
KVĚTEN 2013ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

● Dodatek k dohodě o užívání komunikace. Školní 
lesní podnik Křtiny je vlastníkem části cesty vedoucí 
přes zámecký park k místnímu hřbitovu. Za využívání 
této komunikace veřejností obec majiteli platí sjednané 
nájemné. Rada nyní schválila prodloužení dohody o uží-
vání této komunikace do konce příštího roku. 
● Oprava budovy obecního úřadu. Rada obce schvá-
lila vypracování projektové dokumentace na zateplení 
obvodového pláště celé budovy, výměny oken a opravu 
druhé poloviny střechy. Realizace těchto prací je závislá 
zejména na zajištění fi nančních prostředků.
● Námitka občanů. Zastupitelstvo v březnu přijalo 
usnesení týkající se přepracování územního plánu naší 
obce. Kromě jiného rozhodlo, že plocha označená P4 
(prostor mezi ulicí U Cukrovaru a bývalým cukrovarem) 
nebude určena k výstavbě rodinných domů, ale ponechá 
se využití stejné, jako je v současně platném územním 
plánu, tj. zeleň a vodní plocha. Proti tomuto usnesení 
obdržela obec Sokolnice námitky ze strany několika 
občanů.
● Bankomat. Rada projednala nabídku společnosti 
FIO na osazení bankomatu v obci. Společnost požaduje 
garantovaný počet transakcí ve výši 750 transakcí mě-
síčně. Při nedosažení garantovaného počtu platí obec 
náhradu 30 Kč za každou transakci chybějící do garan-
tovaného počtu. Co se týče zřizovacích nákladů, poža-
duje společnost rozdělení nákladů na instalaci tak, že na 
náklady spol. FIO je samotné zařízení, na náklady obce 
vlastní instalace bankomatu. Nabízí bankomat volně 
stojící – interiérový, vhodný do zabezpečených prostor. 
Pro umístění tohoto bankomatu nejsou potřebné žádné 
stavební úpravy, k napájení stačí 220 V, příkon banko-
matu je 500 W, v klidovém stavu 175 W a vyžaduje sa-
mostatný jistič 16 A. Nebo stěnový, přístupný z ulice, 
tento již vyžaduje stavební náklady. Rada požádala ještě 
o doplnění podkladů a koncem tohoto měsíce by mohla 
rozhodnout o přijetí této nabídky. 
● Instalace kamery na školní budovu. V současnosti 
jsou v centru obce v provozu čtyři tzv. přehledové ka-
mery, které nepřetržitě monitorují toto centrum. Přehle-
dové kamery snímají poměrně velký prostor a jejich ne-
výhodou je menší rozlišení. Rada proto schválila instalaci 
další kamery na roh školní budovy. Kamera bude otočná 

a postupně bude fotit detaily v okolí budovy. Kromě toho 
rada požádala o cenovou nabídku na zprovoznění kamer 
na vjezdu a výjezdu z obce Sokolnice, které jsou součástí 
ukazatele rychlosti projíždějících vozidel. 
● Oprava komunikace. Obec obdržela cenovou na-
bídku na opravu místní komunikace U Cihelny. Odha-
dované náklady na opravu nejsou malé a navíc je otáz-
kou, zda navrženým způsobem půjde vůbec komunikace 
opravit. Proto bylo rozhodnuto o provedení několika 
sond, aby se zjistilo, jaké je složení tělesa silnice a mohla 
být navržena optimální varianta oprav. 
● Tenisový turnaj. S.A.T. (Saňařská asociace tenisu) 
Sokolnice požádala obec o povolení pořádání IV. roč-
níku tenisového turnaje ve čtyřhře ve dnech 3.–4. května 
2013 a zároveň požádala o pronájem oranžového hřiště 
za sníženou cenu. Rada žádosti vyhověla.
● Zakoupení fotopasti. Rada projednala návrh na za-
koupení fotopasti, zejména z důvodu množících se čer-
ných skládek, krádeží a podobně. Po vyhodnocení úspěš-
nosti tohoto zařízení rada rozhodne o nákupu a instalaci 
dalších.
● Cenová nabídka. Na základě objednávky obce 
zajišťuje E.ON projektovou dokumentaci na přeložku 
části vzdušného vedení NN před nákupním střediskem 
(z důvodu plánované výstavby zálivu pro autobus). 
Projekt zpracovává fi rma Eling CZ s.r.o. a obec se 
na ni obrátila s požadavkem na rozšíření projektové 
dokumentace i o přeložku veřejného osvětlení a místního 
rozhlasu. Společnost s požadavkem souhlasí za cenu 
13.000 Kč + DPH. Rada nabídku schválila.
● Pronájem zahrádky. Rada se seznámila se sdělením 
nájemce, který přestal mít zájem o pronájem zahrádky 
za zdravotním střediskem. Současně sdělil, že o tuto za-
hrádku má zájem jiný občan. Po zveřejnění záměru pro-
nájmu však obec obdržela další nabídku s návrhem vyš-
šího nájmu. Rada rozhodla přerušit projednávání tohoto 
bodu, písemně uchazeče informovat o tom, že nejsou je-
diným zájemcem a vyžádat si od nich cenovou nabídku. 
Tu doručí v zalepené obálce na obecní úřad a současně 
se mohou zúčastnit začátku jednání rady, kde jako první 
bod bude otevření těchto obálek s nabídkovými cenami. 
● Výstavba rodinných domů na ulici Šlapanická. 
V pondělí 29. dubna 2013 vypršel termín pro předložení 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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požadovaných podkladů od Lignia Dřevostavby s.r.o. 
Tato společnost nevyužila poslední šanci, kterou od obce 
dostala a v termínu nepředložila požadované doklady. 
Rada proto rozhodla o ukončení spolupráce. Právník 
obce byl požádán o vyhotovení příslušných listin, aby 
odstoupení od uzavřené dohody bylo právně čisté. 
Rada současně jednala o dalším postupu při výstavbě 
nových rodinných domů. Zvažuje dále nepreferovat vý-
stavbu na ulici Šlapanická, ale upřednostnit výstavbu 
v bývalém cukrovaru. Areál je nevzhledný, plný černých 
skládek a rozhodně není okrasou obce. Nyní záleží na 
vyjádření vlastníka areálu bývalého cukrovaru, zda má 
vážný zájem zde stavět, v jakém časovém horizontu 
a podobně. Podle toho rada rozhode o dalším potupu. 
Výstavba bydlení v areálu má své klady - zmizí jedno 
velmi nevzhledné místo a novostavbou plynovodu od 
bývalé sušičky směrem k Topolce dojde k posílení stá-
vajících rozvodů plynu v obci, takže bude možné napojit 
v budoucnosti i nové domy na ulici Šlapanická, Polní 

a dalších částech obce, což dnes není možné. Výstavba 
rodinných a bytových domů v areálu bývalého cukro-
varu je však podmíněna změnou územního plánu, neboť 
celý areál je dnes veden jako průmyslová zóna.
● Parkování v centru obce. Rada vzala na vědomí 
koncepci odstavných a parkovacích ploch v centru obce 
Sokolnice a uložila starostovi projednat s policií příslušné 
dopravní značení na parkovišti před zdravotním středis-
kem, na parkovišti mezi nákupním střediskem a restau-
rací U Husara a na ulici Zahradní. Dále uložila staros-
tovi zajistit cenovou nabídku na úpravu části parkoviště 
restaurace U Husara (kde je dnes nezpevněná plocha) 
a dále na stavbu parkoviště (včetně osvětlení a kamero-
vého systému) na pozemku p. č. 119/1, kde by mohlo 
vzniknout 14 nových parkovacích míst. Kromě toho rada 
rozhodla požádat projektanta o vyhotovení jednoduché 
situace dalších možných parkovacích stání na začátku 
ulice Pod Stráží (v části současné travnaté plochy) a roz-
šíření dnešního parkoviště na náměstí Zbyňka Fialy. 

Sběr šatstva – charitní šatník
Vážení občané, začátkem letošního roku schválila rada obce uspořádání sbírky šatstva Diecézní charitou Brno, niko-
liv tak jako v předešlých letech, kdy sbírku pořádala Diakonie Broumov. Jaké změny z toho plynou pro Vás občany? 
Předešlé sbírky byly organizovány pouze k jednomu datu v roce. To nyní odpadá. Diecézní charita Brno přistavila na 
sběrném dvoře v Sokolnicích dva oranžové kontejnery o rozměrech 1200 × 1200 mm, výšky 2000 mm (viz. foto), do 
kterých je možno ukládat textil vždy ve sběrných dnech. 
Co je možné do přistavených kontejnerů uložit, najdete na přiloženém letáku. 
Kontejnery budou pravidelně odváženy a věci předány potřebným v nouzi a sociálně slabším. Pevně věříme, že tato 
novinka najde pochopení a využití u většiny občanů obce Sokolnice.  

Za OÚ Sokolnice Jan Ryšavý

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

• Naši mateřskou školu jsme otevřeli široké veřejnosti. Navštívit celou budovu mohli všichni, kteří přišli a využili 
Dne otevřených dveří. Součástí této prohlídky byla i prodejní výstava keramiky a také burza dětského oblečení 
v prostorách školní jídelny. Podívat se přišli především rodiče s dětmi, kteří do naší školky teprve začnou chodit.

• Páteční dubnové dopoledne se na naší školní zahradě proměnilo v čarodějnický rej a dovádění. Děti přišly ve 
strašidelném obleku jako čarodějnice nebo jiná strašidla. Herci fešák Píno a Bóňa si pro děti připravili nejeden 
tanec, soutěže a bohatý program, ale také spoustu dárků a bonbónů.
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Den Země v Sokolnicích
Den Země se poprvé slavil roku 1970 v San Francisku a velký ohlas měl zejména mezi studenty. Roku 1990 se ke 

Spojeným státům připojil i ostatní svět a dnes jej slaví 22. dubna víc jak miliarda lidí ve sto sedmdesáti pěti státech 
včetně naší republiky. Den Země se stal jedním z největších svátků na naší planetě, který spojuje lidi bez ohledu na 
jejich původ, víru či sociální postavení. Společně sázejí stromy, čistí potoky...

I náš domov pro seniory se letos již po druhé k oslavám Dne Země připojil. A protože tento svátek se slaví nej-
různějšími ekologickými akcemi, rozhodli jsme se po zimě vyčistit zámecký park, který domov obklopuje. Park 
je to opravdu rozlehlý, a tak jsme uvítali pomoc žáků sokolnické základní školy. V úterý 23. dubna jich došla víc 
než stovka. K nim se připojili ti ze seniorů, jimž to zdraví dovoluje, i personál domova v čele s panem ředitelem 
MVDr. Petrem Nováčkem. Vládla báječná nálada a všichni pracovali s chutí a elánem. Minitraktor málem nestačil 
odvážet kupy vyhrabané loňské trávy a suchého listí. Ti ze seniorů, kteří nemohli přiložit ruku k dílu, alespoň pozo-
rovali čilé dění v parku z laviček a invalidních vozíčků. Díky našemu společnému úsilí park opravdu prohlédl a za 
pár dní byl svěží zelený trávník plný zlatých sluníček pampelišek. My všichni si teď užíváme jeho krásy. 

• Ukončili jsme pravidelné lekce Edukativních skupinek – 
intenzivní příprava předškoláků na školu za pomoci jejich 
rodičů. Také byl v letošním školním roce ukončen kroužek 
břišních tanců, který vedla slečna Veronika Horáková.

• Předškolní děti se zúčastnily kurzu 1. pomoci, kde se se-
známily nejen s možnými nebezpečími, úrazy, ale i dalšími 
možnými nehodami. Učily se obvazovat rány, různým tech-
nikám 1. pomoci a správnému bežnému ošetření poraně-
ného. Děti školili studenti z VOŠ zdravotnické pod odbor-
ným pedagogickým dozorem, jednou ze studentek je Terka 
Hrachovcová, která tuto akci v naší školičce zařídila.

• Konal se Zápis do Mateřské školy na školní rok 2013 až 
2014. V době uzávěrky zpravodaje ještě nebyly známy vý-
sledky, zprávu zveřejníme v příštím čísle.

• Uskutečnila se schůzka pro rodiče dětí, které pojedou v červnu na Školu v přírodě na Vranovskou přehradu.
• Všechny děti zhlédly pohádku „Perníková chaloupka“ – představení sehrané herci v naší školce. 

Webové stránky naší školičky – www.mssokolnice.cz

Květen je měsícem zařazeným do období včelařského jara trvajícího od poloviny dubna do konce května. Tak 
jak jsem vzpomenul v předešlých dílech, s přibývajícím věkem si některý člověk uvědomí, jak je každý rok jiný, ale 
hlavně krátký. Když to shrneme, na jaro se čekalo jak na smilování. Včely, jako součást přírody, čekaly na to opě-
vované jaro jako celá příroda. Bylo vidět na pupenech, jak čekají, až odezní chladné období, jako kdyby se poučily 
z minulého roku, kdy skoro všechno zmrzlo a bylo? Spíš nebylo skoro žádné ovoce. A letos je to ukázkou toho, že ná-
stup jara a kvetení mnohdy předběhlo vývoj včel. Náskok mají tak asi čtrnáct dní. Ale sami vidíme, že se vše dožene. 
V tomto období včelstva sílí a úkolem včelařů je provádět rozšiřování stavebního prostoru, kde se matka může uplat-
nit svým kladením a tím posílení včelstva. Stavebním prostorem je přidávání dalších rámků, které jsou obvykle z li-
pového dřeva stlučeny nebo nověji sesponkované . Do těchto rámů je na provlečený drátek upevněna tzv. mezistěnka, 
což je dnes obvykle vylisovaný, případně odlitý plát z včelího vosku, na jehož povrchu jsou naznačeny jednotlivé 
včelí buňky. A právě na tyto předznačené buňky včely vystaví ze svých voskových žláz zbytek celé buňky, do které 
pak matka klade vajíčka, včely ukládají pyl a med. Říká se, že na vyhotovení 1 kg je potřeba energie 3,5 kg medu. 
Je však ještě nutné připomenout, že tvorbě vosku jsou schopné včely v době 16–19 dní života. Bylo vzpomenuto 
kvetení, zrovna je to řepka, která byla pro včely maximální snažení. Dnes tam nevidíte včelu. Asi je každé řepkové 
pole jiné, ale takové je moje krátkodobé poznání. A to nejenom moje. 

S kvetením jako včelař se setkávám s dotazy, kde jsou včely, když všechno kvete. Vše samozřejmě závisí na síle 
včelstva, vzdálenosti, počasí, atraktivnosti zdroje pylu nebo nektaru. Taky je velmi důležitý čas v průběhu dne. Ne 
každá plodina, bylina, ovocný strom je zdrojem pylu, nektaru, tak jak si myslíme. Když se nečekají nějaké změny 

VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K
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počasí, dají se skoro u některého kvetení seřídit hodinky. A to jak se začátkem tak i ukončením poskytování nektaru. 
Můžeme říci, že včely jsou jak závisláci na drogách-nektaru. Právě rostliny využívají včely jako opylovače – pro 
rozmnožování a udělají vše, aby se zachoval rostlinný druh. Je to divné, ale stále neuznáváme rostliny jako jednodu-
ché bytosti, i když se nepohybují. Předávají si mezi sebou informace, mají svojí paměť, jsou schopné se přizpůsobit. 
Jenom na závěr popis jednoduchého pokusu, kdy na jednu ze dvou vedle sebe stojících kytek byl připojen citlivý 
detektor, a druhá byla úmyslně popálena. Popálená natolik křičela, že vedle stojící s detektorem se podle výchylek 
přístroje klepala strachem. Totéž bylo vyzkoušené se zrnem obilí. Proto když melu mák na koláče, tak vždy si vzpo-
menu na ten křik drcených zrnek máku. Nadarmo se neříká, že na kytky se při zalévání má mluvit. Mnohé kytky, když 
se vrátí majitel, třeba po dovolené, jako kdyby pookřály.  Václav Hůrka

VŠE PRO BAZÉNY

BAZÉNOVÁ CHEMIE
www.guaa-chemie.cz

PLACHTY NA BAZÉNY
www.solarniplachta.cz

BAZÉNY A P ÍSLUŠENSTVÍ
www.bazenyprodej.cz

OKAMŽITÁ SLEVA
(ve všech obchodech)

7%
Slevový kód

SOK105

s následujícím programem:

11.00 hodin mistrovské utkání mladších žáků TJ Sokol Sokolnice–TJ Sokol Újezd u Brna

12.30 hodin turnaj družstev starších pánů
 představení družstva minižáků

Výstava fotografi í: Historie sokolnické házené  1933–2013
Večer posezení na hřišti, občerstvení zajištěno  Srdečně Vás zvou sokolničtí házenkáři

TJ Sokol Sokolnice pořádá v sobotu 8. června 2013 na sokolském hřišti u rybníka v Sokolnicích

sportovní odpoledne v rámci oslav
80. výročí založení oddílu házené
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 6 je 14. 6. 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 24. 5. 2013. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

5

Program:

pátek 14. 6. 2013 ve 20 hodin DISKOTÉKA  na sokolském hřišti  DJ Michael Žáček

sobota 15. 6. 2013 ve 20 hodin PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA na sokolském hřišti 
    hraje hudební skupina IMPULS

neděle 16. 6. 2013 v dopoledních hodinách zvaní stárek a stárků na hody
  ve 14 hodin předání hodového práva stárkům
    krojovaný průvod obcí a HODOVÁ ZÁBAVA 
    na sokolském hřišti – hraje HORŇÁCKÁ KAPELA

Za krajně nepříznivého počasí se budou konat sobotní a nedělní akce v budově sokolovny.
Srdečně zvou stárci, stárky a pořádající TJ Sokol Sokolnice

TJ SOKOL SOKOLNICE zve všechny občany na

JÁNSKÉ HODY
konané ve dnech 14.–16. června 2013

Upozornění pro autory příspěvků 
Sokolnického zpravodaje

Obecní úřad zveřejňuje termín uzávě-
rek a vydávání Sokolnického zpravo-
daje na stránkách obce www.sokol-
nice.cz. Na poslední straně zpravodaje 
je v tiráži uvedeno datum příští uzá-
věrky. Obvykle tento den připadá na 
pátek. Za dva týdny po uzávěrce, opět 
v pátek, je zpravodaj připraven k od-
běru. Roznos po obci Sokolnice trvá 
dva až tři dny – tedy do středy násle-
dujícího týdne po vydání měsíčníku. 
Upozorňujeme přispěvatele termíno-
vaných akcí na včasné sledování data 
vydání zpravodaje. Může se stát, že 
měsíčník bude doručen po uskutečnění 
akce. 

Komise pro vydávání 
Sokolnického zpravodaje

 ► 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.
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