
LEDEN 2013ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

● Zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 13. prosince 
2012 se v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo ve-
řejné zasedání zastupitelstva. Zastupitelé projednali tyto 
body: 
1. Rozpočet obce na rok 2013. Návrh rozpočtu byl 

zveřejněn od 26. listopdu 2012 do 13. prosince 2012 
na úřední desce Obecního úřadu Sokolnice i na webu 
obce. S předstihem byl vypracován i rozpis rozpočtu, 
který byl pro informaci občanů také zveřejněn. Po 
krátké diskusi by rozpočet schválen. 

2. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Re-
gion Cezava (DSO) za rok 2011. Obce i dobrovolné 
svazky obcí musí ve stanoveném termínu schvalovat 
svoje závěrečné účty za uplynulý rok. U DSO navíc 
zákon stanoví povinnost předkládat zastupitelstvům 
členských obcí závěrečný účet svazku. Zastupitelé 
jej vzali na vědomí.

3. Schválení obecně závazné vyhlášky číslo 04/2012 
o místním poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů v roce 2013. Zastupi-
telstvo vyhlášku schválilo. Místní poplatek pro rok 
2013 se zvyšuje o 50 Kč / osobu a rok.  
S textem vyhlášky se můžete seznámit na obecním 
úřadě nebo na www.sokolnice.cz. 

4. Schválení obecně závazné vyhlášky číslo 05/2012 
o místních poplatcích. Také tato vyhláška byla 
schválena a od 1. ledna 2013 se mění výše některých 
poplatků. S textem vyhlášky se můžete seznámit na 
obecním úřadě nebo na www.sokolnice.cz. 

5. Žádost o prominutí části dluhu. V září zastupitel-
stvo schválilo prominutí části úroků z prodlení jed-
noho občana, který obci dluží peníze za nájemné a 
služby. Prominutí je podmíněno uhrazením zbývající 
dlužné částky do konkrétního data. Soudní exekutor 
nyní zaslal obci upozornění, že není možné v exe-
kučním řízení podávat návrhy s odkládací podmín-
kou. Zastupitelstvo se tak žádostí zabývalo znovu 
a schválilo prominutí bez této podmínky. 

6. Schválení „Zásad pro poskytování náhrady mzdy 
a ušlého výdělku členům Zastupitelstva obce So-
kolnice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlou-
hodobě uvolněni v roce 2013“. Podle zákona o ob-

cích je povinností zastupitelstva každoročně vydat 
na další rok tyto zásady. V praxi nebyly nikdy po-
užity, ale zákon obci tuto povinnost ukládá. Návrh 
„Zásad“ byl schválen bez připomínek.

7. Zvýšení příspěvku ZŠ Sokolnice. Zastupitelstvo 
dne 12. prosince 2011 schválilo rozpočet obce na 
rok 2012, jehož součástí je i příspěvek zřízeným pří-
spěvkovým organizacím. Zastupitelstvo schválilo 
zvýšit příspěvek Základní škole Sokolnice v roce 
2012 o 110.000 Kč. 

8. MAS Za humnama. Valná hromada MAS vyzvala 
všechny obce zapojené do této MAS, aby zastupi-
telstva projednala zařazení území jejich obce do 
územní působnosti Integrované strategie MAS Za 
humnama na období 2014–2020. Jedná se o zásadní 
rozvojový dokument území pro čerpání fi nančních 
prostředků metodou LEADER v období 2014–2020. 
Souhlas obcí formou usnesení zastupitelstva je ne-
zbytnou přílohou k žádosti o dotaci na pořízení této 
strategie, kterou bude MAS Za humnama podávat na 
začátku února 2013. Návrh byl schválen. 

9. Informativní zprávy 
 ► Přístavba školy – ředitelka ZŠ paní Butalová infor-

movala, že práce na přístavbě ZŠ probíhají podle 
harmonogramu. Jsou dokončeny krovy na střeše, 
v přízemí jsou hotové omítky a protože je tam již 
zavedeno topení, práce budou pokračovat po celé 
zimní období. Dá se předpokládat, že nový školní 
rok 2012/2013 bude zahájen v nové budově. 

 ► Odstranění staveb v areálu kasáren v trati Předky – 
starosta informoval, že v pondělí 10. prosince 2012 
proběhlo otevírání obálek na likvidaci staveb v bý-
valém areálu vojska Předky. Zatím není provedena 
kontrola úplnosti nabídek a prokázání všech kvalifi -
kačních předpokladů a některé fi rmy možná půjdou 
„z kola ven“. Nejméně u dvou nejlevnějších bude 
vyžadováno zdůvodnění mimořádně nízké nabíd-
kové ceny. 

 ► Koncert v zámecké kapli – Z. Butalová pozvala 
všechny přítomné s tím, že tento koncert se koná 
už poněkolikáté a je škoda, že se zúčastňuje málo 
lidí. Uvedla, že Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce 
má v repertoáru nejen koledy, ale i spirituály, 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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duchovní hudbu a jiné. Navíc na tuto akci je dobro-
volné vstupné a výtěžek je určen základní škole. 

 ► Zimní úklid chodníků – starosta zdvořile požádal 
všechny občany, jimž to čas a zdravotní stav dovolí 
o úklid sněhu z chodníků nebo o posyp v případě 
námrazy na chodnících. Obec má sjednanou údržbu 
místních komunikací s panem Lukášem a chodníků 
s panem Drdou, ale zvládnout 10 km chodníků bě-
hem krátkého času nelze. 

● Veřejné projednání. Na začátku listopadu proběhlo 
veřejné projednání vlivů na životní prostředí záměru 
fi rmy Šrot Gebeshuber s.r.o., kdy tato společnost navr-
huje zvýšení kapacity zpracovaného šrotu ze současných 
30 tisíc až na 75 tisíc tun ročně. Současně to znamená 
i nárůst silniční dopravy až o 70 nákladních automobilů 
každý den. Na konci prosince obdržela obec zápis z to-
hoto jednání, který je zveřejněn na úřední desce a webu 
obce. 
Současně došlo ke sporu, zda výpočet hladiny hluku, 
který si zadala společnost Šrot Gebeshuber s.r.o., je spo-
čítán dobře. Inženýr Jaromír Pokoj (zpracovatel po-
sudku) byl obcí Sokolnice upozorněn, že v akustickém 
posudku, který si nechala obec Sokolnice zpracovat, je 
uvedeno, že výpočet je proveden chybně. Inženýr Po-
koj se touto námitkou obce nezabýval a konstatoval, že 
pro účely posudku je podstatné, že závěry hlukové studie 
přiložené k dokumentaci na posuzování vlivu na životní 
prostředí nebyly napadeny dotčeným orgánem státní 
správy, v tomto případě orgánem veřejného zdraví, a ne-
byly zpochybněné ani postupy jejího zpracování. Ani při 
veřejném projednávání se Ing. Pokoj k tomuto nechtěl 
vyjadřovat. Proto rada rozhodla požádat Státní zdravotní 
ústav o stanovisko, zdali byl postup Ing. Jaromíra Po-
koje správný.
● Vodné a stočné v roce 2013. Rada schválila cenu 
vodného a stočného v roce 2013. Základní cena se ne-
mění, konečná cena přesto bude o něco vyšší díky zvý-
šení sazby DPH. 
● Výběrové řízení. V závěru roku 2012 proběhlo vý-
běrové řízení na „Odstranění pozemních staveb v býva-
lém areálu vojenského útvaru v Sokolnicích“. K před-
ložení písemné nabídky bylo vyzváno celkem 10 fi rem 
a zadávací dokumentace byla zveřejněna na Internetu, 
takže do soutěže se mohl přihlásit každý uchazeč, který 
splňoval základní požadavky. Ve stanovené lhůtě předlo-
žilo nabídky celkem 14 fi rem. Tři z nich byly vyloučeny 
pro nedodržení soutěžních podmínek a ostatní předložily 
tyto cenové nabídky:

Rada obce rozhodla, že vítězem výběrového řízení je 
společnost PB SCOM s.r.o., Hranice, která měla nejnižší 
nabídkou cenu. 
● Provozování infokanálu obce. Součástí kabelové 
televize byl i zaváděcí provoz informačního kanálu. 
Obec současně hledala někoho, kdo má oprávnění k te-
leviznímu vysílání, a kdo by byl ochoten a schopen pro-
voz infokanálu zajišťovat. Na podzim rada obce posou-
dila jedinou cenovou nabídku, kterou se podařilo získat, 
a (zejména s ohledem na fi nanční náročnost) rozhodla 
provoz infokanálu k 1. lednu 2013 ukončit.
● Bankomat. Rada se seznámila s podmínkami osa-
zení bankomatu v naší obci od České spořitelny, a.s. 
Bankomat by bylo množné instalovat za předpokladu 
dodržení všech bezpečnostních podmínek, které ČS a.s.
stanoví – zejména bezplatné zajištění potřebných 
prostor a dodávky el. energie, bankomat musí být pří-
stupný veřejnosti 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. 
Smlouvu je nutné uzavřít na dobu určitou – 4 roky s tím, 
že minimální počet výběrů za jeden kalendářní měsíc
musí být nejméně 2.000. V případě nesplnění této 
podmínky musí obec hradit tzv. provozní ztrátu, podle 
odhadů by činila cca 250 tisíc ročně, za čtyři roky tedy 
asi milion korun. Rada vzala tuto informaci na vědomí 
s tím, že vyčká na nabídku Poštovní spořitelny a teprve 
potom bude o možnosti osazení bankomatu v obci dál 
jednat.
● Výzva Lignia Dřevostavby s.r.o. Starosta informo-
val radu o neplnění podmínek společnosti Lignia, vyplý-
vajících z uzavřené dohody. Ani po telefonické urgenci 
nedošlo k nápravě, přičemž do 15. září měl být předlo-
žen návrh smlouvy, do 15. října uzavřena smlouva o zří-
zení jistotního účtu a do 15. listopadu složeny dva mili-
ony korun. Rada proto v prosinci rozhodla zaslat společ-
nosti Lignia Dřevostavby s.r.o. výzvu k plnění dohody 
o podmínkách výstavby č. 01/2012 s tím, že nedojde-li 
k deponování peněžitého příspěvku ani do 15. ledna 
2013, bude obec Sokolnice postupovat v souladu s plat-
nými ustanoveními dohody a plně využije svého práva 
na jednostranné odstoupení od uzavřené smlouvy. 
Společnost Lignia dne 3. ledna 2013 zaslala požadované 
texty dvou smluv, které však byly v rozporu s uzavřenou 
dohodou o podmínkách výstavby. Právník obce proto 
předkladatele upozornil na konkrétní chyby v těchto do-
kumentech. Dne 10. ledna 2013 předložil investor nový 

Název fi rmy Cena bez DPH
PB SCOM s.r.o., Hranice-město 1.911.265 Kč
Skanska a.s., Uherské Hradiště  2.292.852 Kč
Purum s.r.o., Mníšek pod Brdy  2.292.852 Kč
TIEFENBACH s.r.o., Hnojnice 2.998.402 Kč

Název fi rmy Cena bez DPH
Stanix Projekt s.r.o., Zlín 3.141.937 Kč
DAV, a.s., Ostrava-Vítkovice 3.204.976 Kč

HOLCNER–DOPRAVA s.r.o., Lysice 3.418.223 Kč

SETRA, spol. s r. o., Brno 3.477.812 Kč

Demstav group, s.r.o., Hranice 3.923.533 Kč
INSTA CZ s.r.o., Olomouc + 
STAEG stavby, spol. s r.o., Vyškov 4.482.963 Kč

PŘIBYL S-R, s.r.o., Veselí nad Moravou 6.542.845 Kč
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návrh Smlouvy o advokátní úschově a návrh Smlouvy 
o příspěvku na infrastrukturu. Právník obce však upo-
zornil, že oba předložené návrhy smluv zase nejsou 
v souladu s uzavřenou dohodou, kdy původně vyvá-
žený text se pro obec stává výrazně nevýhodný. V kraj-
ním případě by dokonce mohlo dojít k tomu, že investo-
rovi bude umožněna výstavba a složené dva miliony mu 
budou vráceny zpět. Rada proto smlouvy neschválila 
a „pohár její trpělivosti pomalu přetéká“. 
● Kontejnery na sběr šatstva. Diecézní charita Brno 
požádala obec o umístění několika kontejnerů na pou-
žité ošacení. Vytříděný textil předávají bezplatně posky-

tovatelům sociálních služeb, vždy dle jejich požadavků 
a zaměření, např. dětským domovům, domovům pro 
matky s dětmi v nouzi, denním centrům pro lidi bez do-
mova a podobně. Rada nesouhlasí s rozmístěním kon-
tejnerů po obci (zkušenosti z minula jsou negativní), 
ale souhlasí s tím, aby charita osadila kontejner ve sběr-
ném středisku odpadů na vhodné místo, které si dohodne 
se správcem střediska. Tyto kontejnery budou vhodně 
označeny, charita si bude jejich odvoz zajišťovat a hradit 
sama. Do střediska se umístí na zkoušku a v případě, že 
by se v budoucnu vyskytly nějaké problémy, rada si vy-
hrazuje právo tuto službu odmítnout. 

Poplatek za odpady v roce 2013
V souladu se zákonem o místních poplatcích vydala obec Sokolnice vyhlášku číslo 04/2012, platnou od 1. ledna.2013, 
kterou se stanoví místní poplatek za odpad v roce 2013. S textem vyhlášky se můžete seznámit na obecním úřadě 
nebo na www.sokolnice.cz. 

Postup při úhradě místního poplatku je stejný jako v předchozích letech. 
1. Firma SITA CZ pravidelně vyváží popelnice od začátku roku bez ohledu na to, zdali občan poplatek zaplatil 

v lednu či březnu. Termíny svozu odpadu zůstávají beze změny. I nadále platí, že každá domácnost může mít 
jednu, dvě nebo i více popelnic. Na výši místního poplatku to nemá žádný vliv. V platnosti zůstává i možnost 
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.

2. 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 od-
padu, objemný odpad a směsný komunální odpad se odkládají do sběrného střediska odpadů v době jeho 
provozu. 

3. Místní poplatek se hradí jednou ročně, a to do 31. března 2013.
4. Poplatek hradí fyzická osoba: 

• která má v obci trvalý pobyt,
• které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo 

přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
• která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České repub-

liky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
• které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zá-

kona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
• Poplatek dále hradí fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 

rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlast-
nické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

5. Roční výše poplatku činí 550 Kč za jednu osobu bez rozdílu věku. 
6. Poplatek za domácnost může být odveden společným zástupcem. Společný zástupce může odvést poplatek za 

celou domácnost, nebo jen její část. Zákon stanoví, že společný zástupce musí oznámit Obecnímu úřadu So-
kolnice (nejpozději do 30. března 2013) 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 ten pošle poštou, po nějakém příbuzném či zná-
mém na obecní úřad. Úhradu je možné provést osobně v pokladně obecního úřadu, poslat složenkou nebo pře-
vodním 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). 

7. Občané, kteří budou platbu provádět převodem z účtu, zašlou fi nanční prostředky na účet obce Sokolnice k KB 
a.s., číslo účtu 6429641/0100 a použijí jako variabilní symbol číslo popisné nemovitosti, za kterou je popla-
tek odváděn. V případě nemovitosti, kde je více bytových jednotek, doplní se za číslo popisné i číslo bytu (bez 



S O K O L N I C K Ý  Z P R AVO DA J
4 1/2013

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 od-
veden. 

8. Nebude-li poplatek odveden do 31. řezna 2013 nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výmě-
rem 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. 

9. Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které mají trvalý pobyt na internátech, podnikových ubytovnách a v do-
movech pro seniory v obci Sokolnice a dále děti narozené v roce 2013. 

10. Vznikne-li poplatková povinnost po 30. březnu 2013, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Prezidenské volby 2013 v Sokolnicích
Ze 193 zemí světa má republikové zřízení asi polovina států. Z té asi stovky republik si do roku 2012 nevolili prezi-
denta přímou volbou pouze ve čtyřech z nich. Letos už zůstaly pouze tři. 
Historicky první prezidentské volby v České republice se uskutečnily v termínu 11.–12. 1. 2013 a volební účast byla 
vskutku vysoká, jen v obci Sokolnice přišlo k volbám 68,47% voličů. V prvním kole prezidentských voleb se ná-
stupce Václava Klause zvolit nepodařilo. Na Hrad 
si brousila zuby devítka kandidátů. V Sokolnicích 
se těšil největší podpoře v prvním kole voleb Ka-
rel Schwarzenberg, kandidující za stranu TOP 09.
O řádný průběh voleb se v obci Sokolnice starala 
pětičlenná volební komise v čele s předsedkyní 
Petrou Kašparovou, místopředsedkyní Šárkou 
Vlhovou a zapisovatelkou Ivanou Zmrzlou. Jeli-
kož v prvním kole voleb prezident zvolen nebyl, 
bude se v termínu 25. 1.–26. 1. 2013 konat druhé 
kolo prezidentských voleb. Těšíme se na podobně 
hojnou volební účast.
Starosta obce touto cestou děkuje všem občanům,  
kteří využili svého práva a zúčastnili se voleb –  
bez ohledu na to,  kterého kandidáta volili. 

Vaše volební komise (napsal Jan Balák)

Setkání jubilantů
V prosinci loňského roku se v restauraci U Husara uskutečnilo setkání našich spoluobčanů, kteří v  roce 2012 osla-

vili svá významná životní výročí. Tuto akci připravil Sbor pro občanské záležitosti pod záštitou obce za vydatné spo-
lupráce se Základní školou Sokolnice.  

Jubilanty přišel pozdravit a poblahopřát jim k jejich výročí starosta obce pan Jiří Životský. V krátkém projevu při-
blížil současné dění v obci a seznámil je s nejbližšími plány, které obec má a hodlá je uskutečnit. Na závěr pronesl 
přípitek a popřál všem jubilantům především hodně zdraví, životního elánu do dalších let.

Paní učitelka Eva Darmovzalová s dětmi secvičila kulturní pro-
gram, ve kterém děti krásně zpívaly a přednášely básničky. Každé 
jednotlivé vystoupení dětí sklidilo velký potlesk. Paní učitelka se 
vystoupení nemohla zúčastnit, proto ji zastoupila paní učitelka Anna 
Ludíková, která se tohoto úkolu také úspěšně zhostila. A protože se 
setkání našich jubilantů sešlo v období, kdy se slaví svátek sv. Miku-
láše, navštívil jubilanty i Mikuláš s andělem a čertíci, všem přítom-
ným rozdal malé dárečky od dětí v podobě pěkných přáníček vystři-
žených z papíru a nápaditě provedených keramických koček.

K dobré náladě přispěli výborní muzikanti, Michal Kučera a Ra-
dim Mayer, harmonikáři, přiměli přítomné ke společnému zpěvu 

Kandidát – příjmení, jméno, tituly Pol. příslušnost Hlasy %

Schwarzenberg Karel TOP 09 339 27,92

Zeman Miloš Ing. SPOZ 318 26,19

Fischer Jan Ing. CSc. BEZPP 185 15,23

Dienstbier Jiří ČSSD 166 13,67

Roithová Zuzana MUDr. MBA KDU-ČSL 78 6,42

Franz Vladimír Prof. JUDr. BEZPP 60 4,94

Fischerová Taťana KH 28 2,30

Sobotka Přemysl MUDr. ODS 24 1,97

Bobošíková Jana Ing. SBB 16 1,31

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 11.–12. 1. 2013
Volební účast v obci Sokolnice – 68,47 %
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H I S T O R I E

Část 4. – CESTAMI MLYNÁŘŮ A KRAJÁNKŮ 
Kapitola II

Rybáři obsazují břehy 3 rybníků s Muchovou boudou. 
Ten největší sloužil jako zásobárna vody mlynáři Ka-
dlcovi. Dnes je využíván pro chladící vodu cementárny 
v Mokré s odběrem 40 m3/hod. v létě a 20 m3/hod. v zimě. 
Minete mlýn Perníkářův po pravé straně, aniž byste vě-
děli, že jde o mlýn. Točí se tam městská doprava. Co 
by kamenem dohodil, stojí mlýn Truksův, který byl pů-
vodně prachárnou pro brněnskou posádku. Tady si všim-
nete, že mohutnost Říčky je ta tam (Mokrá). Dál teče 
již neduživý asi metr široký vodní pásek. Po zuboženém 
stavidle Zukalově se smutkem hledíte na jeho mlýn, kde 
sídlí vodohospodářský ústav a na dvoře líně leží dva za-
nedbaní chrti. Mimochodem pan Zukal byl posledním 
předsedou šlapanské mlynářské komory. Prostor mezi 
náhonem, jalovákem a přepadovým tokem u nás Loučky 
se zde nazývá Mezivodí. Náhle vás z nostalgického pře-
mítání vytrhne hluk dálnice na Vyškov. Podejde ji do Po-
dolí k mlýnu pana Pecla. Jde již o jinou krajinu. Údolí 
se rozšíří, aby za podolskou pilou (dnes již bez známek 
náhonu) opět se ještě na chvíli zúžilo kopcem Andělkou 
před Šlapanicemi, ve kterých je patrno více vodních sta-
veb. Místo vyhořelého Skřepkova mlýna přímo na his-
torickém náměstí oproti kostelu je postavena červená 
krychle, což váš rozum nepochopí. Voda vás vede kolem 
mlýna paní Mülerové (byla tam diskotéka). Do papíren 
nedoporučujeme chodit (mnoho fi rem a velký provoz). 
Je lepší vyjít na nádraží a z kopce se dívat na Starou horu 
s Mohylou Míru, Kobylnice a Ponětovice, odkud do 
Říčky přitéká Rokytnice. Na soutoku u křižovatky vi-

díte, jak její dravá voda pohlcuje líně plynoucí Říčku. 
Odtud již historický název Zlatý potok.
Stavido kobylnického mlýna pana Josefa Rozkydala 
(pocházel z Telnice) již neexistuje. Místo jeho přibliž-
ného stanoviště je nepropustnou džunglí. Marně vzpo-
mínají zdejší „odrostlí kluci“, jak se tam chodívalo kou-
pat a chytat ryby. Zlatý potok se z většího množství vody 
dlouho neraduje. Pod Kobylnicemi se vyrábí trávníky. 
Při pohledu na proudy zavlažovacích puků se divíte, že 
vůbec něco ještě teče dál. Blížíte se k území, kde pot-
kavší spoluobčané po vyslechnutí zprávy o vaší cestě, 
vás prohlásí blázny. Zadní bránou vstoupíte do Soko-
lické bažantnice. Sníte poslední část svačiny, prověříte 
značně zaprášenou obuv a nohy a se slovy to již zvlád-
neme jdete dál kolem zámku k mlýnu pana Hudce, kte-
rého jsme všichni dobře znali, tak jako pana Antonína 
Rozkydala z mlýna telnického. Oba dva spí svůj sen 
vedle sebe na telnickém hřbitově. Mimochodem první 
psaná zmínka o telnickém mlýnu pochází z roku 1244 
v darovacím dekretu českého krále Václava II. Blíží se 
poslední vodní stavby Zlatého potoka. Před vodní nádrží 
mezi Telnicí a Měnínem na levé straně v kopřivách ob-
jevíte jeden sloupek stavidla mlýna pana Grolicha. Když 
jsme mlýn míjeli, viděli jsme na nádvoří vybourané 
strojní zařízení. Unavený zbytek vody vás dovede na 
soutok. Zde končí naše putování a voda Zlatého potoka 
je téměř mateřsky příjmána Cézavou. Nejkrásnější zá-
žitky, vzpomínky a představy o krásách naší rodné země 
a umu jejich dětí vám pokazí odlesk zrcadel fotovolta-
ické elektrárny stojící v sousedství. A tak unaveni při 
cestě domů promlouváte s přítelem o době, kdy mlynáři 
chodili pěšky každé jaro provádět výkon vodního práva, 

Paměť vody

lidových písniček a k tanci. Svůj talent a schopnosti nám ukázala i malá houslistka Karolína Janoušková, hrou na 
housle a zpěvem udivila všechny přítomné.

Naše poděkování patří všem účinkujícím dětem za to, jak úspěšně reprezentovaly svou školu, a pedagogům, 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 2013 
    Za Sbor pro občanské záležitosti Ivana Zmrzlá

Zprávy Policie ČR 
Policie České republiky Obvodní oddělení Židlochovice žádá občany obce o spolupráci. V posledních době došlo 
na teritoriu Obvodního oddělení Židlochovice k několika případům krádeží vloupáním do rodinných domů, kdy 
neznámí pachatelé v podvečerních hodinách překonávají oplocení zahrad domů a po vypáčení vstupních dveří 
vniknou do domu, který prohledají a odcizí fi nanční hotovost a předměty ze zlata. V případě jakýchkoliv poznatků 
k této trestné činnosti nebo zjištění pohybu podezřelých osob v okolí rodinných domů o tomto informujte Obvodní 
oddělení Policie České republiky Židlochovice na telefonním čísle 974 626 760 nebo na bezplatnou linku 158. 
Děkuji za spolupráci npor. Bc. Libor Dofek v.r., vedoucí oddělení
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 ● Vítá nás nový rok 2013, ale my ještě připomeneme milé udá-
losti, které se odehrály v naší mateřské škole poslední dny roku 
2012:

 ● Přišli k nám čerti, Mikuláš a andělé, zahráli si s námi různé hry, 
zatančili, popovídali a rozdali všem hodným dětem balíček se 
sladkými dobrotami.

 ● Navštívila nás také zkušená logopedka a provedla depistáž 
u starších dětí a některým rodičům doporučila návštěvu jejich 
dětí v logopedické poradně.

 ● „Elce, pelce, do pekelce“ – výlet do Žatčan, kde jsme zhlédli 
jako vždy nádhernou divadelní pohádku sehranou žatčanskými 
dětmi.

 ● Před Vánocemi se ve všech třídách válelo a vykrajovalo z voňa-
vého perníkového těsta. Vůně se linula do širokého okolí MŠ. 
Poděkování patří také paním kuchařkám, které těsto připravily 
a do zlatova upekly.

 ● Užili jsme si i trošku vážné hudby na koncertě dechových 
a smyčcových nástrojů pod vedením pana Blinkala.

 ● Šlehačkou na pomyslném předvánočním dortu byly naše školní 
besídky, kde se v každé třídě děti představily se svým progra-
mem – vánoční a zimní básničky, písničky, hudebně pohybové 
hry, tanečky nebo dramatizace pohádek. Na závěr si děti společně s rodiči vyrobily vánoční svícny z jablíček 
nebo ozdobily perníčky. Černý puntík těchto besídek ale byl ve třídě Koťátka, kde se jedné z maminek záhadně 
„vyměnila“ zcela nová černá bunda s druky a kapucí za starou černou obnošenou bundu. Nejen před Vánocemi 
se asi zázraky dějí…

 ● Někteří ze zaměstnanců se zúčastnili prodejní výstavky našich dětí na předvánočním živém Betlému. Za fi nanční 
výtěžek z vyrobených dárečků společně s učitelkami bude zakoupen zahradní prvek na školní zahradu. Děku-
jeme všem, kteří přispěli jakoukoli částkou, letos se vybralo 1.897 Kč. 

 ● Jako první v novém roce 2013 navštívil naši Školní jídelnu profesionální kuchař pro zdravou výživu a připravil 
pro děti z MŠ i ZŠ opravdu originální a netradiční oběd: brokolicovo-cizrnovou polévku a zapečené těstoviny 
s tilápií (ryba), zeleninou a sýrem.

 ● Do dalších dnů a měsíců nás čeká spousta práce, nejstarší děti příprava na zápis do Základní školy Sokolnice.

Poděkování patří manželům Macíkovým, kteří věnovali naší mateřské škole 
částku 5.000 Kč – Ježíšek byl opravdu štědrý.

O K É N K O  D O  M AT EŘS K É  Š K O LY

Zvonění umíráčkem. Je dlouholetou zvyklostí, že 
při úmrtí některého našeho spoluobčana mu zazvoní 
tzv. umíráček. V době úředních hodin zapne zvonění 
některý z pracovníků obce, v jinou dobu se mohou 
občané obracet: 

• Paní Ilona Umlášková, 
Masarykova 28, Sokolnice, tel: 728 992 013 

• Paní Jana Šebestová, 
Masarykova 23, Sokolnice, tel: 737 059 837

• Pan Jiří Životský, 
Na Výhoně 507, Sokolnice, tel: 604 232 100
 

Služba je samozřejmě pro občany bezplatná. 

jak jim to povinost a čest přikazovaly. Jejich vazby byly 
natolik pevné, že ještě dlouho po ukončení jejich živ-
ností se scházeli každý první čtvrtek v měsíci v 16 ho-
din v Obecním domě v Brně. Čest jejich umu a památce. 
Závěrem bychom chtěli tuto nádhernou procházku všem 
doporučit. V celku třeba na kole proti proudu s občas-
ným vedením nebo nesením. Pěšky raději po proudu 
a rozdělit. Je to 37 km.
 Jiří Netolický, Jaroslav Novotňák

V tomto čísle skončilo putování J. Netolického a J. Novotňáka, které 
tito pánové popsali v článcích „Paměť vody“. Při čtení řádků za-
chycujících jejich poznatky z cest jsme v několika minulých čís-
lech zpravodaje, spolu s autory, sledovali tok Zlatého potoka od 
jeho pramene až po ústí do řeky Cézavy. Děkujeme za zajímavé 
postřehy MM
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Dne 21. prosince 2012 jsme se my žáci 9. třídy Základní školy Sokolnice loučili s naší oblíbenou paní kuchařkou 
Boženou Fialovou, která odešla do důchodu. Vydávala nám obědy po dobu 12 let. Jako poděkování jsme jí přinesli 
čokolády, bonboniéry apod. Poté jsme si všichni společně zazpívali koledy. Všem nám bude moc chybět.
      Za 9. třídu Michaela Kroupová

Exkurze 9. třídy do rádia „Lávka“ 
Dne 9. ledna 2013 se naše 9. třída spolu s paní učitelkou Finkovou vypravila do nahrávacího studia rozhlasu Lávka 

na Kraví Hoře. Pan vedoucí, který nás seznámil s místním studiem a svými spolupracovnicemi, pohovořil v krátké 
prezentaci o tom, co je náplní rádia a co práce v něm obnáší. Poté nám přidělil tyto funkce: režiséra, hudebního re-
daktora, redaktora zpravodajství a zábavných pořadů, moderátorů, zvukařů i techniků. Každý člen tak plnil určitou 
roli, kterou měl při vysílání zastávat. Zadal žákům úkol připravit vysílání na 20–30 minut, ve kterém budou tři po-
řady: Hudební zrcadlo, Zpravodajství a rubrika Křeslo pro hosta. Zvukaři měli na starosti vytvořit tzv. playlist písní, 
reklam a znělek. Mezitím si jednotlivé redakce chystaly rozhovory a předtáčely zprávy. 

Nejprve přišlo na řadu Hudební zrcadlo, v němž měli dva mladí moderátoři připravené zajímavé informace o zpě-
vácích, v tomto případě o Madonně a Heleně Vondráčkové. Moderátoři vešli do studia a začalo živé vysílání. Jako 
druhé v pořadí následovaly již předtočené zprávy. Třetí rubrikou bylo Křeslo pro hosta, v němž účinkovala po boku 
našich moderátorů paní učitelka. Ti si s ní povídali o její profesi učitelky. Mezi každým pořadem posluchače prová-
zely znělky, reklamy a písně, jež vyplňovaly vysílání. Ty měly být zastoupeny v poměru 60 % zahraničních ku 40 % 
českých.

Po 25 minutách byl přenos ukončen. Po natáčení jsme si všichni oddechli a poslechli chválu i kritiku pana vedou-
cího. Nakonec se naše snaha neminula účinkem a s výsledky naší práce jsme mohli být spokojeni. Byla to zábava, 
ale i tréma a smích zde sehrály důležitou roli. Každý 
odcházel domů s hezkým zážitkem a pocitem, že vysílal 
ve studiu Lávka. 

 
Režisér: Tereza Fialová
Zvukaři: Pavel Štukl, Miroslav Demek
Technici: Berenika Sadílková, Michaela Krejčí
Moderátoři: René Martečík, Stanislav Jochman
Redakce Hudebního zrcadla: 
Martin Dobrovolný, Markéta Načiňáková
Redakce zpravodajství: 
Sarah Qasemová, Michaela Kroupová
Redakce Křesla pro hosta: 
Marek Mikulášek, Barbora Kučerová

Žáci 9. třídy ZŠ Sokolnice
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Ohlédnutí se za prvním ročníkem činnosti Aktivních seniorů
V pátek 11. ledna 2013 jsme se sešli v Restauraci U Husara, abychom si popovídali o loňských vycházkách a ur-
čili další zajímavé trasy za poznáváním našeho blízkého okolí.
Když jsme v březnu loňského roku založili tento kroužek, měla jsem obavu z toho, zda po prvním výšlapu elán 
a nadšení seniorů neopadne. Naopak, naše skupinka má střídavě patnáct až dvacet členů a všechny uskutečněné 
vycházky se setkaly s velkým ohlasem. Zájem byl i v prázdninových měsících.  MM

Galantní muži v naší obci stále jsou
Při návštěvě Sběrného dvora v naší obci přicházejí a přijíždějí s odpadem nejen muži, ale často s velkými nebo 
těžkými břemeny také ženy.
Děkujeme všem pozorným, ochotným, galantním mužům, kteří především v závěru vegetačního období pomáhali 
vysypávat a vhazovat ženám a starším spoluobčanům odpad do kontejnerů. MM

Z Á K L A D N Í  Š K O L A
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Plán zájezdů na rok 2013 – Komise kulturní
Tak jako poslední roky i letos předkládá Kulturní komise všem občanům Sokolnic plán zájezdů na tento rok. Zá-

jezdů je dostatek, a tak si každý může již nyní vybrat podle chuti a nemusí zůstat jen u jednoho zájezdu. Berte, do-
kud to jde. 

Nejvíce je opět zájezdů do maďarských termálních lázní v Györu. Je zde devět bazénů s termální vodou a s vel-
kým množstvím léčebných a zážitkových prvků. Dostupnost je pro nás výborná, cesta pouze po dálnici a cena vstu-
penek je nižší než v jiných lázních. Pokud chcete udělat něco dobrého pro své zdraví, tak se určitě včas přihlaste.

Nákupní zájezdy do polského Těšína máme naplánované čtyři. Pokud by byl větší zájem, tak přidáme ještě zájezd 
na víc. O nákupy za našimi hranicemi vzrůstá zájem, zvláště před Dušičkami a Vánocemi. 

Pro děti jsme připravili zájezd do ZOO Brno a dále buď na přehradu nebo hrad Bítov, kde ke Dni dětí pořádají 
program. Návštěva ZOO je jistá a další program upřesníme dle zájmu. Pro milovníky květin máme i letos v plánu 
návštěvu zahrádkářské výstavy. Budou to pravděpodobně Věžky nebo nově Kroměříž. Toto upřesníme a dáme včas 
vědět.

Na předvánoční dobu máme v plánu návštěvu Bratislavy, místního vánočního trhu a televizního vysílače, ve kte-
rém je otáčivá restaurace. Tady by to chtělo nějaké euro na kávu. Za jasného počasí jsou vidět i Alpy, budovy ve 
Vídni, atomová elektrárna v Jaslovských Bohunicích a města kolem Bratislavy v Rakousku a v Maďarsku.
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Adventní koncert
Dne 19. prosince 2012 se opět v zámecké kapli uskutečnil Adventní 
koncert Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce pod taktovkou umě-
lecké vedoucí paní Evy Hajncové (dcery zakladatele) z Ivančic. Za-
zněly nejen skladby starých mistrů, vánoční koledy, spirituály, ale 
také moderní písně v úpravě pro chrámový sbor. 
Účinkující, mezi nimiž najdete muže i ženy nejrůznějších věko-
vých kategorií, zpívali „od srdce“ a s nakažlivou radostí. Adventní 
koncert se pro nás stal krátkým zastavením v předvánočním shonu 
a „pohlazením na duši“. MM

Přednáška o Indii
Občanské sdružení Sokolnický dům uspořádalo ve dnech 9. prosince 2012 
a 16. prosince 2012 přednášku Jana Baláka Indie od Himalájí po Da-
lai Lamu. Jan Balák je zkušený cestovatel, který se s námi podělil o svoje 
postřehy při cestách severní Indií, kde se setkal i s představitelem Tibetu 
Dalai Lámou. Jeho nádherné snímky přírody, zážitky a popis kulturních 
rozdílností zaujal mnoho posluchačů, kteří na jeho přednášce většinou 
nebyli poprvé. Poděkování si zaslouží vedení místní základní školy za za-
půjčení prostor a techniky.

Za občanské sdružení Sokolnický dům Jan Mazal

Výstava betlémů 
Občanské sdružení Sokolnický dům uspořádalo v neděli 23. prosince 2012 vý-
stavu betlémů. V tento předvánoční čas se konala výstava souběžně s Živým bet-
lémem, který pořádali místní sokolové na návsi. Při této příležitosti zhlédli i naši 
výstavu. Hojná účast lidí z obce i z okolí na obou akcích dokládá, že lidé mají 
o společenské akce zájem. Byla vytvořena možnost  potkat se a zastavit v nákup-
ním a dalším shonu a uvědomit si, že tento svátek je  příležitostí k setkání lidí.
Nejvíce vystavených betlémů bylo zapůjčeno od sběratelky betlémů paní Jarmily 
Svobodové. Ta za svůj život sesbírala nebo vyrobila stovky betlémů. Mnohé bet-
lémy byly rovněž zapůjčeny od lidí ze Sokolnic a blízkého okolí. 
Velký dík patří vedení místní základní škole za poskytnutí prostor k výstavě.

Za občanské sdružení Sokolnický dům Jan Mazal
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Užívejte si se senior pasem!
Senior pasy jsou unikátním projektem, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem od 55 let. Zapojení do projektu 
je zdarma! Projekt přináší ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet SENIOR 
PAS. Nabízené slevy ve výši 5–50% jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravo-
vání, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.
Jak získám slevovou kartu Senior pas? Registrujte se online na adrese www.seniorpasy.cz v sekci Registrace nebo 
pokud máte bydliště v Jihomoravském kraji, vyplňte a odešlete registrační formulář na adresu: Senior pas, Mendlovo 
nám. 1a, 603 00 Brno.
O kartu pro svého seniora mohou požádat i jeho blízcí (partner, rodina, přátelé)!

Tip na výlet – O Muzeu Brněnska     
Brněnsko je region charakteristický přírodní, krajinnou, sociální a kulturní rozmanitostí. Ta se projevuje i v činnosti 
a působení regionálního Muzea Brněnska. Vzniklo v 60. letech 20. století, tehdy pod názvem Okresní muzeum 
Brno-venkov, sloučením několika samostatných institucí, dnes poboček Muzea Brněnska. Jde o Podhorácké mu-
zeum v Předklášteří (založeno v r. 1929) na severozápad od Brna, Muzeum ve Šlapanicích (vzniklo v r. 1934) na 
jihovýchod od moravské metropole, Památník Mohyla míru (dostavěn těsně před vypuknutím I. světové války, ve-
řejnosti předán v r. 1923) v centru někdejšího bojiště bitvy u Slavkova, Muzeum v Ivančicích na jihozápad od Brna 
(otevřeno v r. 1894) a konečně Památník písemnictví na Moravě. Vyvíjí svou činnost od roku 2005 a má sídlo v be-
nediktinském klášteře v Rajhradě na jih od Brna.
Volné dny pro držitele karty „Senior pas“ do poboček Muzea Brněnska v roce 2013: 9. ledna; 6. února; 6. března; 
2. října; 6. listopadu a 4. prosince.  http://www.muzeumbrnenska.cz

Nový územní plán
Na zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice dne 12. prosince 2011 nebylo schváleno usnesení o vydání územního 

plánu obce Sokolnice a zastupitelstvo vrátilo předložený návrh nového územního plánu pořizovateli MěÚ Šlapa-
nice. Současně zastupitelstvo udělilo pořizovateli pokyn, ke kterému byly v průběhu roku 2012 přidány další pokyny. 
Na zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice dne 13. prosince 2012 mělo dle návrhu rady obce dojít ke zrušení do-
posud přijatých usnesení v této věci a k přijetí nového usnesení/pokynu (tj. fakticky ke zrušení některých pokynů). 
K tomuto však nedošlo, neboť starosta obce na počátku zasedání zastupitelstva navrhnul změnu programu a tento bod 
z něj vypustit z blíže neuvedených důvodů. Zastupitelstvo s tímto souhlasilo. Současný stav je tedy takový, že není 
vypracován návrh územního plánu dle pokynů zastupitelstva obce Sokolnice, které zatím nejsou defi nitivní, a je tak 
i nejisté, kdy bude nový územní plán schválen.

Nevím, kam se myšlenky členů obecního zastupitelstva budou v této věci dále ubírat a jaké budou fi nální pokyny 
pro pořizovatele. Ale snad by mělo k fi nální dohodě nad podobou nového územního plánu dojít v roce 2013, když už 
se o něm na zasedání zastupitelstva jednalo v prosinci roku 2011.

V tomto směru se zamýšlím nad tím, zda by nemělo dojít k výraznému přehodnocení současné podoby ná-
vrhu nového územního plánu (vycházím z návrhu územního plánu, který byl předložen v prosinci 2011, ale nebyl 

V plánu máme také návštěvu několika divadelních představení. Opět je budeme vybírat tak, aby uspokojila co nej-
širší okruh zájemců. Divadelní představení se nedají plánovat na rok dopředu, ale jak nějaké vybereme, dáme vám 
všem včas vědět. 
Nabídka akcí je veliká, určitě si může vybrat každý, je však potřeba se včas přihlásit a také včas zaplatit.
 27.  ledna Györ
 24.  února Györ
 17.  března  Györ
 23.  března  Polsko
 14.  dubna  Györ
 21.  dubna  květiny  Mila Vondálová a Marie Fojtlová

 11.  května  Polsko
 19.  května  Györ
 1. června  ZOO Brno
 30.  června Györ
 15.  června  Györ
 20. října Györ

 26. října  Polsko
 17.  listopadu Györ
 23.  listopadu Polsko
 1. prosince Bratislava
 8. prosince Györ

 ► Nabízíme k prodeji pozemky určené na výstavbu garáží (vydané stavební povolení) v obci Sokolnice. 
Pro bližší informace volejte tel.číslo 724 528 615, davidova@vasstav.cz.

inzerce
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Leden je obdobím pokračujícího klidu. Tomuto období se také říká „včelařská zima“, je to období od konce listo-
padu do konce února. Včely žijí svůj život na úsporný režim, přičemž se shluknou těsně k sobě v zimním chumáči. 
Zatímco teplota v úlu může spadnout i pod 0 °C, uprostřed zimního chumáče včel se udržuje téměř stálá teplota ko-
lem 35 °C. Jakmile vyjde sluníčko a nyní záleží na typu úlu, přes dřevo proniká teplo, včely se uvolňují ze zimního 
chomáče, putují po jednotlivých rámcích, kde hledají potravu, některé i krátkodobě vyletují ven. Tak se včelstvo po-
souvá za zásobami a často se přibližuje k teplejší stěně úlu. Čím je včelstvo silnější, tím je schopné vytvořit větší teplo 
a tím má menší spotřebu zásob. V případě málo zásob se nalézají uhynulé včely, jak vězí hlavou v prázdných buň-
kách. Hlavní pro zdárné přezimování je klid, i minimální vyrušování, například klepající větev může ohrozit přezi-
mování včel. Jsou i případy, kdy se najdou úly rozházené po stanovišti, a to ne zásahem medvěda, ale lidským chu-
dákem, který si troufne na bezbranného. Časté jsou i návštěvy zvířat jako například datel nebo jezevec, pro které je 
úl jako naplněná chladnička.
Samotní včelaři se připravují na odběry vzorky měli, ve kterém se zjišťuje množství roztočů. Začátkem roku se po-
řádají členské schůze a vyhodnocuje se předešlý rok. Včelaři využívají volného období na čištění úlů včetně obnovy 
nátěrů, vyvařování vosku, sbíjení a drátkování rámků. Je to obdobím bilancování, nových plánů a nových chovatel-
ských předsevzetí. 
I když, jak jsme si všimli, začátkem měsíce byla teplota až nadmíru provokativní nejen pro lidi, ale i včely umís-
těné na slunném místě pěkně létaly a jak se říká mezi včelaři pěkně se mohly vyprášit, čili uvolnit naplněné kalové 
váčky a tím se vyhnout případným nemocem. V tomto období by již měla matka klást první vajíčka do buněk. Včel-
stvo pro udržení zdárného vývoje je soustředěno v nejteplejší části úlu a včelař hlídá co nejlepší zateplení. Je soustře-
děno podle teploty do vícevrstvého chomáče s matkou uprostřed. Pomalým trávením zásob udržují látkovou výměnu 
a vyrábějí si tak nutné teplo pro přežití. Jsou známé případy, kdy silný roj přežil ve volné přírodě zimu bez následků. 
V tomto roce jsme taky zaregistrovali tři případy poničení úlů ze strany datlovitého ptactva. Ještěže se nedostali až ke 
včelám, ale stejně bude co opravovat.  Pro lepší kontrolu bez většího vyrušování včel můžeme využít vložených pod-
ložek na dně úlu a tím zjistíme, kolik mají obsednutých rámků, jestli nejsou nemocné, jestli nebyly navštíveny zvě-
davou myší atd. Zároveň se provádí odstraňování mrtvolek na dně, aby byl spolehlivý výlet pro žijící. Tomuto ob-
dobí se také říká „včelařská zima“, je to období od konce listopadu do konce února. Na společném setkání při předá-
vání vzorků jsme se také dohodli na dalším postupu při preventivní léčby proti roztočům. Václav Hůrka
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Závěrečná zpráva o činnosti SDH Sokolnice v roce 2012
Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s roční zprávou o činnost Sboru dobrovolných hasičů v obci.

V loňském roce jsme se zúčastnili 23 výjezdů. Jednalo se převážně o výjezdy k požárům, technické zásahy po bouřce, 

VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K

schválen). V tomto návrhu je např. počítáno s obytnou výstavbou mezi ulicemi Šlapanická a Polní a na části lokality 
zvané Hrubé louky (od ulice Krakovská směrem k železniční trati). Je vhodné a rozumné rozšiřovat obytnou výstavbu 
v naší obci např. o tyto lokality? Názory na změny v územním plánu i v této rovině zazněly na zasedání obecního 
zastupitelstva již v prosinci 2011, ale byly odmítnuty s argumentem, že změnou využití těchto lokalit by mohlo dojít 
k poškození vlastníků tam ležících pozemků a obec by byla nucena vyplácet náhradu škody. V roce 2012 však došlo 
ke změnám příslušné legislativy ve prospěch místních samospráv a upřednostnění obecného zájmu před zájmem jed-
notlivých vlastníků nemovitostí, takže pravděpodobnost povinnosti náhrady možné škody je minimální. Zdá se tedy, 
že nic nebrání tomu, aby, pokud by k tomuto byla v obecním zastupitelstvu dostatečná vůle a také poptávka od míst-
ních obyvatel, došlo k přehodnocení využití např. těchto lokalit.

Územní plán je předpokladem pro dlouhodobý úspěšný rozvoj obce, když cílem je podpora hospodárného a účel-
ného využívání území s přihlédnutím k místním okolnostem. Územní plán má představovat kompromis mezi zájmy 
jednotlivých vlastníků nemovitostí a obecnými zájmy. Bylo by tedy jistě vhodné a přispělo by to i ke vzniku přija-
telného kompromisu, aby o připravovaném územním plánu byli obyvatelé obce informováni průběžně a dříve než na 
případném dalším zasedání zastupitelstva, a mohli se tak k němu včas vyjádřit. V tomto směru bych pak uvítal ze-
jména adekvátní argumenty pro pokračování další obytné výstavby v Sokolnicích. Jan Parma
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výbuchu kamen a záchrany kočky ze sloupu el. vedení. Byli jsme také povolání ke dvěma prověřovacím cvičením. 
Na závěr článku Vás také seznámím s procentuálním rozložením zásahu sboru. Členové výjezdové jednotky se po-
díleli na pomoci spolkům a okolním obcím. Dvakrát jsme doplňovali vodu do rybníka pro rybáře, již tradičně jsme 
umývali hřiště před hody, zajišťovali dozor při Saňař Cupu, řídili dopravu při lampionovém průvodu a živém bet-
lému. Také jsme se účastnili několika závodů do vrchu jako traťoví komisaři a požární dozor.

V požárním sportu se naši muži zúčastnili 1. kola v Žatčanech a ženy absolvovaly Štěpánskou soutěž v Bořitově. 
Od září do června jsou družstva dětí zařazena do ligy Brno-venkov, kdy maldší žáci se umístili v celkovém pořadí na 
16. místě z 28. družstev. Starší žáci 
se umístili na 17. místě z 24. druž-
stev. V letošním roce si družstva 
mladších žáků, starších žáků i do-
rostu přivezla, každé po jednom po-
háru za umístění na 1–3 místě v sou-
těžích požárního sportu.
Výjezdy SDH Sokolnice: 
neohlášená pálení 35 %, požáry 
30 %, technická pomoc 22 %, 
námětová cvičení 9 %, dopravní 
nehody 4 %, únik nebezpečných 
látek 0 %. 

Petra Hrdličková
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Akce pro rok 2013 TJ Sokol Sokolnice
TJ Sokol Sokolnice opět v letošním roce připravuje spoustu akcí, které si doufám najdou své příznivce, kteří je na-
vštíví v hojném počtu. Akce budou během roku ještě znovu připomínány v Sokolnickém zpravodaji, na stránkách 
obce Sokolnice a plakátech.

Plesy:  18.  leden  Sportovní ples
 19.  leden Dětský maškarní ples
 16.  únor  Šibřinky
 17.  únor  Dětské radovánky – maškarní ples
Různé:  17.  březen  Morana
 30.  duben  Pálení čarodějnic
 1.  květen  Tradiční vycházka na Mohylu Míru
Tradiční hody: 14.  červen  Diskotéka 
 15.  červen  Předhodová  zábava 
 16.  červen  Krojované hody – krojovaná kapela Podboranka, Donava – cimbálová muzika
Různé: 29.  červen  Pohádkový les – soutěžní odpoledne na ukončení školního i cvičebního roku
                        5.–7.  červenec  22. ročník Mezinárodního turnaje v malé kopané ,,SAŇAŘ CUP 2013“
 28.  říjen  Lampiónový průvod
 30.  listopad Mikulášská nadílka, výroba adventní výzdoby
 22.  prosinec  Živý Betlém
Plánované akce:    Petangue turnaj – červenec, srpen 

Sokolnický živý betlém
Již sedmý rok jsme si v Sokolnicích před sokolovnou o poslední adventní neděli společně zazpívali koledy, za-

stavili se na konci předvánočního shonu a prožili tak atmosféru začínajících vánočních svátků. Těsně před Štědrým 
dnem 23. prosince 2012 jsme společně se všemi účinkujícími z řad sokolnických nadšenců a pořadatelů z TJ Sokol 
Sokolnice přivítali příchod malého Ježíška a zhlédli pak představení sokolnického živého betlému.

S O K O L
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 2 je 8. 2. 2013. 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 25. 1. 2013. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

1/2013

Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice 
Vás srdečně zve v sobotu 16. února 2013 do sokolovny na tradiční sokolské

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 30 Kč

Kouření dovoleno pouze v prostorách restaurace

Šibřinky

Předprodej místenek se vstupenkami v pátek 8. února 2013 od 18.00 do 19.00 hodin v sokolovně
V případě volných místenek další termín předprodeje v pondělí 11. února 2013 od 18.00 do 19.00 hodin

Připravili jsme odpoledne plné soutěží, tance, zábavy 
a nebude chybět ani tombola a nějaké to překvapení. 
Začátek ve 14 hodin

Těšíme se na hojnou účast

Dětské radovánky

Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice 
pořádá v neděli 17. února 2013 v sokolovně tradiční maškarní karneval

V budově základní školy jsme si mohli prohlédnout výstavku vánočních ozdob a formiček na vánoční cukroví. 
Viděli jsme zde i zajímavou výstavu betlémů, kterou připravilo občanské sdružení Sokolnický dům. I když nám 
počasí příliš nepřálo, neslo se setkání všech přítomných ve znamení radosti a očekávání z příchodu vánočních svátků. 
Zahřáli jsme se svařeným vínem a medovinou, které nám společně s vlastnoručně upečeným štrúdlem nabídly sestry 
z řad Sokola. Ke svátečnímu odpoledni také patřila návštěva otevřené kapličky, odkud jsme si domů mohli odnést 
betlémské světlo, které přinesli do naší obce skauti.

Všechny tyto akce svědčí o tom, že je v Sokolnicích spousta šikovných lidí, kteří svojí činností dokáží ve svém 
volném čase přinášet sobě i ostatním radost a pohodu. Za to jim patří náš obdiv.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo připravili představení sokolnického živého betlému, podávali občer-
stvení, zajistili hudbu a ozvučení a organizačně se podíleli na tomto zdařilém svátečním odpoledni.

Jan Černý, starosta TJ Sokol Sokolnice
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