
SRPEN–ZÁŘÍ 2014ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

● Zasedání zastupitelstva. V úterý 17. června 2014 
se v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné 
zasedání zastupitelstva. Zastupitelé projednali tyto body: 
1.  Závěrečný účet obce Sokolnice za rok 2013. Návrh 

závěrečného účtu byl zveřejněn od 26. května 2014 
do 15. června 2014 a nebyly k němu vzneseny žádné 
připomínky. Součástí závěrečného účtu je i zpráva 
auditora, který konstatoval, že při přezkoumání hos-
podaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastu-
pitelé závěrečný účet jednomyslně schválili.

2.  Schválení účetní závěrky za rok 2013. Již od loň-
ského roku schvalují i obce účetní závěrku sestave-
nou k rozvahovému dni. Rozsah a další náležitosti 
účetní závěrky stanoví zákon. Také účetní závěrka 
byla jednomyslně schválena. 

3.  Žádost o změnu podmínek zasíťování stavebního 
pozemku – ul. Polní. Zastupitelstvo obce schválilo 
dne 16. června 2011 studii výstavby na ulici Polní 
a přijalo i doprovodné usnesení, které stanoví, že 
výstavbu rodinných domů lze v těchto místech 
zahájit až po skončení stavby potřebné technické 
infrastruktury. Obec nyní obdržela žádost o změnu 
doprovodného usnesení, aby rohový rodinný 
domek, který se bude napojovat na inženýrské 
sítě v ulici Šlapanická, nemusel čekat na vybudo-
vání inženýrských sítí v ulici Polní, ale výstavba 
mohla být zahájena již nyní. Zastupitelé návrh 
schválili.

4.  Územní studie na ulici Šlapanická. Nový územní 
plán u některých zastavitelných ploch a ploch pře-
stavby stanoví, že je nutné zpracovat tzv. územní 
studii. Územní studie je nezbytný podklad pro roz-
hodování stavebního úřadu – bez existence uzemní 
studie zapsané v evidenci územně plánovací činnosti 
nelze vydat povolení ke stavbě. Obec má v součas-
nosti k dispozici několik různých urbanistických či 
zastavovacích studií na některé lokality. Ty neod-
povídají obsahem a také způsobem pořízení územní 
studii, ale mohou posloužit jako vhodný podklad pro 
její zpracování. Rada obce navrhla, aby zastupitel-
stvo rozhodlo o pořízení územní studie na lokalitu 
Z3 (lokalita Polní – Šlapanická, 8 RD). Zastupitelé 
návrh schválili.

5.  Schválení úvěrové smlouvy s KB, a.s. Zastupitel-
stvo obce dne 12.03.2014 schválilo přijetí úvěru ve 
výši 15 milionů korun. Na poskytovatele úvěru bylo 
vypsáno výběrové řízení, nabídky předložily dvě 
společnosti ve třech požadovaných variantách. 

Nabídková cena:

Uchazeč Varianta 1. Varianta 2. Varianta 3. Ručení

Česká 
spořitelna 
a.s.

1.382.529 Kč 722.569 Kč 584.438 Kč NE

Komerční 
banka a.s. 1.220.046 Kč 537.127 Kč 468.068 Kč NE

Obě společnosti splnily podmínky výběrového 
řízení, rada rozhodla, že výhodnější nabídku 
předložila Komerční banka a.s. Podle zákona 
o obcích musí smlouvu o úvěru schválit zastupitel-
stvo. Přestože podmínky výběrového řízení byly 
splněny, Komerční banka a.s. je splnila formálně, 
ale do návrhu smlouvy včlenila tři ustanovení, kvůli 
kterým je předložená smlouva pro obec nepřiměřeně 
riziková. Zastupitelé proto předloženou smlouvu 
neschválili a doporučili radě obce výběrové řízení 
zrušit. 

6.  Žádost o stavební pozemek. Obec obdržela žádost 
manželů Mžikových, aby jim obec nabídla stavební 
pozemky k výstavbě rodinných domů s tím, že 
by došlo k jejich směně za pozemky vlastněné 
žadateli, u nichž obec změnila novým územním 
plánem funkční využití. Rada doporučila nabíd-
nout žadatelům část obecních pozemků na ulici 
Polní, kde je technická i dopravní infrastruktura. 
Zastupitelé rozhodli, že se takovému návrhu 
bránit nebudou a uložili radě obce zahájit se ža-
dateli jednání s cílem najít vyvážený návrh směny 
pozemků. 
Jednání se však neuskutečnilo, protože žadatelé 
na nic nečekali a o několik dnů později podali ná-
vrh krajskému soudu na zrušení nového územního 
plánu. Obec v tomto sporu bude zastupovat právník, 
který byl pověřen jednat se žadateli o tom, co vlastně 
chtějí – zda se soudit o platnost územního plánu, 
anebo s obcí jednat o směně pozemků.

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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7.  Žádost o prodej obecního pozemku p.č. 2987/18. 
Obec je vlastníkem pozemku u rozvodny, který je 
rozdělen na více zahrádek a pronajímán. Nyní ná-
jemci požádali obec o odprodej. Nový územní plán 
počítá s biokoridorem kolem vodoteče Dunávka, 
a proto byl vypracován nový geometrický plán 
a předmětem prodeje nebude plocha určená k vý-
sadbě biokoridoru. Návrh prodeje byl schválen.

8.  Žádost o odprodej obecního pozemku p.č. 1408/1. 
Obec obdržela žádost o odprodej části tohoto obec-
ního pozemku o výměře přibližně 2.800 m2 za cenu 
27,20 Kč/m2. Rada nedoporučuje žádosti vyhovět. 
Po krátké diskusi byla žádost zamítnuta. 

9.  Prodej obecního pozemku p.č. 3644/7. E.ON po-
žádal obec Sokolnice o odprodej obecního pozemku 
o výměře 23 m2 v kasárnách na Prackém kopci. Po-
zemek bude sloužit k výstavbě kioskové trafostanice. 
Rada doporučila prodej schválit za cenu dle znalec-
kého posudku, která činí 400 Kč/m2. Zastupitelé ná-
vrh schválili.

10.  Návrh na zakoupení pozemků do majetku obce. 
Firma VAŠSTAV, s.r.o. je vlastníkem pozemků p. č. 
1372/1, 1372/3, 1372/7, 1372/8, 1373/7, 1378/16, 
1378/21, 1378/22, 3160/1, 3160/8, 3160/112, 
3160/113, 3160/114 a 3162/3 v k.ú. Sokolnice o cel-
kové výměře 3.674 m2. Jedná se o plochu nových 
obslužných veřejných komunikací a přilehlé plochy 
bez venkovních úprav. Firma VAŠSTAV, s.r.o. je 
nyní nabídla obci k odprodeji za cenu 126.096 Kč (tj. 
34,32 Kč/m2). Znaleckým posudkem byly nabízené 
pozemky oceněné na Kč 1.557.295,27. Součástí pro-
deje je i část pozemku p.č. 3160/11 o výměře 95 m2. 
Nákup pozemků byl schválen.

11.  Informativní zprávy. Na závěr zasedání starosta in-
formoval o aktuálním stavu v kasárnách Předky, jak 
postupují práce při zpracování dokumentace na nové 
zastávky autobusu, o blížícím se konci stavby pře-
ložek vzdušného vedení NN u nákupního střediska 
(které brání dalším úpravám v centru obce) a o čin-
nosti Městské policie Židlochovice.

● Výběrové řízení – zateplení OÚ. Státní fond ži-
votního prostředí (SFŽP) zaslal obci rozhodnutí, že jí 
poskytne nenávratnou dotaci ve výši 1.983.594 Kč na 
zateplení budovy obecního úřadu. Na dodavatele staveb-
ních prací bylo vyhlášeno výběrové řízení, kdy výzva 
byla zaslána pěti fi rmám a současně zadávací dokumen-
tace byla zveřejněna na Internetu, takže do soutěže se 
mohla zapojit kterákoliv fi rma splňující soutěžní pod-
mínky. Veškerou agendu spojenou s výběrovým říze-
ním zajišťovala Regionální poradenská agentura z Brna. 
Ve stanovené lhůtě podaly nabídku tři fi rmy, z čehož 
jedna neocenila část zakázky a musela být z posuzování 
vyřazena. 
Rada jako vítěze schválila společnost AVUS spol. s r.o.,
která však neuzavřela smlouvu o dílo, neboť se jí ne-
podařilo ve stanoveném čase získat bankovní garanci. 

Smlouva proto byla uzavřena s dalším uchazečem 
v pořadí – s fi rmou Prostavby a.s., Otnice. Práce byly za-
hájeny v polovině srpna s pořadím prací: zateplení půdy 
a oprava druhé poloviny střechy, výměna všech oken 
v přízemí a patře, zateplení celého obvodového pláště 
budovy. 
Nabídková cena:

Uchazeč Nabídková cena v Kč(bez DPH)

Stavební fi rma AVUS, 
spol. s r.o., Brno Kč 2.980.072,00 

Prostavby a.s., Otnice Kč 2.999.985,98 

● Výběrové řízení – oprava obřadní místnosti. 
V červnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na opravu ob-
řadní místnosti v patře obecního úřadu. Výzva k podání 
nabídky byla zaslána celkem devíti fi rmám, nabídku 
předložily dvě. Rada obce po jejich prostudování a na 
základě dodatečného zjištění, že výkazy výměr neobsa-
hují všechny položky nutné pro úspěšnou realizaci díla 
(chybí veškeré demontáže stávajícího zařízení, chybí de-
montáže stávajícího elektrického zařízení, nejsou určeny 
body pro napojení elektroinstalace, bude se muset dopl-
nit či upravit stávající el. rozvaděč a podobně) rozhodla 
toto výběrové řízení zrušit. Rozpočet na akci byl cca 577 
tisíc + DPH a nabízené ceny za opravu obřadní místnosti 
byly přibližně dvojnásobné. Projekt oprav proto bude 
upraven tak, aby nejen obsahoval všechny potřebné po-
ložky k provedení díla, ale byl i levnější. Někdy na pod-
zim by tak bylo možné vyhlásit nové výběrové řízení.  

● Výběrové řízení – stavba chodníku. Jedná se 
o stavbu krátkého chodníku na ulici Kobylnická směrem 
k severu tak, aby se dalo plynule přecházet z ulice Sla-
nisko do ulice U Cukrovaru. U chodníku budou insta-
lována další dvě svítidla veřejného osvětlení. V červnu 
získala obec územní rozhodnutí a koncem srpna MěÚ 
Šlapanice vydal stavební povolení. Rada rozhodla ještě 
před vydáním stavebního povolení vyhlásit výběrové 
řízení, aby stavba proběhla co nejdříve. Předpokládaný 
termín zahájení je 10. září 2014 se lhůtou výstavby asi 
jeden měsíc.

● Výběrové řízení – nákupní středisko. Ve druhé 
polovině srpna bylo vyhlášeno výběrové řízení na akci 
„Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy č.p. 10 na 
pozemku p.č. 84 v k.ú. Sokolnice“. Jedná se o přestavbu 
nákupního střediska, kde v přízemí vzniknou další pro-
dejní prostory s centrální pasáží, v patře nové ordinace, 
výdejna léků a knihovna. Součástí stavby jsou také 
úpravy prostoru před budovou, rekonstrukce přilehlých 
komunikací a stavba dalších osmnácti parkovacích míst. 

● Projekty veřejného osvětlení (VO) a místního roz-
hlasu (MR). Energetika předpokládá, že v příštím roce 
přeloží vzdušné vedení nízkého napětí do země. Mělo 
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by se jednat o ulice Václava Haňky, Šlapanická, 
Zahradní, Niva, Moravská, Podešvova, Za Sýpkou 
a U Rybníka. Rada obce proto schválila objednání 
projektové dokumentace na stavbu VO a MR v těchto 
ulicích od společnosti Puttner, s.r.o. Brno, za cenu 
116.000 Kč + DPH.

● Zpevněné plochy na ulici Topolka a Podešvova. 
Projekční fi rma VIAPONT zpracovává pro obec cel-
kem třináct projektů úprav, které se týkají dopravy – 
parkoviště, zastávky autobusu, úpravy zpevněných 
ploch, chodníky a podobně. Další akce již nejsou 
schopni v rozumné době zvládnout. Rada obce 
proto rozhodla objednat projekt úprav zpevněných 
ploch kolem bytových domů na ulici Podešvova, 
včetně stavby dalších parkovacích stání v ulici 
Topolka a Podešvova u fi rmy Racek – projekční kancelář 
Brno.

● Chodníky na ulici V. Haňky, Niva a Zahradní. 
Firma Puttner, s.r.o., projektující pro energetiku 
kabelizaci vedení NN (v ulicích V. Haňky, Šlapanic-
ká, Moravská, Niva, Zahradní, Podešvova, Za Sýpkou 
a U Rybníka) požaduje po obci sdělení, zda v těchto 
místech dojde ke změnám v trase chodníků či jiným 
úpravám. V ulicích Šlapanická, Moravská, Podešvova, 
Za Sýpkou a U Rybníka se žádná úprava neplánuje. 
Ke změně může dojít v ulici Niva, kde byla provedena 
prohlídka za účasti projektanta a ten pro obec zpracuje 
několik návrhů řešení. Na ulici Zahradní je problémem 
výška stávající silnice vůči některým domům. Ideální by 
bylo snížit výšku komunikace o cca 10–15 cm a posta-
vit nový chodník tak, že dešťová voda bude odtékat od 
domu směrem k silnici. Nevýhodou je odhad nákladů – 
asi 5 milionů korun. 
V ulici V. Haňky bude opraven chodník po levé straně 
ulice (od domu paní Sedláčkové po dům manželů Miku-
láškových). U další části chodníku rada doporučuje, aby 
chodník od obchodu U Paulíků a domem paní Přichys-
talové nebyl situován k domu, ale přibližně doprostřed 
(kolem obvodové zdi 2,5 až 3 metry páse zeleně, poté 
1,5 m chodník a kolem komunikace podélné parkovací 
stání široké 1,5 metru).
Rada dále doporučila zvážit i možnost vybudování par-
kovacích zálivů po celé délce ulice Václava Haňky (od 
nám. Z. Fialy až po ulici Moravskou).

● Hřiště v trati výhon. Rada se seznámila s jedno-
duchým návrhem ing. arch. Suchánka, jak využít pro-
stor mezi domem pana Šafránka a železniční tratí. Po 
delší diskusi se neshodla na využití tohoto prostoru, 
protože podle aktuálních informací není o hřiště na 
petanque zájem. Rada konstatovala, že nové zastupi-
telstvo by mohlo mít na využití tohoto prostoru jiný 
názor než současné a pořízení dokumentace by tak mohla 
být zbytečná investice. Proto bude ponecháno řešení 
na novém zastupitelstvu. Ušetřené fi nanční prostředky 

budou použity na dovybavení dětského hřiště mezi re-
staurací U Husara a MŠ. 

● Žádost o. s. Sokolnický dům. Obec obdržela žádost 
o. s. Sokolnický dům o souhlas umístit znak obce Sokol-
nice na pozvánku na akci Dožínky 2014. Rada s poža-
davkem souhlasí a současně upozorňuje všechny další 
zájemce, že znak obce je možné použít jen se souhlasem 
rady. K udělení souhlasu je třeba přiložit i návrh tisko-
viny, na které má být znak umístěn.

● Schválení výjimky z počtu dětí MŠ Sokolnice. 
Ředitelka MŠ Sokolnice požádala o schválení výjimky 
z počtu dětí ve škole na celkovou kapacitu 104 dětí. Rada 
žádost schválila.

● Volební kampaň. V říjnu letošního roku se usku-
teční volby do Senátu PČR a obecních zastupitelstev. 
Podle zákona je možné vyhradit plakátovací plochu za 
podmínek stanovených zákonem. Aby nedošlo k něja-
kému nedorozumění ohledně využívání zařízení obce, 
stanovila rada obce jasná pravidla: Zaregistrované 
volební strany mohou vylepovat své plakáty na plakáto-
vací ploše před nákupním střediskem s tím, že musí být 
zachována rovnost stran. Výlep plakátů kdekoliv jinde 
na veřejně prospěšném zařízení a dalším majetku obce je 
nepřípustný a tyto plakáty budou okamžitě odstraněny. 
Jiné zařízení v majetku obce Sokolnice není možné 
k volební kampani využít (obecní web, Zpravodaj, místní 
rozhlas apod.). Tím není dotčeno právo volebních stran 
uzavřít dohodu s jinou osobou o instalaci volebních ma-
teriálů na zařízení, ve vlastnictví této osoby (billboardy, 
plakát za oknem rodinného domu apod.).

● Zastávky autobusů. Podle aktuálních informací se 
ke stavbě kladně vyjádřila řada dotčených orgánů, včetně 
krajské hygienické stanice, která svůj souhlas podmínila 
vypracováním hlukové studie. Stavby mají být reali-
zovány na pozemcích celkem pěti cizích vlastníků. Tři 
vlastníci zaslali písemně nesouhlasné stanovisko, tele-
fonicky sdělil nesouhlasné jeden (slíbil zaslat i písemné 
vyjádření) a pátý se prozatím nevyjádřil. Projektant tak 
hledá jinou možnost umístění těchto staveb.

● Dosadba dřevin na ulici Kobylnická. Výsadba izo-
lační zeleně na ulici Kobylnická není celistvá, je pone-
chán průchod naproti ulici U Cukrovaru a také mezi izo-
lační zelení a zahradami RD je volný pás. Rada schválila 
návrh vysázet na tato místa 700 ks listnatých dřevin – 
nízkých pokryvných dřevin. Součástí dodávky je i pěs-
tební péče po dobu dvou let. 

● Nákup kompostérů. Na podzim loňského roku byla 
podána žádost o poskytnutí dotace z Operačního pro-
gramu životní prostředí na nákup kompostérů do domác-
ností občanů. Státní fond životního prostředí nyní zaslal 
rozhodnutí o přidělení dotace, a proto bylo vyhlášeno 
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výběrové řízení na jejich dodávku. Pokud se nevyskytnou 
nějaké komplikace, může být v září uzavřena smlouva 
a po dodání kompostérů budou rozdány občanům. 

● Zasedání zastupitelstva. Pravděpodobně 17. září se 
uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva. O datu, čase 
a místě jednání zastupitelstva jsou občané vždy informo-
váni nejméně v sedmidenním předstihu oznámením na 
úřední desce obecního úřadu. Na program se připravují 
tyto body: 
1. Odvolání všech předsedů a členů výborů.
2. Ukončení výplaty odměn neuvolněným zastupitelům.
3. Prodloužení vodovodního řadu na ulici Příční.
4. Závěrečný účet DSO Region Cezava 

za rok 2013. 
5. Rekonstrukce nákupního střediska. 
6. Schválení textu úvěrové smlouvy. 
7. Dotace rybáři v roce 2014.
8. Územní studie na ulici Nová. 
9. Informativní zprávy.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Sokolnice 

Starosta obce Sokolnice podle ustanovení § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

oznamuje:

Volby do zastupitelstva obce se uskuteční:
v pátek 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

Místem konání voleb do zastupitelstva obce je místnost sokolovny na ulici Masarykova č.p. 370 
pro voliče z celé obce.

Každému voliči budou dodány přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič je povinen před hlasováním prokázat totožnost a státní občanství České republiky 
(nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit), 

jinak mu volební komise hlasování neumožní.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti a bezprostředním okolí 
je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, 
jinak mu volební komise hlasování neumožní.

Životský Jiří, starosta obce

Oznámení
o přípravě rozpočtu obce Sokolnice 

na rok 2015
Starosta obce touto cestou upozorňuje všechny 
občany, neziskové organizace, komise rady 
a výbory zastupitelstva, zřízené příspěvkové 
organizace a další subjekty, že fi nanční požadavky 
do rozpočtu obce Sokolnice na rok 2015 je nutné 
doručit v písemné formě na OÚ Sokolnice 
nejpozději do 

pondělí 13. října 2014 do 17.00 hodin.
Na později dodané požadavky již nebude množné 
brát zřetel. 
 Životský Jiří, starosta obce 

Zveřejněno dne 14. srpna 2014



SOKOLN IC K Ý  Z PR AVODA J8–9/2014 5

Do naší mateřské školy je v tomto novém 
školním roce 2014/2015 zapsáno celkem 
104 dětí.

Třída KUŘÁTKA:  p.uč. Brzobohatá Sylva
  p.uč. Krpenská Milena
 KOŤÁTKA:  p.uč. Jirgalová Zdenka
  p.uč. Jahodová Hana
 MOTÝLCI:  p.uč. Kašparová Věra
  p.uč. Vraspírová Milena
 SLUNÍČKA: p.řed. Fialová Jarmila
  p.uč. Cábová Ivana

Jak už jsme informovali v předprázdninovém čísle sokolnického Zpra-
vodaje, bylo v přijímacím řízení na školní rok 2014/2015 přijato 26 dětí. 
Tento počet přesně odpovídal počtu předškoláků odcházejících do 1. třídy 
ZŠ. Abychom však mohli přijmout tento počet dětí a zároveň prodloužit 
docházku dítěte, které již několikátým rokem docházelo do naší mateřské 
školy na tzv. sdílené místo a jehož rodiče měli již delší dobu zájem o pro-
dloužení docházky na standardní celodenní, avšak pro plně využitou kapa-
citu míst v MŠ to nešlo, bylo nutné požádat Krajskou hygienickou stanici 
jihomoravského kraje, zda nám ještě povolí další navýšení kapacity. Opět následoval celoprázdninový legislativní 
„maraton“. KHS JmKr nám vyhověla, nicméně nám povolila navýšení právě o to jedno místečko, a to opět dočasně. 
Avšak od 1. září 2014 do 31. srpna 2016 má naše MŠ kapacitu 104 dětí s počtem 26 dětí v každé třídě. Což znamená, 
že máme, teoreticky, pro další přijímací řízení na školní rok 2015/2016 o jedno místečko více.

Čipové klíčenky – automatizovaný jídelní systém
Vážení rodiče, dovolte, abych Vám připomenula jednu zásadní změnu, která nás od října čeká. Letošní rok máme 
zcela naplněnou kapacitu tj. 320 strávníků, z toho ze ZŠ je jich 201. Proto přecházíme od října na odběr stravy na 
základě čipu. 
V nejbližších dnech dostanou Vaše děti od svých učitelů do rukou zprávu o vydávání čipových klíčenek. Čipy se 
budou vydávat v posledním zářijovém týdnu v kanceláři vedoucí stravování oproti vratné záloze 120 Kč, časy 
k vyzvednutí budou upřesněny v informacích, které děti obdrží. Čipy budou mít děti celou školní docházku, dokud 
se neodhlásí ze stravování. Je možné, že bychom i tímto způsobem mohli zrušit každoroční vypisování přihlášek již 
přihlášených dětí.  
Zavedení automatizovaného jídelního systému na základě čipových klíčenek je při tomto počtu strávníků již ne-
zbytný. Toto opatření zpřesní kontrolu výdeje neodhlášené stravy, umožní rodičům  větší  přehlednost o odebrané 
stravě (zda dítě na oběd chodí) a v neposlední řadě i o úhradách stravného. 
Doufám, že vše proběhne v pořádku bez větších zádrhelů a bude systém sloužit oběma stranám ku prospěchu. 

Renata Chmelíková, vedoucí stravování

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

Sokolnická školka
Barevná jsme školička
a v ní svítí sluníčka
to jsou děti, jejich oči
kolem nich se všechno točí.

Dobré ráno, venku svítá
školička nás všechny vítá,
honem děti, pojďte sem,
budeme mít hezký den!

Zpíváme a tančíme
moc se na to těšíme,
potom v malé chvilince
utíkáme k mamince.
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Nabízím  a drobné opravy v domácnosti – tzv. “h ”. 

o odvedená  

o  20 let praxe v oboru 

o   

o  i   

R  -   
na ) 

 

Kontakt: 
 

: 739 215 092  
-  

-  

 Mgr. et Mgr. Jan Parma, advokát, 
- .                    
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S O K O L

VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K

Srpen–září je měsícem zařazeným do období včelařského plného léta a podletí. Tak jako minulý rok, kdy jsme 
provedli léčení Gabonem, bylo toto vynechané z důvodu malé účinnosti. 

Bude však nutné začít dříve fumigovat Varidolem, to je vykouření včel léčivem které působí na roztoče, kteří se 
drží a živí na včelách. Ten včelař, který již provedl kontrolní fumigaci, se velmi divil množství spadených roztočů 
na podložkách. A to i přesto, že jsme jako prevenci vložili odpařovací formidolové desky s 80% kyselinou mravenčí. 
No zatím buďme rádi, že máme ještě působící prostředky na roztoče. No a kromě léčebných úkonů dalším hlavním 
úkolem je krmení, které by mělo být už skoro ukončené, tak aby byly včely schopné toto zpracovat.

A taky pár informací ze spolkové činnosti: poprvé před námi je zavedení dat do centrální evidence Českého svazu 
včelařů, a při tom každé stanoviště by mělo a obvykle je vedeno na centrální evidenci Českomoravské společnosti 
chovatelů, a.s. v Hradisku, kde od koní až po jednotlivá včelařská stanoviště se jednou do roka hlásí počty včelstev.

Med – je komunita, která vlivem špatného počasí a léčebné prevence získá teprve na aktuálnosti. Také mnohé 
dělají média, která hodnotí úroveň produkce. 
Nyní budu reagovat heslovitě tak, jak si vzpomenu na dotazy okolo medu:
• Z čeho ten med je? No co mám odpovědět, na co mají a na co létají včely. To není prase, že ho dáme za vrátka 

a budeme ho cíleně krmit, včely létají na to, čím je rostliny upoutají, přilákají, aby nejenom si odnesly nektar,
z kterého potom v úle udělají med, ale hlavně aby odnesly rozmnožovací pyl (takové rostlinné sperma). Potom se 
člověk potká se včelami na různých květinách od afrikánů, jiřin až po konopí. Tak zní moje odpověď.

• Máte ten černý, lesní? Samozřejmě, kde se v naší lokalitě potkají včely s lesem?A vědí konzumenti, z čeho je 
převážně lesní med? Tak samozřejmě kromě nektaru z lesního kvetení, hlavní složkou je produkce tzv. medovice, 
což je vlastně sladké vyprazdňování mšic, puklic, mer, která je larvou mšice. Ale sbírání medovice z produkce 
mšic nemusí být jenom v lese, ale i na ovocných stromech, ořešáku nebo třeba rákosu. Tak pak se nedivme, že 
včely létají na zelené, které vůbec nekvete. Taky někdy hanebně říkám tomuto medu „prdíkový med“. Ale má to 
své specifi kum, chuť a i vlastnost. Tak proč ne?  Václav Hůrka

16.00–17.00 17.00–18.00 18.00–19.00 19.00–20.00 20.00–21.00

Pondělí ZŠ Sokolnice

Předškolní děti
Fricová I.

Jamborová P.
Hrachovcová T.

Stolní tenis 
žáci

Stolní tenis 
muži

Stolní tenis 
muži

Úterý ZŠ Sokolnice

Taneční kr. 
,,TéKáčko“ 
5.–9.třída

Koláčná T., Fialová T.

18.30–19.30
Zdravotní cvičení

Kosečková P.

19.30–20.30
Kruhový
trénink

Jirgalová V.

Středa

9.00–11.00
Beruška pro děti 

0–3 roky
Jirgalová V.

Házená mini Házená
žáci

Házená 
žáci

Házená
dorost

Stolní tenis 
muži

Čtvrtek ZŠ Sokolnice

Taneční kr.     
,, TéKáčko“
1.- 4.třída

Koláčná T., Fialová T. 

18.30–19.30
Zumba
Martin

19.30–20.30
Pilates

Brzobohatá S.
Florbal

Pátek ZŠ Sokolnice
Stolní tenis
mistrovská 

utkání

Stolní tenis
mistrovská 

utkání

Stolní tenis
mistrovská 

utkání

TJ Sokol Sokolnice oznamuje, že v pondělí 15. září 2014 budou zahájena všechna cvičení v sokolovně. Rozvrh 
zůstává stejný jako před prázdninami, akorát nám přibylo cvičení ,,Kruhový trénink“, což je posilovací cvičení pro 
ženy, pro děvčata 1. – 4. třídy bude zahájeno Tékáčko, taneční kroužek. Doufáme, že si každý najde to své a zaplníme 
sokolovnu do posledního místečka.

Rozvrh cvičebních hodin na sokolovně 2014–2015
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 10 je 17. 10. 2014. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou na níže 
uvedené adresy 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 19. 9. 2014. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

 ► Koupím 
udržovaný dům 
nejlépe se 
zahradou 
do 3 mil. Kč 
v Sokolnicích. 
Za nabídky 
děkuji. 
Telefon: 
721 387 897. 

 ► Koupím byt 
2–3+1 
v Sokolnicích, 
balkon výhodou. 
Telefon: 
722 712 978.

inzerce

TJ Sokol Sokolnice si Vás dovoluje pozvat na naše akce, které pro Vás chystáme od září do prosince.
 13.  září   Cesta za Loupežnickým pokladem  15.  listopadu  Listopáda – diskotéka DJ Boris
 4.   říjen  Chlapské hody aneb hody pánů ze Sokolnic 29.  listopadu  Mikulášská nadílka
 27. říjen  Lampiónový průvod 21.  prosince   Betlém

TJ Sokol Sokolnice pořádá

Chlapské hody
aneb hody pánů ze Sokolnic

Program hodů:
dopoledne zvaní po dědině
14:00  předání práva stárkům před sokolovnou, netradiční průvod obcí
20:00   hodová zábava v místní sokolovně 

 hraje Podboranka

4. října 2014


