
Veřejné zasedání zastupitelstva

Sokolnický
zpravodaj

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC LEDEN 2007ZDARMA

Ve středu 13. prosince 2006 se v kavárně restaurace U Husara konalo veřejné zasedání zastupitelstva. 
a) Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet obce Sokolnice na rok 2007 s objemem příjmů i výdajů
18.389.000,- Kč. Rozpočet je trvale zveřejněn na www.sokolnice.cz. 
b) Dále byla schválena rozpočtová opatření, která provedla rada obce v průběhu roku 2006.
c) Bez diskuse byly schváleny „Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům
Zastupitelstva obce Sokolnice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni v roce 2007“.
Podle zákona je povinností obce každoročně tyto zásady vydat, i když v naší obci nebyly ještě nikdy pou-
žity.
d) Zastupitelstvo schválilo novou vyhlášku číslo 05/2006 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  využívání  a odstraňování  komunálních odpadů v roce 2007.
Výše poplatku je stanovena na 500,- Kč za osobu.
e) Bylo schváleno i „Zadání změny č. II ÚPO Sokolnice“. V průběhu projednávání se k zadání záporně vy-
jádřilo město Újezd u Brna, a proto zastupitelstvo schválilo, že posílení vodovodního řadu do naší obce od
vodojemu na Prateckém kopci bude řešeno pouze na katastrálním území obce Sokolnice, nikoliv 
na k.ú. Újezd u Brna. 
f) Bez diskuse byla schválena „Dohoda o podmínkách stavby technické infrastruktury“ s firmou Vašstav
s.r.o. Dohoda řeší vzájemnou součinnost při vybudování technické infrastruktury pro výstavbu rodinných
a bytových domů v lokalitě Pod Stráží - II. etapa.
g) Na žádost ředitele školy byl zvýšen příspěvek základní škole o částku 60.000,- Kč z důvodu většího 
rozsahu oprav v průběhu roku 2006 a stavby splaškové kanalizační přípojky. 
h) Zastupitelstvo uložilo kontrolnímu výboru provedení periodické inventarizace majetku obce 
k 31. 12. 2006. 
i) Obec má dva uvolněné členy zastupitelstva, starostu a místostarostu. Seznam jednotlivých kompetencí
z minulosti byl aktualizován a starosta i místostarosta tak mají přesně definováno, o kterou oblast se má 
každý z nich starat.

j) Byl odsouhlasen prodej pozemku p.č. 441 v ulici U Cihelny panu Henkovi za částku 1.000,- Kč/m
2
.

Jedná se o zahradu o výměře 1.366 m2, kterou by v budoucnosti bylo možné využít jako stavební místo.
Dnes je kolem parcely vedena kanalizace, telefon, komunikace a rozvody el. energie a připravuje se stav-
ba vodovodu a plynovodu. 
k) Nebylo možné vyhovět žádosti pana Blatana o prodej nějakého pozemku určeného pro výstavbu 
jednoho rodinného domu, neboť obec v současné době žádný vhodný nemá. 
l) Nebyla schválena žádost manželů Hybkých o koupi pozemku na Kaštanové, neboť obec již není jeho
vlastníkem. 
m) Dlouhá diskuse se rozvinula k žádosti manželů Buriškových o koupi pozemků p.č. 3054 (o výměře
1.134 m2, ostatní komunikace) a 3076 (o výměře 29 m2, ostatní komunikace) z majetku obce. Jedná 
se o polní cestu kolem železniční trati v trati „Stání“. Nakonec byl bod přerušen s tím, že v projednávání
se bude pokračovat po získání dalších podkladů.
n) Zastupitelé nevyhověli žádosti manželů Mácových o prodej bytu ve vojenských bytovkách na ulici
Nová, neboť obec není doposud jejich vlastníkem. Kromě toho budou byty přednostně nabídnuty 
k odkoupení jejich současným nájemcům.
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o) Zastupitelé také nevyhověli žádosti manželů Studených o prodej části pozemku p.č. 1370, neboť 
se jedná o část kulturní památky „Stráž“. 
p) Byl schválen požadavek manželů Kremerových o pořízení změny číslo III územního plánu obce poté,
co bude schválena změna číslo II. 
q) Město Újezd u Brna požádalo o možnost připojení části obce Újezd u Brna (u vlakového nádraží) na
ČOV Telnice. Zastupitelstvo uložilo radě zajistit další podklady a hledat shodu v jednání.
Stavební úřad Sokolnice
V polovině prosince 2006 byla uzavřena pracovní smlouva s novým technikem - Ing. Evou Hrnčířovou 
z Křenovic. Na základě veřejné výzvy obdržela obec celkem pět přihlášek a rada rozhodla pro tuto 
uchazečku. Stávající vedoucí Ing. Drahonský odešel od prvního ledna pracovat do Moutnic jako uvolněný
starosta. Od Nového roku vede Stavební úřad Sokolnice Ing. arch. Helena Jakubcová.
Výběrové řízení na ředitele základní školy
Mgr. Jiří Žalud, stávající ředitel základní školy, odchází na konci ledna do důchodu. Rada obce proto 
rozhodla o vyhlášení konkurzu na toto místo. K posuzování jednotlivých uchazečů byla jmenována 
komise, která je složena více než z poloviny z řad odborníků na problematiku školství. Do konkurzu 
se přihlásily celkem tři uchazečky a po skončení pohovorů doporučila komise jako nejvhodnějšího kandi-
dáta Zitu Butalovou. Rada obce dne 11.ledna 2007 jmenovala Mgr. Zitu Butalovou novou ředitelkou
Základní školy Sokolnice s účinností od 01.02.2007. 
Dotace na stavbu cyklostezky
Na závěr roku se obci podařilo získat z Ministerstva financí ČR dotaci ve výši 2,5 milionu korun na stav-
bu cyklostezky (včetně veřejného osvětlení) k rozvodně. Díky tomu dopadlo hospodaření obce v roce 
2006, lépe než se očekávalo. Rada také proto rozhodla o úhradě mimořádné splátky úvěru na kanalizaci 
ve výši cca 9,3 milionu korun, čímž byl jeden z úvěrů zcela uhrazen.
Stavba veřejného osvětlení kolem rybníka
V prosinci dokončila firma EEIKA Šafránek s.r.o. stavbu veřejného osvětlení kolem hřiště a části rybníka.
Z rozpočtu obce byla na stavbu osvětlení vynaložena částka 212 tisíc korun. 
Oprava vozovek
Rada obce v prosinci schválila kompromisní řešení k opravě povrchu komunikace na ulici Na Výhoně, kte-
rou prováděla firma KOREKT s.r.o. Byl uzavřen dodatek ke smlouvě a firmě bylo uhrazeno pouze 
50% nákladů s tím, že zbývající finanční prostředky jí budou poukázány až po uvedení vozovky 
do řádného stavu. Stejně postupuje firma IMOS Zlín, která hradí opravu ulice Na Padělkách.
Obec Otmarov - připojení na čistírnu odpadních vod Telnice
Na základě smlouvy mezi obcemi Sokolnice, Telnice a Otmarov budou odpadní vody z obce Otmarov 
svedeny do ČOV Telnice. Za toto připojení uhradí Otmarov poměrnou část nákladů na stavbu. Stavba 
kanalizace v Otmarově byla v  prosinci zahájena, a proto naše obec obdržela první část úhrady ve výši
177.800, - Kč. Část tohoto  příspěvku (cca 42%) náleží obci Telnice, a proto jim bude přeposlána.
Zajištění provozu závlah v dalším období
Situace do října 2006 byla taková, že na přepadové hraně na „Balatonu“ bylo nainstalováno asi 20 cm 
vysoké prkno, čímž se zvedla hladina vody v Balatonu a voda rovnoměrně přepadávala jak do Dunávky,
tak i do návesního rybníku. V měsíci říjnu Meliorační správa nařídila provozovateli Balatonu, aby toto 
prkno odstranil, neboť provedená úprava hladiny není v souladu se schváleným manipulačním řádem. Tím
pádem voda teče pouze do Dunávky a do obecního rybníku neteče nic. Manipulační řád na Závlahy pod
Brnem není schválen a již několik let leží u soudu. Do doby, než soud rozhodne (což může trvat i několik
let), voda do návesního rybníka nepoteče. Obec byla ochotna převzít provozování části závlah, vkládat 
do této činnosti nějaké peníze, ale s tím, že se voda dostane do Dunávky i návesního rybníka. A v případě
potřeby samozřejmě i do Hostěrádek, Jiříkovic apod. Rada proto ostře vystoupila proti tomuto postupu 
orgánů státu a uložila starostovi obce neprodleně požádat Pozemkový fond (jako majitele části závlah) 
o svolání jednání s požadavkem, aby stát vyřešil stávající situaci. Pokud se tak nestane, není obec ochot-
na dál financovat provoz závlah, a přitom nedostávat vodu do návesního rybníka. Pokud by se celá situa-
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ce vyhrotila, bude po konzultaci s právníky zvážena možnost podání trestního oznámení. 
Internet do kabelové televize
Provozovatel kabelové televize firma NOEL v.o.s. informoval obec, že se na trhu objevila technologie pro
příjem a rozvody internetu po kabelové síti. Tato je výrazně levnější (dřívější propočty hovořily o částce
cca 1 milion korun) a dá se pořídit za cca 100.000.- Kč. Je to technologie úplně nová, která se teprve zkou-
ší. Rada obce nemá námitky, aby firma Noel na své náklady tuto novou technologii do Sokolnic osadila
(pravděpodobně v únoru 2007), připojila uživatele kabelové televize i na internet a proběhl zkušební 
provoz. Po jeho vyhodnocení bude rozhodnuto o dalším postupu. Cena měsíčních poplatků za připojení
není v současné době bohužel známa.
Nadstandard IDS
Rada obce schválila úhradu nadstandardního dopravního spojení (noční autobus tzv. „flamendr“) i v prů-
běhu roku 2007.
Mateřská škola
Rada obce rozhodla o vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci mateřské školy s požadavkem
na zvýšení kapacity školy a celkovou rekonstrukci všech objektů (výměna oken, zateplení, oprava střechy
apod.). Rámcový návrh rekonstrukce s orientačním uvedením cen předložili Ing. arch. Zdeněk Tihelka 
a Ing. arch. Mikuláš Starycha. Návrh je umístěn v chodbě obecního úřadu.
Základní škola 
Od 1. února 2007 byla novou ředitelkou Základní školy Sokolnice jmenována Mgr. Zita Butalová. Přejeme
jí podporu pedagogického sboru, mnoho spokojených žáků a hodně úspěchů v této nelehké práci. Ať se jí
práce daří ke spokojenosti rodičů.

Rada a Zastupitelstvo obce Sokolnice

Statistika

Rok 2006 Počáteční stav 1827

měsíc Přistěhování Narození Odstěhování Úmrtí Celkem Stav
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1

5

1

2

2

2

1

1

1
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7
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10

5

10

9

2

4

10
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24

5
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leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

CELKEM

obecní úřad Sokolnice
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ZE ŽIVOTA OBCE

Dokážeme být, stejně jako naši předkové, moudří?

Lidé, narození před padesáti nebo více lety, si z vyprávění starších pamatují, že mnohé domácnosti měly 
v kuchyni (ještě po druhé světové válce) kachlová kamna. Kolem kachlových kamen se odehrával život 
rodiny. Na kachlových kamnech se vařilo, ohřívala se voda na praní i na koupání, v troubě se peklo.
Kachlová kamna byla nahrazena sporáky na tuhá paliva, později elektrickými nebo plynovými sporáky 
s pečící troubou.
Dalšími topnými tělesy v obytných místnostech byla kamna, např. „piliňáky“, „klubky“, „petry“. V dru-
hé polovině dvacátého století byla v domácnostech budována ústřední nebo etážová topení na tuhá 
paliva. 
V devadesátých letech minulého století došlo k plynofikaci obce a nastal nerudovský problém „Kam 
s ní?“. V kamnech a kotlech na tuhá paliva se spálilo „kde co“. V podobě popele bylo ono „kde co“ vy-
vezeno v popelnicích.
Naši dědové, pradědové, báby a prabáby se (z mého dnešního pohledu) vyznačovali bezodpadovým 
hospodářstvím nebo schopností recyklovat, v rámci vlastní domácnosti nebo vlastního hospodářství, veš-
keré produkty rostlinného i živočišného původu. I běžná prasečí zabíjačka byla po staletí promyšlena tak
dobře, že snad jediným nespotřebitelným odpadem byly štětiny, kopýtka a obsah vnitřností.
Za posledních patnáct let se díky politickým a společenským změnám velmi výrazně změnil životní styl
obyvatel měst i obcí. Domácí zabíjačky jsou vzácností.  S úctou a obdivem jsme komentovali čistotu, 
upravenost a květinovou výzdobu vesnic a městeček na západ od našich hranic. Dozvídali jsme se infor-
mace o promyšlené recyklaci odpadů apod.
Dnešní domácnosti nemohou mít vybudovaný systém samorecyklace nebo bezodpadového hospodářství.
Nechováme dobytek, nepěstujeme pro něj krmivo. Navíc jsou domácnosti zaplaveny nejen reklamními
materiály, ale nepřeberným množstvím obalů různých materiálů (sklo, papír, karton lepenka, plasty, 
kovy). Životní styl je jiný, než byl před padesáti a více lety.
Podobné úvahy mne vedou k zamyšlení a mnoha otázkám: Dokážeme být, stejně jako naši předkové,
moudří? Jsme schopni udržet čistotu, upravenost, květinovou výzdobu, promyšleně recyklovat domovní
odpad? 
Obecní úřad zajišťuje občanům kontejnery na tříděný odpad, svoz nebezpečného odpadu a na podzim 
další velkoobjemové kontejnery. Nevím, v jakém stavu jsou kontejnery v blízkosti vašich bydlišť.
Odnáším tříděný odpad do ulice Topolka. Při pohledu na kontejner na papír, přeplněný plastovými nádo-
bami s podivnými tekutinami, si pokládám další otázky: Umíme číst? Rozeznáváme značky na sběrných
nádobách? Odpověď: Snad ano. Snad se snažíme zaplňovat kontejnery tak, aby nebyly vyváženy polo-
prázdné. Snad si i každý občan uvědomuje, že zaplatí za svoz domovního odpadu formou popelnic 
500 Kč/rok na osobu a ještě Obecní úřad Sokolnice doplatí nemalé finanční částky. Snad se okolí naší
vesnice nestane smetištěm díky neukázněncům, kteří nedokáží využít možností, které smluvním vztahem
a za úplatu vybral obecní úřad. 
Podle sdělení obecního úřadu není moje zkušenost z ulice Topolka bohužel ojedinělá. I v jiných místech
dochází k obdobným problémům. A obsahuje-li kontejner 80% běžného domovního odpadu, není 
odvážen na dotříďovací linku, ale na skládku. Pro nás všechny je to skutečná škoda nejen po stránce 
životního prostředí, ale i finanční. Obec totiž dostává (podle množství vytříděných odpadů) zpět peníze
prostřednictvím společnosti EKO KOM a.s. Poplatek za odpad, který obec vybírá, nestačí pokrýt 
náklady spojené s odvozem a likvidací odpadů z obce. A čím menší je příspěvek od společnosti EKO
KOM, tím více se musí doplatit z obecního rozpočtu. Tyto peníze by rozhodně bylo vhodnější využít na
opravu chodníku, výsadbu zeleně či vybavení prostoru pro děti. 

Jarmila Šustrová



Vážení občané 
V souladu se zákonem o odpadech číslo 185/2001 Sb. vydala obec Sokolnice vyhlášku číslo 04/2006,
platnou od 01.01.2007, kterou se stanoví místní poplatek za odpad v roce 2007. S textem vyhlášky 
se můžete seznámit na obecním úřadě nebo na internetových stránkách obce Sokolnice (www.sokolni-
ce.cz). 

Postup při úhradě místního poplatku je stejný jako v loňském roce

1. Firma SITA MORAVIA 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, nesmí se ale pod vahou odpadu protrhnout.

2. Kromě odvozu odpadů z popelnic bude dvakrát ročně proveden sběr velkoobjemového 
nebezpečného odpadu (ledničky, televizory, monitory apod.), dvakrát ročně bude odvážen drobný nebez-
pečný odpad (akumulátory, baterie, výbojky, zářivky, motorové i stolní oleje, zbytky spotřební chemie, 
obaly od barev a ředidel, atd.) a na podzim budou přistaveny velkoobjemové kontejnery. Sklo, tetrapako-
vé krabice, papír, PET lahve a plasty je možné celoročně odkládat do kontejnerů rozmístěných po obci.

3. Místní poplatek za odpad platí i majitel nemovitosti, ve které není k pobytu přihlášena žádná osoba 
a to ve výši 500,- Kč za rok.

4. Místní poplatek se hradí jednou ročně, a to do konce března.

5. Poplatek hradí všechny fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu v obci Sokolnice. 

6. Roční výše poplatku činí 500,- 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 konce března) jména a data narození osob, za které poplatek
odvádí. V praxi to ale neznamená, že s vyplněným tiskopisem i penězi se musí dostavit společný zástup-
ce 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, použijí jako variabilní symbol číslo popisné 
nemovitosti, za kterou je poplatek odváděn. V případě nemovitosti, kde je více bytových jednotek, doplní
se za číslo popisné i číslo bytu (bez mezer, pomlček apod.).

9. Nebude-li poplatek odveden do 31. 03. 2007 nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním 
výměrem a tuto částku může zvýšit na trojnásobek.

10. Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které mají  trvalý pobyt v domově důchodců a děti narozené 
v roce 2007. 

11. V případě změn v průběhu roku se poplatek hradí v poměrné výši do 30 dnů ode dne změny.

Další informace můžete obdržet na OÚ Sokolnice v kanceláři starosty obce.



Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů v obci Sokolnice v roce 2007.

Adresa nemovitosti v obci Sokolnice, ze kterou je poplatek odváděn:

Ulice ............................................................       Číslo popisné ..................................

Společný zástupce domácnosti:
Jméno .......................... Příjmení ..........................    Datum narození ........................

Bydliště (včetně PSČ) ...............................................................................................

Seznam osob přihlášených k trvalému pobytu v bytě k 01.01.2007:
Příjmení Jméno Datum narození
..................................... .........................  ...................................
..................................... .........................  ...................................
..................................... .........................  ....................................
..................................... .........................  ....................................
..................................... .........................  ....................................
..................................... .........................  ...................................
..................................... .........................  ...................................
..................................... .........................  ...................................
..................................... .........................  ...................................
..................................... .........................  ...................................

Celkem odváděná výše poplatku za rok 2007 ............................................................ ,- Kč

Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) právních následků
případného uvedení nepravdivých nebo neúplných informací.

V Sokolnicích dne ............... 2007.      Podpis společného zástupce  .....................................

Informace k vyplnění tiskopisu

Adresa nemovitosti v obci Sokolnice, za kterou je poplatek odváděn.
Uveďte ulici a číslo popisné nemovitosti (rodinného či bytového domu), ve kterém je k trvalému pobytu
přihlášena Vaše rodina. V případě domu, kde je více bytových jednotek,  uveďte ještě číslo bytu. V přípa-
dě posuzování, zda se jedná o jednu či více bytových jednotek, je rozhodující kolaudační rozhodnutí. 

Společný zástupce domácnosti.
Společný zástupce poplatníků je člen domácnosti, který zaplatí poplatek za celou rodinu, nebo jen její část. 

Seznam poplatníků. 
Zde se uvedou jména, příjmení a data narození členů domácnosti, za které je poplatek odváděn. Prosím 
nezapomeňte zde uvést i jméno, příjmení a datum narození společného zástupce domácnosti. Poplatek 
se odvádí za osoby, které měly trvalé bydliště v bytě ke dni 01.01.2007.  V případě vícečetné domácnosti
se použije samostatná příloha. 

Celkem odváděná výše poplatku za rok 2007. 
Zde se uvede celková částka, kterou společný zástupce odvádí obecnímu úřadu jako místní poplatek. 
Částka musí být odvedena ve správné výši. 
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Třetí adventní neděli se u nás uskutečnil první živý Betlém. Pevně věřím, že všichni, kdo se této oslavy
Vánoc zúčastnili, nelitovali. Bylo velice příjemné pozastavit se ve vánočním shonu a na chvíli vstřebávat
sváteční atmosféru narození Ježíška.
Pro ty, kteří dali přednost vánočním nákupům, pečení cukroví, či domácímu úklidu, otiskujeme několik 
fotografií.

Kateřina Chudá

Oslava adventu v Sokolnicích

Vánoční koncert klavírního a pěveckého oddělení ZUŠ Židlochovice se konal 14. prosince 2006 v ZŠ
Sokolnice. Žáci, pod vedením paní učitelky Kateřiny Hubalové a paní učitelky Evy Ludíkové, předvedli
rodičům a ostatním rodinným příslušníkům vánoční pásmo, při kterém hráli na klavír jednotlivě i ve 
dvojicích, zpívali a také recitovali. Předváděli na tomto koncertě to, čemu se při výuce naučili. Dvě 
děvčata doprovázel při sólovém zpěvu pan Jaroslav Skalník. Na koncertě vystoupilo celkem 25 účinkují-
cích. Pásmo tvořily převážně koledy, ale zazněly zde i skladby od Mozarta, Beethovena, Uhlíře a dalších.
Každý účinkující byl odměněn velkým potleskem.
Účast rodičů a rodinných příslušníků byla tak veliká, že se všichni nevešli do třídy a někteří stáli 
i ve dveřích a na chodbě. Vystoupení se všem velice líbilo a v každém určitě zanechalo hluboký zážitek  
a navodilo vánoční atmosféru. Tímto článkem chceme poděkovat všem, kteří pěkné vystoupení s dětmi
připravili.

Miluška Vondálová  a Marie Fojtlová

INFORMACE ZE ŠKOLY

Vánoční koncert



Termální lázně Györ, aneb zbavte se bolesti bez léků
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Místní léčivá voda se doporučuje na léčení revmatologických onemocnění, plicních chorob, poruch trávi-
cí soustavy, poruch štítné žlázy, na léčení chronických i jiných gynekologických onemocnění, na léčení 
pohybového ústrojí. Voda dobře působí na nervový systém.
Teplota vody se v bazénech pohybuje od 29° C do 38° C a u každého vstupu do bazénu je teplota uvede-
na. Bazénů je v areálu lázní devět a z toho jsou tři bazény venkovní, propojené s vnitřními. Ve všech 
bazénech je mnoho léčebných a zážitkových prvků. Např. ležící masáže, gejzíry, chrliče vody, perlivé 
koupele, vodopád asi 6 metrů vysoký, dvě umělé řeky, dva tobogány dlouhé 38 a 64 metrů, u toho delšího
projíždíte i umělou skálou. Dále je zde také umělá jeskyně, ve které jste omýváni proudy vody a noční 
bazén, ve kterém je šero, na stropě svítí hvězdičky a vy zde ležíte. Všechny léčebné a zážitkové prvky jsou
v ceně vstupného a všechny slouží pro prevenci nebo rehabilitaci vašeho organizmu. 
Pro rehabilitaci žaludku jsou zde dvě restaurace a jeden bar, který je přístupný i z vody. Ceny jsou o něco
vyšší než u nás, ale i tak je možné si zde koupit oběd, pohár, kávu, zmrzlinu nebo něco jiného.
Forinty si vyměňujeme na přechodu cestou do Maďarska. Na zpáteční cestě uděláme zastávku u velkých
stánků, kde je možné utratit zbývající peníze např. za pravou maďarskou papriku, čabajku, Bikaver,
Tokajské a mnoho jiných věcí. Není však podmínka cokoliv kupovat, stačí se jen podívat. Při cestě do láz-
ní všechny účastníky seznámím o dalších podrobnostech ohledně lázní a o zajímavostech, kolem kterých
projíždíme. Nemusíte čekat, až budete nemocní, návštěva termálních lázní může být prostředkem k reha-
bilitaci, ale rovněž účinnou prevencí.
Kulturní komise má v plánu, pro letošní rok, také zájezd do Jihlavy, kde si prohlédneme náměstí, podzemní
chodby a ZOO. Tento zájezd připravujeme hlavně pro rodiče nebo prarodiče s dětmi, ale není to nutně pod-
mínka účasti na zájezdu. Dále návštěvu lednického areálu a cestou do Lednice navštívíme kostel 
sv. Václava a sv. Anežky České v Hustopečích. Jedná se o kostel postavený ve slohu moderní sakrální 
architektury. Komise opět připravuje nákupní zájezdy do Polského Těšína, počet těchto zájezdů bude
upřesněn podle zájmu. První se uskuteční 31. března 2007, a tak se již můžete hlásit. Jestli bude zájem, 
uděláme opět zájezd na vánoční trhy do některého města. Plán zájezdů nemusí být konečný, je možné, za
předpokladu, že bude zájem, uskutečnit zájezd i jinam.
Termíny, pro všechny zájezdy, budou vždy a včas oznámeny místním rozhlasem tak, aby se všichni 
zájemci mohli přihlásit. Více informací poskytne paní Miluška Vondálová a Marie Fojtlová.
A ještě dodatek na vysvětlenou. Občas se objeví dotaz: Proč se zájezdů zúčastní i obyvatelé jiných vesnic?
Jsou dvě situace, které nastávají při organizování těchto zájezdů, kdy je to výhodné. První situace je, jest-
liže se na zájezd přihlásí např. 30 lidí, autobus má 45 sedadel. Jsou tři možnosti, zájezd pro malý zájem
zrušit, nebo účastníci doplatí i za volná sedadla, a tím se jim cesta prodraží a nebo autobus doplnit „cizí-
mi“, kteří volná sedadla zaplatí. Druhá situace nastane, když se na zájezd přihlásí víc zájemců, než má 
autobus sedadel, to je častější. Potom by bylo nutné některým říct: „Vy nepojedete.“ Komu? Bude se 
losovat? A tak, i když organizátorky mají víc práce, vezmou dva autobusy a ten druhý doplní opět „cizí“ 
účastníci. Jedná se tedy o výhodnou spolupráci, pro obě strany, s občany sousedních vesnic. Bude 
naprosto samozřejmé, že tito účastníci zaplatí plnou cenu a občané Sokolnic budou mít při obsazování 
zájezdu přednost. 

Jan Fojtl

KULTURA

Tříkrálová sbírka 2007
Tak, jak bylo v minulém zpravodaji avizováno a následně místním rozhlasem vyhlášeno, proběhla 
v sobotu 6. ledna 2007 kolem poledne za nezvykle krásného a teplého počasí v Sokolnicích letošní
Tříkrálová sbírka. Celkem šest skupinek koledníků - chlapců, ale většinou děvčat (kluků se letos nějak 
nedostávalo...), vždy pod vedením dospělé osoby, přálo všem našim občanům štěstí, zdraví v novém roce
a zároveň je žádalo o příspěvek na sbírku Charity, jejíž výtěžek je z větší části určen na zlepšení provozu
hospicu v Rajhradě a z části na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. 
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Do zapečetěných pokladniček, které jsme spolu se zástupcem obecního úřadu Ing. Vladimírem Kotolanem
rozpečetili a hotovost spočítali, jste přispěli celkem 36 135 Kč. Děkuji všem, kteří nějakým způsobem ke
zdaru sbírky přispěli, již zmíněnému Ing. Kotolanovi, zúčastněným dětem a především 
vedoucím jednotlivých skupinek, bez kterých by se sbírka nemohla uskutečnit. Letos takto ve svém 
volném čase pomáhali: Lenka Audyová, Vojtěch Frýbort, Josef Chudáček ml., Hana Jahodová, Filip
Umlášek a Ondřej Životský. 
Ještě jednou děkuji všem dárcům za finanční příspěvky a také za sladkosti, kterými obdarovali koledníky
a doufám, že se znovu ve zdraví sejdeme při Tříkrálové sbírce v roce 2008.

Ing. Jan Dvořák

Nejstarší historie cukrovaru

HISTORIE

Není to tak dávno, co se v Sokolnicích a okolí pěstovala cukrová řepa. Mnozí ji chodili jednotit a okopá-
vat, někdo rád, jiný nerad. Řepa se zpracovávala v místním cukrovaru, který zaměstnával stálé a sezónní
dělníky. V té době asi nikoho nenapadlo, že to tak nemusí být navždy. Dnes je to jen vzpomínka pro 
starší a mladí neví, o čem je řeč. A dá se čekat, že za čas po cukrovaru nezůstane ani stopa. Změny však
bývaly vždy, jen si nejsem jist, jestli vždy k lepšímu.
Na místě dnešního zbytku cukrovaru stávala původně koželužna, kde, jak název napovídá, se zpracová-
valy kůže. Kdy byla uvedena do provozu nevím, a kdoví, jestli je o tom někde nějaký zápis. Práce zde 
musela být hrozná. Nepředstavitelný smrad, zápach je slabé slovo, a dělníci po pás v kádích s louhovací-
mi roztoky a kůžemi. Dietrichsteinové koželužnu zrušili a nechali postavit cukrovar. První kampaň byla
v letech 1840-1841. Cukrovar byl poháněn vodou a vyráběl pouze cukr surový. První ředitel byl Němec
pan Soukup. Jaký byl výkon cukrovaru, vím až o kampani v roce 1844-1845. To již patřil cukrovar
Mittrowským a ti měli přesnou evidenci všeho. Tak tedy tu sezónu se zpracovalo 20 065 vídeňských 
centů řepy a čistý zisk byl 19 308 zlatých 48.50 krejcarů. Na konci článku zjistíte, jak to byl zisk veliký.
V roce 1853 byl v cukrovaru zrušen vodní pohon a zaveden pohon parní. Výkon tím velmi vzrostl, den-
ně bylo zpracováváno 1100 vídeňských centů řepy. Proto se mohla řepa začít kupovat i v sousedních 
vesnicích. Jeden vídeňský cent se kupoval za 30 až 35 krejcarů. V roce 1871 byla zřízena rafinérie, která
byla v roce 1879 zrušena. Zde moje vědomosti o této historii končí.
Je víc než pravděpodobné, že obyvatelé Sokolnic, hlavně ti, co v koželužně pracovali a jejich rodinní 
příslušníci, se zrušením koželužny nebyli spokojeni a na nové poměry nadávali. Je to přirozené.
Dodatek pro úplnost.
Vídeňský cent byl 56 kg. A hodnota krejcaru? Dělník si, v té době, vydělal za den, tj. za 12 až 16 hodin
práce, 20 krejcarů až 2 zlaté 30 krejcarů. Té vysoké mzdy však dosahovali jen vyškolení mistři 
s dlouholetou praxí. Polovina dělníků brala 20 až 30 krejcarů, třetina 30 až 45 krejcarů. Zbytek 
dosahoval mzdy vyšší. Tkadlec si vydělal za den 70 krejcarů a nádenice 20 krejcarů. Co se za to dalo kou-
pit? Kilo chleba stálo 12 krejcarů a kilo hovězího masa 46 krejcarů. Bylo naprosto běžné, že s rodiči 
chodily do práce i děti. Teprve zákon z roku 1870 zakazoval v Rakousku-Uhersku práci dětem mladším 
9 roků. 

Jan Fojtl

Jistě jste si všimli, že v areálu bývalého cukrovaru v Sokolnicích probíhají demoliční práce. Nový maji-
tel rozhodl o likvidaci již zpustošených, opuštěných budov areálu bývalého cukrovaru, který byl v době
svého vzniku jedním z nejmodernějších závodů na zpracování cukrové řepy na Moravě. Demolicí vyso-
kého cukrovarského komínu přijde již brzy naše obec o jednu ze svých dominant. Jakmile budeme znát
termín jeho odstřelu, budeme se snažit vás o této akci informovat.

Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje
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V této povánoční době by si obyvatelé staroslavných Sokolnic neměli nechat ujít návštěvu ojedinělé 
výstavy o nejvýznamnějším díle vynikajícího středověkého teologa a exegeta Petra Comestora, jež je 
k vidění od 6. do 14. ledna 2007, a byla prodloužena pro svoji výjimečnost do 28. ledna 2007. 
Zlomek opisu vrcholného Comestorova díla z konce 13. století s názvem Historia scholastica byl nalezen
ve fondu Farní úřad v Modřicích a je možné jej právě nyní v hodnověrné faksimilii z dílny Moravského
zemského archivu v Brně vidět v Památníku písemnictví v Rajhradě. Tento pergamenový zlomek, jenž tvo-
řil měkký přebal knihy účtů kaple v Želešicích z let 1610 až 1685, plně identifikovala 21. září 2006 Prof.
PhDr. Jana Nechutová CSc. z Masarykovy univerzity v Brně. 
Comestor se narodil kolem roku 1100 v Troyes a zemřel kolem roku1180 v Paříži. Během svého života byl
praktickým teologem a vykladačem Písma a Lombardových Sentencí, mimo jiné také děkanem troyské 
katedrály a kancléřem pařížské univerzity. Přídomek „Comestor“, česky „Žrout“, obdržel za nebývalé
shromažďování poznání a výkladů a byl znám velmi rozsáhlým všeobecným vzděláním. Nejvýznamnější
Comestorovo dílo Historia scholastica vzniklo mezi léty 1169 až 1173. Jeho název lze přeložit jako
Dějepis pro školy či Dějeprava, dnes bychom jej zpřesnili na Biblická dějeprava. Tento soubor biblických
dějin doplněný o výňatky z církevních Otců a starověkých dějepisců byl čile přepisován v mnohých kláš-
terních skriptoriích, velmi rozšiřován a postupně školsky používán v celém tehdejším křesťanském světě.
Comestor, jenž se při psaní svého nejvýznamnějšího díla pevně držel biblického textu, všechny biblické
příběhy systematicky a zjednodušeně převyprávěl. Tato ve své době velmi oblíbená kniha byla do češtiny
přeložena již kolem roku 1400, patrně pro potřeby Emauzského kláštera v Praze. Nejstarší české
Comestorovy zlomky spisu Historia scholastica jsou psány dokonce hranatou charvatskou hlaholicí.
Původní latinský text byl přeložen také do francouzštiny, němčiny, holandštiny a portugalštiny. 
Náš objev, jenž budeme nazývat Modřický Comestor, je podle zjištění předního odborníka Masarykovy
univerzity v Brně na středověkou paleografii PhDr. Dalibora Havla psán úhlednou drobnou gotickou 
minuskulou, která má řadu výrazných provenienčních charakteristik francouzských písařských škol, stojí-
cích pod vlivem Paříže. Takzvaná littera Parisiensis se hlásí do pozdního XIII. století nebo přelomu 
XIII. a XIV. století. Tento rukopis byl tedy pořízen přibližně sto let po napsání Comestorova originálu.
Modřický Comestor tvoří pergamenový arch se dvěma úplnými listy. List A je nadepsán „Historia evan-
gelica“ a vypráví evangelium podle Matouše (Mt 16, 17) a Lukášova podobenství  a na listu B pokračuje
vyprávění podle Matouše (od Mt 22, 41). Text je psán ve dvou sloupcích (12 x 19,5 cm, mezera 1 cm)
o 42 řádcích a iniciály s protaženými rostlinnými motivy jsou střídavě modro červené a červeno modré.

Velikost celého archu je 34 x 66 cm, hřbet knihy zabírá 2 cm, volné okraje jsou přeloženy tak, že zavřená
kniha má velikost 20 x 30,5 cm. 
I když je modřický Comestor z konce XIII. století pouhým zlomkem spisu Historia scholastika, stává 
se tímto nejstarší písemností Státního okresního archivu Brno-venkov. Dosud nejstarším dokumentem zde
uloženým byla pergamenová listina Václava IV. z roku 1416, kterou město Tišnov obdrželo právo konání
výročního trhu podle způsobů trhů brněnských.
O Petru Comestorovi je známo, že dlouhá léta lopotně pátral po jménech tří mudrců z východu, kteří 
se vydali za hvězdou, aby našli nově narozeného krále. Petr v apokryfech nakonec nalezl a hodnověrně 
ověřil jména Kašpar, Melichar a Baltazar, která se vyskytují v pramenech až od IX. století. 
Za tento malý objev je nutné poděkovat panu faráři Mgr. Františku L. Hemalovi, farníkům modřické 
farnosti a panu PhDr. Rudolfu Procházkovi z Muzejního spolku Modřice, kteří celý rozsáhlý farní 
a děkanský archiv předali do Státního okresního archivu Brno-venkov v Rajhradě. Po odborném archiv-
ním zpracování bude více než osm běžných metrů písemností a úředních knih této církevní instituce 
převážně z 17. až 19. století zpřístupněno badatelské i laické veřejnosti.

Mgr. Ivo Durec ČR Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv Brno-venkov, Rajhrad, durec@archivrajhrad.cz

Pozvánka na výstavu o „otci“ Tří králů v Památníku písemnictví 
na Moravě v Rajhradě



S O K O L N I C K Ý  Z P R AV O D A J
1/2007 11

Sokolnická házená v polovině sezóny 2006 - 2007

SPORT

Naše družstva vstupují po krátké přestávce do zimní přípravy na nadcházející druhou polovinu sezóny. TJ
Sokol Sokolnice dnes patří mezi nejúspěšnější oddíly, které sdružuje Jihomoravský svaz házené. V sou-
časné době jsou naši muži společně s oddíly Házená Brno a Legata Hustopeče jedinými reprezentanty 
našeho regionu, ve špičkových soutěžích házené v rámci celé České republiky. 
A - družstvo mužů vstoupilo v pořadí již do čtvrtého roku svého působeni v 1. lize házené mužů České 
republiky. Sezónu 2006 - 2007 začalo naše družstvo s novým trenérem, Ladislavem Hrdličkou z Telnice.
Dosavadnímu trenérovi mužů Stanislavu Mrkvicovi touto cestou děkujeme za dlouholetou odvedenou prá-
ci ve sportu a všichni věříme, že se bude i nadále aktivně podílet na činnosti naší tělovýchovné jednoty. 
Všichni příznivci sokolnické házené mohou být s účastí svého družstva v 1. lize házené mužů ČR spoko-
jeni. Sokolničtí házenkáři si vedou po první polovině sezóny skvěle a přezimují na krásném pátém místě
tabulky. Nejlepším hráčem podzimu byl kanonýr Karel Jochman, který zaujímá současně i první místo 
v tabulce prvoligových střelců. K oporám družstva patří také zejména starší hráči jako např. Petr Šebeček,
Petr Mifek a hostující Vladimír Blaženka z Telnice. Doufejme, že se bude našim mužům dařit v této 
prestižní soutěži i nadále a dokáží udržet kontakt se špičkou prvoligové tabulky.

Dovolujeme  si Vás pozvat na šlágr letošní sezóny, utkání osmifinále Českého poháru v házené mužů.  
Ve sportovní hale v Křenovicích přivítáme osminásobného  mistra ČR, trojnásobného mistra HIL 
a v současné době druhý tým Extraligy HCB OKD Karviná

TJ SOKOL SOKOLNICE - HCB OKD KARVINÁ

Sportovní hala Křenovice středa 31. ledna 2007 v 17.30 hod.
Všechny příznivce sportu srdečně zve výbor oddílu házené TJ Sokol Sokolnice

Tabulka I. ligy házené mužů – podzim 2006

Poř.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Legata Hustopeče

Družstvo Z V R P +/-

11 9 0 2

1. HK Dvůr Králové n. L. 11 8 0 3

HK Slavia VŠ Plzeň

Sokol HC Přerov

TJ Sokol Sokolnice

HK Chomutov

Fatra Slavia Napajedla

Tatran Litovel

TJ Sokol II Prostějov

HK Slavia Praha

TJ Náchod

TJ Sokol Nové Veselí

11 6 1 4

11 6 1 4

11 6 0 5

11 5 1 5

11 5 0 6

11 4 1 6

11 4 1 6

11 4 1 6

11 4 0 7

11 2 0 9

Skore Body

307 : 247

313 : 273

261 : 250

303 : 299

284 : 284

283 : 268

308 : 323

286 : 285

313 : 322

275 : 298

281 : 307

290 : 348 4

8

9

9

9

10

11

12

13

13

16

18

P O Z V Á N K A

ZE ŽIVOTA OBCE

Změna hodin pro veřejnost pošty 664 52 Sokolnice

pondělí 08.00 – 11.00 13.00 – 15.00 16.00 – 18.00
úterý až pátek 08.00 – 12.00 13.00 – 15.00 16.00 – 17.00
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Vážení občané,
předkládáme vám Harmonogram uzávěrek Sokolnického zpravodaje a věříme, že místní periodickou 
tiskovinu obohatíte vlastními příspěvky.
V naší obci se koná celá řada velmi zajímavých akcí, z nichž je patrné, že se mnozí obyvatelé přirozeným
způsobem sdružují. Jedná se o různé věkové kategorie a z toho plynoucí různost a rozmanitost zájmů.
Texty, prosím, předávejte elektronickou poštou na níže uvedené adresy, na disketě nebo v papírové podo-
bě členům komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje:

Harmonogram uzávěrek Sokolnického zpravodaje

Sokolnický zpravodaj č.  1  (uzávěrka 12. 01. 2007)
Sokolnický zpravodaj č.  2  (uzávěrka 09. 02. 2007)
Sokolnický zpravodaj č.  3  (uzávěrka 09. 03. 2007)
Sokolnický zpravodaj č.  4  (uzávěrka 13. 04. 2007)
Sokolnický zpravodaj č.  5  (uzávěrka 11. 05. 2007)
Sokolnický zpravodaj č. 6-7  (uzávěrka 08. 06. 2007)

Sokolnický zpravodaj č.  9  (uzávěrka 05. 10. 2007)
Sokolnický zpravodaj č. 10  (uzávěrka 02. 11. 2007)
Sokolnický zpravodaj č. 11  (uzávěrka 30. 11. 2007)
krátký vánoční Sokolnický zpravodaj č. 12 v prosinci
Změna termínu vyhrazena.

Šustrová Jarmila jarma@seznam.cz
Mirka Mifková

Butalová Zita zitab@seznam.cz
Černý Jan jcmail@volny.cz

ZE ŠKOLY

Zápis do 1. třídy Základní školy Sokolnice
Ahoj, naši milí malí kamarádi!
Už se těšíme, až se stanete našimi mladšími spolužáky. Že se ve škole naučíte číst, psát a počítat, to už
dávno víte, řekly Vám to paní učitelky ve školce a připravují Vás na to i Vaši rodiče.
Ale my Vám prozradíme, že to není zdaleka všechno. Čeká Vás 4. ročník Železného mužíčka, kde si vy-
zkoušíte svou sílu a zdatnost. Již potřetí se bude konat Vánoční turnaj ve vybíjené, kde poznáte svou 
rychlost a obratnost. Své štěstí můžete pokoušet ve hře Člověče, nezlob se společně s druhou třídou. Také
se proměníte v želvičky, kapříky nebo delfínky 
Jakmile zvládnete čtení, vrhnete se na angličtinu a naučíte se domlouvat s dětmi v cizině. V družině má
pro Vás paní vychovatelka připravenu spoustu her a hlavně různých krásných výrobků. Budete stříhat, 
lepit, malovat, vytvářet krásu kolem sebe.
Někteří z Vás se přejí změnit se na princezny či krále. Vzpomínáte? Chodili jsme  Vám hrát do školky 
pohádky. Není to vůbec těžké. Naopak. Užili jsme si při tom spoustu legrace a těšíme se, že na oplátku 
zahrajete nějaké pohádky i Vy nám.
A víte, že jsme ve třídě mohli hrát na flétnu i na klavír, protože už to umíme? A ostatní žáci s námi zpívali
a hráli na jiné nástroje. Ani tanec nám není cizí. Už jste někdy tančili jako víly, v krásných šatech, s šátky
kolem pasu? Je to nádhera.
A jestlipak jste už někdy byli na dobrodružné výpravě bez maminky a tatínka? Ne? Ale to my už ano. 
Říká se tomu Škola v přírodě. Jezdíme každý rok a můžeme Vám ukázat 
i vlastní kroniku z té loňské. 
Tak co, kamarádi? Už nemáte pocit, že to bude dřina? Začínáte se těšit, tak jako se na Vás těšíme my? Tak
to se přijďte podívat do naší školičky 27. 1. 2007. Zveme Vás od 8.30 do 12 hodin na zápis. Určitě jste 
slyšeli o pohádkách, které se při zápisu hrají, o vílách, Červené Karkulce, vlkovi, čarodějnicích i loupež-
nících. Letos Vás také čeká jedna pohádka, taneček, zpěv a zahrajete si živé Člověče, nezlob se spolu 
se svými rodiči.

Tak ahoj 27. 1. 2007 v 8.30 - 12. 00 hodin. Za Vaše starší kamarády Jana Pátková 


