
LEDEN 2014ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

● Zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 12. prosince 
2013 se v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné 
zasedání zastupitelstva. Zastupitelé projednali tyto body:
1. Rozpočet obce Sokolnice na rok 2014. Návrh 

rozpočtu byl zveřejněn od 20. listopadu 2013 do 
12. prosince 2013 na úřední desce Obecního úřadu 
Sokolnice i na webu obce. Vzhledem k tomu, že od 
počátku roku 2013 platí novela zákona o rozpočto-
vém určení daní a také došlo ke změnám u fi nančních 
úřadů, jsou obci poukazovány fi nanční prostředky 
jinak, než tomu bylo v uplynulých letech. Z těchto 
důvodů bylo obtížnější stanovit objem prostředků, 
které bude míst obec v roce 2014 k dispozici. Roz-
počet byl proto sestaven poměrně střízlivě. Po krátké 
diskusi byl návrh rozpočtu schválen. 

2. Schválení „Zásad pro poskytování náhrady mzdy 
a ušlého výdělku členům ZO Sokolnice, kteří ne-
jsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni 
v roce 2014“. 
Podle zákona o obcích je povinností zastupitelstva 
každoročně vydat na další rok tyto zásady. V praxi 
nebyly nikdy použity, ale zákon obci tuto povinnost 
ukládá. Zásady byly schváleny bez diskuse. 

3. Schválení obecně závazné vyhlášky o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů v roce 2014. Zastupitelstvo vyhlášku 
schválilo. Místní poplatek pro rok 2014 se nemění 
a stejný termín zůstává i pro úhradu poplatku – ko-
nec března 2014.

4. Převzetí vodovodu a kanalizace. Zastupitelstvo 
obce dne 13. června 2012 schválilo záměr převzetí 
stavby technické infrastruktury v ulici U Cukrovaru 
a současně stanovilo podmínky pro převzetí. Tyto 
podmínky byly splněny a fyzické osoby (sdružené 
na základě smlouvy o sdružení) nabídly obci So-
kolnice bezúplatné předání technické infrastruktury 
v ulici U Cukrovaru – jedná se o splaškovou kanali-
zaci a vodovod. Předání zpevněných ploch (komu-
nikace a chodníky), včetně pozemků, na kterých se 
zpevněné plochy nachází, a dešťové kanalizace se 
předpokládá později. V místě překopu vozovky na 
ul. Kobylnická, kam se ukládala splašková kanali-

zace, jsou však vyjeté koleje a trhá se krajnice. Za-
stupitelé proto projednávání bodu přerušili s tím, že 
obec bude ještě vyžadovat záruku na provedené práce 
po dobu pěti let a současně předávající dořeší se SÚS 
JMK opravu překopu vozovky na ul. Kobylnická.

5. Změna zřizovací listiny Základní školy Sokolnice 
(dále jen také „ZŠ“). Po kolaudaci přístavby je ne-
zbytné aktualizovat přílohu zřizovací listiny v části 
týkající se nemovitého majetku, který zřizovatel pře-
dává příspěvkové organizaci k hospodaření. Zastupi-
telstvo změnu schválilo.

6. Změna výše výnosů odpisů u Základní školy Sokol-
nice a Mateřské školy Sokolnice v roce 2013. S ohle-
dem na předání dalšího majetku škole v roce 2013 je 
nutné aktualizovat výši výnosů odpisů pro rok 2013, 
které závazně stanovilo zastupitelstvo při schvalo-
vání rozpočtu. Rada doporučila nestanovovat výši 
odpisů v textu usnesení a tím odpadne povinnost ak-
tualizovat odpisy při změně majetku příspěvkových 
organizací. Ze stejného důvodu navrhla postupovat 
i u mateřské školy. Návrh byl také schválen.

7. Změna textu usnesení – poskytnutí příspěvku 
u Základní školy Sokolnice. V září poskytla obec 
škole příspěvek ve výši 500.000 Kč, který byl ur-
čen jako „příspěvek na provoz“. Protože z uvedené 
částky se hradily i náklady spočívající v dovyba-
vení budovy školy, zastupitelé schválili zrušení té 
části textu, která stanovila, že příspěvek je určen na 
provoz. 

8. Změna zřizovací listiny Mateřské školy Sokolnice. 
Rada navrhla neuvádět ve zřizovací listině ocenění 
majetku, který se příspěvkové organizaci předává 
k hospodaření. V případě změny ocenění nebude 
nutné v zastupitelstvu provádět změnu zřizovací 
listiny s aktuální cenou. Návrh byl zastupitelstvem 
schválen. 

9. Kasárna Mohyla – znalecké posudky ocenění po-
zemků. Vojsko vlastní v areálu bývalých kasáren 
na Prateckém kopci ještě několik pozemků a obec 
požádala o jejich odprodej. Podle aktuálního znalec-
kého posudku byla cena stanovena na 722.883 Kč. 
Rada nedoporučila za tuto cenu pozemky zakou-
pit, ale navrhla projednávání přerušit a rozhodnutí 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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odložit až do okamžiku, kdy bude mít obec jasno, jak 
bude areál v budoucnu využit. Zastupitelé přerušení 
schválili. 

10. Zajištění fi nancování systému IDS JMK. Společnost 
Kordis JMK, a.s. zaslala návrh dodatku o zajištění 
fi nancování systému IDS JMK zahrnujícího nadstan-
dard pro rok 2014 (noční spoj) ve výši 15.771 Kč. 
Úhrada za tento noční spoj se nově nebude hradit 
dopravnímu podniku, ale společnosti Kordis JMK. 
Návrh byl schválen.

11. Informativní zprávy.
  Územní plán obce Sokolnice – starosta informoval, 

že veřejné projednávání ÚP v listopadu skončilo. 
Přišla řada připomínek a starosta se snažil domluvit 
s pořizovatelem územního plánu, aby připomínky 
byly vypořádány do 12. prosince 2013. Není to však 
možné ze dvou důvodů:
a) Návrh vypořádání připomínek musí být nejdříve 
předložen k vyjádření krajskému úřadu a dalším do-
tčeným orgánům. Získat jejich stanovisko bude trvat 
nejméně měsíc.
b) K návrhu byla vznesena i připomínka technic-
kého charakteru, která se týká rozsahu provozu na 
železniční vlečce v areálu bývalého cukrovaru. Proto 
je třeba shromáždit řadu podkladů, aby vypořádání 
připomínky bylo správné. Vypořádání této připo-
mínky budou zpracovávat právníci a pravděpodobně 
to nebude jednoduché.

  Otevřený dopis zastupitelstvu obce od paní Babáč-
kové – starosta informoval o tom, že paní Babáčková 
zaslala zastupitelstvu obce otevřený dopis, který 
četla na veřejném projednání územního plánu dne 
11. listopadu 2013 a jehož kopii obdrželi všichni čle-
nové zastupitelstva obce.

  Výsadba zeleně v areálu bývalých kasáren – p. Hra-
dílek informoval o výsadbách v lokalitě Předky, kde 
bylo vysazeno cca 200 ks stromů a spousta keřů. 

● Účetní převod technického zhodnocení budovy 
základní školy. V návaznosti na aktualizaci přílohy 
zřizovací listiny schválila rada obce předání nové 
přístavby Základní škole Sokolnice k hospodaření. 
Celková hodnota technického zhodnocení budovy činí 
27.057.803 Kč. Stavba školy stála 25.194.075 Kč, zbý-
vající částka jsou náklady na projektovou přípravu, vý-
běrové řízení, technický dozor, investiční úroky z úvěru 
a další obdobné položky.
● Výpověď z nájemní smlouvy. Obec obdržela výpo-
věď nájemní smlouvy z prodejních prostor na adrese Ko-
menského10, Sokolnice, ke dni 31. prosince 2013. Rada 
schválila ukončení nájmu dohodou k tomuto datu.
● Vydláždění části chodníku u DpS Sokolnice. Na 
základě dohody mezi obcí a Domovem pro seniory So-
kolnice zajistil MVDr. Petr Nováček, ředitel domova, 
instalaci branky pro pěší v prostorách naproti vchodu do 
zámecké kaple. Branka je otevřena každý den, vždy od 
6.00 do 22.00 hodin. Rada projednala a schválila návrh, 
aby obec zpevnila část chodníku mezi touto brankou 

a zpevněnou komunikací na ulici Zámecká. Práce budou 
provedeny v jarních měsících. 
● Žádost o vyjádření – Autodoprava Matějka. Rada 
projednala žádost o vyjádření ke stavbě mezideponie 
materiálů v areálu fi rmy Autodoprava Matějka, s.r.o. Ko-
mise životního prostředí místním šetřením zjistila, že na 
místě již prakticky mezideponie stavební suti je. Firma 
do areálu naváží veškerý odpad ze staveb vč. plastů, 
kabelů či dřeva, materiál nevhodný k drcení odstraňuje 
a likviduje zvlášť (zpravidla pálením). Při současném 
provozu dochází k vysoké prašnosti (zejména při drcení 
odpadů) a není používáno zkrápění na zmírnění tohoto 
negativního efektu. Panuje tedy obava, že zkrápění ne-
bude používáno ani v budoucnu. Vzhledem k negativ-
ním vlivům doporučuje KŽP radě obce Sokolnice vydat 
nesouhlasné stanovisko k výše uvedenému záměru. Dále 
KŽP radě obce navrhuje zvážit provedení dalších kroků 
směřujících k nápravě stávajícího stavu areálu, kde se 
nachází a rozšiřuje černá skládka (úložiště) stavební suti. 
Rada se ztotožnila se stanoviskem KŽP a schválila vydat 
nesouhlasné stanovisko k výše uvedenému záměru. 
● Zábradlí na křižovatce Kaštanová–Kobylnická. 
Rada se seznámila s požadavkem na umístění zábradlí 
u chodníku vedoucího okolo křižovatky ulic Kaštanová–
–Kobylnická. Při místním šetření technik správy 
a údržby silnice nedoporučil stavbu zábradlí z důvodu 
omezení výhledu v rozhledovém trojúhelníku křižovatky 
a snížení bezpečnosti provozu na křižovatce.  
Rada současně schválila záměr prodloužení chodníku na 
ulici Kobylnická směrem k severu tak, aby se dalo ply-
nule přecházet do ulice U Cukrovaru. 
● Dotace pro JSDH Sokolnice. Rada obce schválila 
uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem o poskytnutí 
dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce So-
kolnice v celkové výši 192.986 Kč. Z toho 86.807 Kč je 
úhrada nákladů spojených s likvidací následků povodně 
v červnu 2013 v Čechách, částka 99.500 Kč je určena na 
vybavení věcnými prostředky a 6.679 Kč bylo použito 
na opravu poškozené techniky.
● Zdravotní řez stromů na hřbitově. Radě obce byl 
předložen znalecký posudek – posouzení zdravotního 
stavu a bezpečnosti stromů na místním hřbitově. Na 
základě tohoto posudku je navrženo k pokácení celkem 
14 ks vzrostlých stromů. 
● Přechod na ulici Kaštanová. Starosta informo-
val radu, že Policie ČR písemně vyjádřila souhlas 
s návrhem, aby bylo možné realizovat na ul. Kaštanová 
a Brněnská stavbu přechodů a autobusových zastávek 
s určitým časovým odstupem. Policie ale požaduje, aby 
v rámci projektu byly obě etapy věcně a časově odděleny 
a součástí projektu na ul. Kaštanová bylo zrušení stáva-
jícího přechodu pro chodce u trafostanice. Podle vyjád-
ření zástupce sdružení fyzických osob U Cukrovaru je 
chodníček, který vede do ulice U Cukrovaru, i přechod 
pro chodce na ulici Kaštanová jejich vlastnictvím, ne-
boť sdružení bylo investorem těchto staveb a nikomu 
je nepředalo. Proto je nutné od těchto vlastníků získat 
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souhlas se zrušením přechodu. Dne 9. ledna 2014 pro-
běhlo společné jednání fyzických osob z ulice U Cukro-
varu za účasti policie, projektanta a zástupce obce. Asi 
z dvouhodinové diskuse vyplynuly tyto závěry:

  Policie i nadále trvá na tom, aby na ulici Kaštanová 
byl pouze jeden přechod pro chodce.

  Pokud obyvatelé ulice U Cukrovaru budou bránit 
zrušení přechodu na ulici Kaštanová u trafostanice, 
může to znamenat neschválení stavby autobusové 
zastávky s novým přechodem pro chodce na křižo-
vatce ulic Kaštanová–Kobylnická. 

  V případě souhlasu se zrušením přechodu na ulici 
Kaštanová u trafostanice požadují obyvatelé ulice 
U Cukrovaru stavbu zastávky autobusu i nového 
přechodu pro chodce současně, prodloužení chod-
níku na ulici Kobylnická, zrušení přechodu u tra-
fostanice až po dokončení stavby nového přechodu 
a podobně. 

Na závěr bylo dohodnuto, že projektant vyhotoví záznam 
z jednání, který zašle obyvatelům ulice U Cukrovaru a ti 
se přibližně do konce měsíce ledna dohodnou na společ-
ném stanovisku. Poté bude rozhodnuto o dalším postupu. 
● Bytová výstavba v areálu bývalého cukrovaru. 
Rada projednala varianty bytové výstavby v areálu bý-
valého cukrovaru. Po dlouhé a složité diskusi rozhodla 

nevyhovět požadavku společnosti BUILDINGcentrum – 
HSV, s.r.o. Velké Meziříčí vyvýšit bytové domy o jedno 
nadzemní podlaží, i když by to znamenalo rozvolněnější 
zástavbu a více zeleně. Rada také nesouhlasí s výstavbou 
až 180 bytových jednotek, neboť tento počet by zname-
nal vyčerpání celé kapacity ČOV Telnice a další zájemci 
o drobnou dostavbu bydlení v obci by se již na splaško-
vou kanalizaci nemohli napojit. Po obdržení rozhodnutí 
rady obce požádal jednatel společnosti, aby se mohl zú-
častnit jednání rady a osobně vysvětlit důvody pro jejich 
žádost a předložit nějaký kompromisní návrh – např. 
výstavbu rozdělit na etapy s delším časovým odstupem 
a druhou realizovat až po intenzifi kaci ČOV Telnice, 
která se předpokládá někdy po roce 2020.
● Vodné a stočné v roce 2014. Rada schválila cenu 
vodného a stočného v roce 2014. Základní cena vodného 
se zvyšuje o 0,32 Kč/m3 (z Kč 26,90 na Kč 27,22), zá-
kladní cena stočného zůstává beze změny (Kč 27,20). 
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
● Výsadba zeleně. Na podzim byla dokončena vý-
sadba zeleně na ulici Kobylnická a také u rybníka. Obec 
obě výsadby převzala poté, co stavební dozor i projek-
tant písemně potvrdili, že výsadba je provedena podle 
schváleného projektu a uschlé dřeviny jsou vyměněny 
za nové. Na obě výsadby je záruka do konce roku 2016.

Parkování před obecním úřadem 
Na základě požadavků Policie ČR (k zajištění krátkodobého parkování zejména pro rodiče, kteří vozí svoje děti do 
školy) je od začátku září 2013 umožněno bezplatné parkování osobních motorových vozidel na parkovišti před obec-
ním úřadem, a to časovým omezením doby parkování formou parkovacích kotoučů. Ve dnech školního vyučování 
je kolem kapličky zvýšený pohyb vozidel rodičů, kteří vozí svoje děti do školy, a mnohdy zde dochází k nepře-
hlednému dopravnímu chaosu. Bohužel není ani výjimkou situace, kdy vozidlo ještě pořádně nestojí, otevírají 
se levé zadní dveře u auta a do vozovky vbíhá malý školák. Samozřejmě bez rozhlédnutí. Proto bych chtěl požádat 
rodiče, aby raději využívali možnost krátkodobého zaparkování před obecním úřadem k vystoupení svého dítěte. To 
může v klidu vystoupit přímo na chodník a bez přecházení silnice bezpečně dojít do školy. Zdraví dítěte má rozhodně 
vyšší cenu než 25 Kč, které stojí zakoupení parkovacího kotouče. 
Pro parkování platí tato pravidla: 
• Na parkovišti s parkovacím kotoučem musí řidič při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit 

na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit.
• Dopravní značka IP 13b „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ je doplněna dodatkovou tabulkou „MAX. 

15 minut“. To znamená, že používání parkovacího kotouče platí po celý den a je zde možné zaparkovat vozidlo 
skutečně ke krátkodobému parkování maximálně 15 minut. 

• Řidič vozidla umístí za sklo hodinový parkovací kotouč a nastaví na něm dobu začátku stání. 
• Nad dodržováním podmínek vyplývajících z dopravní značky IP 13b Parkoviště s parkovacím kotoučem pravi-

delně dohlíží policie. Za porušení podmínek vyplývajících z této dopravní značky lze uložit na místě blokovou 
pokutu až do výše 2.000 Kč (ve správním řízení pokutu od 1.500 Kč do 2.500 Kč). 

• Parkovací kotouč mohou řidiči použít nejen v Sokolnicích, ale všude tam, kde platí tento způsob parkování, a to 
nejen v České republice, ale i v zahraničí. 

• Parkovací kotouč není pouze na jednorázové použití, ale lze ho využívat opakovaně a kdekoliv je tento způsob 
parkování. 

• Parkovací kotouče je možné zakoupit např. v trafi ce u paní Jany Hradílkové za cenu 25 Kč. 
• Povinnost použít parkovací kotouč neplatí pro vozidla ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, požární ochrany 

a vozidla určena k poskytování zdravotních služeb; parkovací kotouče dále nemají povinnost používat osoby 
zdravotně postižené, na palubní desce vozidla viditelně umístí „parkovací průkaz pro osoby se zdravotním posti-
žením“, průkaz ZTP či ZTP/P se na výzvu policie případně dokládá.  Životský Jiří, starosta
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Služba e-UtilityReport pomáhá stavebníkům nejen v Sokolnicích
Stavební úřad Sokolnice nabízí občanům Sokolnic, Újezdu u Brna, Telnice, Měnína, Moutnic, Těšan, Nesvačilky 
a Žatčan novou bezplatnou službu mající za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem „vyjádření k existenci sítí“.
Na webových stránkách obce Sokolnice (www.sokolnice.cz) byl zřízen odkaz pro přístup k aplikaci e-UtilityReport, 
kde je žadatel systematicky veden k vyplnění formuláře pro vytvoření „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“. Žadatel 
na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané 
území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí 
touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení svépomocí. Vytvořená žádost je 
v souladu s platnou legislativou.
Ve spolupráci s provozovatelem služby (HRDLIČKA spol. s r.o.) byl pro působnost stavebních úřadů Dolní Kounice, 
Sokolnice a Židlochovice sestaven tzv. registr správců, což je aktuální seznam správců, jejichž inženýrské sítě se na 
daném území vyskytují.
Služba e-UtilityReport je pro žadatele elegantní, rychlý a bezplatný způsob, jak podat žádost o vyjádření správcům 
inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně. 
K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní 
a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Více informací o službě a dalších připojených městech se dozvíte na 
http://verejnost.mawis.eu. 
e-UtilityReport – Elegantní řešení pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí

Vážení občané 
V souladu se zákonem o místních poplatcích vydala obec Sokolnice vyhlášku číslo 01/2013, platnou od 1. ledna 
2014, kterou se stanoví místní poplatek za odpad v roce 2014. 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, zdali 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 2014.
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 

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

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

kona 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 2014) 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 ten 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). 
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Ohlédnutí za posledními dny loňského roku:
• Navštívili nás jako každý rok v tuto dobu čerti, Mikuláš a anděl, potěšili se s dětmi a rozdali jim balíčky s dob-

rotou.Tento den se děti pořádně vydováděly, protože hned ráno přišly do školky v čertovském oblečení. Třída se 
změnila na peklo a začal pravý čertovský rej – tanečky, písničky, hry a soutěže.

• Podnikli jsme autobusem výlet do Žatčan, kde jsme zhlédli „Čarodějnic-
kou pohádku“ sehranou žatčanskými školáky.

• Pro rodiče a přátele školy si připravily děti vánoční besídku před mateř-
skou školou. Děti z každé třídy měly svůj krátký program – básničky, 
písničky, společně jsme si pak zazpívali koledy, prostředí kolem školky 
ozdobili  nerozpustnými sněhovými vločkami a na závěr si děti odnesly 
vlastnoručně vyrobený zvoneček, ať už z papíru, perníku nebo jiného 
výtvarného materiálu.

• Také naše děti vyrazily do ulic Sokolnic a popřály do nového roku za-
městnancům OÚ, v ZŠ, obchodech, u lékaře …

• Těsně před Vánocemi jsme se všichni naladili na klidné prožití těchto 
svátků při koncertu pana Blinkala a jeho dechové kapely.

• Na tradičním vánočním betlému ukázali ti nejmenší, co dovedou, za po-
moci paní učitelek – vyráběli různé drobné dárečky, které jistě potěšily 
nejen oči, ale i zkrášlily výzdobu svátečně vyzdobených domácností. 

• A protože jsme byli všichni hodní, našli jsme v každé třídě pod stromeč-
kem spoustu nových hraček, které budou dětem ke hře i radosti.

• Na závěr nesmíme zapomenout poděkovat panu Martečíkovi za výrobu 
pískovniček  a pořízení dalších pomůcek k těmto pískovničkám, jež 
slouží dětem k procvičování motoriky rukou při kreativních činnostech.
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8. Občané, kteří budou platbu provádět převodem z účtu, zašlou fi nanční prostředky na účet obce Sokolnice 
u České spořitelny a.s., číslo účtu: 1343297349/0800 a použijí jako variabilní symbol číslo popisné nemovi-
tosti, 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.). 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. 

9. Nebude-li poplatek odveden do 31.03.2014 nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem 
a tuto částku může zvýšit na trojnásobek. Nesplní-li občan povinnost nepeněžitého plnění (např. uhradí popla-
tek 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 2014. 

11. Vznikne-li poplatková povinnost po 31. březnu 2014, 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.  Životský Jiří v.r., starosta

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

Výstava betlémů v Sokolnicích
V neděli 22. prosince 2013 uspořádalo občanské sdružení Sokolnický dům výstavu betlémů. Tentokrát v aule nově 
rozšířené základní školy. Návštěvníci měli možnost zhlédnout 105 betlémů od 21 lidí, kteří svoje, mnohdy velice cenné 
předměty, zapůjčili. Obzvláště vzácná a bohatá byla sbírka od sběratelky Jarmily Svobodové ze Sivic, která zapůjčila 
40 exemplářů. Rovněž rodina Schusterova-Dvořákova ze Šaratic a pan Jiří Husák z Moutnic zapůjčili velice hezké 
věci. Krásný byl také betlém 4. B třídy, který vyrobili žáci pod vedením pana uč. Širokého. K vidění byly betlémy 
z perníku, ze dřeva, z kukuřičného šustí, vyřezávané z lepenky, z papíru, keramické, vyšívané obrázky, kreslené na 
říčních kamíncích a mnohé další. Na výstavě mohl člověk zjišťovat, kam až se může posunout lidská fantazie. Nej-
lepší vizitkou pro výstavu ovšem byl vysoký počet návštěvníků, kteří si tuto expozici přišli prohlédnout. Spojili ji tak 
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Tříkrálová sbírka 2014
Ve dnech 1.–14. ledna 2014 bude probíhat již čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky. Tato charitativní akce je nedílnou 
součástí tradice, ale především poselstvím dobré vůle a pozitivních hodnot, které umožňuje veřejnosti podílet se 
spolu s Charitou na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám v nouzi.
Na území modřického a rosického děkanátu přispěli dárci v loňském roce na pomoc lidem v nouzi rekordní částkou 
2 684 185 Kč.
Vámi věnované peníze z loňské sbírky byly využity na projekty sociálních a zdravotních služeb:
• příspěvek na nákup zdravotnického materiálu, pomůcek a přípravků tekuté výživy (Nutridrinky) pro klienty 

Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě a dále na odlehčovací služby v rámci provozu hospice 
(úklid, praní prádla, svoz a likvidace zdravotnického odpadu) 

• příspěvek na zajištění provozu odborného sociálního poradenství poskytovaného osobám dlouhodobě pečují-
cím o nevyléčitelně nemocné 

• fi nanční podpora činnosti Dobrovolnického centra hospice sv. Josefa v Rajhradě 
• příspěvek na obnovu autoparku Charitní ošetřovatelské služby Rajhrad z důvodu zajištění nepřetržitého a bez-

pečného provozu služby
• Projekt Anti Childe Labour – realizuje salesiánské středisko Don Bosko Hospet v Indii, které vyhledává in-

dické děti zneužívané k práci a zajišťuje pro ně komplexní pobytové služby včetně stravy, zdravotní péči a roční 
základní předškolní vzdělávání. Středisko pracuje s rodinou umístěných dětí a zajišťují následné umístění do 
klasických školních zařízení. Příspěvek je určen na pořízení fi ltrovacího zařízení na úpravu vody, nákup školních 
pomůcek, potravin a sportovního oblečení pro děti.

Z krizového fondu Tříkrálové sbírky byly poskytnuty prostředky na přímou pomoc lidem zasaženým povodněmi 
v Čechách v červnu 2013 a ničivou bouří na Filipínách v listopadu 2013.
Více o podpořených projektech najdete na www.rajhrad.charita.cz.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2014 Oblastní charita Rajhrad použije na projekty, které přispějí k udržení, zkvalitnění 
a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdravotních služeb v regionu. Z prostředků TS bude pořízeno vyba-
vení nového projektu Chráněného bydlení pro osoby s demencí, které bude vybudováno v Rajhradě v roce 2014. 
Další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na pomoc lidem v nouzi a v případě živelných katastrof na 
humanitární pomoc v České republice a zahraničí. 
Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a štědré dlaně 
a pomůžete tak mnoha potřebným a lidem v nouzi. Velké díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně 
svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

s návštěvou předvánočního Živého betléma uspořádaného místní organizací Sokol na návsi. Je hezké, že lidé přeru-
šili předvánoční shon a našli si čas navzájem pro sebe. Z mnoha rozhovorů sousedů místních i přespolních bylo cítit, 
že Vánoce všechny spojují a tento křesťanský svátek má pro všechny svůj význam. Jan Mazal
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Tříkrálovým koledníkům požehná otec biskup Mons.Vojtěch Cikrle při mši svaté na Petrově dne 3. ledna 2014 ve 
14. hodin. V neděli 5. ledna 2014 v 18 hodin můžete na programu ČT1 zhlédnout přímý přenos Tříkrálového koncertu 
z Městského divadla v Brně. 
Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo 87 777.      

Koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad: Hana Bělehradová, mobil: 737 220 085, hana.belehradova@charita.cz 

Tříkrálová sbírka v naší obci
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v naší obci uskutečnila již počtrnácté, a to v sobotu 11. ledna 2014. Celkem 
10 skupinek koledníků – asi 35 chlapců a děvčat, vždy pod vedením dospělé osoby. Koledníci přáli všem našim ob-
čanům štěstí, zdraví v novém roce a zároveň je žádali o příspěvek na sbírku charity, jejíž výtěžek je z větší části určen 
na zlepšení provozu hospicu v Rajhradě. Do zapečetěných pokladniček přispěli naši spoluobčané celkovou částkou 
56.085 Kč. Děkujeme všem, kteří nějakým způsobem ke zdaru sbírky přispěli – zúčastněným dětem, vedoucím jed-
notlivých skupinek a všem, kteří přispěli nějakou fi nanční částkou dle svých možností. Výtěžek Tříkrálové sbírky je 
tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak 
sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je 
určena na humanitární pomoc do zahraničí.
Pro informaci uvádíme i výtěžky Tříkrálové sbírky v minulých letech:
V roce 2001 – Kč 14 033,00 V roce 2006 – Kč 29 715,50 V roce 2011 – Kč 44 996,00
V roce 2002 – Kč 20 059,50 V roce 2007 – Kč 36 135,00 V roce 2012 – Kč 53 523,00
V roce 2003 – Kč 27 567,40 V roce 2008 – Kč 35 806,50 V roce 2013 – Kč 50.017,00
V roce 2004 – Kč 29 631,50 V roce 2009 – Kč 38 394,00 V roce 2014 – Kč 56.085,00
V roce 2005 – Kč 45 201,50 V roce 2010 – Kč 43 991,00

Projekt č. CZ.1.11/3.3.00/26.01304
Slavnostní zahájení stavby Chráněného bydlení 

pro osoby se zdravotním postižením – osoby s demencí v Rajhradě
Poklepáním základního kamene a požehnáním objektu stavby byla ve středu 20. listopadu 2013 v 13 hodin ofi ciálně 
zahájena stavební činnost směřující k realizaci rekonstrukce starých, původně vojenských objektů v blízkosti Domu 
léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, sídle Oblastní charity Rajhrad. 
Tohoto aktu se kromě dalších pozvaných hostů zúčastnilo vedení Diecézní charity Brno a Oblastní charity Rajhrad, 
starosta a místostarosta města Rajhrad, zástupci stavební společnosti S-A-S STAVBY, technický a bezpečnostní do-
zor, zástupci Regionální poradenské agentury a taktéž zástupci benediktinského opatství v Rajhradě a Kongregace 
sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, v jejichž areálu Oblastní charita Rajhrad sídlí.
Přestavba objektu je ve velké míře realizována z dotace Regionálního operačního programu Jihovýchod, v souladu 
s cíli oblasti podpory 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, a je spolufi nancována z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. 
Stavební činnost bude vykonávat společnost S-A-S STAVBY, která vyšla vítězně z výběrového řízení na dodavatele 
stavebních prací. Předpokládaný harmonogram stavebních prací je rozdělen do čtyř etap, přičemž celá stavba by měla 
být hotova v srpnu 2014. Rozpočet stavby činí 27 110 398 Kč. 
Po rekonstrukci vznikne objekt chráněného bydlení s 12 pokoji s příslušenstvím a se zázemím pro 20 osob trpících 
demencí.
Demence je progresivní mozková dysfunkce, která vede k omezení denních aktivit a ve většině případů vede 
k nutnosti péče. Demence je onemocnění nevyléčitelné a progredující, při kterém dochází k úbytku rozumových 
a duševních schopností, až nemocný člověk zcela ztratí svoji soběstačnost. Výsledky nových studií ukazují, že výskyt 
demence je v současné době výrazně vyšší, než se dosud předpokládalo. S rostoucí délkou života se počet lidí trpících 
tímto onemocněním neustále zvyšuje. 
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad a vedení Jihomoravského kraje jsou vedeni potřebou vyjít vstříc 
nedostatku vhodných kapacit pro tento typ chráněného bydlení a péči o dementní klienty vůbec.
„Otevření každé nové služby pro potřebné je v současné době, kdy v Charitě často bojujeme o fi nance a udržení těch 
stávajících, projevem velké odvahy a odhodlání pomáhat lidem. Doufám, že základní kámen položí opět základy 
i služby srdcem, o kterou se v Charitě snažíme,“ uvedl k zahájení stavebních prací ředitel Diecézní charity Brno 
Ing. Mgr. Oldřich Haičman. O průběhu realizace projektu budeme nadále informovat. 

Mgr. Romana Kestlerová – asistentka projektu
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 2 je 14. 2. 2014. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou na níže 
uvedené adresy nebo v papírové podobě členům komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje:
Butalová Zita – zitab@seznam.cz Šustrová Jarmila – jarma@volny.cz Chudáčková Jiřina – JirVym@seznam.cz
Černý Jan – jcmail@volny.cz Mifková Mirka – mifkova.mirka@seznam.cz

SOKOLNICKÝ ZPRAVODAJ –  vydává obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. Sokolnický zpra-
vodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 10168. 
Datum vydání 24. 1. 2014. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice 
Vás srdečně zve v sobotu 8. února 2014 do sokolovny na tradiční sokolské

ŠIBŘINKY
K tanci a poslechu hraje skupina Bonapart.
Tombola, občerstvení, masky vítány. Začátek ve 20 hodin.

Předprodej místenek s lístky v pátek 31. ledna 2014 v 18 hodin na sokolovně.
Doprodej místenek s lístky v pondělí v 18 hodin na sokolovně.

Vstupné 100 Kč, místenky 10 Kč, galerie 40 Kč, masky 20 Kč

VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K

Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice 

pořádá v neděli 9. února 2014 v sokolovně tradiční maškarní karneval

DĚTSKÉ RADOVÁNKY
připravili jsme odpoledne plné soutěží, tance, zábavy a nebude chybět ani tombola 

a nějaké to překvapení.

Začátek ve 14 hodin                                        Těšíme se na hojnou účast

Leden je obdobím, kterému se také říká „včelařská zima“, je to období od konce listopadu do konce února. Včely žijí 
svůj život na úsporný režim, přičemž se shluknou těsně k sobě v zimním chumáči. Zatímco teplota v úlu může spad-
nout i pod 0 °C, uprostřed zimního chumáče včel se udržuje téměř stálá teplota kolem 35 °C. Jakmile vyjde sluníčko, 
a nyní záleží na typu úlu, přes dřevo proniká teplo, včely se uvolňují ze zimního chomáče, putují po jednotlivých 
rámcích, kde hledají potravu, některé i krátkodobě vyletují ven, což se stalo například 25. prosince minulého roku. 
Včelstvo se posouvá za zásobami a často se přibližuje k teplejší stěně úlu. Čím je včelstvo silnější, tím je schopné 
vytvořit větší teplo a tím mají menší spotřebu zásob. V případě málo zásob se nalézají uhynulé včely, jak vězí hlavou 
v prázdných buňkách. Hlavní pro zdárné přezimování je klid, i minimální vyrušování, například klepající větev, může 
ohrozit přezimování včel. 
Koncem tohoto měsíce je důležité u všech včelařů, a to jak registrovaných u Českého svazu včelařů a nebo neregis-
trovaných, odevzdat vzorky měli, vysušenou, bez hrubých příměsí a mrtvolek. Ze vzorků z jednotlivých stanovišť 
zvlášť ve výzkumném ústavu udělají kontroly na množství roztočů. A z množství roztočů se pak odvíjí následné jarní 
léčení. A když jsme u boje proti roztočům, na mezinárodní včelařské konferenci na Ukrajině z přednášek vyplynulo, 
že faktory ovlivňující nákazu je například velká koncentrace včel na jednom místě, velikost chovaných včelstev, čím 
větší, tím větší zamoření a jak by někdo řekl, tak se bude víc léčit, ale používáním chemických přípravků dochází 
k poškozování matek a jejich častější výměna a zpoždění ve vývoji včelstev. Jak se říká: Kdo chce moc, obvykle má 
míň.
A k závěru bychom jen povzdechli nad počasím se včelařskou pranostikou – když včely v lednu vyletují, to dobrý rok 
ohlašují; v lednu silný led, v květnu bujný med; mnoho ledu – mnoho medu.  Václav Hůrka


