
ŘÍJEN 2013ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

● Zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 12. září 2013 se 
v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné za-
sedání zastupitelstva. Zastupitelé projednali tyto body: 
1. Prodej části pozemku p.č. 924/2. Nebyl schvá-

len prodej části tohoto pozemku ani jednomu ža-
dateli a pozemek prozatím zůstává v majetku obce 
Sokolnice.

2. Příspěvek ZŠ Sokolnice. Bylo schváleno zvýšení 
příspěvku na provoz Základní školy Sokolnice 
v roce 2013 o částku 500.000 Kč. Peníze budou vy-
užity zejména na opravy ve „staré“ části školy (které 
bylo vhodné provést současně s přístavbou) a dále na 
vybavení přistavovaných prostor.

3. Změna zřizovací listiny ZŠ Sokolnice. Projedná-
vání bodu bylo přerušeno, neboť dosud není zapsán 
v katastru nemovitostí nový geometrický plán a ne-
jsou zcela vyčísleny náklady na přístavbu školy. 

4. Souhlasné prohlášení vlastníků. Zastupitelstvo 
schválilo „Souhlasné prohlášení vlastníků“, neboť 
oplocení bažantnice nesouhlasí se skutečným průbě-
hem hranice v terénu. Na základě tohoto prohlášení 
sjednotí katastrální úřad trasu oplocení s vlastnickou 
hranicí.

5. Žádost občanů ulice Slanisko. Občané navrhli 
usnesení k urychlenému vypracování dokumentace 
do konce října a zajištění realizace stavby zastávky 
autobusu a přechodu do 12. prosince 2013, což je ča-
sově nereálné. Rada nedoporučila přijmout navržené 
usnesení, aby autobusová zastávka a přechod na 
Kaštanové byl upřednostněn před ostatními akcemi, 
které obec připravuje. Rada současně doporučila, 
aby se dál pokračovalo v přípravě dokumentace na 
stavbu autobusové zastávky s přechodem pro chodce 
na ulici Kaštanová a Brněnská. Po dlouhé diskusi za-
stupitelstvo schválilo usnesení doporučené radou. 

6. Žádost občanů – kapacita školky. Obec obdržela 
žádost části obyvatel obce Sokolnice, požadující 
rozšíření kapacity předškolního vzdělávání, neboť 
dle jejich názoru není záležitost dlouhodobě ře-
šena. Starosta se proti tomuto tvrzení ohradil, neboť 
kapacita školky v roce 1990 byla 50 dětí, v roce 
1996 – 65 dětí, rok 2009 – 100 dětí, rok 2013 – 103 
dětí. Současně je pravdou, že v posledních letech 

počet dětí v MŠ narůstá. Obec je povinna zabezpečit 
přijetí dítěte v posledním roce před zahájením po-
vinné školní docházky, což beze zbytku plní. Do MŠ 
Sokolnice byly také přijaty všechny děti ze Sokol-
nic, které v době zápisu měly alespoň tři roky. Násle-
dovala dlouhá diskuse, ve které padala řada návrhů 
a požadavků. Na závěr většina zastupitelů schválila, 
aby podmínkou výstavby nových bytů v areálu bý-
valého cukrovaru byla i občanská vybavenost – nová 
mateřská škola pro 48 dětí.

7. Informativní zprávy.
  Paní Butalová pozvala všechny občany na oslavy 

140. výročí založení ZŠ v Sokolnicích, které budou 
probíhat ve dnech 20.–21. 9. 2013. Pro veřejnost 
bude zpřístupněna budova školy a proběhne školní 
akademie. 

  Starosta informoval, že energetika nemá zájem 
o zakoupení trafostanice v areálu bývalých kasáren 
na Prackém kopci, neboť tam plánují stavbu vlastní 
nové trafostanice.

  Starosta uvedl, že obec obdržela smlouvu o instalaci 
bankomatu až den před zasedáním zastupitelstva, 
takže instalace se o několik měsíců opozdí.

● Nákup kompostérů. Starosta informoval radu obce 
o záměru vybudovat v obci Kobylnice kompostárnu na 
ekologickou likvidaci biologického odpadu. Rada nemá 
problém odvážet zelený odpad do Kobylnic, což by bylo 
pro obec ekonomicky výhodnější. Současně setrvává na 
svém dřívějším stanovisku, že prioritní je minimalizo-
vat produkci odpadů. Již byla vyhlášená výzva Státního 
fondu životního prostředí, která umožňuje žádat o do-
tace, mimo jiné i na nákup kompostérů do domácností. 
Obec proto vyzývá občany, aby se přihlásili zájemci 
o kompostér, a podle toho bude objednán jejich počet. 
Poskytnutí kompostéru domácnostem bude bezplatné se 
závazkem ekologicky v nich likvidovat zeleň vznikající 
na katastru obce Sokolnice po dobu alespoň pěti let.
● Sběr odpadů obsahujících azbest. Rada schvá-
lila umožnit občanům odkládat ve Sběrném středisku 
odpadů Sokolnice (SSO) i azbest, lignát, eternit a další 
odpady s příměsí azbestu. Podmínky pro nakládání 
s odpadem obsahujícím azbest jsou velice přísné. Ob-
čané proto odpad s příměsí azbestu musí na SSO přivézt 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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v pevném zavázaném pytli, který bude uložen na předem 
určené místo. Občané obce Sokolnice mají uložení do 
50 kg zdarma, podnikatelé a občané z jiných vesnic za-
platí odvoz a likvidaci v plném rozsahu. Pro občany So-
kolnic bude zpoplatněno částkou 3 Kč/kg množství pře-
sahující padesát kilogramů na bytovou jednotku a měsíc. 
Občané, kteří nebudou mít vhodný pytel k uložení tohoto 
druhu odpadu, si jej mohou za nezvýšenou cenu zakoupit 
u pana Fojtla v SSO. 
● Telefonní linky na obecní úřad. V rámci fi nančních 
úspor budou zrušeny dvě ISDN linky a jejich telefonní 
čísla na Obecní úřad Sokolnice. K dispozici tak zůsta-
nou pouze nová telefonní čísla, která jsou již asi rok 
v provozu. Předpokládá se, že ke změně dojde přibližně 
na konci roku 2013. 

Příjmení, jméno a pracovní zařazení Telefonní číslo

Životský Jiří – starosta 515 553 849

Hamanová Ivanka – referentka 515 553 848

Kučerová Pavlína – technik staveb. úřadu 515 553 847

Zmrzlá Ivana – matrika 515 553 846

Šebestová Jana – knihovna 515 553 845

Macan Petr – technik stavebního úřadu 515 553 844

Ryšavý Jan – technik 515 553 843

Hrnčířová Eva – technik stavebního úřadu 515 553 842

Robešová Jana – technik stavebního úřadu 515 553 841

Šilbergerová Markéta – účetní 515 553 840

Vrána Jaroslav – městská policie 515 553 830

● Cenová nabídka projekčních prací. Rada se se-
známila s konkurenční cenovou nabídkou na vypraco-
vání projektové dokumentace a rozhodla objednat tyto 
projekční práce u společnosti VIAPONT. Na začátku 
letošního roku byl rámcově dohodnut termín, kdy spo-
lečnost VIAPONT předloží dokončené jednotlivé části 
dokumentace objednané z dřívějška. Díky tomu, že 
Ing. Skřička z této společnosti byl první půlrok vytě-
žován požadavky obce na pomoc při řešení parkování, 
nejsou termíny reálné. Rada proto rozhodla požádat 
Ing. Skřičku o aktualizaci těchto termínů a zakompono-
val do ní i další čtyři nyní schválené projekty, včetně pro-
jektu parkování na ulici Podešvova a Topolka. 
● Oplocení dětského hřiště u Bednárny. Na základě 
podnětu občanů rada projednala možnost oplocení dět-
ského hřiště u Bednárny. Není jasné, odkud a kam by 
mělo oplocení vést, a klasické oplocení celého hřiště by 
stálo statisíce korun. Proto rada uložila Ing. Dvořákovi, 
aby se seznámil se situací na místě a navrhl řešení, které 
by splnilo požadovaný účel a nebylo příliš fi nančně ná-
ročné na pořízení i na údržbu. Rozhodnuto bude na dal-
ším zasedání rady.
● Žádost občanů Krakovská. Obec obdržela žádost 
občanů, bydlících na ul. Krakovská, o umístění doprav-
ního značení „slepá ulice“ a „omezená rychlost 30 km“, 

z důvodu nebezpečí úrazu dětí, kdy do této ulice omylem 
zbytečně zajíždějí osobní i nákladní vozidla. Rada roz-
hodla požádat některou z odborných společností (např. 
Urbania) o provedení místního šetření s doporučením, 
jak v uvedené věci nejlépe postupovat.
● Projekt autobusových zastávek a přechodů na ul. 
Brněnská a Kaštanová. Na veřejném zasedání zastu-
pitelstva sdělili občané z ulice Slanisko, že přednostně 
požadují vybudování přechodu pro chodce na ulici Kaš-
tanová, na termínu výstavby autobusové zastávky jim 
tolik nezáleží. Rada proto rozhodla požádat policii o sta-
novisko, zda by souhlasila s rozdělením na dvě etapy, 
tedy nejprve stavba přechodu a následně stavba autobu-
sové zastávky. 
● Mateřské centrum. Paní, která měla zájem zřídit 
a provozovat v naší obci mateřské centrum, od tohoto 
záměru odstoupila, neboť již v Sokolnicích nebydlí. 
Rada se podrobně zabývala diskusí na veřejném za-
sedání zastupitelstva a rozhodla požádat skauty, kteří 
užívají jednu místnost v hasičské zbrojnici, zdali by 
nebylo možné omezit jejich aktivity a v denní době tyto 
prostory využít ke zřízení mateřského centra. Pokud se 
rodiče dvouletých dětí dohodnou, místnost jim bude 
vyhovovat a skauti s návrhem budou souhlasit, bylo by 
možné tyto prostory poskytnout ke zřízení mateřského 
centra. Rada předběžně souhlasí s tím, že by obec nejen 
nepožadovala nájemné, ale uhradila by i náklady na to-
pení a el. energii. Ostatní náklady spojené s provozem by 
hradili rodiče. Rada uložila starostovi, aby vyzval paní 
Mrkvicovou k prohlídce místnosti v hasičské zbrojnici. 
Na základě jejího vyjádření bude rozhodnuto o dalším 
postupu.
● E.ON – úpravy distribuční sítě. Rada se seznámila 
s návrhem na úpravy distribuční sítě NN v horní části 
ulice Kaštanová. Rada přerušila projednávání tohoto 
bodu a požaduje k projektu doložit vyjádření společnosti 
Viapont, že zamýšlená rekonstrukce nekoliduje s budou-
cími zájmy obce Sokolnice ve věci výstavby autobuso-
vých zastávek, zejména výstavby zálivů, aby v budoucnu 
nemusela obec žádat o její přeložení. 
● Výběrové řízení – odpady. Starosta informoval 
radu, že téměř všechny obce regionu Cezava již odstou-
pily od záměru dělat výběrové řízení na svoz odpadů. 
Ve hře zůstává pouze obec Sokolnice, obec Moutnice se 
nyní rozhoduje. Rada obce se domnívá, že je vhodné vy-
hlásit výběrové řízení a podle výsledků rozhodnout, zda 
setrvat u fi rmy SITA CZ, a.s., nebo nasmlouvat nového 
dodavatele těchto služeb. Rada proto uložila starostovi 
připravit zadávací podklady a zajistit návrh mandátní 
smlouvy s odbornou fi rmou na organizování výběrového 
řízení.
● Izolační zeleň Slanisko. Současná situace 
s výsadbou zeleně na ulici Kobylnická a Kaštanová 
je stále neradostná. Firma provádějící práce stále ne-
plní dohodnuté termíny. Ing. Zábojník předložil návrh 
dodatku ke smlouvě, který posouvá termín dokončení 
prací na 15. říjen 2013. Rada návrh dodatku neschválila 
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a rozhodla opětovně upozornit Ing. Zábojníka na napl-
nění termínů se striktním požadavkem, aby do 15. října 
2013 byly výsadby skutečně dokončené se vším všudy.

Rada je ochotna uzavřít dodatek s prodloužením termínu 
dokončení, ale s podmínkou, že nebude-li nový termín 
dodržen, obec od smlouvy odstoupí.

Výzva občanům
Rada obce schválila záměr nákupu kompostérů a jejich poskytnutí jednotlivým domácnostem. 
Kompostéry budou domácnostem bezplatně předány k užívání se závazkem ekologicky v nich likvidovat biologicky 
rozložitelný komunální odpad vznikající na katastru obce Sokolnice po dobu alespoň pěti let. Typ kompostéru není 
dosud znám, bude předmětem výběrového řízení. Předpokládá se, že kompostér bude plastový o obsahu přibližně 
700 litrů. Je možné požádat o více kompostérů tak, aby odpovídaly potřebám dané domácnosti. 
Zájemci o kompostéry se mohou přihlásit na Obecním úřadě Sokolnice u paní Hamanové (tel: 515 553 848, e-mail: 
hamanova@sokolnice.cz) do středy 30. října 2013 do 17.00 hodin (osobně, e-mailem, písemně nebo telefonicky). 

Kompostér je vyroben z recyklovaného plastu, nádoba kompostéru nemá dno (z důvodu volného styku s půdou 
a přístupu mikroorganismům, červů a žížal). Kompostér je opatřen víkem s otočným ventilem pro regulaci prostupu 
vzduchu, bočními dvířky pro vyjímání kompostu a otvory sloužícími k provzdušňování. 
Co je vhodné ke kompostování – ovocné a zeleninové odpady; kávové a čajové zbytky; novinový papír, lepenka, 
papír. ručníky; mléčné produkty; posekaná tráva, listí, drnové řezy, větvičky; třísky, piliny, hobliny, kůra; trus hospo-
dářských zvířat; popel ze dřeva; skořápky z ořechů.
Co není vhodné ke kompostování – kosti, odřezky masa, tuky; chemicky ošetřené materiály; rostliny napadené 
chorobami; slupky z tropického ovoce; popel z uhlí, cigaret; časopisy; oddenkový plevel;  plasty, kovy, sklo, kameny.
Základní podmínky pro kompostování
• vstupní materiál pro kompostování musí obsahovat organické látky pro výživu mikroorganismů (půdních bakte-

rií, hub, červů, žížal atd.) a to v poměru C : N (uhlíku a dusíku) = 30 : 1
• vlhkost materiálu udržovat 50–60 %
• materiál je nutno míchat a tím umožnit dostatečný přístup kyslíku
• hrubší suroviny je před kompostováním vhodné podrtit na malé části
• pro urychlení procesu kompostování přidat malé množství půdy či hotového kompostu
Kompostování
1. Doporučený poměr C : N (uhlíku a dusíku) můžeme regulovat vhodným poměrem organických látek. Materiál 

čerstvý, šťavnatý, zelený obsahuje hodně dusíku, materiál starší, dřevnatý a hnědý je bohatý na uhlík. Obecným 
pravidlem kompostování je přidávat 2–3 díly hnědého materiálu na 1 díl zeleného materiálu.
Pokud kompost zapáchá jako „zkažené vejce“, znamená to, že v něm převládá materiál s nadměrným obsahem 
uhlíku. V tomto případě přidáme posekanou trávu nebo listí. Vysoký obsah dusíku zase signalizuje zápach po 
amoniaku, do kompostu tedy přimícháme dřevěné třísky, kůru nebo piliny.

2. Velmi důležité při kompostování je pravidelné míchání kompostu z důvodu rovnoměrného přístupu kyslíku, 
přibližně jednou až čtyřikrát do měsíce.

3. V průběhu kompostování je třeba kontrolovat vlhkost kompostu (kompostovaný materiál by měl být na dotek 
vlhký jako „dobře vyždímaný ručník“).

V první fázi kompostovacího procesu dochází k samoohřevu v důsledku probíhajících rozkladných chemických re-
akcí za intenzivního rozvoje bakterií a plísní. Dochází k rozkladu lehce rozložitelných látek. Hromada kompostu se 
může zahřát až na teplotu 65 °C. V druhé fázi kompostování dochází k odbourávání obtížněji rozložitelných látek na 
stabilní látky obsahující humus. Teplota začíná klesat a kompost získává hnědou barvu a zemitou strukturu. Ve třetí 
fázi kompostování, obecně je to 6–12 měsíců od založení kompostu, má zralý kompost homogenní strukturu a voní 
po lesní půdě. Doba potřebná k přeměně odpadu v plnohodnotný kompost záleží na mnoha faktorech, jako je teplota, 
složení kompostu, postup při kompostování atd. Proces kompostování lze urychlit použitím kompostérů (zkrácení 
doby kompostování až o polovinu).

Větší informovanost občanů obce
V minulém čísle byl otištěn článek pana Parmy, který požadoval větší informovanost občanů ze strany obecního 

úřadu. Rád bych k němu sdělil pár poznámek. 
Je nepochybně pravdou, že dobrá správa věcí veřejných je v zájmu nás všech. A součástí dobré správy je i infor-

mování občanů o dění v obci, o tom nemůže být sporu. V tom jsme tedy s panem Parmou zajedno. 
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V čem se neshodneme, je míra této informovanosti. Naše obec vydává již léta každý měsíc zpravodaj (s výjim-
kou letních prázdnin, kdy vychází tzv. dvojčíslo), kde jsou zveřejněny informace o jednání rady či zastupitelstva 
a příspěvky jednotlivých občanů. Neznám v okolí žádnou obec, která by každý měsíc vydávala zpravodaj. Ani města 
Šlapanice či Újezd u Brna jej nevydávají tak často jako Sokolnice. Na webu jsou pravidelně zveřejňovány nejen 
pozvánky na nejrůznější akce, ale i důležité informace pro veřejnost. Každý se může sám přesvědčit, jak „živé“, 
jsou stránky naší obce na rozdíl od celé řady jiných obcí. Tím nechci říct, že je vše dokonalé a ideální. Není a bohu-
žel asi nikdy nebude, neboť co je pro jednoho občana nedostatečné, jiný odmítá jako zbytečné. Je to obdobné, jako 
u hlášení místního rozhlasu. Někteří občané nám vyčítají, že jsme nevyhlásili tu či onu informaci a jiní nám nadávají, 
že nebudou stále poslouchat jen hlášení místního rozhlasu, neboť je to nezajímá a hudba z rozhlasu jim budí děti. 

Snad mi bude odpuštěn ten silný výraz, ale návrh pana starosty a bývalého poslance Jana Farského považuji za 
naprostou pitomost. Pan Farský skutečně navrhoval, aby obce povinně zveřejňovaly všechny smlouvy, faktury, ob-
jednávky a další podobné doklady. Až po velmi silném a masivním odporu svůj návrh postupně redukoval. Konkrétně 
v naší obci by to znamenalo ročně zveřejnit více než tisíc nejrůznějších dokladů. Někdo by je musel naskenovat 
a postupně vkládat na web, což není práce na pár minut. Pan Parma dále navrhuje automaticky zveřejňovat i zápisy 
z rady obce. Tyto zápisy mají za jeden rok několik stovek stran, zde by bylo nutné nejprve anonymizovat osobní údaje 
a teprve poté zápis zveřejnit. 

Bohužel je smutnou pravdou, že si často postesknu, že pro velké množství žádostí o informace nemám čas na jinou 
práci. Občanské sdružení PRO SOKOLNICE, zastoupené předsedou panem Parmou, žádá podle zákona o svobod-
ném přístupu k informacím o všechny zápisy z rady obce, kopie uzavřených smluv a podobně. Dobrá, chtějí být infor-
mováni o tom, co rada projednávala, jak rozhodla, co je obsahem uzavřených smluv, kolik vynaložila na různé opravy 
atd. A raději nebudu spekulovat, proč žádají např. o seznam soudních řízení za osm let, kterých byla obec účastní-
kem, se kterými právníky obec spolupracuje a podobně. Už méně chápu požadavek např. na seznam pozemků, které 
obec pronajala zemědělskému družstvu. Skutečně by mně ulevilo, kdyby obec přijala nějakého pracovníka, který 
by zveřejňoval anebo poskytoval nejrůznější požadované informace. Ale jsem přesvědčen, že mnohem vhodnější je 
peníze investovat do zkvalitnění výuky ve škole, výsadby zeleně či opravy nějaké silnice, než platit dalšího úředníka. 

Pokud kohokoliv zajímají uzavřené smlouvy na rekonstrukci školy, demolice staveb v kasárnách a další, pak tyto 
informace jsou veřejně k dispozici. Od loňského roku je zákonem o zadávání veřejných zakázek stanoveno, že každá 
obec má svůj „profi l zadavatele“, kde povinně musí zveřejňovat smlouvy nad 500 tisíc korun, včetně jejich dodatků, 
další doklady a informace. To se samozřejmě děje a každý se může přesvědčit, za co a na jaký účel obec peníze vyna-
ložila. Pokud má kdokoliv zájem seznámit se s textem smlouvy na rekonstrukci školy, odstranění bunkrů, demolice 
staveb v kasárnách, výsadby u rybníka či na Kobylnické atd., stačí si tyto informace přečíst na profi lu zadavatele, 
který je veřejně přístupný. 

Dveře mé kanceláře jsou po celou dobu, kdy jsem starostou naší obce, od rána do večerních hodin otevřené do-
kořán. Již to je jasným znakem otevřenosti našeho obecního úřadu. Pokud mi to aktuální pracovní vytížení dovolí, 
udělám si rád čas a vyhovím každému, kdo přijde se smysluplným požadavkem. Zvláště pokud se jedná o tak jedno-
duchou záležitost, jako je poskytnutí informace – pokud vím nebo mohu rychle dohledat, odpovídám okamžitě a celá 
věc je pro ty, kteří za mnou přijdou, vyřízena většinou během několika minut. Věřím, že výhoda této komunikace 
v rámci naší vesnice je pro občany cennější, než informační systém za stovky tisíc korun. Životský Jiří, starosta

Výsadba stromů v areálu bývalých kasáren
Jak si mnozí z vás všimli, dochází v poslední době v bývalých kasárnách v trati Předky k výrazným změnám. Poté, 

co zastupitelstvo obce neodsouhlasilo jejich odprodej developerské společnosti na výstavbu obytné zóny, se zrodila 
myšlenka vybudovat na tomto místě prostor pro volnočasové aktivity. V areálu tak vznikne kopec na sáňkování, 

Sbor pro občanské záležitosti, pod záštitou obce Sokolnice a ve spolupráci se Základní školou Sokolnice, pořádá

Společenský večer pro jubilanty, 
kteří v letošním roce dosahují 70, 75, 80, 85, 90 a více roků
Je pro Vás připraven krátký kulturní program a malé občerstvení. Přijďte společně strávit příjemný večer. 
Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi v restauraci U Husara, v pátek 30. listopadu 2013 v 16 hodin

Za všechny pořádající Ivana Zmrzlá
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cyklotrialová dráha, prostor pro volný pohyb a výcvik psů, travnatá plocha pro volnočasové využití a hasičská cvi-
čení a v neposlední řadě remíz, kam se bude moci uchýlit zvěř z okolních polí. Vzhledem k rozloze celého areálu 
probíhá realizace postupně a bude trvat ještě několik let, než se celý prostor vzhledově přiblíží konečnému záměru 
(zejména než dorostou nové stromy).

Areál je momentálně ve stavu, kdy došlo k odstranění drtivé většiny staveb, ze zbylé výkopové hlíny byl navršen 
kopec na sáňkování a přichází fáze, kdy se začne volná plocha postupně ozeleňovat. Komisi pro životní prostředí 
se na výsadbu podařilo získat dotaci a letos na podzim dojde k vysazení 200–250 ovocných a okrasných stromků. 
Výsadba je založena na dobrovolnické práci a v tomto rozsahu s sebou přináší nemalé časové nároky na všechny 
zúčastněné. I přes vstřícnost a podporu obce a místních organizací (myslivců, hasičů, základní školy), za kterou jsme 
vděčni, bychom se touto cestou rádi obrátili i na ostatní občany Sokolnic a požádali je o pomoc a účasti na sázení 
stromků. Nezáleží na tom, zda přijdete sami nebo s celou rodinou a jestli zasadíte jeden nebo deset stromků, důležité 
je podílet se na vytvoření místa, které, jak doufáme, bude sloužit nejen nám, ale i budoucím generacím. 

Výsadba proběhne v sobotu 2. listopadu 2103 a všichni účastníci jsou srdečně vítáni. Detailní informace budou 
zveřejněny s předstihem na informačních letácích, webovských stránkách obce a vyhlášeny místním rozhlasem. 
Tento projekt byl vytvořen za fi nanční podpory Nadace Partnerství, SFŽP ČR a MŽP.  

H I S T O R I E

Historie nově opraveného kříže na Telnické ulici
V neděli 15. září 2013 se v příjemné sousedské atmosféře za hojné účasti sokolnických občanů a krojovaných 

konalo slavnostní žehnání nově opraveného kříže na Telnické ulici.
Jak uvádějí historické prameny, na místě kde se kříží polní cesta směrem do Telnice poblíž kontribučenské sýpky, 

stál dřevěný kříž, který byl již v polovině 19. století poničený větrem. V roce 1862 byl na jeho místě zbudován liti-
nový kříž na kamenném podstavci nákladem rolníka Jana Konečného ze Sokolnic č. 8 v hodnotě 105 zlatých. Kříž 
byl v říjnu téhož roku vysvěcen tehdejším telnickým farářem Janem Chornitzerem. Je postaven na upomínku dvou 
dcer manželů Konečných, které zemřely na choleru. V roce 1867 zbudovali ještě druhý kříž, který se dodnes nachází 
na ulici Šlapanické, tzv. u „Glocového č. 258“, opět na paměť dvou dcer a syna. 

Cholerová nákaza postihla Sokolnice v srpnu 1849 a vyžádala si dvacet tři mrtvých. Další propukla roku 1855, kdy 
o obětech nemáme bližší informace. Poslední rozsáhlá epidemie zasáhla Moravu až po dolní Rakousko v roce 1866 
v souvislosti s prusko rakouskou válkou a bitvou u Hradce Králové. V Sokolnicích řádila od května do září. Podle 
tehdejšího zámeckého kaplana jí podlehli v zámeckém okrsku dva pruští vojáci a český forman od Pardubic a v sa-
motné obci sedmnáct farníků. Právě mezi těmito oběťmi byl již dospělý syn manželů Konečných Antonín.

Kříž stál na svém místě v původním stavu téměř 150 let. Na konci roku 2012 fi nancovala jeho opravu obec So-
kolnice. Z důvodu plánované rekonstrukce silnice byl posunut k obvodové zdi bývalé sýpky. Nově byl zhotoven pís-
kovcový sokl a podstavec s římsou, který byl osazen původním litinovým křížem s plastikou. Taktéž byla zachována 
originální litinová ohrádka, která je dnes u tohoto typu památek vzácností. Kříž byl požehnán telnickým duchovním 
správcem P. Ladislavem Kozubíkem.



SOKOLN IC K Ý  Z PR AVODA J

  Nový školní rok se nám pomalu ale jistě rozběhl. Už máme za sebou celý měsíc září, měsíc radosti z her a nových 
kamarádů, i pláče a stýskání po mamince. Děti už se potěšily první loutkovou pohádkou pod názvem „Krtečkovy 
narozeniny“.

  Společně s rodiči jsme symbolicky přivítali podzim na naší školní zahradě při výrobě dýňových strašidýlek a po-
staviček, které si dohromady vyrobili. Všechny děti 
si zasoutěžily: ve skákání v pytlích, v házení jablíček 
do koše, trhání hrušek na stromě, ve vyrábění barev-
ného papírového skládaného červíka a v převážení 
brambor v kolečkách. Za odměnu dostaly sladkou 
dobrotu.

  Naši školku tak po několik dní hlídala spousta roz-
manitých dýňáčků.

  Navštívil nás kouzelník KATONAS, který kouzlil 
sám i s dětskými pomocníky a nakonec za odměnu  
všem  dětem vykouzlil z barevného balonku zvířátko.

  Nezapomněli jsme se vydat do sokolnické ZŠ, kde 
žáci přichystali výstavku zdobených dýní.

10/20136

D U C H O V N Í  O K É N K O

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

PS: Jelikož manželé Koneční přišli o děti již v pokročilém věku, zemřeli bez dalších potomků. Hospodářství na 
č. 8 odkázali sestře Kateřině roz. Konečné provdané za Ondřeje Nejezchleba. V roce 1920 se na grunt přiženil Ludvík 
Burk, dlouholetý meziválečný náměstek starosty v Sokolnicích. Dnes zde žijí potomci jeho nejmladší dcery Anny, 
provdané Trumpešové. 

Pan Jan Chornitzer se narodil roku 1799. Od roku 1833 do roku 1849 byl kaplanem při sokolnickém zámku a poté 
až do roku 1866 farářem v Telnici, kdy odešel do obce Urbanov. Zemřel 5. září 1870. Ing. Josef Chudáček
Zdroje: archiv autora, Kronika obce Sokolnice 1848–1882, vzpomínky Filomeny Burkové roz. Nejezchlebové rukopis, Diecézní archiv 
Biskupství brněnského, inv. Č. 10581, sg. T44, k. 2414, Státní památkový úřad v Brně, 30. 12. 1950, č. j.:3310

100 let od „Velké války“
V příštím roce si připomeneme sto let od vypuknutí I. světové války. Rádi bychom zmapovali osudy a příběhy 
sokolnických mužů, kteří se této války účastnili na bojištích v Itálii, Rusku či Srbsku. Budeme vděčni za jakékoliv 
informace, fotografi e či vzpomínky. Pokud se nám podaří shromáždit dostatek informací, rádi bychom se o ně podě-
lili během příštího roku na stránkách Sokolnického zpravodaje. 
Kontakty – Ing. Josef Chudáček a Miroslava Mifková.

Svátek Povýšení svatého kříže
Zámecká kaple v sokolnickém zámku je zasvěcena Povýšení sva-

tého kříže. V neděli 15. září proběhly v Sokolnicích oslavy tohoto 
svátku. Slavnostní mše svatá, která se uskutečnila ve 13.00 hodin, 
byla spojena s dožínkovou slavností – s poděkováním za úrodu 
v uplynulém roce. Kaple byla vyzdobena ovocem, zeleninou, kvě-
tinami, dožínkovým věncem a dalšími symboly letošní úrody. Této 
naší místní slavnosti se zúčastnilo 22 krojovaných a řada věřících 
z naší farnosti Po mši svaté čekalo na všechny před zámkem malé 
pohoštění. Na zorganizování se podílela farnost Telnice, o.s. Sokol-
nický dům a především ti, kteří nazdobili svoje kroje a přišli tak 
oslavit náš svátek. Jan Mazal
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VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K

Říjen je měsícem zařazeným do období včelařského podletí. V tomto období by měla být již z velké části nakr-
mena a připravována na zimní období. Tak jako každý rok by měl každý včelař nebrat na lehkou váhu sledování 
úrovně napadení varroózou, což je stále někdy opomíjený roztoč. Největší srandou je pak, kdy Český svaz včelařů 
vyžaduje v únoru poslání vzorků z jednotlivých stanovišť. Přitom hlavní je od léta vytvářený tlak na roztoče, tak aby 
spad roztočů byl co nejmenší. Jedním z prvních opatření je vložení trubčích rámků, protože nezavíčkovaný trubčí 
plod je pro roztoče obrovským lákadlem, tento se nechá zavíčkovat a pak se odstraní ze včelstva i s napadenými 
roztoči.

Obvykle je do buňky samičkou nakladeno více vajíček roztočů, zpravidla jeden sameček a pět samiček, čímž 
se zajistí vysoká rozmnožovací schopnost. Další metodou je odpařování kyseliny mravenčí, hlavně po vytočení 
medu, případně jiných preparátů podávaných podle návodů. Na podzim se pak používá tzv. fumigace, kdy se 
na speciální knot nakape správný počet kapek léčiva a po jeho zapálení se vloží do úlu. Tím jak včely vyvinutý 
kouř se snaží vyhnat z úlu, nevědomky zároveň rozhání léčivo po úle a zároveň jej nechají působit na roztoče, 
které nosí na sobě. A včelař, aby měl kontrolu, jak říkám zablešenosti včel, má na dně úlu vložené podložky 
a druhý den se podívá, kolik jich spadlo. A podle toho léčbu opakuje. Na množství spadlých roztočů mají také vliv 
mravenci, kteří, jak si myslíme, že jdou za medem, opakem je pravdou. Jsou to tak jak v celé přírodě býložravci. 
A bílkovinou není med, ale právě ten roztoč. Když je na podložce kapka medu a roztoč, kapku oběhne, ale roztoče 
sebere.

V minulém článku jsem zmínil vylíhnutí larvičky, její krmení až do jejího zavíčkování. Když si uvědomíme, jak 
to probíhá s vývojem nového tvora u savců, vždycky je mládě závislé na matce. A když se podíváme do říše hmyzu, 
buď je jedinec jako larvička krmen tak jako například u včel nebo mravenců. Nebo je larva jako dravec ve vodě 
u vážky, nebo například chroust a jeho larva se živí v zemi. Ale vždycky ten vývoj končí nebo začíná tím, že si vytvoří 
kuklu, kokón s housenkou, jako u bource morušového, nebo i ta larva vážky vyleze na stéblo, kde se zakuklí. A totéž 
je u mravenců, kdy si larvičky udělají kukličky, u včel si larvička udělá v buňce zámotek. A z těchto se po zázračné 
přeměně vylíhne vážka, chroust, motýl, brouk, mravenec a i ta včela.  Václav Hůrka

Přechod pro chodce Slanisko
Pozorný čtenář Sokolnického zpravodaje určitě zaznamenal, jak obyvatelé Slaniska chtějí upřednostnit své zájmy 

před ostatními akcemi, které obec připravuje. Tato formulace je dosti nešťastná, a proto musím reagovat. Jak vznikl 
požadavek zřízení přechodu pro chodce u lokality Slanisko?

Je to asi 6 let zpátky, kdy na schůzce zájemců o pozemky na Slanisku s FP real s.r.o se pan starosta vyslovil, že na 
ulici Kaštanová bude přechod pro chodce a autobusová zastávka. Dny plynuly a na Slanisku se budovalo ostošest. 
Jak byla postavená a obydlená většina domů, začali se lidé dohadovat, kdy tam ten přechod bude. Už i chodník je 
zbudovaný, dokonce i sjezd pro kočárky a rozeznávací dlažba pro slepce je na místě. V říjnu 2011 jsem reagovala na 
výzvu ohledně připravovaného rozpočtu a požádala o zakomponování nákladů do rozpočtu obce na rok 2012. Při 
jednání o územním plánu jsem se zeptala pana starosty, kdy bude zbudován slíbený přechod. (Pan starosta sice tvrdí, 
že nic neslíbil, ale jak jinak si máme vyložit vyřčenou informaci z úst pana starosty, který zastupuje obec, než jako 
příslib.)

Dozvěděla jsem se, že nám ho policajti nedovolí. A tak jsem nezahálela a navštívila dopravní policii – ing. Pokludu 
a ing. Skokana. Napsala jsem žádost a na základě mé žádosti proběhla schůzka 20. ledna 2012 zmiňovaných doprav-
ních inženýrů s panem starostou. Ve vyrozumění policie je uveden fakt, že pan starosta uvažuje o zastávce autobusu 
a tam pak musí být přechod pro chodce s osvětlením. Jsou tam popsané podmínky realizace samotného přechodu pro 
chodce. Dne 4. října 2012 byla starostovi uložena radou obce povinnost zakomponovat do rozpočtu obce fi nanční 
prostředky na projektovou dokumentaci zmiňovaného přechodu.

A protože se nic nedělo, tak jsem se opět na veřejném zasedání v červnu tohoto roku pana starosty dotázala, 
v jakém stadiu se nachází projekt přechodu pro chodce. Sdělení pana starosty mne šokovalo – projekt není a nee-
xistuje termín dokončení projektu. Na oplátku jsem dostala vyčiněno, že někdo volal na dopravní policii, a proto se 
máme domluvit, kde ten přechod vlastně chceme, jestli na Kaštanové, či na Kobylnické. Musím se přiznat, že mít 
přechod pro chodce na Kobylnické mne taky napadlo a dokáži si živě představit, že i jiné lidi na Slanisku – protože 
bychom mohli využívat současný přechod u mostu. Hledáme jiné řešení, když původní se nerealizuje. Správně pak 
paní ředitelka Mgr. Butalová uvedla, že by tento přechod mohl zhatit projekt zastávky autobusu s přechodem pro 
chodce na Kaštanové. A tak jsem slíbila, že názor obyvatel Slaniska zjistím a zároveň vysvětlím situaci. Zároveň 
jsem se zastavila u pánů inženýrů z dopravní policie a položila dotaz, jestli by mohl být přechod pro chodce na ulici 
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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-
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Kobylnická. Pan ing. Pokluda se vyslovil, že tuto variantu nedoporučí. V červenci tohoto roku jsem sdělila stanovisko 
většiny lidí ze Slaniska, že si přejí přechod pro chodce na Kaštanové. 

Pro jistotu jsem podala žádost, ke které se připojila velká většina lidí žijících na Slanisku, aby pan starosta se 
opravdu přechodem začal vážně zabývat a aby v dohledné době došlo k jeho realizaci. Vzhledem k velkým fi nančním 
nákladům do rozvoje centra obce jsme navrhovali projekt zastávky autobusu (předpokládali jsme, že již existuje) 
rozdělit na dvě etapy: v první by se vybudoval přechod pro chodce, v druhé autobusová zastávka.

Na veřejném zasedání, v září tohoto roku, se o našem návrhu nehlasovalo, protože bylo přijaté jiné usnesení, 
kdy zastupitelstvo uložilo radě obce pokračovat v přípravě projektové dokumentace na vybudování autobusové 
zastávky s přechodem na ulici Kaštanová a Brněnská. Termín dokončení dokumentace a ani termín realizace není 
znám.

Lokalita Slanisko je fakticky odříznuta od ostatních částí obce a není zajištěn bezpečný a bezproblémový pohyb 
obyvatel (přecházení dětí do školy, maminek s malými dětmi a ostatních obyvatel k zastávce autobusu, lékaři, obec-
nímu úřadu, nákupnímu centru, na poštu či na železniční nádraží). Vzhledem k nárůstu dopravy, zejména nákladní, 
je křižovatka nepřehledná. A může to být i horší, když k náklaďákům autodopravy Matějka, fi rmy Démos se přidá 
zhruba trojnásobný počet aut do kovošrotu Gebeshuber a třeba se připojí i auta pro fi rmu Čegan – „ziskové“ terénní 
úpravy.

Nechceme upřednostnit své zájmy nad ostatní zájmy obce, jenom připomínáme, že není doposud realizováno, co 
nám bylo přislíbeno před šesti lety. My ten přechod opravdu potřebujeme! Děkujeme za pochopení.

Martina Odstrčilová


