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● Rozpočtový výhled na r. 2015–2019. Podle zákona 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je rozpoč-
tový výhled pomocným nástrojem územního samospráv-
ného celku, nebo svazku obcí sloužícím pro střednědobé 
fi nanční 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. Rozpočtový výhled 

obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, 
zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, 
o fi nančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizova-
ných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich 
dopady na hospodaření územního samosprávného celku, 
nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku. Obec 
má zpracovaný rozpočtový výhled do roku 2018, ale 
vzhledem k přijetí nového úvěru by měl být rozpočtový 
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výhled aktualizován. RO se seznámila s aktualizovaným 
návrhem rozpočtového výhledu na léta 2015 až 2019 
a následně tento návrh schválila.
● DPP s panem Zouharem. RO schválila uzavření 
DPP s Jaroslavem Zouharem od 1. března 2015 do 
30. listopadu 2015, který zajišťuje provoz na sportovišti 
za obecním úřadem a to za stejných fi nančních podmínek 
jako v loňském roce.
● Žádost E.ON – věcné břemeno. Společnost 
E.ON požádala o vydání souhlasu se stavbou pří-
pojky VVN a uzavření smlouvy o budoucím věcném 
břemeni na pozemku p.č. 2906/1 v k.ú. Sokolnice. 
RO souhlasí s výstavbou přípojky VVN a schvaluje text 
a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene.
● Rezignace Ctirady Fialové. Paní Fialová doručila 
dne 2. února 2015 na OÚ Sokolnice písemné prohlášení, 
že rezignuje na mandát člena zastupitelstva obce Sokol-
nice. Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o volbách) v § 55 odst. 2 pís-
meno b) stanoví, že mandát zaniká dnem, kdy starosta 
obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce 
na jeho mandát. Mandát jmenované tedy skončil dne 
2. února 2015 ve 24.00 hodin. Podle § 56, odst. 1 zá-
kona o volbách do zastupitelstev obcí nastupuje za člena 
tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny 
téže volební strany, a to dnem následujícím po dni, kdy 
došlo k zániku mandátu. Tím se automaticky stal ke 
dni 3. února 2015 náhradník pan Radovan Gottwald, 
Zámecká 222, Sokolnice. 
● Zakoupení pozemku. Společnost Vašstav s.r.o. sou-
hlasí s žádostí obce o odprodej pozemku p.č. 3160/11 
o výměře 1.674 m2 v k.ú. Sokolnice za cenu 40 Kč/m2.
Obec pozemek hodlá využít ke stavbě nové autobu-
sové zastávky. RO doporučila zakoupení pozemku 
p.č. 3160/11 od společnosti Vašstav s.r.o. za podmínek 
uvedených v nabídce.
● Dřeviny kolem Sběrného střediska odpadů 
Sokolnice. Firma Jiří Vrbas provedla prohlídku stromů 
a sdělila, že přibližně třetina stromů je poničená či uschlá. 
Současně předložila cenovou nabídku na dosadbu 7 ks 
vzrostlých stromů a další související práce. Rada se po 
delší diskusi rozhodla přijmout nabídku fy Vrbas na do-
plnění chybějících dřevin s tím, že stromy (Fraxinusex-
celsior, km. 14/16) budou odebrány z Okrasné školky-
Telnice a faVrbas bude požádána o provádění takových 
výchovných řezů, aby koruny stromů nebyly příliš velké 
a nezasahovaly do areálu sběrného dvora.
● Projekt křižovatky Polní–Šlapanická–V. Haňky. 
Na základě rozhodnutí minulé rady byl přizván ke 
konzultaci řešení problémů ve spojitosti s touto 
křižovatkou Ing. Skřička. Postupně byly projednány 
jednotlivé připomínky a požadavky Policie ČR k návrhu 
projektu, včetně písemně zaslané reakce zpracovatele 
dokumentace. Rada obce zvolila kompromisní řešení: 
Rada nesouhlasí s instalací zvýšené křižovatky Šla-

panická–Václava Haňky–Moravská (příčného prahu), 
neboť by to znamenalo výrazné snížení rychlosti všech 
odbočujících vozidel do ulice Šlapanická. Příčný práh 
bude instalován na ulici Šlapanická (za odbočkou ulice 
Polní) a dále na začátku ulice Polní. Příčný práh bude 
instalován na konci ulic Na Padělkách a Nová (u křižo-
vatky s ulicí Tuřanská). Celá ulice Polní, Na Padělkách 
a Nová bude označena jako obytná zóna, případně „zóna 
30“. Jako příčné prahy na ulici Na Padělkách a Nová bu-
dou použity prefabrikáty, osazené kousek od silničního 
obrubníku tak, aby nebránily odtoku dešťové vody. Na 
ulici Šlapanická a Polní budou použity přejezdné prahy 
integrované s přechody pro chodce (přesněji řečeno jako 
místo pro přecházení). Odvodnění ulice Šlapanická bude 
provedeno příčným sklonem vozovky 2,5 % s tím, že zde 
budou dva jízdní pruhy 2 × 2,75 metru a 0,5 metru silnice 
na západní straně bude sloužit jako odvodňovací pruh. 
U přejezdného prahu v ulici Šlapanická i Polní bude 
odvodňovací vpusť, zaústěná do dešťové kanalizace. 
Odvádění dešťových vod nebude řešeno stavbou nové 
kanalizace v ulici Šlapanická, ale dešťové vody se 
částečně zlikvidují vsakem na přilehlých pásech ze-
leně a zbytek vody poteče směrem do obce, kde bude 
zachycen dešťovou vpustí. Dešťová voda ze sjezdů 
a chodníku poteče na přilehlou místní komunikaci. Bude 
zmenšena plocha křižovatky a změněn poloměr R15 na 
R9 na křižovatce Polní–Na Padělkách. Rada nesouhlasí 
s vytvořením parkovacího pruhu na komunikaci Šlapa-
nická. Ulice Nad Vrbím, U Bažantnice a Borky jsou již 
dnes označeny jako obytná zóna. Toto radou obce schvá-
lené stanovisko k předložené projektové dokumentaci 
křižovatky Polní–Šlapanická–V. Haňky bude zasláno 
projekční fi rmě.
● Separace odpadů. Obec obdržela podnět, aby 
opět byly rozmístěny kontejnery na tříděný odpad po 
vesnici. Je pravděpodobné, že by se tím zvýšilo množ-
ství vytříděného odpadu, díky tomu by obec obdržela 
i vyšší příspěvek od společnosti EKO-KOM a v nepo-
slední řadě to znamená i lepší ochranu životního 
prostředí. Na druhé straně má obec negativní 
zkušenosti z dřívějších let, kdy v kontejnerech bylo 
shromažďováno vše možné, okolí bylo soustavně 
znečišťováno odpady a „hnízda“ kontejnerů nebyla 
rozhodně ozdobou obce. Současně to znamená i vyšší 
fi nanční zátěž pro obecní pokladnu či občany (jak 
jednorázovou investici do nákupu kontejnerů, tak 
i vyšší náklady na odvoz odpadů o cca 100 až 200 tisíc 
ročně – záleží na počtu kontejnerů). Nyní je náklad na 
jednoho občana 802 Kč, obec vybírá 550 Kč, rozdíl čás-
tečně pokrývá příspěvek od společnosti EKO-KOM a.s., 
zbytek dotuje obec ze svého rozpočtu. Vzhledem k tomu 
RO neschválila instalaci kontejnerů na tříděný odpad po 
vesnici mimo sběrný dvůr.
● Žádost o povolení označení provozovny FOR-
TUNA. Loterie FORTUNA požádala obec Sokolnice 
o povolení instalace venkovního světelného ozna-
čení na obecní budově (nad dveřmi do „trafi ky“ v bu-
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dově pošty). Rada nemá námitky. Žadatel bude upo-
zorněn, že obvodové stěny budovy jsou ve vlastnictví 
obce a současně manželů Zuzany a Tomáše Hradíl-
kových. Případné umístění venkovního světelného 
označení Loterie FORTUNA, na budově pošty, bude 
možné pouze za podmínky, že souhlas vysloví i manželé 
Hradílkovi.
● Žádost ředitelky MŠ Sokolnice. Ředitelka MŠ po-
žádala o možnost ukládání vytříděných odpadů do Sběr-
ného střediska odpadů Sokolnice. Dále požadovala, aby 
pravidelný odvoz těchto odpadů zajišťovali pracovníci 
obce 1× týdně. 
RO nemá námitky, aby vytříděný odpad z Mateřské školy 
Sokolnice byl bezplatně ukládán ve Sběrném středisku 
odpadů Sokolnice v době provozu SSO. RO nemá ná-
mitky s uzavřením smlouvy o ukládání vytříděného od-
padu z Mateřské školy Sokolnice do SSO Sokolnice. RO 
souhlasí, aby zaměstnanci obce na VPP, v rámci svých 
časových možností, byli MŠ nápomocni při odvozu od-
padů z mateřské školy do sběrného dvora.
● Parkové úpravy u sv. Jana Nepomuckého. KŽP 
doporučila RO zachování obou stromů druhu „Sophora 
japonica“ a využití pěstebních opatření a bezpečnostní 
vazby, jež navrhuje Ing. Žižlavská. KŽP souhlasí s vy-
kácením lípy, která je na stanovišti jakoby nedopatřením 
a její význam a perspektiva je malá. RO schválila, na 
základě doporučení KŽP, zachování obou stromů druhu 
„Sophora japonica“ a využití pěstebních opatření a bez-
pečnostní vazby, jež navrhla Ing. Žižlavská. Dále schvá-
lila v souladu se stanoviskem KŽP vykácení lípy, která je 
na stanovišti neperspektivní.
● Místní program obnovy venkova na období 
2014-2020. Povinností obce je mít zpracovaný Místní 
program obnovy venkova (pokud chce např. čerpat do-
tace z JMK v rámci PRV). Proto byl vypracován nový 
návrh, který byl od 3. února 2015 zveřejněn na internetu 
a na úřední desce s výzvou, že připomínky, podněty 
a návrhy na jeho změny bylo možné podávat do středy 
18. února 2015 do 17.00 hodin.Ve stanovené době obec 
neobdržela žádnou připomínku. RO tedy uložila staros-
tovi obce předložit MPOV zastupitelstvu k projednání 
a schválení.RO doporučuje zastupitelstvu schválit Místní 
program obnovy venkova. 
● Územní studie silnic II/418 a II/380. Obec obdržela 
dne 4. února 2015 návrh dopravního řešení silnic II/380 
a II/418. RO setrvává na svém stanovisku a nemá k této 
studii zásadní připomínky, ať už se jedná o variantu 
označenou písmenem „A“ nebo o variantu označenou 
písmenem „B“. Přiklání se k variantě, která by mohla být 
dříve zrealizovaná z důvodu odklonění dopravy z centra 
obce, neboť tato je pro obec Sokolnice již v současné 
době velkým problémem (praskání domů, velká praš-
nost, zvýšené nebezpečí v centru obce, celkové zatížení 
životního prostředí, zvyšující se počet negativních reakcí 
ze stran občanů).  
● Strategie obce Sokolnice. Rada obce před časem 
rozhodla objednat prostřednictvím MAS Slavkovské 

bojiště, z. s., zpracování Programu rozvoje obce na ob-
dobí 2014–2020. Zpracovatel nyní zaslal smlouvu o dílo 
a návrh dotazníku pro občany. RO schválila text a uza-
vření smlouvy o dílo s MAS Slavkovské bojiště, z. s. 
RO schvaluje předložený návrh dotazníku pro občany.
Vyplněné dotazníky, v zalepené obálce, se budou ode-
vzdávat v budově OÚ, v termínu od 4. května 2015 do 
29. května 2015. 
● Cenová nabídka Sokolnický zpravodaj. Předsed-
kyně Komise pro Sokolnický zpravodaj Ing. Šustrová 
předložila tři cenové nabídky na možný tisk Sokolnic-
kého zpravodaje. RO přerušila projednávání tohoto bodu 
a uložila Ing. Šustrové předložit na následující zasedání 
RO ještě čtvrtý návrh cenové nabídky – varianty tisku 
Sokolnického zpravodaje, kdy se bude jednat o barevné 
vydání – materiál bezdřevný ofset. Případná změna 
tisku Sokolnického zpravodaje by byla realizovaná od 
09/2015.
● Přemístění bankomatu. V rámci rekonstrukce ná-
kupního střediska dojde k přestěhování bankomatu na 
nové místo v nákupním středisku (nový prostor by měl 
být stavebně dokončen přibližně za dva týdny). Přemís-
tění bankomatu je na žádost obce a náklady s tím spo-
jené ponese obec. FIO banka tyto práce objednává u od-
borné fi rmy a podle propočtu budou všechny práce stát 
max. 35.000 Kč. Ředitelka FIO banky slíbila, že dodají 
bankomat úplně nový, modernější a ten starý si odve-
zou. RO schválila přemístění bankomatu v rámci rekon-
strukce NS a případnou úhradu nákladů spojených s jeho 
přemístěním v max. výši 35.000 Kč.
● Žádost o povolení kácení – smrk ul. Masarykova. 
Dne 18. února 2015 byla podána, prostřednictvím poda-
telny OÚ, písemná žádost o vykácení vzrostlého smrku 
na ul. Masarykova, který je značně vysoký a mělce za-
kořeněný. Tento strom je v bezprostřední blízkosti ka-
nalizace. Žadatel má obavy, že při větším poryvu větru 
by mohlo dojít k vývratu stromu a jeho pádu. RO schvá-
lila vykácením smrku dle předložené žádosti. RO dále 
schválila objednat odbornou dendrologickou prohlídku 
všech vzrostlých stromů na Masarykově ulici, a to pro-
střednictvím pí. Žižlavské. 

V úterý 3. března 2015 se v kavárně restaurace U Hu-
sara uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva. 
Zastupitelé projednali tyto body:
1. Rezignace Ctirady Fialové na mandát člena zastu-
pitelstva obce Sokolnice. 
Paní Fialová doručila dne 2. února 2015 na Obecní úřad 
Sokolnice písemné prohlášení, že rezignuje na mandát 
člena zastupitelstva obce Sokolnice. 
Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen zákon o volbách) v § 55 odst. 2 písmeno b) 
stanoví, že mandát zaniká dnem, kdy starosta obdrží pí-
semnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho man-
dát. Mandát jmenované tedy skončil dne 2. února 2015 
ve 24.00 hodin. 
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Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rezignaci Ctirady 
Fialové na mandát člena zastupitelstva.
2. Obsazení uprázdněného mandátu.
Podle § 56, odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník 
z kandidátní listiny téže volební strany a to dnem ná-
sledujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Tím se 
automaticky stal ke dni 3. března 2015 náhradník pan 
Radovan Gottwald, Zámecká 222, Sokolnice.
Podle § 69 odst. 2 zákona o obcích, člen zastupitelstva 
obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva 
obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib. V případě 
odmítnutí složit slib nebo složením slibu s výhradou zna-
mená zánik mandátu dle § 55 odst. 2 zákona o volbách 
do zastupitelstev obcí.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí složení slibu panem 
Radovanem Gottwaldem.
3. Rezignace Ctirady Fialové na funkci člena kont-
rolního výboru.
Paní Fialová doručila dne 2. února 2015 na OÚ Sokol-
nice písemné prohlášení, že rezignuje na členství v kon-
trolním výboru. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rezignaci Ctirady 
Fialové na členství v kontrolním výboru.
4. Kontrolní výbor. 
Podle § 118 odst. 2 a § 119 odst. 1 zákona o obcích, 
je kontrolní výbor nejméně tříčlenný a musí mít li-
chý počet členů. Dle § 84 odst. 2 písmeno m) zákona 
číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je zastu-
pitelstvu vyhrazeno odvolání a volba předsedy a členů 
kontrolního výboru. Zastupitelstvo dne 6. listopadu 2014 
schválilo, že kontrolní výbor má předsedu a 2 členy. Od-
stoupením paní Fialové má kontrolní výbor pouze dva 
členy. 
Rada navrhla zvolit aklamací jako člena kontrolního vý-
boru pana Radovana Gottwalda.
Zastupitelstvo zvolilo pana Radovana Gottwalda členem 
kontrolního výboru od 3. března 2015.
Zastupitelstvo obce stanovilo, že výplata odměny za 
funkci člena kontrolního výboru Radovanu Gottwaldovi 
náleží ode dne 3. března 2015. 
5. Dotace z rozpočtu obce Sokolnice. 
Rada obce doporučila zastupitelstvu schválit „Vzor ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“, která odpo-
vídá současně platnému zákonu 250/2000 Sb. o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů (tato je přílohou 
zápisu ZO) a dále dotace z rozpočtu obce tak, jak je níže 
uvedeno.
Rada současně doporučila u dotace Domovu pro seniory 
Sokolnice stanovit lhůtu pro čerpání do konce roku 2016 
a vyúčtování dotace do 30. ledna 2017.
Domov pro seniory Sokolnice  400.000 Kč
TJ Sokol Sokolnice  270.000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Sokolnice  50.000 Kč
Myslivecké sdružení Na Zlatém potoce, Sokolnice 
 50.000 Kč
Svaz rybářů Sokolnice  30.000 Kč

Sokolnický dům, o.s.  25.000 Kč
Český svaz včelařů, ZO Sokolnice  5.000 Kč
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 
Tumulus Újezd u Brna  5.000Kč
Zastupitelstvo obce schválilo „Vzor veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace“, která odpovídá sou-
časně platnému zákonu 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů a dále poskytnutí dotací 
z rozpočtu obce Sokolnice dle návrhu s termínem vy-
účtování do 15. ledna 2016 s výjimkou dotace Domovu 
pro seniory Sokolnice, kde stanoví lhůtu pro vyčerpání 
dotace do konce roku 2016 a vyúčtování dotace do 
30. ledna 2017.
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo starostovi 
zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotace do 15. dubna 
2015.
6. Žádost o zakoupení pozemku.
Obec obdržela žádost společnosti E. ON o odkup části 
pozemku p.č. 2061 v k.ú. Sokolnice o výměře cca 25 m2 
na stavbu nové trafostanice. Rada nedoporučila žádosti 
vyhovět, neboť v uvedeném místě se projektuje nová sil-
nice s křižovatkou. 
Zastupitelstvo obce neschválilo prodej části obec-
ního pozemku p.č. 2061 z vlastnictví obce do 
majetku společnosti E. ON s.r.o. Zastupitelstvo obce 
uložilo starostovi informovat žadatele o rozhodnutí 
zastupitelstva.
7. Bezúplatné nabytí a převod pozemků. 
V minulých letech byly realizovány stavby obce na po-
zemcích kraje a některé krajské stavby se zase nacházejí 
na pozemcích obce Sokolnice. Rada doporučila schvá-
lit bezúplatné nabytí a převod pozemků mezi obcí a JM 
krajem. 
Zastupitelstvo obce schválilo bezúplatné nabytí těchto 
pozemků do majetku obce Sokolnice:
– p. č. 1050/13, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 20 m2,
– p. č. 1050/14, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 11 m2,
– p. č. 1050/15,
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 12 m2,
– p. č. 1444/44, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 35 m2,
– p. č. 1444/47, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 241 m2,
– p. č. 1482/18, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 82 m2,
– p. č. 1482/19, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 146 m2,
– část p. č. 585/1, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označená geo-
metrickým plánem číslo 1117-661/2014 jako p.č. 585/3 
o výměře 165 m2,
– část p. č. 585/1, 
ostatní plocha, zeleň, nově označená geometrickým 
plánem číslo 1117-661/2014 jako p.č. 585/4 o výměře 
95 m2,
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– část p. č. 1050/1, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označená 
geometrickým plánem číslo 1173-418/2014 jako 
p.č. 1050/21 o výměře 1.028 m2,
– část p. č. 1482/1, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označená 
geometrickým plánem číslo 1172-418/2014 jako 
p.č. 1482/26 o výměře 60 m2,
– část p. č. 1482/1, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označená 
geometrickým plánem číslo 1175-418/2014 jako 
p.č. 1482/27 o výměře 53 m2.

Zastupitelstvo obce schválilo bezúplatný převod těchto 
pozemků z majetku obce Sokolnice do vlastnictví Jiho-
moravského kraje:
– p. č. 1501/3, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 11 m2,
– p. č. 3011/3, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 556 m2,
– p. č. 3012/1, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 3 m2,
– p. č. 3013, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 243 m2,
– p. č. 3014, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 834 m2,
– p. č. 3015, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 187 m2,
– p. č. 3154/6, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 154 m2,
– p. č. 3154/7, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 265 m2,
– p. č. 3160/3, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 4 m2,
– p. č. 1364/10, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 420 m2,
– p. č. 3179/4, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 8 m2,
– p. č. 1444/2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 1.219 m2,
– p. č. 1444/3, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 731 m2,
– p. č. 1444/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
výměra 5 m2,
– p. č. 1444/35, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 90 m2,
– p. č. 1444/39, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 7 m2,
– p. č. 1482/22, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 115 m2,
– p. č. 1456/5, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 4 m2,
– p. č. 3183/4. 
ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 48 m2,

Zastupitelstvo obce uložilo starostovi informovat JM 
kraj o rozhodnutí zastupitelstva.

8. Žádost o zakoupení pozemku.
Obec je opatrovníkem občana, který je zbaven způso-
bilosti k právním úkonům a má ve vlastnictví pozemek 
o výměře 6.652 m2. Na obec se obrátil zájemce o zakou-
pení tohoto pozemku. Rada nedoporučila žádosti 
vyhovět.
Zastupitelstvo obce neschválilo prodej zmíněného po-
zemku. Dále zastupitelstvo obce schválilo možnost na-
bídnout pozemek žadateli do pronájmu.
9. Revokace části usnesení o prodeji obecního 
pozemku.
Obec byla vlastníkem pozemku p.č. 2987 o výměře 
6.544 m2. Pozemek byl geometrickým plánem rozdě-
len na více zahrádek a zastupitelstvo dne 17. června 
2014 schválilo prodej těchto zahrádek, označených 
jako 2987/14 až 2987/27. Následně bylo zjištěno, že 
není možné schválit a zapsat tento geometrický plán, 
protože k pozemku p.č. 2987/27 (pozemek kolem toku 
Dunávka, je určený k výsadbě biokoridoru) není pří-
stup z veřejné komunikace. Proto byl katastr požádán, 
aby nezapisoval celý geometrický plán, ale ponechal 
sloučené parcely 2987/14 (o výměře 451 m2) a 2987/27 
(o výměře 833 m2). Katastr návrhu vyhověl a nyní exis-
tuje parcela 2987/14 o výměře 1.284 m2, která zahrnuje 
plochu jedné zahrádky a budoucího biokoridoru. Protože 
každá část pozemku je oceněna jinou hodnotou, působí 
tato skutečnost problémy v účetnictví. Proto rada navrhla 
upravit dřívější usnesení zastupitelstva tak, že pozemek 
p.č. 2987/14 nebude určen k prodeji.
Zastupitelstvo obce mění své usnesení ze dne 17. června 
2014, bod 7., věta druhá tak, že se zrušují slova: „po-
zemky p.č. 2987/14 až 2987/26 z majetku obce Sokol-
nice“ a nahrazují se textem: „pozemky p.č. 2987/15 až 
2987/26 z majetku obce Sokolnice“. Ostatní části usne-
sení zůstávají beze změny.
10. Místní program obnovy venkova. 
Povinností obce je mít zpracovaný místní Program ob-
novy venkova (pokud chce např. čerpat dotace z JMK 
v rámci PRV). Proto byl vypracován nový návrh, který 
byl od 3. února 2015 zveřejněn na internetu a na úřední 
desce s výzvou, že připomínky, podněty a návrhy na jeho 
změny bylo možné podávat do středy 18. února 2015 do 
17.00 hodin. Ve stanovené době obec neobdržela žádnou 
připomínku. 
Zastupitelstvo obce tak schválilo předložený Místní pro-
gram obnovy venkova.
11. Zakoupení pozemku.
Společnost Vašstav s.r.o. je vlastníkem pozemku 
p.č. 3160/11 o výměře 1.674 m2 v k.ú. Sokolnice. Rada 
doporučuje pozemek zakoupit za cenu 40 Kč/m2, Vašstav 
s.r.o. souhlasí. Obec pozemek hodlá využít ke stavbě 
nové autobusové zastávky. 
Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení pozemku 
p.č. 3160/11 v k.ú. Sokolnice. Zastupitelstvo obce 
souhlasí, že součástí kupní smlouvy bude zřízení věc-
ného břemene přístupu a provozování reklamního 
billboardu (ve prospěch společnosti Vašstav s.r.o.), který 
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je umístěn na pozemku p.č. 3160/11 a je ve vlastnictví 
společnosti Vašstav s.r.o. Zastupitelstvo obce bere na vě-
domí, že pozemek je zatížen věcným břemenem zřizo-
vání a provozování vedení údržby a oprav podzemního 
komunikačního vedení v rozsahu geometrického plánu 
č.1100-330/2012, ve prospěch O2 Czech Republic a.s., 
Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha-Michle.
Podmínky nákupu: 
• Prodávající: Vašstav s.r.o., Staňkova 18, Brno 602 00 
• Kupující: Obec Sokolnice.
• Kupní cena: 66.960 Kč. 

• Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30 dnů 
ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu 
o tom, že vklad vlastnického práva do katastru ne-
movitostí byl proveden. 

• Prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí.
• Náklady na sepis smlouvy a kolkovou známku za 

vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi informo-
vat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva nejpozději do 
31. března 2015 a starostovi realizovat tento majetko-
právní úkon nejpozději do 30. června 2015.

Kompostování bioodpadů v domácích kompostérech

Každý obyvatel ČR vyprodukuje v průměru 300 kilogramů komunálních odpadů. Tyto odpady v drtivé většině 
(84 %) končí na skládkách a ve spalovnách, jen malá část vybraná v rámci tříděného sběru je následně zrecyklovaná 
nebo zkompostovaná (16 %). Velké množství odpadů působí škody na životním prostředí, ale také zbytečně ekono-
micky zatěžuje rozpočet obce. Kolik odpadů vyprodukujeme, ale i to, jak budeme s odpadem nakládat, může ovlivnit 
každý z nás. Jedním účinným a jednoduchým způsobem je domácí kompostování. Biologický odpad, který je na to 
vhodný, totiž tvoří váhově největší část komunálního odpadu. Rostlinné zbytky z přípravy jídel, zbytky z pěstování 
různých plodin na zahradě či na poli, větve, listí, posečená tráva, hnůj z chovu hospodářských zvířat atd. – to vše 
můžeme využít kompostováním na výrobu kvalitního kompostu. 

Dne 30. března 2015 v 17.00 hodin se v aule ZŠ Sokolnice uskuteční asi hodinová přednáška o kompostování 
bioodpadů v domácích kompostérech, kterou pro obec zajistila fi rma SITA. Tato přednáška je zdarma a neje-
nom ti, kteří využili možnosti a pořídili si kompostér prostřednictvím obecního úřadu, ale i vy všichni ostatní, 
kteří máte o tuto ekologickou metodu přeměny odpadu na kompost zájem a chcete se dozvědět více informací, 
jste srdečně zváni.  Mgr. Libor Beránek, starosta

Středa  1. dubna 2015  Velikonoční svátost smíření 
  Sokolnice, od 16.00–18.00 hodin

Zelený čtvrtek  2. dubna 2015 Missa chrismatis Brno – Petrov 9.00 hodin
  Sokolnice, 16.30 hodin Telnice, 19.00 hodin

Velký pátek  3. dubna 2015 Křížová cesta v zámeckém parku  9.00 hodin
  Sokolnice, 16.30 hodin     Telnice, 19.00 hodin
Bílá sobota  4. dubna 2015  Telnice, 19.00 hodin

Velikonoční neděle  5. dubna 2015  Telnice, 8.00 hodin Sokolnice, 9.30 hodin

Velikonoční pondělí  6. dubna 2015  Telnice, 8.00 hodin Sokolnice, 9.30 hodin

Neděle  12. dubna 2015 Velikonoční koncert – sbor Carmen Zábřeh  
  Telnice – farní kostel  15.00 hodin

Neděle  19. dubna 2015 Pohrávání – Brass Moravia Quintet  
  Sokolnice DpS  15.00 hodin
  Velikonoční koncert – Brass Moravia Quintet  
  Telnice – farní kostel  17.00 hodin

Vážení spoluobčané,
dne 24. dubna 2015 oslavíme 70. výročí ukončení 2. světové války v naší obci. 
V 18 hodin budou položeny věnce k pomníku padlých na návsi. Při této příležitosti také bude ve vestibulu 
základní školy odhalena pamětní deska bývalému řídícímu učiteli Emilu Šindelkovi. 

Zita Butalová, ředitelka ZŠ
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Vzpomínka
Dne 12. února 2015 zemřela ve věku 92 let paní Zdenka Pustinová, dlouholetá členka 
učitelského sboru na Základní škole v Sokolnicích. 
Na této škole působila po celý svůj profesní život od roku 1945 až do roku 1990. Svoje 
vědomosti a životní zkušenosti předávala několika generacím svých žáků. 
Byla nejen dobrou učitelkou, ale i milou kolegyní, která byla vždy ochotna poradit 
a pomoci. 
Paní učitelko Zdeničko, děkujeme! 
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Sokolnice  M.M.

Pojďme zachránit les!
Víte, že 1 tuna starého papíru zachrání 20 stromů? Žáci 

5. B to vědí, a tak začali v hodině matematiky počítat. Na 
jeden strom je potřeba 50 kg papíru, to je jasné. A po-
dle tabulky sběru papíru v letošním roce zjistili zajímavá 
čísla. „My páťáci máme 14 vlastních stromů!“ Během 
září nasbírali žáci celé školy papír za 96 stromů. To už je 
docela hezký lesík. Nejvíc měla 1. B – 22stromů. V mě-
sících říjnu a listopadu jsme přidali dalších 101 stromů. 
Tentokrát se nejvíc tužila 4. třída – 29 stromů. Takže teď 
máme les ze 197 stromů. Zatím se v něm neztratíme, ale 
brzy bude mnohem větší. Lednový sběr ještě nemáme 
spočítaný, ale už teď víme, že v průměru 100 stromů 
přibude. Děkujeme, že nám pomáháte. Vždyť mít svůj 
vlastní les není vůbec špatné. Mějte se krásně a až pů-
jdete někdy lesem, tak se nadechněte a řekněte si: „Třeba 
zrovna tenhle je ten náš“. 

Není olympiáda jako olympiáda
Ty sportovní přilákají mnoho fanoušků, každý z nich 

se těší celé dva roky. Naše olympiády mnoho fanoušků 
nemají, přesto jsou pro žáky velmi důležité, neboť se 
v nich potvrdí, jak jsou dobří v tom kterém předmětu. 
Že se páťáci vytáhli v matematice, to už víte z minulého 
čísla. Teď se uskutečnila olympiáda v anglickém jazyce 
a náš deváťák Jakub Kunovský v okresním kole vybo-
joval třetí místo. Gratulujeme!!! Následovala olympiáda 
v zeměpise, kde Lukáš Rolek v okresním kole obsadil 
sedmé místo. I to je velký úspěch a my opět gratulujeme 
a těšíme se na další výborné výsledky. 

Mgr. Jana Hrdličková

Lyžák 2015
Asi Vám nemusím připomínat, že každý školní 

rok jezdíme na lyžařský výcvik. Nejinak tomu bylo 
i letos. V druhém únorovém týdnu jsme vyjeli do 
Staré Vsi u Rýmařova v Jeseníkách, kam již tradičně 
vozíme nejen naše školní lyžaře ale i snowboardisty. 

Letošní ročník byl rekordní. Na hory odjelo celkem 
37 dětí. 

Nemá smysl, abych zde popisoval průběh výcviko-
vého týdne já. Oslovili jsme povolanější, aby se podělili 
o své dojmy – naše žáky. 

Mgr. Tomáš Struška
V neděli 8. února 2015 jsme my, žáci sedmé, osmé 

a deváté třídy usínali s myšlenkami na nadcházející tý-
den. Co nás čeká? Nezapomněl jsem lyžovat? Budeme 
mít dost sněhu? To vše brzy zjistíme.

V pondělí ráno se všichni sešli před školou a za chvíli 
se autobus vydal na cestu do Jeseníků. Po příjezdu na 
horskou chatu Orientku, vybalení věcí a seznámení 
s instruktorkou jsme vyšli na nedaleký svah. I přes naše 
obavy bylo sněhu víc než dost. Skupiny lyžařů a snow-
boardistů byly podle dovedností rozděleny na začáteč-
níky a pokročilé. 

Když jsme se vrátili ze svahu, čekala nás svačina 
a zasloužený odpočinek u bazénu. Večery jsme trávili 
společným programem jako koulovačka, fi lmy, společné 
hry, diskotéka a večerní lyžování. 

Než jsme se nadáli, byl konec a jeli jsme domů s neza-
pomenutelnými vzpomínkami.

Adéla Brejčáková a Aneta Černá, 9. třída
Někdo si může myslet, že je to každý rok to samé, ale 

tak to není! Letos to bylo opravdu úžasné. 
Dopoledne i odpoledne jsme jsme jezdili na svahu, 

my lepší jsme někdy jezdili na prknech podle svého, do-
konce i menší skokánek na 180 stupňů se tam našel.
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Karneval
Haló pane karnevale,
račte dále, račte dále.
Elce, pelce, do pekelce,
rolničky a kotrmelce.

Máme všechno na míru
z krepového papíru.
Abraka, dabraka, kouzelnice,
Karkulka, šašek, tanečnice.

Maškarní dovádění ve třídě: 
Kuřátka, Motýlci, Sluníčka a Koťátka

Všichni vás zvem hej, hej, hej,
na maškarní rej!

Každý večer jsme měli spo-
lečný program. Jednou to byla 
masivní koulovačka, jindy zas 
nějaká společná hra v prosto-
rách jídelny. Když už tu píšu 
o jídelně, s klidem mohu říct, že 
mi tam opravdu chutnalo. Ku-
chařky byly přívětivé a když jste 
jim pochválili stylový účes nebo 
že jim to sluší, daly vám i víc 
masa :-D. Válka o pokoje byla 
taky dost zábavná.

Celkově se mi lyžák líbil, 
přežil jsem ho ve zdraví a mám 
na co vzpomínat. 

Karel Linhart, 9. třída
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Sokolnické házenkářské naděje v polovině sezóny 2014/2015
Ty nejlepší sportovní týmy obvykle po první polovině sezóny hodnotí její průběh a dávají si cíle do poloviny druhé. 
Půlka března je tedy i pro naše sokolnické házenkářské naděje příležitost pochlubit se výsledky z podzimní části se-
zóny a společně s trenéry „podumat“ nad tou druhou půlkou. TJ Sokol Sokolnice má v současné době v žákovských 
kategoriích 4 týmy, od nejmladší přípravky až po nejstarší kategorii starších žáků. Ve vyšších kategoriích pak hraje 
družstvo dorostu a mužů.
Přípravka (ročníky 2006 a mladší) a minižáci (ročníky 2004 a 2005)
Tyto dvě kategorie nemají ještě svoji dlouhodobou soutěž, ale zápolí se svými soupeři na pravidelných turnajích 
Jihomoravské ligy a občas vyrazí na nějaký ten turnaj za hranice našeho kraje (Zlín, Stupava, Nové Veselí…). Také 
ještě nehrají „velkou házenou“, ale jen tzv. miniházenou, která se hraje na menším hřišti, pouze se čtyřmi hráči 
v poli a brankářem. Z Jihomoravské ligy oba týmy pravidelně vozí medaile a bylo nás vidět také za hranicemi kraje. 
Hned na začátku sezóny vyhráli minižáci Holiday Cup ve Zlíně, ze Stupavy (SK) pak v únoru přivezli bronzové 
medaile. Velkým úspěchem byl turnaj DP Stavební v Novém Veselí na začátku března, kde přípravka turnaj vy-

hrála (z 16 týmů) a také minižáci byli první 
(z 22 týmů). Odměnou nám byly dva krásné 
poháry za první místo. Přestože se nám vý-
sledkově daří, nejsou v těchto kategoriích 

93/2015

S O K O L

Dětské radovánky 2015
TJ Sokol Sokolnice pořádala 15. února 2015 „Dětské radovánky“. Letos jsme je uskutečnili ve stylu Berušek, 

které provázely děti celé odpoledne. Nejen soutěže, ale i Beruščin tanec se dětem velmi líbil. Nikdy nedovedu 
přesně spočítat počty masek, ale myslím, že kolem 85 jich určitě bylo. Nechyběla bohatá tombola, jsem přesvědčena, 

že si každé dítě určitě od-
neslo nějakou výhru. Vždy 
je to náročné odpoledne, 
hlavně proto, že se všechny 
účastníme dospěláckých Ši-
břinek. Ale úsměv a spoko-
jenost na dětských tvářích 
nám dodává energie, ještě 
aspoň na to odpoledne. 

Chtěla bych poděkovat 
všem, kteří tento maraton se 
mnou absolvují a doufám, že 
i další ročník bude úspěšný 
jako letošní, ne-li lepší. 

Iva Fricová, 
TJ Sokol Sokolnice
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výsledky vždy to nejdůležitější. Jde spíše o získání dětí pro sport a pohybovou aktivitu jako takovou, o osvojení si 
prvních házenkářských dovedností a radost ze hry. I v druhé polovině sezóny budeme pokračovat v zápasech Jiho-
moravské ligy a už se těšíme na pravidelný turnaj ve Stupavě (SK) v polovině května. Také doufáme, že se na jaře 
najdou noví zájemci o tento sport, kteří s námi začnou trénovat.
Mladší žáci (ročníky 2003 a 2002)
Mladší žáci již hrají „dospěláckou házenou“ takže je to celkem fuška uběhat celé hřiště a dát taky nějaký ten gól, 
ale i tady se nám daří. V dlouhodobé soutěži, Jihomoravské lize, mladší žáci vyhráli všech 11 zápasů a stali se tak 
vítězi podzimní části ligy. Jako vítěz ligy postupujeme do kvalifi kace tzv. Házenkářského desetiboje (společně s týmy 
z Ivančic, Uherského Hradiště a Zubří), kde si to rozdáme o postup mezi nejlepší týmy v ČR. Tato kvalifi kace pro-
běhne 21. března 2015 v Ivančicích a kromě zápasů s našimi soupeři budeme ještě soutěžit např. v hodu na cíl, hodu 
do dálky, překážkové dráze, driblingu a jiných házenkářských dovednostech. Držte nám palce. Kromě Jihomoravské 
ligy také mladší žáci sehráli v rámci přípravy různé turnaje např. v Novém Veselí, Stupavě, Přerově či na KP Brno 
a vždy patřili k té lepší polovině startovního pole. Ještě více než výsledky ale těší předvedená hra mladších žáků, 
kteří se snaží hrát rychlou házenou plnou nasazení a bojovnosti, kde není nouze i o pěkné házenkářské akce. Přijďte 
se na nás někdy podívat. Do druhé poloviny sezóny jdeme s cílem udržet první místo v Jihomoravské lize a příjemně 
překvapit v kvalifi kaci Házenkářského desetiboje.
Starší žáci (ročníky 2000 a 2001)
Starší žáci odehráli také Jihomoravskou ligu – s bilancí dvě výhry a sedm proher. Po podzimní části jsou zatím 
v tabulce devátí, ale určitě mají na to posunout se na jaře v tabulce výše. Některé zápasy jsme prohráli velmi těsně 
a smolně. Tým byl také často nekompletní kvůli marodce, takže museli pomoct kluci z mladších žáků, ale ti přes 
veškerou snahu nemohli nahradit starší spoluhráče. Tým má určitě na to být v poklidném středu tabulky, kam se, 
doufejme, v jarní části posune.
V současné době běhá v sokolnickém dresu v žákovských kategoriích po házenkářském hřišti 35 kluků a holek, kte-
rým se věnuje 6 kvalifi kovaných trenérů, takže by se mohlo zdát, že o budoucnost sokolnické házené je postaráno. 
Není to však úplně pravda. Momentálně nám chybí zcela děti ročníku 2007 a mladší. Že by v Sokolnicích nebyly? 
Také tým trenérů by určitě rád přivítal nové posily do svých řad. Nezkusíte to?

Pokud hledáte podrobnější pravidelné informace o žákovských týmech, najdete je na www.hazenaminisokolnice.
banda.cz,  nebo přijďte na jaře na házenkářské hřiště vždy v pátek od 16.30 hodin.

Za TJ Sokol Sokolnice Libor Koníček

H I S T O R I E

Velkolepá fundace, zřízena od Františka hr. z Dietrichšteina, pána na Boskovicích, Sokolnicích a Zábrdovicích
pokračování z minulého čísla

V sedmém roce věnovány jsou úroky 2500 zl. k jiným účelům, a rozdělí se takto: 500 zl. obdrží na přilepšenou 
zasloužilý letitý správce duchovní z diecéze Olomúcké, který nad jiné pilným konáním povinností svých vynikal; 
500 zl. obdrží správce duchovní taktéž vynikající z diecéze Brněnské; 500 zl. obrátí se na zakoupení knih českých ob-
sahu náboženského, mravního a hospodářského, ježto se rozdají v obcích; 200 zl. ustanoveno jest za odměnu dvěma 
starostům obecním, kteří byli nejpilnější v plnění povinností svých a přičinili se s prospěchem o rozumné provozování 
hospodářství ve svých obcích; 200 zl. určeno učiteli, kterýž sobě o nábožné a mravné vychování mládeže zvláštních 
zásluh dobude; 200 zl. ustanoveno na zakoupení premií školních a na dary při zkouškách; 200 zl. věnováno tomu, 
kdo domkáře a vůbec majetníky menších pozemků přivede k provozování nějaké živnosti vedlejší, kterouž si živobytí 
své zlepšili, a nebylo-li by takového kandidáta, tedy se dá tato suma na podporu nadějným studujícím, ostatních pak 
200 zl. zůstavuje se držiteli panství Boskovického, každé doby, aby je dle vůle své, však ve smyslu zakladatele fun-
dace k podobným účelům obrátil. Osmého roku přijde při rozdávání úroků opět pořádek na obce. Patronát fundace 
častořečené svěřil zakladatel držitelům panství Boskovického, Sokolnického a Zábrdovického každé doby, jimiž jsou 
na ten čas zeťové jeho: Alfons hrabě z Mensdorffu a Vladimír hrabě Mitrovský. Návrhy pak činiti, kterým chudým 
a kterým osobám zasloužilým a jinak toho hodným sumy vyměřené uděliti se mají, přísluší dle nadacího listu výboru 
zvláštnímu, skládajícímu se za předsedání úředníka panského, k tomu zmocněného, ze správců duchovních a starostů 
obecních. Úřadové císařští nemají v příčině té fundace ani co patronátu ani co rozdělování peněz se týče, ni žádné 
působnosti a moci. Blahodějné toto nadání posud nevešlo ve skutek, aniž vůbec o něm známosti nabyli ti, k jichž 
dobrému zřízeno jest, poněvadž zakladatel ustanovil, aby se z úroků základního kapitálu 125.000 zl. zapravovaly 
nejprve pense jeho úředníkům a jiné remunerace, a teprve až pensí a remunerací ubude tolik, že zůstane 2.500 zl. 
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nedotknuto, aby se fundace uvedla v skutečnost. Mezi tím má přebytek úroků po zapravení pensí připadnouti klášteru 
Alžbětínskému na Starém Brně. I jest se nadíti , ježto od zřízení fundace té prošlo již osmnáct let, že páni patronové od 
původce jejího nad ní ustanovení, nyní usilovně k tomu se přičiní, by co nedříve stala se skutkem a přišla k požívání 
oprávněnců. Ku konci této zprávy přidáváme krátké připomenutí k životu spanilomyslného tvůrce tohoto veledůleži-
tého nadání.

Hrabě František Xaver z Dietrichšteina, poslední potomek rodu svého, jenž po 200 let byl v držení panství Bos-
kovického, narodil se 9. července roku 1774 a uvázal se po smrti otce svého hr. Františka r. 1813 u vládu dotčeného 
panství. Jakož výše vyložený list fundační svědčí a na jeho panství vůbec se uznávalo, byl muž vzdělaný, nábožný 
a lidumilovný, zvláštní dobrodinec chudých a trpících, podporovatel študujících a napomáhatel všeho dobrého. V Bo-
skovicích vystavěl roku 1819 nádherný zámek a r. 1845 přestavěl tamtéž s velikým nákladem kostel farní. Jak velice 
na srdci mu leželo blaho obecného lidu, o tom nejlepší svědectví dává řečený list fundační, v němž kapitál 12.500 zl. 
ustanovil na zjednávání knih poučných pro lid v jazyku jeho mateřském. Tomuto muži ušlechtilému věnoval r. 1836 
p. A. Šembera svou historii pánů z Boskovic, kterouž dedikaci knihy české on s vlídnou laskavostí přijal a spisovatele 
štědře odměnil. Zemřelť 17. června 1850, zůstaviv tři dcery, hraběnku Marii (nar. 1819), Antonii (nar. 1821) a There-
sii (nar. 1823), z nichž tyto dvě poslednější, provdané za hrabata Vladimíra Mitrovského a Alfonsa z Mensdorffu, již 
také smrtí sešly (hr. Antonie 3. prosince 1847 a hr. Theresie 9. prosince 1856).

Sláva budiž jeho nepominutelné památce! Vysvětlivky: remunerace = peněžitá odměna k platu
dedikace = věnování, připsání

16. březen 1939 – okupace Čech, Moravy a Slezska nacistickým Německem …
… pro zbytek okleštěného území Koruny České (Slovensko vyhlásilo 14. března samostatný Slovenský štát 

a zbytek Podkarpatské Rusi okupovalo Maďarsko) znamenalo toto datum vyvrcholení podlé zrady „spojenců“ 
Anglie a Francie a zároveň i porušení Mnichovské dohody nacistickým Německem. Ano, doslova jak hyeny, snažili 
se naši báječní sousedé urvat pro sebe co největší kus naší krásné země... odhodlání obyvatel bylo po potupném 
diktátu dne 29. září 1938 v Mnichově na bodu mrazu a započal morální marast, ze kterého se naše národy vzpama-
továvají dodnes.

Stohy papírů byly popsány, vášnivých projevů a omluv bylo vysloveno bezpočet, dodnes se historici a politici přou 
o to, co by bylo kdyby... pojďme si připomenout pár faktů, které těmto událostem předcházely.

Na pozadí politických změn v sousedním Německu ve třicátých letech minulého století rozhodla tehdejší vláda 
o budování stálého pohraničního opevnění, počínaje pěchotními bunkry vzor 37, tzv. Řopiky (zlidovělý název podle 
Ředitelství opevňovacích prací…), pokračujíc podzemními pevnostmi (např. pevnost Hanička v Orlických horách) 
a dělostřeleckými tvrzemi. Opevnění se táhlo podél celé hranice sousedící s Německem a Rakouskem (od Třince až 
po Bratislavu) a téměř celé hranice s Maďarskem (od Kamenice po Mukačevo). Byla zbudována i tzv. vnitřní linie 
lehkého opevnění, táhnoucí se z Liberce na severu Čech až k Suchdolu na jižní hranici. Pevností bylo do roku 1938 
vybudováno téměř 10.000. Původní plán počítal s kompletním dokončením v roce 1952. Leč – československá vláda 
míní, Německo a spojenci mění…

Dne 19. září 1938:  Vlády Anglie a Francie vyzvaly (takto si, prosím, představovaly tyto státy spojenectví…)
československou vládu k odstoupení pohraničí s německy mluvícím obyvatelstvem Německu, Československo 
odmítá.

Dne 23. září 1938: „Vláda republiky Československé vyhlašuje podle § 57 odst. 1 a 3 zákona ze dne 13. května 
1936, č. 131 Sb.z. a n., o obraně státu, den 23. září 1938, jimž byla nařízena prezidentem republiky podle § 23 bran-
ného zákona mobilizace, za den vstupu státu Československého do branné pohotovosti.“ Za 24 hodin se hlásily ke 
svým útvarům díky obrovské disciplinovanosti a nadšení téměř tři čtvrtiny povolanců z celkového počtu 1.250.000 
(zhruba 125.000 záloh nenastoupilo, nikoho asi nepřekvapí, že to byli převážně Němci... na druhé straně ovšem 
stejný počet Němců výzvu k mobilizaci uposlechlo!). K dispozici dále bylo 350 tanků, 5.000 dělostřeleckých hlavní 
a 950 letounů.

Dne 30. září 1938: Těsně po půlnoci podepsaly vlády Německa, Anglie, Francie a Itálie Mnichovskou dohodu – 
dohoda pro tyto státy, pro Československo diktát, zrada a špinavá politika… Za necelých 24 hodin si svoji politickou 
polívčičku přihřála i polská vláda s ultimátem, požadujícím značnou část Slezska.

Do deseti dnů od podpisu musela Československá armáda podle Mnichovského diktátu opustit všechny vojenské 
objekty. Zrazena, oslabena a ponížena, klesla republika na kolena.

Ve dnech 14.–16. března 1939: Okupace zbytku Čech, Moravy a Slezska a vyhlášení Protektorátu  Böhmen und 
Mähren

A osud vojenských pevností? Odráží osud našich národů po okupaci. Během války byla část bunkrů, hlavně těch 
ve vnitrozemí, zasypána, zničena, znehodnocena, aby se tak zabránilo možnému odboji. Na části obranné soustavy 
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České korunovační klenoty v Brně
(z kroniky sokolnických seniorů)

O tom, že i v pozdním věku mají senioři zájem o historii naší vlasti, svědčí nebývalý zájem o vystavené repliky 
českých korunovačních klenotů v Brně. O těchto historických skvostech se v ČR učí děti již od školních let a říká se, 
že každý správný Čech by je měl alespoň jednou za život i spatřit. 

A tak se naše skupina skládající se nyní již nejen ze seniorů ze Sokolnic, ale i z Brna, Újezda i z Telnice rozhodla 
tuto unikátní výstavu navštívit. Vystavené repliky korunovačních klenotů jsou součástí expozice o době Karla IV., 
od jehož narození uplyne příští rok 700 let. Autorem těchto replik je šperkař Jiří Urban a manželé Blanka a Matúš 

Cepkovi z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. 
Výstava je umístěna v Letohrádku Mitrovských na Starém Brně 

v blízkosti augustiniánského kláštera. Stavba byla postavena v letech 
1779–1794 v dekorativním stylu Ludvíka XVI., jako letní odpočinkové 
sídlo rodiny Mitrovských. Nechal ho postavit příslušník tohoto staro-
bylého rodu, pocházejícího z Nemyšle u Mitrovic. Svobodný pán hrabě 
Antonín Arnošt byl příslušníkem uherské větve tohoto rodu. 

Protože jsme byli předem ohlášeni, věnoval se nám průvodce Mgr. Petr 
Lukas opravdu vzorně. Provedl nás celou expozicí a poskytl zajímavý 
výklad o životě a době Karla IV. a největších skutcích, které vykonal. 
Výstava trvá do konce měsíce března a vřele ji všem doporučujeme.

Plni nových zážitků a informací jsme procházkou přes Mendlovo ná-
městí došli až na Špilberk, kde jsme si poslechli v pravé poledne zvonko-
hru a za překrásného slunečného odpoledne jsme se vraceli brněnskými 
ulicemi až k chrámu sv. Jakuba. Historií o malém mužíčku, který je vy-
tesaný u jednoho z oken kostela, jsme se rozloučili s dobrým pocitem, 
že i tento únorový výlet se nám vydařil.
Zdroj: internet  M. M.

A K T I V N Í  S E N I OŘ I

připadlé po záboru Německu byla zkoušena bojová technika nacistů a hlavně velké objekty se staly cílem zkoušek 
nových zbraní. A v poválečném období komunisté neměli nejmenší zájem jakkoli připomínat toto období českoslo-
venské historie, prvorepublikový obranný systém tudíž chátral a jednotlivé bunkry a pevnosti si pomalu brala nazpět 
příroda … výjimku tvořila tvrz Hanička, kterou přebudovali a využívali komunisté jako hlavní sídlo Kahanu I-II 
(Hlavní správa rozvědky Stb v době případného válečného stavu). V dnešních dnech je tvrz Hanička přístupná ve-
řejnosti a nalézá se v ní muzeum historie opevnění pohraničí. A v neposlední řadě je díky nadšení několika amatérů 
rekonstruován a zpřístupněn bunkr R-S-87. Návštěva bunkrů a pevností v Orlických horách je nezapomenutelný 
zážitek, možnost na vlastní oči vidět a doslova si osahat historii je silnější, než jakýkoliv suchý výklad ve škole, či 
dokument v televizi… 

Laďa Žilka

Bruslení u Olympie
Komise pro mládež a sport uspořádala dne 17. února 

2015 bruslení na kluzišti v areálu Olympie. 
Celkem se zúčastnilo 18 dětí, společně s Miloslavem 

Mariánkem, který zajistil pedagogický dozor. 
Dopravu bez náhrady obstaral Luboš Král a Josef 

Drda. Úhrada nákladů na kluziště byla uhrazena z roz-
počtu komise. 

Kontakt:
předseda komise Luboš Král, 
telefonní číslo 776 438 338
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Březen je měsícem, kdy se včelaři při pohledu na hromadný prolet rozbuší srdce. Je to také tzv. „včelařské před-
jaří“, kdy po hromadném proletu se provádí základní prohlídka za účelem zjistit stav plodování matkou, množství 
zásob a celkově stav vlhkosti vysrážením vodní páry vzniklé ze strávených zásob a nemožnosti jejího odvětrání, kdy 
např. dříve pilinami izolovaný úl může obsahovat i 5 litrů vody. Včely podle poledních teplot začínají sběrem pylu 
z jívy, podbělu a sněženek. V případě ztráty matky se provádí obvykle pospojováním, při nedostatku zásob se dokrmí 
nevyužitými zásobami od vedlejších včelstev, nebo rozpuštěným cukrem ve vodě a stanoviště bez zdroje vody se 
vybaví napajedlem. Jednotliví včelaři jsou ve svých organizacích vyrozuměni o stavu napadení jejich včelstev roztoči 
a podle toho se pak provádí tzv. nátěry plodu, kdy účinná látka je schopná prostoupit i k zavíčkovanému plodu. Mu-
síme si uvědomit, že hlavní problém je v řetězeném vývoji roztoče, který pro svůj úspěšný vývoj využívá ještě neza-
víčkovaného plodu, do které naklade vajíčka. Z těchto se obvykle vylíhne s nově narozenou včelou jeden samec a čtyři 
samice roztoče, a tím se zabezpečí rychlejší zamoření včelstva. A kromě samotných včel dělnic, mají ve velké oblibě 
plod trubce, který po zavíčkování včelaři ze včelstva odstraní, včetně těch roztočů a tím včelstvu pomohou. A hlavní 

problém je v tom, že tak jak 
za doby moru byl tento 
roznášen infi kovanými ble-
chami, tak podobně je to 
u infi kovaných roztočů 
různými viry. A ještě zají-
mavější je, že nemocemi 
oslabená včelstva jsou vy-
lupována těmi zdravými, 
které si právě tuto nákazu 
včetně roztočů donesou 
kromě sladkého lupu domů.

Ideální pro co největší 
likvidaci roztočů je období, 
kdy matka neklade a roztočí 
samice nemá kam naklást 
vajíčka. Tímto obdobím 
je zima, kdy je zastaveno 
kladení matky. Ale když se 
podíváme dva roky po sobě 
a šli se drze podívat do včel, 
tak jsem přesvědčen, že 
v kladení matky vůbec ne-
přestaly a tím se prohlou-
bilo ještě větší napadení 
roztočem.

Stále se zabýváme rozto-
čovou nákazou, ale kromě 
této je větším strašákem mor 
včelího plodu, který je za-
tím řešen kompletním spá-
lením včelstev. K zamezení 
jeho šíření je nutné v tomto 
roce pro převozy mezi ob-
cemi vyšetření na mor. Nej-
častějším zdrojem nákazy 
moru je použití darovaných 
starých úlů a zařízení. Ale 
buďme optimisty, věřme 
v odpovědnost členů spolku 
a těšme se už na jaro. 

Václav Hůrka

133/2015
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Motto: Pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí,
abychom se nemuseli stydět, až k nám přijde návštěva.

Garant akce: Obec Sokolnice
Organizátor: Myslivecké sdružení Na Zlatém potoce

Bližší informace: Richard Janoušek, tel. číslo 721 117 737

JARNÍ ÚKLID
SOKOLNIC

18. 4. 2015

Sraz: 9.00 hodin
Místo: u základní školy
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Periodický tisk územního samosprávného celku 
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice, 
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Nemá žádné regionální mutace.

Náklad 850 výtisků.
Určeno k bezplatné distribuci.

Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.
Evidenční číslo tisku přidělené 
MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání 20. 3. 2015. 
Příspěvky můžete odevzdávat 
na Obecním úřadě Sokolnice 
nebo posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 4 je 10. 4. 2015.
Kontakt inzerce: 
Ivanka Hamanová, e-mail: hamanova@sokolnice.cz
Elektronická verze Sokolnického zpravodaje, 
termíny uzávěrek a vydání jsou umístěny 
na webových stránkách www.sokolnice.cz

Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. 
Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány.
Komise neodpovídá za obsah inzerce.

Grafi cká příprava, sazba a tisk:
Střední škola grafi cká Brno
Šmahova 110, Brno-Slatina,
telefon: 548 211 313

Kulturní komise 
si dovoluje oznámit občanům, 
že z důvodu velkého zájmu 
přidává na sobotu 25. dubna 2015 

ZÁJEZD DO POLSKA
Zájemci se mohou přihlásit 
každé pondělí na sokolovně 
v době od 19.00 do 20.00 hodin 
nebo u členů komise.

Zájezd na hrad Karlštejn 
19. září 2015 byl již obsazen, 
proto byl objednán ještě jeden autobus. 
Je možné přihlásit se.

Dobrovolnická akce „Ukliďme Česko“ vychází z mezinárodně osvědčeného modelu „Let's Do It!“. Tento typ úkli-
dových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků.
Loňský úspěšný ročník byl oceněn Ekologickým Oskarem. Letošní úklid se uskuteční 18. dubna 2015.
Cílem pro rok 2015 je nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit ještě více černých skládek, ale i rozšířit 
povědomí o této akci mezi širokou veřejnost a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek 
a nepořádku kolem nás.

Měsíc březen v naší honitbě
V březnu vstupuje do přírody nový život. Příroda se probouzí ze zimního spánku a při procházce honitbou je v ní 

hned veseleji. Začínají kvést jarní byliny, keře a stromy. V revíru můžeme spatřit první zajíčky a setkáváme se tzv. – 
posly jara. Přilétají skřivani, špačci, holubi, husy nebo sluky. 

Probíhá bažantí tok – předvádění naparáděného šatu i hlasitého volání, bývají často vyvrcholeny soubojem 
o území i bažantí slepičky. Kachny březňačky, které si na podzim našly svého partnera začínají hnízdit. Hnízdo bývá 
na nejrůznějších místech, především na březích vod, ostrůvcích, ale i dál od vody. Samice obvykle klade 9–13 vajec.

Srnčí zvěř přechází na zelenou potravu. U srnců můžeme pozorovat parožení a v těle samic probíhá vývoj plodu, 
který přijde na svět v květnu až červnu.

Březnem končí jeden myslivecký rok a začíná myslivecký rok nový. K 31. březnu 2015 uzavře myslivecký hospo-
dář mysliveckou evidenci hospodaření v honitbě za uplynulý rok.

Plánuje se myslivecký rok nový. Důležitou částí plánování je každoroční sčítání zvěře, které pro naši honitbu při-
padlo na 7. března 2015. Sčítání probíhá metodou pozorování zvěře. Po honitbě se rozmístí dostatečný počet sčítačů, 
ti zaujmou svá místa v okolí krmelců a ochozů. Zapisují se počty, eventuelně pohlaví, čas příchodu a odchodu zvěře. 
Tyto údaje se pak jednotně kumulují do výsledné podoby. Tomáš Weiss

 ► 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

M Y S L I V C I
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CITY
100 volných minut

     mobilního volání každý měsíc

Pokud si objednáte náš spolehlivý 100 Mb za 490 Kč, nebo 1000 Mb internet za 690 Kč,
dostanete navíc SIM kartu, na kterou vám každý měsíc přidáme 100 volných minut 

pro volání do pevných i mobilních sítí v ČR zdarma. Po provolání volných minut voláte 
do pevných i mobilních sítí jen za  1,49 Kč včetně DPH.  SMS jsou také za 1,49 Kč.

Akce není časově omezena. Volání vám budeme poskytovat dokud si to budete přát.

100 volných minut, HD kabelovou televizi, spolehlivý 30 Mb internet
a 200 volných minut volání z pevné linky najdete také v balíčku MENŠÍ

Celý balíček jen za 550 Kč

VIVO CONNECTION spol. s r.o.     http://www.citymail.cz     info@vivo.cz     515 537 537

Přijďte si vše nejdřív vyzkoušet do naší prodejny ve Šlapanicích vedle Alberta

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON, MOBIL

za 0,- Kč

V našich prodejnách a na internetu také nabízíme mobilní telefony za výhodné ceny 
od mobilního operátora. K objednání také na internetu na http://www.citymail.cz, odkaz DIGIMAX


