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●  Rozpočtový výhled na r. 2015–2019. Podle zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je roz-
počtový výhled pomocným nástrojem územního samo-
-správného celku nebo svazku obcí sloužícím pro střed-
nědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství  
a sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů  
a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících 
po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpoč-
tový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o pří-
jmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích  
a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlou-
hodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků 
se uvedou jejich dopady na hospodaření územního sa-
mosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu tr-
vání závazku. Obec má zpracovaný rozpočtový výhled 
do roku 2018, ale vzhledem k přijetí nového úvěru by 
měl být rozpočtový výhled aktualizován, proto RO ulo-
žila starostovi tento dokument aktualizovat a předložit 
jej radě ke schválení nejpozději do 16. dubna 2015.
●  Uzavření  SoD  na  stavební  dozor  a  BOZP. Ve  
4. týdnu letošního roku bude zahájena rekonstrukce ná-
kupního střediska na návsi. Na základě poptávky byla 
vybrána jako technický dozor investora a koordinátor 
BOZP na tuto stavbu společnost BAUSTUDIO s.r.o., 
která předložila návrh příkazní smlouvy na tuto činnost. 
RO schválila text a uzavření příkazní smlouvy se společ-
ností BAUSTUDIO s.r.o., na výkon koordinátora BOZP 
a technický dozor investora při rekonstrukci nákupního 
střediska.
●  Projekt „Zdravý kraj“. Jihomoravský kraj vyzval 
všechny obce, v rámci projektu „Zdravý kraj“, k účasti 
na akci Aleje života. Za každé narozené dítě, vysadí jeho 
rodiče strom do obecní „Aleje života“. V obci (či někde 
v její blízkosti) tak postupně vzniká nová tradice – alej 
života, kde může mít každý nový člen občiny svůj strom. 
Bližší informace jsou na http://zdravykraj.kr-jihomorav-
sky.cz/Articles/2290-2-Aleje+zivota.aspx. RO přerušila 
projednávání tohoto bodu a požádala Komisi životního 
prostředí o vypracování návrhu, zda se do projektu zapo-
jit a jak dále postupovat.
●  Návrh na umístění pamětní desky – E. Šindelka. 
Obec obdržela podnět, aby v budově základní školy byla 
umístěna pamětní deska Emilu Šindelkovi, řediteli zdejší 

školy v letech 1936–1940. RO vzala podnět k instalaci 
pamětní desky v budově ZŠ Sokolnice na vědomí a po-
stoupila tento návrh Základní škole, neboť tato má svoji 
právní subjektivitu.
●  Setkání s občany 22. ledna 2015 (kabelizace E.ON, 
VO a chodníky). Na čtvrtek 22. ledna 2014 svolal sta-
rosta obce do sálu místní sokolovny setkání s občany 
příslušných ulic k podání informací ohledně kabelizace 
distribuční soustavy a veřejného osvětlení a dále k sezná-
mení s plánovanými úpravami chodníků a parkovacích 
stání. 
●  Cenová  nabídka  na  odvodnění  ulice  Tuřanská. 
Pan Jiří Švestka zaslal aktualizovanou cenovou nabídku 
na odvodnění v ulici Tuřanské. RO schválila objednání 
PD na odvodnění v ulici Tuřanská u pana Jiřího Švestky 
dle předložené cenové nabídky. 
●  Jmenování pana Dušana Faltýnka  členem KŽP. 
Předseda komise životního prostředí požádal radu obce, 
aby schválila doplnění pátého člena KŽP o pana Dušana 
Faltýnka. RO na základě této žádosti jmenovala Ing. Du-
šana Faltýnka členem Komise životního prostředí v obci 
Sokolnice s účinností od 9. ledna 2015.
●  Parkové  úpravy  před  radnicí. Obec obdržela  
dva návrhy na výsadbu zeleně před budovu obecního 
úřadu. Jako vhodnější se zdá varianta číslo dvě, která 
byla méně finančně náročnější. Ing. Skřička byl v sou-
vislosti s tím požádán o zaslání mapových podkladů  
plánované zastávky autobusu před obecním úřadem, aby 
tento podklad mohl být poskytnut Ing. Hawerlandové.  
Ta byla současně požádána o zpracování studie výstavby, 
ve které bude navržena úprava i betonové plochy před 
úředními deskami. Rada by se přimlouvala za jednodu-
ché a lehké zastřešení části tohoto prostoru, aby před  
nepřízní počasí byli chráněni občané čekající na auto-
bus a také ti, kteří se seznamují s materiály zveřejně-
nými na úřední desce. Prostor by bylo vhodné doplnit  
lavičkami. Po zpracování bude studie předložena radě 
obce ke schválení
●  Změna usnesení rady obce. Z 3. schůze rady obce 
(která se konala ve čtvrtek 27. listopadu 2014) vzešel 
podnět, aby starosta obce písemně kontaktoval Odbor 
životního prostředí KÚ JMK a prezentoval požadavky 
zastupitele Mgr. Parmy. Ty byly následující:

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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Písemně kontaktovat Odbor životního prostředí Jiho-
moravského kraje ohledně hluku, kterým provozovna 
Šrot Gebeshuber zatěžuje obyvatele obce Sokolnice  
a požádat o nápravu situace. Písemně kontaktovat Od-
bor životního prostředí Jihomoravského kraje ohledně 
provozovny Šrot Gebeshuber a požádat o změnu provoz-
ního řádu tak, aby provozní hodiny byly tyto: 

Po–Čt 7.00–18.00 hodin. Pá 7.00–16.00 hodin.
V návaznosti na tuto skutečnost vyvolal starosta obce 
jednání s Ing. Vernerovou, jakožto s příslušnou refe-
rentkou Odboru životního prostředí Jihomoravského 
kraje. Toto jednání proběhlo dne 7. ledna 2015 v budově  
KÚ JmK. Po předestření důvodu schůzky bylo Ing. Ver-
nerovou sděleno, že nejsou kompetentní k vyřízení shora 
uvedených podnětů a v případě, že se na ně v tomto 
směru obec Sokolnice obrátí, bude obsahem jejich od-
povědi právě tato skutečnost. Oprávněným subjektem, 
kam bychom mohli podnět adresovat, by měla být Kraj-
ská hygienická stanice. Inženýrka Vernerová se dále  
k problému vyjádřila, kdy prezentovala, že z jejich 
strany byla (ať již na popud Obce Sokolnice či z podnětu  
občanského sdružení ProSokolnice) opakovaně  
provedena kontrola provozovny Šrot Gebeshuber.  
Ani v 6/2014 ani v 9/2014 nebylo stran jejich  
kontroly zjištěno, že by došlo k porušení příslušných 
předpisů. Při kontrolách neshledali žádnou závadu a ne-
byla tudíž uložena žádná nápravná opatření. Z vyjádření 
Ing. Vernerové závěrem vyplynulo, že podněty, které 
rada uložila starostovi za povinnost, jsou kontraproduk-
tivní, neboť ani Odbor životního prostředí KÚ JMK – ani 
případně Krajská hygienická stanice, nemá v dikci měnit 
provozovně Šrot Gebeshuber provozní řád. Zároveň však 
upozornila, že zmíněný provozní řád bude firmě Šrot  
Gebeshuber končit k datu 31. července 2016. Do té 
doby bude z jejich strany nutné podat žádost o vydání 
nového provozního řádu, kdy v rámci tohoto procesu 
bude obec Sokolnice účastníkem řízení a může vzná-
šet své připomínky, požadavky či podněty. Co se hluku 
týče, je stávající provoz v limitních hodnotách, které 
jsou příslušnými normami stanoveny. Vzhledem k této 
skutečnosti RO zrušila svoje usnesení týkající se za-
slání žádosti na KrÚ JMK ohledně provozu firmy Šrot 
Gebshuber a ukložila starostovi zaslat stížnost na KHS  
do 15. února 2015.  
●  Podnět  pana  Parmy. Pan Parma připomněl radě 
obce svůj požadavek na zveřejňování zápisů z rady obce, 
smluv uzavřených obcí a informování o řízeních, kterých 
je obec účastna. Současně uvedl, že mu nejde o to, aby 
vznikly zbytečné náklady a práce pro obec, ale aby se 
věci pohnuly a nezůstalo vše při starém. Je pak na radě, 
aby rozumně nastavila mantinely, jaké smlouvy zveřej-
ňovat (např. smlouvy o dílo) a o jakých řízeních informo-
vat (např. stavební týkající se, šrotiště anebo terénních 
úprav). Rada obce se podnětem dlouze zabývala a byla 
nucena konstatovat, že požadavek na zveřejňování je nad 
rámec zákonných povinností obce a v každém případě 
si vyžádá zvýšené náklady. Někdo bude muset podklady 

třídit, vyhodnocovat (které údaje je nutné anonymizo-
vat), skenovat a zveřejňovat, přičemž obec bude platit za 
webhosting buď společnosti Synetix, nebo RTS. Navíc 
v oblasti ochrany osobních údajů je judikatura neustá-
lená a výše případné pokuty se může pohybovat v mili-
onových částkách, a to jak pro obec, tak i pro fyzickou 
osobu, která poruší zákaz zveřejnění osobních údajů.
Nakonec rozhodla takto:
Informovat veřejnost o stavebních řízeních (které se mo-
hou vážně dotýkat života obce) tak, že základní údaje 
o připravované stavbě se uvedenou do Zpravodaje  
a zveřejní na webu obce. Rada obce v konkrétním pří-
padě rozhodne, kdo, dokdy a jaký způsobem informaci 
zveřejní. Zveřejňovat vybrané smlouvy na profilu zada-
vatele i tehdy, je-li limit nižší než obcím stanoví zákon. 
Rada obce v konkrétním případě rozhodne, kdo a dokdy 
informaci na profilu zadavatele zveřejní. Běžných smluv 
je ročně cca 50, k tomu řada dalších smluv o věcném bře-
meni, právu stavby, nájmu zahrádky či hrobového místa, 
poskytnutí dotace, a podobně. Poskytování informaci  
z jednání rady zůstanou nezměněna, tj. starosta obce  
vybrané články nechá zveřejnit ve Zpravodaji.
●  Kácení břízy u rybníka na návsi a prořez stromů 
v  lokalitě  Dunávka. Na základě usnesení rady obce 
ze dne 16. prosince 2014 bylo povoleno pokácení čtyř 
kusů břízy u rybníka. Tři stromy vykácí pracovníci obce, 
čtvrtý je třeba objednat u odborné firmy (vzhledem  
k jeho poloze). Současně je třeba zajistit prořez stromů 
v lokalitě u Dunávky. Rada se seznámila s několika  
cenovými nabídkami na tyto práce a schválila objed-
nat kácení jedné břízy a prořez dřevin vedle Dunávky  
u Ing. Pavela Švece. 
●  Kácení tří kusů borovice u nákupního střediska. 
V rámci rekonstrukce budovy a úprav okolí je třeba vy-
kácet tři borovice, proto RO schválila vykácení tří kusů 
borovic před nákupním střediskem na obecním pozemku 
p.č. 85/7 v k.ú. Sokolnice.
●  Členění obecního úřadu, náplň činnosti jednotli-
vých pracovníků, změny jejich počtu. RO se seznámila 
s analýzou vytíženosti jednotlivých pracovníků Staveb-
ního úřadu Sokolnice, kterou zpracovala Ing. Hrnčířová. 
Na základě těchto podkladů schválila rozšířit počet pra-
covních úvazků na SÚ Sokolnice o půl úvazku s účin-
ností od 1. června 2015. 
●  Stanovení  priorit  na  léta  2015–2018. Všichni  
členové zastupitelstva obdrželi před vánocemi soupis 
předvolebních akcí s možností označit, které akce pova-
žují za prioritní. Této možnosti využilo 14 členů zastu-
pitelstva. Níže uvedené priority se hodnotily známkou 
1–15, kdy akce s nevyšší prioritou obdržela známku 1, 
s nejnižší prioritou známku 15, resp. nebyla hodnocena, 
neboť každý zastupitel mohl jednou známkou ohodnotit 
pouze jednu z 22 uvedených položek. První tři položky  
v pořadí se nehodnotily, neboť získaly prioritu z před-
cházejícího volebního období (již započala jejich reali-
zace, popř. je s jejich realizací počítáno v rozpočtu obce 
pro letošní rok).
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Pořadí priorit:
1. Zřízení nových ordinací lékařů v nákupním stře-

disku (neznámkovalo se).
2. Rekonstrukci nákupního střediska a úpravu jeho 

okolí (neznámkovalo se).
3. Stavba nového veřejného osvětlení a rozvodů míst-

ního rozhlasu v místech, kde bude energetika kabe-
lizovat vedení NN (neznámkovalo se).

4. Přestavba autobusových zastávek, komunikací  
a přechodů pro chodce v centru obce – známka 4,79.

5. Oprava chodníků a silnic v místech, kde energetika 
bude kabelizovat vedení NN – známka 5,86.

6. Vznik komunitní školy, která by nabízela škálu 
kurzů, kroužků, přednášek, představení či koncertů 
pro všechny sokolnické občany – známka 7,71.

7. Instalace dalších kamer, především u mateřské 
školy a hřiště u rybníka – známka 8,36.

8. Zefektivnění činnosti obecní policie a zvýšení po-
čtu strážníků – známka 9,07.

9. Stavba dalších parkovacích míst – známka 9,14.
10. Vybudování cyklostezky do Kobylnic v prostoru za 

bažantnicí – známka 9,50.
11. Přestavba současného zdravotního střediska na so-

ciální bydlení pro místní seniory, sociálně potřebné 
a na zázemí pro klubovou a spolkovou činnost – 
známka 9,93.

12. Zkvalitnění sportovního vyžití v obci (např. rekon-
strukce hřiště u rybníka) – známka 10,07.

13. Zlepšení přístupu od obce na místní hřbitov – 
známka 10,07.

14. Podpora projektu ozelenění okolí naší obce – 
známka 10,50. 

15. Stavba přechodů pro chodce a autobusových zastá-
vek na okrajích obce (ulice Kaštanová, Brněnská) –  
známka 10,79.

16. Aukce na nákup energií pro obce i občany – známka 
11,00.

17. Využití areálu kasáren Předky pro sportovně  
relaxační zónu – známka 11,43.

18. Grantová podpora drobných projektů místních  
občanů a spolků – známka11,93.

19. Zřízení – zajištění provozu lékárny – známka 12,50.
20. Zvýšený tlak na revitalizaci prostor bývalého cuk-

rovaru – známka 12,50.
21. Příprava záměru výstavby sociálního zařízení pro 

seniory – známka 12,64.
22. Přeložka cca 200 m koryta Zlatého potoka tak, 

aby nepoškozovalo majetek obce (most pod ulicí  
Zámecká) – známka 13,14.

23. Stavba nového dětského hřiště – známka 13,64.
24. Modernizace základní školy s cílem zvýšit celko-

vou kvalitu výuky – známka 14,21.
25. Rozšíření stávající internetové konektivity – 

známka 15,29.
RO také bude podporovat udržování a rozvíjení místních 
tradic, ochranu kulturního dědictví, rozvoj společenských 
aktivit, pořádání sportovně turistických zájezdů pro mlá-

dež i zájezdů za kulturou, nákupy, zábavou a poznáním, 
rozšíření nabídky sportovních aktivit pro všechny vě-
kové skupiny obyvatel, zajištění pomoci sociálně potřeb-
ným, podporu činnost zájmových organizací a podobně. 
RO schvaluje priority pro současné volební období.
●  Uzavření  smlouvy  s  úřadem  práce  na  VPP. Na 
konci února končí smlouva mezi obcí a úřadem práce na 
vytvoření veřejně prospěšných prací a příspěvku úřadu 
práce. RO proto schválila uzavřít smlouvu s úřadem 
práce na vytvoření čtyř míst na VPP od 3/2015. 
●  Dodatečné  povolení  stavby  v  ulici  Krakovská.  
SÚ Sokolnice zaslal obci vyrozumění o zahájení řízení  
o dodatečném povolení stavby, označené jako „Stavba 
pro rekreaci“ v k.ú. Sokolnice. Jedná se o přízemní „mo-
bil house“ se zděnou přístavbou, postavený na pozem-
cích ve vlastnictví stavebníka (nejmenší část zastavěné 
plochy), v soukromém vlastnictví třetích osob (větší část 
zastavěné plochy) a ve vlastnictví obce Sokolnice (nej-
větší část zastavěné plochy).
Rada obce nesouhlasí s dodatečným povolením stavby 
zejména z těchto důvodů:
Návrh je v rozporu s platným územním plánem obce, ne-
boť lokalita Z6 je vymezena pro bydlení, pro rekreaci 
jsou určeny jiné plochy. Platný územní plán obce sta-
noví, že v lokalitě Z6 je třeba zpracovat nejprve územní 
studii a teprve poté je zde možné povolovat výstavbu. 
Černá stavba „mobil house“ (který má již pevné základy 
a tudíž není mobilní) je umístěna také na pozemku obce, 
s čímž rada zásadně nesouhlasí. Je umístěna ve vzdále-
nosti přibližně 2,1 metru od hranice se stávající polní 
cestou. Tato cesta je zde úzká a při plánované výstavbě 
rodinných domů v lokalitě Z6 bude nutné vybudovat  
i řádnou technickou a dopravní infrastrukturu, čemuž 
pravděpodobně bude bránit tato černá stavba. Dodateč-
ným povolením by tak obci vznikla škoda velkého roz-
sahu, neboť obecní pozemek má výměru 7.328 m2 a je 
celý určen k výstavbě. 
●  Údržba  VO  –  návrh  na  ukončení  smluvního 
vztahu dohodou s firmou EEIKA. Společnost EEIKA 
Šafránek, s.r.o., navrhla ukončit smluvní vztah na údržbu 
veřejného osvětlení ke konci února 2015. RO schvá-
lila ukončení smlouvy o údržbě VO s firmou EEIKA 
Šafránek s.r.o., ke dni 28. února 2015, dle předloženého 
návrhu.
●  Údržba VO – návrh na uzavření nového smluvního 
 vztahu. Společnost ENERGPRO s.r.o., IČ: 293 62 776,  
Na Výhoně 475, Sokolnice předložila obci návrh smlouvy 
na údržbu veřejného osvětlení od začátku března 2015. 
RO schválila text a uzavření smlouvy o údržbě VO s fir-
mou ENERGPRO s.r.o., od 1. března 2015.
●  Žádost E.ON o odprodej části pozemku p.č. 2061. 
Společnost E.ON zaslala obci žádost o odprodej části 
pozemku v ulici Polní. Žádosti však není možné vyho-
vět, neboť se v uvedeném místě projektuje komunikace.  
RO tak nedoporučí zastupitelstvu vyhovět návrhu na  
odprodej části pozemku v ulici Polní, neboť v uvedeném 
místě se projektuje přeložka místní komunikace.
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●  Náplň  jednotlivých  komisí. RO se seznámila  
s náplní jednotlivých komisí a tyto schválila. RO do-
poručuje komisi pro mládež a sport, aby aktivity do-
plnila o zájezdy se sportovním zaměřením (lyžování, 
cykloturistika).
●  Projekt  křižovatky  Polní–Šlapanická–V.  Haňky. 
RO se seznámila s aktuálním stavem projektu a rozhodla 
přerušit projednávání tohoto bodu a na příští zasedání 
rady pozvat některého odborníka z řad projektantů, aby 
bylo možné odpovědně reagovat na některé návrhy Poli-
cie ČR vztahující se k tomuto projektu.

●  Parkové úpravy před obecním úřadem. RO se se-
známila s aktualizovanou verzí parkových úprav kolem 
obecního úřadu. Před budovou je návrh bez připomínek, 
pouze je třeba projednat s majitelkou sousední nemovi-
tosti živý plot kolem její obvodové zdi.
Co se týče výsadby na stávající betonové ploše, budou 
provedeny dvě sondy. Poté bude rozhodnuto, zda vý-
sadba v těchto místech bude „do rostlé země“, nebo do 
velkých květináčů. RO obce schválila návrh výsadby 
před budovou obecního úřadu, o úpravách prostoru před 
úředními deskami bude rozhodnuto později.

Postup při úhradě místního poplatku
V souladu se zákonem o místních poplatcích vydala obec Sokolnice vyhlášku č. 02/2014, platnou od 1. ledna 2015, 
kterou se stanoví místní poplatek za odpad v roce 2015. 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, zda-li 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 odpadu, 
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 2015.
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 pře-

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

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

upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
5. Poplatek dále hradí fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo ro-

dinný 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 vlastnické právo více 
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

6. Roční výše poplatku činí 550 Kč za jednu osobu bez rozdílu věku. 
7. 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 Sokolnice (nejpozději do 31. března 2015) 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 tento pošle poštou,  
po nějakém příbuzném či známém na obecní úřad. Úhradu je možné provést osobně v pokladně obecního úřadu, 
poslat složenkou nebo převodním 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). 

8. Občané, kteří budou platbu provádět převodem z účtu zašlou finanční prostředky na účet obce Sokolnice u České 
spořitelny a.s., číslo účtu: 1343297349/0800 a použijí jako variabilní symbol číslo popisné nemovitosti, za kte-
rou je poplatek odváděn. V případě nemovitosti kde je více bytových jednotek, doplní se za číslo popisné i číslo 
bytu (bez 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 
odveden. 
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9. Nebude-li poplatek odveden do 31. března 2015, nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním vý-
měrem 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. 

10. Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které mají pobyt na internátech, podnikových ubytovnách a v domovech pro 
seniory v obci Sokolnice a dále děti narozené v roce 2015.

11. Vznikne-li poplatková povinnost po 31. březnu 2015, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

Další informace můžete obdržet na OÚ Sokolnice v kanceláři starosty obce. 
POZOR! Změna čísla účtu, na který je možné poplatek uhradit – viz výše.   Mgr. Libor Beránek, starosta

Projekt rekonstrukce NN, VO, 
výstavba parkovacích míst a rekonstrukce chodníků

Ve čtvrtek 22. ledna 2015 v 17.30 hodin se v sále sokolovny uskutečnilo kontaktní setkání občanů se zástupci firmy 
Puttner, s.r.o., která zpracovává projektovou dokumentaci k realizaci rekonstrukce NN i VO, a dále s Ing. Rackem  
a Ing. Skřičkou – představitelem firmy Viapont, kteří se podílejí na přípravě projektu výstavby parkovacích míst a re-
konstrukce chodníků, a to na ulicích Zahradní, Václava Haňky, Podešvova, Niva, Šlapanická, Moravská, U Rybníka 
a Za Sýpkou. V rámci tohoto setkání byli občané o uvedené problematice podrobně informováni a měli možnost se 
zástupci zúčastněných subjektů diskutovat. V průběhu této schůzky mj. obdrželi e-mailový kontakt na představitele 
firmy Puttner, s.r.o., pavlusek@puttner.cz, na který se v případě potřeby mohou obrátit se svými dotazy týkající se po-
stupupřeložení nadzemního vedení NN na podzemní vedení a především pak individuálně řešit problematiku smluv 
ke zřízení věcného břemene u dotčených nemovitostí.

Součástí tohoto setkání byla také rozprava vztahující se k přípravě projektu výstavby parkovacích míst a rekon-
strukce chodníků v dotčené lokalitě. Závěrem této debaty bylo dohodnuto, že občané mají prostor vznášet své připo-
mínky a náměty k jednotlivým návrhům, a to v termínu do 28. února 2015, písemně na adresu OÚ Sokolnice nebo 
prostřednictvím e-mailu na adresu: podatelna@sokolnice.cz. Následně budou tyto připomínky zaslány Ing. Rackovi, 
popř. firmě Viapont, aby se s nimi seznámili a eventuálně je zapracovali do projektu. Připomínáme, že situační plány 
jsou zveřejněny v aktualitách na webu obce, kde jsou vám k dispozici k nahlédnutí.

Závěrem chci poděkovat všem občanům, kteří se na zmíněné setkání dostavili a projevili vůli o daném problému 
konstruktivně komunikovat. Mgr. Libor Beránek, starosta

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se s vámi podělil o podnět týkající se oblasti životního prostředí, který jsem obdržel od obyvatelky 
naší obce. Napsala mi upozornění, jaká veškerá rizika a negativní dopady přináší nevhodné spalování odpadů, 
neboť se v této oblasti pohybuje profesně a stávající situace v naší obci jí není lhostejná. Konstatoval jsem, že jsem 
si naprosto přesně vědom toho, že je potřeba předcházet znečišťování ovzduší, aby docházelo co nejvíce k omezení 
možných rizik pro lidské zdraví, popř. zátěže životního prostředí. Těžko se mi ovšem odpovídalo na její dotaz: „Proč 
je v naší obci za miliony vybudován sběrný dvůr a proč musí spalovny odpadů vyvíjet nejmodernější technologie  
a striktně dodržovat plnění emisních limitů, když neuváženost našich občanů vede k tak významnému vnosu toxických 
látek do životního prostředí?“ Sama autorka si ve svém podnětu formulovala odpověď, že se lidé snaží šetřit, jelikož 
energie neustále zdražují a přestože existují různá řešení, která jsou z hlediska zdravotní bezpečnosti a kvality život-
ního prostředí, ve kterém žijeme, efektivnější a trvale udržitelná, sobecky tyto argumenty neberou v potaz a nehodlají 
je na úkor nás ostatních respektovat a odpad i nadále spalují. 

Pokud se podíváme na právní legislativu, tak zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, obsahuje 
zvláštní ustanovení o spalování odpadu, které je za splnění daných podmínek jedním ze způsobů jeho odstranění. 
Zejména požaduje, aby spalování odpadů bylo v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném 
znění. Tento zákon obecně stanoví, že ve spalovacích zařízeních nelze odpad používat jako palivo, a dále upravuje 
požadavky na spalování odpadů ve spalovnách – jako zařízení určených k nakládání s odpadem (k jejich provozu 
je zapotřebí speciálního povolení). Současně tento zákon jasně zakazuje spalování jakýchkoli látek, které nejsou 
palivy určenými výrobci těchto spalovacích zařízení.

Nelze tedy spalovat odpad, jenž se stává zdrojem znečišťování ovzduší, v zařízeních umístěných v rodinných dom-
cích nebo provozovnách. Pokud se tak stane, lze takové jednání potrestat jako přestupek (u občana) nebo správní 
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Nové knihy v knihovně:
Muž s podivnou minulostí, Follett Ken
Život na ostro, Lanczová Lenka
Lásce na stopě, Potter Alexandra
Kingston? Přece nalevo od Oxfordu, 

Parkánová-Whitton Hana
Nejtemnější hodina, Erskinová Barbara
Papírová města, Green John
Evangelium podle Jidáše, Mawer Simon
Dům v Bretrani, Davouze Marta
Nikdy není pozdě, Clarková-Higgins Mary
Veselá kopa pohádek, Reschová Stanislava
Husitská epopej I, Vondruška Stanislav
Domácí lékař pro každého, Mandžuková Jarmila

Pohádky do hajan, Pospíšilová Zuzana
Posedlost, Patterson James
Setkání o vánocích, Clementsová Abby
Mizící hmyzíci, Krolupperová Daniela
Jak spí zvířátka, Dvořák Jiří
Zaříkávač nemocí, Hnizdil Jan
Bridget Jonesová: láskou šílená, Fieldingová Helen
Fouskův svět – životopisné kapitoly, Fousek Josef
Život je boj, Žáček Jiří
Manželovo tajemství, Moriarty Liane
Případ Pavlína, Formanová Martina
Slepá mapa, Mornštajnová Alena
Bertík a čmuchadlo, Soukupová Petra
Pekáč buchet, Petrusová Kateřina

Výsledky činnosti knihovny za rok 2014
Počet obyvatel obce:  2313
KNIHOVNÍ FOND celkem          naučná        beletrie          odebírané tituly časopisů     
  9157             2488             6669                              10 
ČTENÁŘI  celkem        děti do 15 let    návštěvníci knihovny     návštěvy webu
   361               105                  2610                                 7598
VÝPŮJČKY  pro dospělé                        pro děti                        časopisy
 celkem         naučná     beletrie             naučná       beletrie     
  10387           825          5622                   561             1964            1415
POČÍTAČE počet počítačů pro uživatele    2
 z toho napojených na internet 2
 počet návštěvníků využívajících internet  154

delikt (u podnikatele). Postih umožňuje jednak zákon o ochraně ovzduší, jednak zákon o odpadech. „Odhalování“ 
nelegálního spalování odpadů brání úřadům především jejich mizivé zákonné možnosti prokázat, že se v kotlích či 
kamnech rodinných domů nebo chat nespaluje nepovolené palivo. Podle zákona o ochraně ovzduší provozovatelé 
zdrojů umístěných v těchto objektech, nemají povinnost umožnit úředníkům přístup ke zdroji spalování za účelem 
ověření kategorizace zdroje, zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu, ani jim k tomu 
předkládat potřebné podklady. Úřad tak má minimální možnosti prokázat, že ta či ona dotyčná osoba porušuje pří-
slušné právní normy. To je věc, na kterou v minulosti upozorňovala i média a teprve do budoucna by mělo dojít stran 
zákonodárců ke změně zákona, která by tuto povinnost u občanů prolomila. Nyní tomu tak ovšem není. 

Pokud se jedná o pálení odpadů mimo nemovitost, kde je možné zajistit důkazy (např. pořízením fotografie,  
obrazového záznamu, atd.) je potřeba tak neprodleně učinit, popř. zavolat strážníka Městské policie (pro obec Sokol-
nice – tel. 604 290 318), který tyto úkony provede. V návaznosti na to je též možnost obrátit se s podnětem na Českou 
inspekci životního prostředí, která má ze zákona o odpadech ještě větší pravomoci ukládat sankce, nežli je tomu  
u obce.

Ačkoli praxe je nadmíru složitá, nezbylo mi, než souhlasit s autorkou podnětu, že bychom neměli podceňovat 
především prevenci a informovanost v dané problematice. Vždyť naše obec se snaží vytvořit pro občany podmínky 
pro snadné třídění odpadů a jejich likvidaci prostřednictvím sběrného dvora. Vždyť shora uvedené argumenty byly 
mj. jedním z důvodů, který měli zastupitelé této obce na paměti při stanovení místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obecně závazná vyhláška 
č. 02/2014, která byla schválená  Zastupitelstvem obce Sokolnice dne 15. prosince 2014, ponechala výši poplatků za 
tyto náklady stejné, jako tomu bylo v loňském roce (tj. 550 Kč za občana). 

Vždyť obec dne 11. března 2010 schválila Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2010 o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Sokolnice, 
včetně  systému  nakládání se  stavebním  odpadem prostřednictvím sběrného střediska. 

Zřejmě je to ze strany obce málo. Jen se přiznávám, že už mě (jako starostu obce) nenapadají žádné další efek-
tivní nástroje, jak popsaným situacím předcházet. Snad mi na závěr dovolte ještě jeden apel: zamysleme se všichni, 
uvědomme si závažnost této problematiky, dodržujme zákonné povinnosti a nespalujme odpad v kamnech, který tam 
nepatří, vždyť se jedná o zdraví nás všech! Za to, že tak činíte, vám všem děkuji. Mgr. Libor Beránek, starosta
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Jan Hnízdil: Zaříkávač nemocí
Psychosomatika pro začátečníky: zabiják stres

Strach, starosti, stres. Jsou neviditelné a neuchopi-
telné. Přesto mají zásadní vliv na naše zdraví. Někoho 
stresuje fyzická námaha, jiného náhlé změny počasí, 
dalšího pracovní nápor nebo naopak nezaměstnanost. 
Manželka nebo manžel, děti, šéf, nedostatek peněz, dění 
ve společnosti, korupce, kriminalita, globální krize… 
Okolní vlivy vnímáme, prožíváme a každý po svém na ně 
reagujeme.

V první řadě o tom rozhoduje genetika. Po rodi-
čích dědíme tělesný vzrůst i povahové vlastnosti. Moz-
ková centra, která jsou rozhodující pro odolnost vůči 
stresu, se vyvíjejí v nitroděložním období. Záleží na tom,  
v jaké pohodě nebo nepohodě žije těhotná matka. Jestliže 
je matka ve stresu, její stres se přenáší na nenarozené 
dítě. Vystresovaná matka porodí dítě s nízkou odolností 
vůči stresu: neklidné, úzkostné, přecitlivělé. To pak dál 
stresuje vystresovanou matku. Třetím faktorem je vliv 
rodinné výchovy. Přísní a bezcitní rodiče mohou dítěti 
ublížit stejně jako rodiče, jejichž výchova je ochranář-
ská, úzkostná.

Posledním kamínkem mozaiky je aktuální životní situ-
ace. Jestliže si zlomíme nohu, vyrovnáváme se s tím mno-
hem lépe a zotavujeme se rychleji, pokud máme pevné 
rodinné a pracovní zázemí, než když nás právě opustila 
manželka nebo vyhodili z práce.
Stres zabíjí pomalu, nenápadně a spolehlivě

Zdraví je schopnost zvládat životní situace. Pokud in-
tenzita nebo doba působení stresu překročí míru odol-
nosti, my už nezvládáme, automaticky se v těle spustí 
stresová reakce. 

Stres zabíjí pomalu, nenápadně a spolehlivě. Histo-
ricky první psychosomatický experiment, potvrzující 
vliv stresu, provedl už ve středověku perský lékař Avice-
nna. Do sousedních, ale oddělených kójí umístil berana  
a vlka. Přestože vlk na berana nemohl, beran přestal žrát 
a během několika dní „bezdůvodně“ pošel. Vztahy v ně-
kterých manželstvích se tomu nápadně podobají.
Co se děje v těle při stresu?

Co se děje v těle stresované oběti, před kterou je úkol? 
Mozek pracuje naplno. Přemýšlí, jak problém vyřeší.  

Zvýší se svalové napětí, stoupne krevní tlak, zrychlí se 
dýchání, rozbuší se srdce. Krev se nahrne ke svalům. 
Vnitřní orgány, které nejsou pro boj nutné, se naopak 
odkrví. Zvýšením srážlivosti krve se tělo připravuje na 
možná zranění. Vyplaví se obrovské množství energie  
a hormonů. Tělo dává člověku šanci, aby problém 
úspěšně překonal. Pokud to udělá, doběhne do pomy-
slného cíle, napětí povolí, orgány zklidní svoji činnost, 
zásoby energie a hormonů se obnoví. Člověk úspěšně vy-
řešil složitou životní situaci.

Pokud ale situaci nevyřeší, buď proto, že nechce, ne-
může nebo neví jak, zůstane bezradný, v napětí a stresu. 
Stresová reakce, která je původně pobídkou a šancí, se 
obrátí proti němu. To, co člověk nebyl schopen vyřešit 
ve svém životě vědomě, začne tělo, na nevědomé úrovni, 
řešit za něj. 
A je z vás pacient

Organismus začne somatizovat (somatizace - přene-
sení, odvedení psychického napětí do tělesné oblasti). Ty-
pickým způsobem: bolestí hlavy – má toho plnou hlavu, 
závratěmi – svět se s ním zatočil, bolestí zad – naložil si 
víc, než unese, bolestí u srdce – leží mu to na srdci, pále-
ním žáhy – leze mu to krkem, bolestí břicha – nemůže to 
strávit, slabostí nohou – jde z toho do kolen…

Štítná žláza postupem času nedokáže dodávat  
potřebné množství tyroxinu a trijodthyroninu, nadled-
viny kortizolu, slinivka inzulínu. Ze zdravého člověka  
se stává pacient a lékaři zahajují pátrání po objektivní 
příčině jeho potíží. Objektivní nález ale chybí. Teprve 
pokud člověk žije ve stresu delší dobu, z přechodně 
zvýšeného krevního tlaku se vyvine hypertenzní ne-
moc, ateroskleróza a srdeční infarkt, z dočasného pře-
kyselení žaludku vředová choroba, z chvilkové bolesti  
hlavy migréna, z lehké únavy chronický únavový  
syndrom, z přetížení slinivky a štítné žlázy diabetes  
a hypothyreóza, z oslabení imunitního systému záněty  
a infekce, zvýšená srážlivost krve usnadní vznik trom-
bóz. Z nehmotného životního problému se stane tělesná  
nemoc. 

Kniha je ve fondu Knihovny Sokolnice
Redakčně kráceno s předchozím souhlasem autora.

Husa Líza, Petr Horáček
Babské rady profesorky Strunecké, Strunecká Anna
Divergence, Rothová Veronica
Rezistence, RothováVeronica
Aliance, Rothová Veronica
Kuba nechce číst, Braunová Petra
ProPánaKrále, Vladislav Jan

Hlava v hlavě, Böhm David
Mistr sportu skáče z dortu, Nejedlý Jan
Příhody matky Přírody, Radek Malý
Co s námi bude? Vodička Milan
Matkárna, Sohnová Amy
Kuchařka ze Svatojánku, Francová Eva
Úterky s Morriem, Albom Mitch

 ► Hledám ke koupi dům v Sokolnicích a v blízkém okolí, opravy nevadí, zahradu uvítám.  
Telefon: 607 496 332

 ► Koupím byt 3+1 (3+kk nebo větší 2+1, 2+kk) v Sokolnicích, nejlépe s balkonem. Telefon: 728 832 677

inzerce
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HISTORIE

Kdykoliv se mně do rukou dostane nějaká starší fotografie nebo písemný dokument, který zachycuje historii naší 
obce, mám z toho velkou radost. Tak tomu bylo i před několika měsíci, kdy mě oslovil sokolnický občan a donesl 
mi ukázat tento zápis – fundament, který našel doma v písemnostech po svém otci. Společně jsme se dohodli jej 
uveřejnit v našem zpravodaji. Doufáme, že se najde aspoň několik čtenářů, které tento zajímavý zápis, pořízený asi 
v roce 1867 zaujme. Nejdříve jsme chtěli uveřejnit původní originál tohoto dokumentu, aby byl také oceněn rukopis 
neznámého člověka, který zřejmě opisoval text z tehdejšího novinového článku. S ohledem na špatnou čitelnost jsme 
však nakonec zvolili jeho přepis.Text článku je zveřejněn v původním znění tehdejšího českého pravopisu.

Vraťme se tedy zpět do druhé poloviny devatenáctého století a zamysleme se nad dobročinností a laskavostí po-
sledního majitele sokolnického panství z rodu Dietrichsteinů. M.M.

Velkolepá fundace, zřízena od Františka hr. z Dietrichšteina, pána na Boskovicích, Sokolnicích a Zábrdovicích
Od časů slavných rodů Moravských, pánů z Pernšteina a z Žerotína, jichž laskavost k obyvatelům svých statků, 

zejména Viléma z Pernšteina (zemř. r.1521) a Karla z Žerotína (zemř. r. 1636) podnes u vděčné paměti obyvatelstva 
jich někdejších panství se chová, nezůstavil sobě nižádný šlechtic Moravský u lidu obecného, ondy jemu poddaného, 
takové milé památky, jako poslední pán na Boskovicích z hraběcího rodu Dietrichšteinského, spanilomyslný hrabě 
František z Dietrichšteina. Na osmnáctý rok již odpočívá v hrobě, a teprvé nyní přichází v obecnou známost zname-
nitá fundace, kterouž co pravý šlechtic a lidumil rok před svou smrtí ku prospěchu našeho lidu moravského byl zřídil. 
Dne 3. dubna 1849 odevdal, jakž oznamují úřední Noviny Brněnské, u c.k. mor. místodržitelstva 125 000 stříbra  
v proc. obligacích státních k tomu konci, aby roční úroky z tohoto kapitálu činící 5.000 zl. na věčné časy rozdá-
valy se dílem dobře zachovalým bez viny své zchudlým obyvatelům někdejšího panství Boskovického, Sokolnického  
a Zábrdovického, a dílem aby se obracely na vzdělávací ústavy, na zakupování poučných knih, a prémií školních, 
na odměny osobám zasloužilým a na pomoc důchovním, učitelům a studujícím. Polovice z dotčené sumy, totiž  
2.500 zl., dostati se má obyvatelům města a bývalého panství Boskovického a Malého Hradištka, 2.000 zl. obyvatelům 
býv. panství Sokolnického a Blažejovického a 500 zl. obyvatelům panství Zábrdovického. Aby pak z těch úroků ničeho 
neušlo účelu, k němuž jsou věnovány, daroval velkomyslný zakladatel té fundace kromě toho 2.000 zlat. kapitálu na 
administraci její. Úroky rozdělovati se mají dle nadacího listu způsobem: Veškeré obce někdejšího panství Boskovic-
kého a statku Hradištského, město Boskovice v to počítajíc (totéž platí i v panství Sokolnickém a Zábrdovickém) roz-
dělí se na šestero skupení, z nichž každý rok jedno skupení obdrží 2.000 zl., kterouž sumou se prodělí 20 nejchudších 
a nejhodnějších osadníků po 100 zlatých. V městě Boskovicích na kteréž přijde pořádek každý šestý rok, nerozdají 
se tyto peníze chudým, ale obrátí se na zřízení nějakého obci užitečného ústavu, dle návrhu rady obecní a děkana, 
na př. na zřízení ústavu, v němž by se dívky vyučovaly ženským pracím, na zvelebení zdravoty na zamezení zahálky 
a napomáhání mravopočestnosti a p. – Ostatních 500 zl. z úroků přebývajících vynaloží se jak v obcích vesnických, 
tak i v městě Boskovicích, na oděv chudým dětem školním, na oděv chudým lidem, kteří v opatrování vezmou osiřelé 
dítky, chudým ženám, které z lásky k bližnímu hleděti budou opuštěných nemocných, nemajetným starším bratrům  
a sestrám, ježto při mladších bratrech a sestrách budou zastupovati místo rodičů, na podporu chudým chlapcům, aby 
se mohli učiti řemeslům atd. 
Vysvětlivky: zřízení fundace  = nadace  Pokračování v příštím čísle

Akce pořádané farníky 
v Sokolnicích v roce 2015

Křížová cesta  29. března 2015
Velikonoční hrkání   2.– 4. dubna 2015
Křížová cesta Velký pátek, 
Sokolnice – zámecký park   3. dubna 2015
Koncert  Brassquintet, DD Sokolnice 
  19. dubna 2015
Hodová mše svatá 14. června 2015
Pouť do Tuřan 15. srpna 2015
Adorační den, Sokolnice  29. listopadu 2015

Kulturní akce 
Sokolnický dům v roce 2015

Cestovatelská  přednáška  15. března 2015
Petanque 17. května 2015
Noc kostelů  29. května 2015
Táborák na ukončení školního roku
  26. června 2015
Pouť do Žarošic 12. září 2015
Dožínková slavnost  13. září 2015
Mikulášská besídka  4. prosince 2015
Výstava betlémů  20. prosince 2015
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Studenti zpívali na zámku / starouškům
Předvánoční čas, 16. prosince 2014, a přesto v zákou-

tích rozkvétá zlatý déšť. Téměř dvacítka studentů sokol-
nické Integrované střední školy si to rázuje od rozvodny 
na zámek. Hudební nástroje na zádech, noty v rukou, 
rozcvičují se halasným hovorem. 

Pro obyvatele Domova pro seniory mají již druhým 
rokem přichystanou premiéru Vánočního zpívání. Nej-
dříve tedy přivítání, doladit nástroje a hlasová zkouška. 
Potom už se začíná jídelna zaplňovat staroušky. Je to 
trošku pomalejší, přece jen už to nemají tak jednoduché. 
A zahajujeme. Roztomilými dětmi z mateřské školky  
s jejich písničkami a říkadly. Paní učitelky je rázně řídí  
a doprovází na flétničky. Děckám to jde, nestydí se. 

Dalším bodem programu je tedy mládež. Chlapci v půlkruhu. Nalevo sólisté a moderátor. Napravo dva kytaristi  
a paní učitelka, která je vede. Tým doprovází i zvukař a fotograf. Nejdříve několik typických amerických vánočních 
„cajdáků“ z padesátých let v angličtině i s jakoby původní doprovodem. Česky zpívané rolničky netradičně doplňuje 
ukulele. S klasickými českými koledami si už staroušci notují, zní k nim kytary. Vznešeně zní anglické Halleluja, 
okořeněné mnoha sóly. A zakončeno valašsky zpívanou zadumanou folkovou písní „Zafůkané“. Odchází se s milým 
poděkováním a s dobrým pocitem, že mladí přinesli kousek radosti do života babičkám a dědečkům. 

Ze zápisků kronikářky Marie Polešákové
Schůzka v restauraci U Husara se uskutečnila pod heslem „Co nelze splnit, lze naplánovat“ 
Začátkem minulého roku jsme se my, sokolnické seniorky sešly, abychom naplánovaly program výletů a vycházek 

pro letošní rok. Bráno podle letopočtu, je to náš čtvrtý společný rok. V salónku restaurace nás bylo plno, myslím, že 
my ženy se nejlépe zabavíme setkáváním a plánováním. Některé z nás přinesly zajímavé podněty k naší další činnosti 
a nápady k jejich realizaci. Připomněly jsme si poslední dva výlety minulého roku přečtením zápisků z kroniky. 

Letos jsme se dohodly na změně plánování našich výletů. Nepřipravujeme naši činnost dlouhodobě na celý rok, 
ale pouze na tři měsíce. Můžeme tak lépe reagovat na případné změny počasí nebo nové zajímavé nápady některých 
z nás.

Cílem naší lednové vycházky byla návštěva secesní Jurkovičovy vily v Brně Žabovřeskách. Protože na Pustevny 
a do Luhačovic je daleko, vydaly jsme se po stopách moderny do výše zmíněné Jurkovičovy vily v Brně. Je to pří-
klad secesní architektury, byla postavena jako soukromý dům tohoto známého architekta. Jde o hrázděnou stavbu  
z roku 1906. V této době pracoval Jurkovič v Brně. Ve svých stavbách využíval prvky folklóru a lidové architektury. 
Vila je součástí Moravské galerie v Brně a po opravách financovaných z Norských fondů je od roku 2011 přístupná 
veřejnosti. Impozantní hala je srdcem celého domu a dochovala se ve velmi dobrém stavu s několika kusy původního 
nábytku. Harmonická barevná a světelná atmosféra umocňuje zážitek z prohlídky. V ateliéru jsou celoročně pořádány 
výstavy. 
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Po vzniku Československa se Jurkovič vrátil do Bratislavy, kde se stal přednostou památkového úřadu. Svými 
pracemi vytvořil osobitý národní styl. Procházkou přes Wilsonův les jsme zamířily na ulici Hroznovou v Pisárkách. 
Původně plánovanou prohlídku fasád pisáreckých vil jsme musely vzhledem k nepříjemnému dešti oželet. Doufejme, 
že při dalším z našich výletů nás bude provázet lepší počasí.  M. Polešáková, M.M.

• V prvním týdnu nového kalendářního roku se v MŠ uskutečnilo setkání rodičů předškolních dětí a Mgr. Romany 
Bachorecové,  speciální  psycholožky  z  Pedagogicko  psychologické  poradny  v Brně. Ta rodiče seznámila  
s důležitými informacemi, jež se týkají školní připravenosti jejich dětí a v další řadě nástupu do první třídy.

• Všechny předškolní děti navštívily svoje kamarády v 1. třídách ZŠ Sokolnice – společně si prohlédly prostory 
školy a seznámily se s dovednostmi, které se už starší kamarádi naučili během prvního pololetí školní docházky.

• Indiánské pohádky „Vyprávění starého bubnu“ se v naší MŠ aktivně zúčastnily všechny „naše“ děti.
• Ještě koncem prosince 2014 bylo do obou vchodů MŠ zabudováno bezpečnostní čipové zařízení a ve druhém 

týdnu nového roku 2015 již byly rodičům dětí, jež dochází do mateřské školy, vydány oproti vratné záloze čipy 
pro bezpečný vstup do MŠ. Vždyť bezpečnost dětí je na prvním místě.

• Jako velcí školáci, tak i naše děti dostaly předposlední lednový den Pololetní vysvědčení a sladkou odměnu.
• Všichni jsme se pobavili u kouzelnického vystoupení pod názvem Kouzelná „Šou“ veselého Toma.
• Jako každý rok byla zahájena intenzivnější příprava pro některé předškoláky za přítomnosti jejich rodičů v edu-

kativně-stimulačních skupinkách, pod vedením paní učitelky Ivany Cábové a paní učitelky Zdeňky Jirgalové.
• A na co se těšíme nejvíce? Na školkový karneval, kde nás čeká nejen dobrá zábava ale jistě i nějaká odměna za 

pěkné masky.

OKÉNKO DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

ZÁKLADNÍ   ŠKOLA

Můžeme se pochlubit…
Jako každý rok, i letos se naše škola účastní různých soutěží a olympiád. Pro žáky 5. ročníku je účast na olympiádě 

novou zkušeností. Školního kola matematické olympiády se zúčastnilo 9 žáků a žákyň, do okresního kola bylo vy-
bráno 6 úspěšných řešitelů. Z 5.A Marika Brabcová a Klára Chudáčková, z 5.B Martin Jandl, David Jochman, David 
Štrimpfl a Vojtěch Wajda. Bohužel nám trochu překazila plány nemoc a tak 21. ledna 2015 odjeli do Šlapanic pouze 
čtyři z nich. Přesto se můžeme pochlubit velmi pěkným výsledkem. Z celkového počtu 78 úspěšných matematiků 
se Marika Brabcová umístila na krásném dvanáctém místě a David Štrimpfl na neméně krásném patnáctém místě.  
A pak, že je matika těžká. Oběma velmi gratulujeme a držíme palce v dalších soutěžích.

Mgr. Jana Hrdličková a Mgr. Tomáš Struška, třídní učitelé a zároveň vyučující matematiky
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Měsíc únor v naší honitbě
Prodlužující se den, honcování zajíců, párkování koroptví a přílety prvních stěhovavých ptáků jsou neklamnými 

znameními konce zimy a příchodu nového života do přírody – jara. Bohužel však v honitbě ještě leží sníh a zvěř 
potřebuje ochranu a péči ještě víc než jiné měsíce. Proto je hlavní pracovní náplní myslivců péče o zvěř. Po dlouhé 
zimě má zvěř vyčerpány tukové zásoby, je v horší fyzické kondici a v těle samic probíhá intenzivní vývoj embryí, 
proto je zvěři předkládáno dostatek požadovaného krmiva.

Spárkatá zvěř musí mít v krmelcích dostatek kvalitního jadrného a čerstvého objemového krmiva. Důležitý je  
také dostatek soli v „solnících“, zvěř bude postupně přecházet na zelenou potravu a v tomto období potřebuje  
sůl více než jindy. Bažantům i zajícům se předkládají dužnatá a jadrná krmiva. Únorové pochůzky honitbou se vyu-
žívají zejména k tomu, abysi myslivci 
vytvořily co možná nejpřesnější obraz 
o stavech zvěře v naší honitbě a byli 
připraveni na březnový termín sčítání 
zvěře. 

Z hlediska lovu se v únoru myslivci 
věnují zejména lovu lišek a selat zvěře 
černé a to individuálními způsoby lovu. 
U Lišky obecné probíhá „kaňkování“ 
a proto se nabízí nejvhodnější možnost 
k úpravě jejich stavů odlovem. 

M Y S L I V C I

VČELAŘSKÝ  MĚSÍČNÍK

Únor je měsícem zařazeným do období včelařské zimy. V lednu tohoto roku bylo období, kdy se na vysluněných 
místech včelstva rozumně proletěla. Při nízkých teplotách jsou včely staženy do chomáče s vystrčenými zadečky  
s matkou uprostřed a využívají zásob pro vytváření tepla. Zadečky mají vystrčené proto, že jsou nejméně citlivé 
na chlad. V zimě je výhodou velké včelstvo: u chumáče kolem osmi tisíc včel je spotřeba pro jednu včelu a den asi  
4 mg medu, při 15 tisících je to 3 mg medu a při 25 tisících včel je to 2 mg medu na včelu za den. V množství je síla  
i úspora. Včelaři využívají volného času na čištění, vyvařování vosku, natírání zašlých barev na úlech, stloukání  
a vyplétání rámků. Návštěvou výstav a účastí na schůzích. Konkrétně jsme se dostali do pětiletého cyklu, kdy se 
pořádají výroční členské schůze, s návazností na okresní a republikovou konferenci.

Na všech setkáních včelařů i v médiích odeznívají zprávy o zvýšeném úhynu včelstev. Mezi včelaři se říká vtip, 
kdy jeden si stěžuje druhému, že nemá žádný med, a ten mu odpovídá, že on ani včely. Včelaři jsou vytrvalá nátura, 
padlá včelstva obnoví a med se doveze z jiných oblastí.

Nedávno jsem si koupil knihu o chovu včel ve městech. Bydlíme na venkově v domnění, že žijeme v čistém 
životním prostředí.Vždy tomu tak není. Včelaři jsou nuceni zavírat včely, například když se provádí postřik řepky. 
Dobrým příkladem chovu včel ve městě je například město Vídeň, kde včelaři obsadili paláce, parky, divadla. Všude, 
kde se nepoužívají pesticidy a není zavedené monokulturní pěstování plodin, mají včely dobré podmínky.

A obdobně jako Vídeň zareagovala některá města Evropy. Václav Hůrka

Školní ples
V pátek 23. ledna 2015 se konal v prostorách Sokolovny tradiční ŠKOLNÍ PLES. Letošní rok byl v duchu Fantoma 

opery. Hrála nám kapela Impuls. Večerem nás provázela Sabina Melková a paní učitelka Renáta Bednárová.
Na úvod nám zatančili žáci 8. a 9. třídy doprovázeni hudbou z Fantoma opery. Na taneční parket dívky vtančily ve 

škraboškách a elegantní tanečníci je v samotném závěru obdarovali rudou růží. 
Úchvatné bylo i vystoupení našich břišních tanečnic pod vedením paní učitelky Jiřiny Teterové. Výzdoba oslnivá. 

Tombola bohatá. Jídla a pití dostatek. Skvělá nálada.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a hladkém průběhu školního plesu, který byl neza-

pomenutelným zážitkem pro nás pro všechny. Mgr. Kateřina Vopatová

MS Na zlatém potoce Sokolnice-Kobylnice Vás zve na

který se koná 14. března 2015 ve 20 hodin v sokolovně Sokolnice.
K tanci a poslechu hraje „SABRIN BAND“.

Zvěřinové speciality  ●  Připravena bohatá tombola  ●  Vstupné 130 Kč
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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 20. 2. 2015. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové, také 
je možné posílat příspěvky na adresu zpravodaj@sokolnice.cz Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 3 je 6. 3. 2015. 

Sokolnický dům z.s. vás zve na 
cestovatelskou přednášku Mgr. Kláry Maliňákové

země dvou tváří

Bohatá historie a tradice, podivuhodné památky, 
překrásná příroda i moderní městské části – to je 
tvář, kterou Peru nastavuje sílícímu proudu turistů. 

Jak ale vypadá život v chudé okrajové části Limy 
nebo v malé vesničce vysoko v Andách? 
Co se tu můžeme naučit? A jak můžeme pomoci?

Přednáška se bude konat  
v neděli 15. března 2015 v 17.00 hodin  
v budově základní školy v Sokolnicích.  
Vcházejte hlavním vchodem. 

Po zhlédnutí přednášky můžete finančně přispět  
na budování netradičního zemědělství Indiánů 
žijících ve vysokých nadmořských výškách.

Nabízím instalatérské a topenářské práce a drobné opravy v domácnosti – tzv. “hodinový manžel”. 

o Kvalitně odvedená práce se zárukou 

o Přes 20 let praxe v oboru 

o Nezávazná návštěva u zákazníka za účelem vypracování cenové nabídky zdarma 

o Práce i mimo běžnou pracovní dobu  

Reference na mnou odvedenou práci můžete najít přes moje webové stránky www.kopecky-instalo.cz  
(odkaz na www.nejremeslnici.cz) 

 

Kontakt: 
 

telefon: 739 215 092  
e-mail: Kopecky.instalo@seznam.cz 
http://www.kopecky-instalo.cz/ 

Spolek přátel dobrého vína Sokolnice  
za podpory Kulturní komise obce Sokolnice

Vás srdečně zve na

který se koná  
v prostorách sokolovny v sobotu 7. března 2015.  
Začátek ve 14 hodin.

K poslechu a tanci zahraje  
cimbálová muzika Sylván.

Výstava je realizována s finanční podporou 
Vinařského fondu České republiky


