno.
1645 Sokolnice mají obydlených 19 domů.   
1655 opět mor na Moravě.
1664 patřily Sokolnice Marii Polixeně z Panassu.
1673 Sokolnice mají obydlených 20 domů.
1674 znovu mor na Moravě.
1683 Turci se znovu pokouší dobýt Vídeň. Sto tisíc Turků táhne na Moravu, kde loupí a vraždí.
1687 vytvořena obecní pečeť,
1690 patřily Sokolnice hraběti Janu Albertovi z Vamberka.
1693 patřily Sokolnice Karlu Benešovi z Lamberka na Kunštátě.
1705 koupil Sokolnice Walter Xaver kníže z Dietrichsteinu, za 154.000 zlatých a 2.000 dukátů.
1713 mor znovu na Moravě.
1740–1742 první slezská válka.
1740–1748 Rakousko-pruská válka.
1744–1745 druhá slezská válka.
1756–1763 sedmiletá válka.
1770–1772 velký hladomor, díky dva roky trvajícímu deštivému počasí nelze nic sít a tak v českých zemích 
 umírá hlady 250.000 lidí. Hodně lidí od smrti zachrání zemská jablka, dovezená z Branibor 
 a podle toho pojmenovaná  brambory. Šlechta zabavuje lidem doškové střechy na krmení svých  
 koní a dobytka.
1790 Sokolnice mají 75 domů a 574 obyvatel.
1805 bitva tří císařů na Prateckém kopci.
1814 sokolnické děti začaly chodit do školy v Telnici
1831 cholera na Moravě.
1834 Sokolnice mají 73 domů a 588 obyvatel.
1836 cholera opět na Moravě.
1848 Sokolnice koupil hrabě Mittrowský z Mitrovic a Nemyšle.
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1849 vybudován nový rybník na Stání
1850 opět cholera, v Sokolnicích na ní umírá 23 osob
1862 postavení varhan v zámecké kapli
1863 vyhořely domy č. 46, 47, 48 a 49
1867 vyhořely domy č. 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 a 70
1868 Rakousko-pruská válka.
1869 uvedena do provozu železniční trať Brno-Přerov.  
1869 Sokolnice mají 116 domů a 1.007 obyvatel, z toho 55 Němců a 16 Židů.
1871 návštěva korunního prince Rudolfa, jediného syna císaře Františka Josefa.
1890 Sokolnice mají 173 domů a 1.363 obyvatel, z toho 75 Němců a 24 Židů.
1891 otevření školy
1892 založen hasičský sbor – je to nejstarší spolek v Sokolnicích  
1914–1918 I. světová válka.
1919 založen včelařský spolek
1922 zahájena elektrifi kace obce
1922 založen spolek chovatelů dobytka
1925 založen spolek pěstitelů drobného zvířectva
1926 parcelace velkostatku
1927 Sokolnice mají 305 domů
1929 velmi krutá zima, mráz byl tak velký, že praskaly stromy. Během ledna bylo i přes den –20 °C, 
 4. února naměřeno v Újezdě –32 °C. Cesty byly nesjízdné a prohazovaly se závěje až 7 metrů 
 vysoké. Počátkem července přišla velká vedra, bylo 40 °C ve stínu a 23. července dokonce 
 46 °C ve stínu.
1930 21. ledna náhle umírá v Bádenu V. Mittrowský, panství přebírá jeho syn  a 9. února, také náhle, 
 umírá v Sokolnicích jeho matka M. Mittrowská.
1930 zřízena hřebčí stanice na č. 10
1931 zahájena stavba silnice na Mohylu míru.
1932 13. února byla na obloze vidět tři slunce a při tom duha tvořila celé kolo.
1934 30. května přišel velký mráz a zmrzla veškerá úroda na polích i stromech.
1939–1945 II. světová válka.
1942 v zámku zřízen uprchlický tábor
1946 v zámku zřízen starobinec
1946 19. srpna větrná smršť nad Sokolnicemi, polámané stromy, pobořené komíny a odfouknuté 
 střechy
1947 Sokolnice mají 1.716 obyvatel
1947 celá republika postižena nebývalým suchem. Byla postižena veškerá úroda a dobytek hynul ve 
 stájích žízní. První déšť toho roku přišel v Sokolnicích až v listopadu.
1949 zahájeno vysílání obecního rozhlasu
1949 otevřen hřbitov v Sokolnicích
1949 stav dobytka: koně 112, hovězí 367, prasata 1.071, ovce 19, kozy 380, husy 930, kachny 838
1950 založeno JZD
1968 koncem prosince vypukla epidemie chřipky. Školy byly uzavřeny do 20. ledna a v celé republice 
 byly, pro velký počet nemocných, problémy v dopravě, obchodech a továrnách.
1978 otevření nové mateřské školy
1979 téměř celý leden mrazy –20 °C. Školy byly zavřené a i některé továrny zastavily provoz.
1988 Sokolnice mají 1.835 obyvatel, 945 mužů a 890 žen. Počet domů je 515.

Možná si po přečtení článku říkáte, že všechny události v něm napsané nesouvisí se Sokolnicemi, ano přímo ne, ale 
musíte si uvědomit, že i důsledky těchto událostí netýkajících se přímo obce, jako války, epidemie, počasí dopadaly 
na všechny občany státu a tedy i na obyvatele Sokolnic. Jan Fojtl

► Hledám zahradu kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám. 
Tel.: 774 248 403.

inzerce
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► Koupím pozemek v Brně i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. 
Rychlé jednání Tel.: 776 637 839.

inzerce

D U C H O V N Í  O K É N K O

Oprava vstupu do zámecké kaple v Sokolnicích
V listopadu 2011 došlo po více než roce organizačních prací k opravě barokního pískovcového vstupu do zámecké 
kaple datovaného k roku 1750. V rámci restaurátorských prací bylo rekonstruováno značně rozpukané ostění, chybě-
jící části pískovce byly doplněny umělým kamenem, nově se osadily pískovcové schody. Nejvíce zvětralé vápencové 
fi gury andělů nad tympanonem byly zpevněny umělými pryskyřicemi s granulátem. Všechny kamenné části byly 
očištěny tryskáním a  venkovní kámen byl hydrofobizován proti vlhkosti.
Rekonstrukce byla hrazena díky dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 140.000 Kč a příspěvku obce Sokol-
nice ve výši 10.000 Kč. Poděkování patří všem na projektu zúčastněným osobám a subjektům: 

Domovu pro seniory v Sokolnicích a sdružení Sokolnický dům za organizaci a přípravu projektu.
JUDr. Michalu Haškovi, Ing. Václavu Horákovi, JUDr. Marii Cackové, Ing. Zdeňku Dufkovi za pomoc při zís-
kání fi nančních prostředků z rozpočtu kraje.
Obci Sokolnice za příspěvek a starostovi obce za podporu projektu na kraji.
Místním občanům, kteří se podíleli na stavbě lešení a sbírání podpisů na podporu projektu.

Za organizátory Ing. Josef Chudáček

POZVÁNKY NA BŘEZEN
Ve dnech 2.–3. března 2012  se uskuteční v Telnici postní duchovní obnova s P. Josefem Mendelem, 
salesiánem z Brna-Líšně. Téma obnovy: Přijďte blíže k Bohu a Bůh přijde blíže k Vám. (Jk 4,7)
V neděli 4. března 2012 se bude v 17 hodin promítat 1. díl fi lmu Josefína Bakhita v prostorách Hasičské 
zbrojnice v Sokolnicích. Na 2. díl fi lmu jste zváni v neděli 18. března 2012 ve stejnou dobu.
V pátek 9. března 2012 je možnost vyrobit si kraslice zdobené voskem (v 17 hodin na hasičce).
V neděli 11. března 2012 jsou děti zvány na Velikonoční vyrábění po nedělní křížové cestě.

Jiřina Chudáčková

•
•

•
•

První akce v kalendářním roce 2012 v sokolnické mateřské škole
Děti v naší MŠ zhlédly dětské divadelní představení pod názvem „Pásmo pohádek“
Předškolní děti byly na návštěvě v sokolnické základní škole, kde nejen pozdravily svoje starší kamarády, 
ale zároveň si vyzkoušely, jak se sedí v lavicích, poznávaly písmenka a společně si zazpívaly s dětmi z první 
třídy za hezkého doprovodu na tahací harmoniku s paní učitelkou Ludíkovou. Pro všechny děti to byl opravdu 
nezapomenutelný zážitek, o kterém vyprávěly ostatním 
dětem ve školce.
U některých předškoláků to byla první návštěva před 
opravdovým zápisem do 1. třídy do základní školy.
Poslední den v měsíci lednu patří vysvědčení, které 
dostaly také některé děti v naší školce.
Také bychom chtěly tímto prostřednictvím pozvat 
všechny zájemce o prodej dětského ošacení, hraček, 
sportovních a školních potřeb na BURZU DO MATEŘ-
SKÉ ŠKOLY, která se bude konat v druhé polovině 
měsíce března. Veškeré podrobnosti a informace 
ohledně vybírání věcí k prodeji dostanete u vedoucí 
školní jídelny paní Krpenské.

•
•

•

•

•

O K É N K O  D O  M AT EŘS K É  Š K O LY
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Únor
Únor je měsícem zařazeným do období včelařské zimy. I když by se dalo říci v té teplotně méně náročné, ale každý 

to pociťuje sám na sobě, že opak je pravdou. Mnozí včelaři viděli, jak na osluněných stanovištích včelky vyletěly 
i na svátky vánoční. Ale dnes je to teplotně úplně o něčem jiném. Jsou staženy do chomáče s vystrčenými zadečky 
s matkou uprostřed a využívají zásob pro vytváření tepla. Zadečky vystrčené proto, že jsou nejméně citlivé na 
chlad. 

Jenom pro zajímavost, čím víc včel platí i v zimě, protože u chumáče 8 tisíc včel spotřeba pro jednu včelu a den je 
asi 4 mg medu, při 15 tisíc jen je to 3 mg medu a u 25 tisíc včel je to 2 mg medu na den. Samozřejmě, že první otázkou 
je, jestli jim v těch úlech není zima. Nejdříve si musíme říci, že dnes se používají úly zateplené a nezateplené. A zase 
je to jak v tom životě, každý klad s sebou táhne zápor. U zateplených, kde se využívalo dříve jako izolace například 
slámy, plsti, koudele a i pilin je menší potřeba krmných zásob, protože úly mají i pevná uzavřená dna, dochází zde 
k vysrážení vydýchané vlhkosti a potom nastupují zase plísně. Včely později reagují na nástup jara a i v průběhu zimy 
se nejdou tzv. vyprášit, a když to na některé přijde v průběhu dlouhé zimy, tak potom jsou zase nemoci tzv. úplavice. 
Obvykle jsou zateplené úly užších rámků. Je to myšleno ne na výšku, ale na šířku. U nízko-nástavkových úlů je ob-
vyklá míra výška 17 cm a i méně, šířka je až 44,8 cm např. úl Lansgstroth, nebo úl Dadant případně Ptáčkův Optimál se 
šíří 42 cm. U těchto úlů, když jsou včely staženy do chomáče, je mezi stěnou a chomáčem vytvořená vzduchová 
mezera tvořící izolaci. U těchto úlů je obvyklé zasíťované dno, které zabezpečí přirozené odvětrání, tím že síly stěn 
jsou od 2–3 cm, sluníčko je pozve na prolet dříve a tato včelstva mají dřívější jarní rozvoj. K záporu však patří větší 
zimní zásoby. Když to shrneme z pohledu včel na konci sezóny jsou na tom stejně, pouze v nízko nástavkových úlech 
je rychlejší jarní rozvoj a i manipulace s úly je ne pro hydraulické ruce, tak jako u starších úlů. Jsou známé případy, 
že roje i dva roky vyžily volně v přírodě a v zimě zahynuly jen díky ptactvu a malým medným zásobám.

Únor je taky obdobím odevzdávání vzorků měli, což je spad voskových víček včetně roztočů, které se fl otační 
metodou spočítají a podle výsledku se doporučí nátěr uzavřeného plodu včel. Myslím si však, že prevence musí začít 
už v dubnu, květnu použitím kyseliny mravenčí. A pak její použití mezi jednotlivým vytáčením medu. V poslední 
době se to jeví zatím jako jediný účinný prostředek. A poslední úkol, který by měl včelař udělat, je nahlásit na obec-
ním úřadě stanoviště včel. Václav Hůrka
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► Koupím garáž kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: 776 809 213.

inzerce

MUDr. Martin Kral, praktický lékař – od 2. ledna 2012 

St 11.30–13.30 13.30–18.00 pro zvané* a pracující
Út -------------- 12.30–15.00 pro zvané* 
Po 7.30–12.00 12.00–15.00 pro zvané* 

Čt -------------- --------------
Pá 7.30–11.00 11.00–12.00 pro zvané* 

* Preventivní prohlídky, lázně, vyšetření pro OSSZ, 
pracovní prohlídky, vyšetření na objednáni atd...

Sokolnice:
Masarykova 34, Sokolnice. Tel.: 544 224 117

St -------------- --------------
Út 7.30–12.00 --------------
Po -------------- --------------

Čt 7.30–11.00 11.00–12.00
Pá -------------- --------------

pro zvané* 

* Preventivní prohlídky, lázně, vyšetření pro OSSZ, 
pracovní prohlídky, vyšetření na objednáni atd...

Telnice: 
ulice Růžová (budova OÚ Telnice). Tel.: 544 211 408
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 3 je 27. 2. 2012. 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 17. 2. 2012. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

2/2012

OZNÁMENÍ

Kulturní komise oznamuje změnu termínu zájezdu do Polska. Zájezd do Polska se 
uskuteční dne 31. března 2012. Původní termín 7. dubna 2012 je zrušen!

► Koupím rodinný dům v Brně (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. 
Jsem přímý kupec. Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj.

inzerce


