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Vzpomínková akce ke 210. výročí Bitvy tří císařů 
Je pátek, 4. prosince 2015, podvečer 
a právě byla zahájena vzpomínková 
akce ke 210. výročí Bitvy tří císařů – 

„Dobytí sýpky“. Žáci Základní školy 
Sokolnice, za hudebního doprovodu 
paní učitelky Teterové, zazpívají tři 
tematické písně a příjemně tak na-
vodí atmosféru pro následující in-
scenaci dobové bitvy. Ukázky Bitvy  
o sokolnickou sýpku je přítomno té-
měř 70 italských vojáků (ti jsou ve 
francouzských uniformách) a zhruba 
15 polských vojáků (kteří jsou v uni-
formách ruské armády), zastupující 
spojenecké vojsko. Účast vojáků 
umožnila společnost Austerlitz. Bi-
tva o sokolnickou sýpku začíná…

Jak to bylo ve skutečnosti  
2. prosince 1805
V šest hodin ráno opustily Rajhrad 
Friantova pěší a Bourcierova jízdní 
divize III. sboru francouzského mar-
šála Davouta. Tyto dvě jednotky měly  

podle nových rozkazů posílit osa-
moceného generála Legranda u So-
kolnic a Telnice. Před devátou hodi-

nou k Sokolnicím konečně dorazila  
2. kolona generála Langeronona, 
která bez pozdržené Kamenského 
brigády momentálně disponovala 
zhruba 7000 vojáky. Ačkoli ruský 
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velitel ve vesnici nespatřil větší 
protivníkovy síly, nesnažil se útok 
uspěchat a vyčkal, až se na jeho 
pravém křídle ukáže 3. Przybys-
zewského kolona s 10 000 muži  
a 30 děly, která z Prateckého návrší 
sestupovala chvíli za jeho jednot-
kami. Mezitím nechal své oddíly se 
ve dvou sledech rozvinout do linie 
a rozmístil třicet děl, která ihned 
zahájila palbu. Jakmile začalo čelo 
Przybyszewského jednotek zaujímat 
své pozice, vyrazil Langeron obsa-
dit Sokolnice, 3. kolona posléze 
udeřila do prostoru u sokolnického 
zámku. Celý zdejší sektor však bránil 
pouze 26. lehký pluk a Francouzi byli  
v krátké době přinuceni ustoupit až 
na svahy za západním okrajem Sokol-
nic, kde se pravděpodobně odehrály 
první vážnější srážky. Nicméně i zde 
byl francouzský odpor brzy zlomen 
a v 10.00 hodin se zdálo, že ruské 
jednotky prorazí skrz protivníkovu 
obranu. V tu chvíli však na bojiště do-
razila pěší Friantova divize náležející  
k III. sboru maršál Davouta. 48. a 111. 
pluk přešly do okamžitého útoku a za 
využití momentu překvapení vytla-
čily Langeronovy a Przybyszewského 
jednotky ze svahů až do Sokolnic  
a jejich okolí. Začal tuhý boj o vesnici 
vedený dům od domu, v němž však 
silnější ruské jednotky začaly získá-
vat převahu. Po tři čtvrtě hodinovém 
zápolení se k francouzskému útoku 

připojily i 15. lehký a 33. řadový pěší 
pluk. Boje v okolí vesnice pak trvaly 
celé dopoledne, teprve po poledni se 
francouzská pěchota, krytá Margaro-
novým a Bourcierovým jezdectvem, 
kvůli přeskupení sil stáhla směrem 
k Otmarovu. Rusům zůstaly v rukou 
Telnice i Sokolnice, Davout a Legrand 
však splnili svůj úkol přesně podle 
Napoleonova očekávání. Buxhöwde-
novy kolony zůstaly v prostoru podél 
Zlatého potoka, což umožnilo poža-
dované zakončení obchvatného ma-
névru. Sokolnice s hlavními opěrnými 
body zámeckou sýpkou, zámkem  
a bažantnicí byly středem obrany již-
ního křídla francouzské armády. Sem 
byly vrženy hlavní síly spojenců. Po 
bitvě byla sýpka, monumentální ba-
rokní užitková stavba, vězením pro 
400 Rusů a v polích za ní pohřbili 
poddaní padlé do šachtových hrobů. 
Další údajný hrob označuje smírčí 
kříž v ulici pod kopcem Stráž, něko-
likrát ovšem přesunutý. Na obvodové 
zdi bažantnice u okresní silnice do 
Kobylnic označuje pět značek v po-
době křížů stanoviště pěti francouz-
ských děl… (Zdroj: Wikipedia)
Motivační hudbu před zahájením 
bitevní ukázky pouštěl a osvětlení 
sýpky a okolí zajistil pan Michal Ku-
čera. Interpretem písní je pan Jaro-
mír Jakubec, žijící v Újezdě u Brna. 
Občerstvení bylo umožněno prostřed-
nictvím OÚ za bezplatné pomoci so-

kolů (jmenovitě V. Kotolan, P. Mifek, 
R. Palán, Z. Jirgala, P. Kocourek,  
M. Kučera).
O bezpečnosti diváků se postaral JDH 
Sokolnice a strážník Obecní policie. 

Ohňostroj
Podvečerní akce je na závěr ukon-
čena komponovaným ohňostrojem, 
jehož zajímavá barevná kreace, pod-
barvená hudbou, byla uskutečněna  
v režii pana Milana Pantůčka.
Poděkování si zaslouží pracovnice 
MŠ za pomoc s přípravou občerst-
vení, členové TJ Sokol za zapůjčení 
lavic a stolů a pracovníci OÚ za oběta-
vou práci v rámci průběhu celé akce.
Zvláštní poděkování patří majitelce 
sýpky pí Jolaně Zouharové za umož-
nění realizace bitevní ukázky v jejím 
objektu. 
Celou akci, jejímž pořadatelem byl 
OÚ Sokolnice, moderoval pan Petr 
Filip.
ČT natočila pro svůj pořad Týden  
v regionech zajímavou reportáž  
s názvem „Zapomenutá místa  
u Slavkova“ a mimo jiná místa v regi-
onu Austerlitz věnuje část reportáže 
i sokolnické Sýpce. Celou reportáž 
najdete na zdroji YouTube: https://
youtu.be/NJfxcjljNlI
Video s vystoupením žáků před bi-
tvou najdete na zdroji YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v 
=OxB_81cq0MQ -Laďa Žilka-

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
V úterý 15. prosince 2015 se v kavárně restaurace  
U Husara uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva. 
Zastupitelé projednali tyto body:

1. Rozpočet obce Sokolnice na rok 2016. Návrh  
rozpočtu byl opakovaně projednán radou obce.  
Finanční výbor jej projednal dne 26. listopadu 2015  
a doporučil ke schválení. Návrh rozpočtu byl zveřejněn  
na úřední desce Obecního úřadu Sokolnice (a na  
www.sokolnice.cz) od 23. listopadu 2015 do 15. pro-
since 2015. Rada doporučila zastupitelstvu svěřit radě 
pravomoc provádět rozpočtová opatření v průběhu roku 
2016 v plném rozsahu dle § 16 zákona 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v plat-
ném znění. Rada taktéž doporučila zastupitelstvu uložit  
starostovi, aby zabezpečil provedení veškerých účetních  
a finančních operací souvisejících s přijetím dotací  
a s rozhodnutími orgánů obce v období od 16. prosince 
2015 do 31. prosince 2015 s tím, že příslušná rozpoč- 

tová opatření a změny rozpisu rozpočtu budou  
provedeny v měsíci lednu 2016 a budou zapracovány 
do evidence a finančních výkazů za rok 2015. Vzhledem 
k tomu, že součástí rozpočtu obce je i příspěvek zříze-
ným příspěvkovým organizacím, doporučila rada stano-
vit závazné využití tohoto příspěvku. Rada navrhla uložit 
oběma školám, aby předložily obci do 29. února 2016 
jejich rozpočet. Rada doporučuje předložené usnesení 
schválit. 
Zastupitelstvo obce schválilo předložený návrh rozpočtu 
obce Sokolnice na rok 2016.

2. Schválení obecně závazné vyhlášky. Rada navrhla 
zastupitelstvu schválit novou OZV číslo 01/2015 o míst-
ních poplatcích (odpad). Zastupitelstvo obce schválilo 
Obecně závaznou vyhlášku číslo 01/2015 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (sazba poplatku činí 550 Kč za osobu, tak jako  
v loňském roce). Zastupitelstvo obce uložilo starostovi 
obce zaslat tuto vyhlášku ke kontrole zákonnosti nepro-
dleně po jejím vyhlášení.
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3. Schválení „Zásad pro poskytování náhrady mzdy  
a ušlého výdělku členům Zastupitelstva obce Sokol-
nice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě 
uvolněni  v roce 2016“. Podle zákona o obcích je povin-
ností zastupitelstva každoročně vydat na další rok tyto 
zásady. V praxi nebyly nikdy použity, ale zákon obci tuto 
povinnost ukládá. Rada doporučila předložené usnesení 
schválit. 
Zastupitelstvo obce tedy schválilo Zásady pro poskyto-
vání náhrady mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitel-
stva obce Sokolnice, kteří nejsou pro výkon své funkce 
dlouhodobě uvolněni v roce 2016. 

4. Prodej pozemků u Balatonu. Obec obdržela žá-
dost od společnosti GoodRemont s.r.o., vlastníka vět-
šiny staveb u Balatonu, o odprodej obecních pozemků: 
P.č. 1674/13, o výměře 17 m2, ostatní plocha, jiná plo-
cha, p.č. 1674/14, o výměře 10 m2, ostatní plocha, jiná 
plocha, p.č. 1674/15, o výměře 35 m2, ostatní plocha, 
jiná plocha, p.č. 1689/1, o výměře 1.160 m2, vodní plo-
cha, tok přirozený, p.č. 1689/21, o výměře 1.189 m2, 
vodní plocha, nádrž umělá, p.č. 1689/36, o výměře 504 
m2, vodní plocha, nádrž umělá, p.č. 2394, o výměře 
4.108 m2, travní porost. Celkem tedy pozemky o výměře 
7.023 m2. Podle posudku soudního znalce je hodnota 
obecních pozemků dle cenového předpisu 349.820 Kč, 
jejich tržní hodnota činí 1.611.600 Kč. Rada doporu-
čila schválit odprodej výše uvedených pozemků za tržní 
hodnotu, která činí 1.611.600 Kč. Zastupitelstvo obce 
Sokolnice vzalo na vědomí, že záměr prodeje výše uve-
dených pozemků byl zveřejněn zákonným způsobem od 
10. listopadu 2015 do 30. listopadu 2015 a  schválilo 
jejich prodej za těchto podmínek:

 ¾ Prodávající: Obce Sokolnice
 ¾ Kupující: GoodRemont s.r.o., IČ: 03789128, Kaprova  

 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
 ¾ Kupní cena: 1.611.600 Kč.
 ¾ Celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při pod- 

 pisu kupní smlouvy.
 ¾ Prodávající uhradí daň z nabytí nemovitostí.
 ¾ Kupující uhradí náklady na sepis smlouvy a kolkovou  

 známku za vklad do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi informo-
vat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva nejpozději do  
15. ledna 2016. Zastupitelstvo obce ukládá staros-
tovi realizovat tento majetkoprávní úkon nejpozději do  
29. února 2016.

5. Žádost o zpracování územní studie na ulici Kra-
kovská. Nově vydaný územní plán nabyl účinnosti dnem 
1. května 2014. V článku A.3.3 Vymezení zastavitelných 
ploch a ploch přestavby tento ÚP stanoví, že u některých 
zastavitelných ploch a ploch přestavby je nutné zpraco-
vat tzv. územní studii. To se týká i území označeného 
jako Z6.
Obec obdržela žádost o zpracování územní studie na 
tuto lokalitu. Podle návrhu projektantů jsou předpo-
kládané náklady na zpracování této studie vypočteny 
na částku 95.590,- Kč. Projektanti současně uvádí, že 
dominantním problémem této lokality bude vyřešení 

dopravy. Rada doporučila zastupitelstvu studii pořídit  
za předpokladu, že 100% nákladů uhradí žadatel před 
zahájením prací. 
Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením územní  
studie na lokalitu, označenou v platném Územním  
plánu Sokolnice jako Z6. Zastupitelstvo obce souhlasí, 
aby funkci pořizovatele této územní studie vykoná-
val Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení 
územního plánování a památkové péče, a to jako obec 
s rozšířenou působností (ORP). Zastupitelstvo obce pod-
miňuje pořízení této územní studie úhradou nákladů  
ve výši 95.590 Kč. V případě, že náklady na pořízení  
této územní studie budou nižší než 95.590 Kč,  
vrátí obec rozdíl obou finančních částek žadateli nej-
později do 15 dnů ode dne vložení dat o této studii  
do evidence územně plánovací činnosti. Zastupitelstvo 
obce ukládá starostovi obce požádat MěÚ Šlapanice  
a Atelier Projektis o pořízení územní studie nejpozději  
do patnácti dnů poté, co obec obdrží finanční prostředky 
ve výši 95.590 Kč jako úhradu nákladů na zpracování 
územní studie. 

6. Žádost o zpracování územní studie na ulici Šlapa-
nická. Nově vydaný územní plán nabyl účinnosti dnem 
1. května 2014. V článku A.3.3 Vymezení zastavitelných 
ploch a ploch přestavby tento ÚP stanoví, že u některých 
zastavitelných ploch a ploch přestavby je nutné zpraco-
vat tzv. územní studii. To se týká i území označeného 
jako Z4. Obec obdržela žádost o zpracování územní stu-
die na tuto lokalitu. Podle návrhu projektantů jsou před-
pokládané náklady na zpracování této studie vypočteny 
na částku 181.000 Kč. Jedná se o rozsáhlou lokalitu  
o výměře 6,67 ha. Rada doporučila zastupitelstvu studii 
pořídit za předpokladu, že 100 % nákladů uhradí žadatel 
před zahájením prací. 
Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením územní studie 
na lokalitu, označenou v platném Územním plánu Sokol-
nice jako Z4. Zastupitelstvo obce souhlasí, aby funkci 
pořizovatele této územní studie vykonával Městský úřad 
Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování 
a památkové péče, a to jako obec s rozšířenou působ-
ností (ORP). Zastupitelstvo obce podmiňuje pořízení této 
územní studie úhradou nákladů ve výši 181.000 Kč.  
V případě, že náklady na pořízení této územní studie 
budou nižší než 181.000 Kč, vrátí obec rozdíl obou fi-
nančních částek žadateli nejpozději do 15 dnů ode 
dne vložení dat o této studii do evidence územně plá-
novací činnosti. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi 
obce požádat MěÚ Šlapanice a Atelier Projektis o poří-
zení územní studie nejpozději do patnácti dnů poté, co 
obec obdrží finanční prostředky ve výši 181.000 Kč jako 
úhradu nákladů na zpracování územní studie. 

7. Změna územního plánu obce. Rada obce na-
vrhla zahájit práce na aktualizaci územního plánu naší  
obce.
ZO schválilo návrhy změnu územního plánu v následu-
jících bodech: 

 ¾ koeficient zastavění – v nové zástavbě navýšit koefici-
ent na 35 %, ve staré zástavbě koeficient neuplatňovat
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 ¾ změnu regulativu u výstavby objektu na parcele č. 30 – 
nový regulativ umožňující objekt s kumulovaným využi- 
tím – např. v přízemí občanská vybavenost a v patře  
byty

 ¾ doplnit „Podmínky prostorového uspořádání“ u ro-
dinných a bytových domů tak, aby šikmá střecha byla 
povinná u novostaveb a nemohla být v rámci realizace 
rekonstrukce domů stávajících změněna její dispozice na 
střechu rovnou

 ¾ aby součástí výstavby v nových lokalitách byla garáž 
minimálně s jedním stáním pro osobní automobil či par-
kovací stání na tomto pozemku (sice řeší prováděcí vy-
hláška 501/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu, bohužel 
nedokonale, takže lze obejít)

 ¾ změnu regulativu u dvou objektů v majetku ZD 
Sokolnice

 ¾ doplnit textovou část ÚP o definici pojmů – vysvět-
livky, co se rozumí pod určitým pojmem pro účely tohoto  
ÚP

 ¾ na pozemcích p.č. 591/13, 591/46, 591/67, 591/48 
v k.ú. Sokolnice – ve výkresu B2 chybí vyznačení návr-
hové plochy parkoviště – doplnit

 ¾ podmínku pořízení územní studie v lokalitě Z 10 
(drobná výroba) – s ohledem na příjezd a přístup

 ¾ rozšířit možnosti využití kasáren na Mohyle míru (větší 
potenciál do budoucna). Souhlas s možností využití ob-
jektu jak na občanskou vybavenost, tak i na drobnou 
výrobu

 ¾ bývalé zdravotní středisko a sousední pozemky p.č. 
833, 834, 865, 866 a 867 označit kumulovaným regu-
lativem tak, aby zde bylo možné realizovat jak bytovou 
výstavbu, tak i občanskou vybavenost

 ¾ ZO schvaluje pozemky p.č. 2060/2 a 2063/3 ze sou-
časného parkoviště změnit na sídelní zeleň
ZO neschválilo návrhy změn územního plánu v následu-
jících bodech:

 ¾ lokalitu P7  změnit ze sportoviště na bydlení.
 ¾ plochu NZ – orná půda (po levé straně při výjezdu  

z obce směrem na Újezd) změnit na jiné využití (např. 
umožnit stavby pro reklamu).

 ¾ stanovit etapizaci výstavby v návrhových plochách.
 ¾ změnu využití pozemků a staveb u Balatonu.
 ¾ změnit využití pozemků současné školní zahrady 

(umožnit výstavbu rekreačních staveb).
 ¾ umožnit v nové výstavbě dvoupatrové rodinné domy.
 ¾ lokalitu kasáren na Předkách změnit na rekreační vy-

užití, ne k bydlení.
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby funkci pořizovatele této 
změny územního plánu vykonával Městský úřad Šlapa-
nice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a pa-
mátkové péče, a to jako obec s rozšířenou působností 
(ORP). Zastupitelstvo obce žádá MěÚ Šlapanice, aby 
změnu územního plánu pořídil. Zastupitelstvo obce oče-
kává, že tuto činnost bude MěÚ Šlapanice pro naši obec 
vykonávat permanentně až do doby ukončení prací na 
této změně. Zastupitelstvo obce zmocnilo starostu obce 
jako osobu určenou ke spolupráci s MěÚ Šlapanice při 
pořízení této změny územního plánu. Zastupitelstvo obce 
schválilo, aby tuto změnu územního plánu zpracovával 
Atelier PROJEKTIS, Ponávka 2, 602 00 Brno. Zastupitel-

stvo obce ukládá starostovi obce požádat MěÚ Šlapanice 
a Atelier Projektis o pořízení změny územního plánu nej-
později do 15. ledna 2016. 

8. Nabídka prodeje pozemku. Obec obdržela nabídku 
na odprodej pozemku p.č. 591/46 o výměře 577 m2, 
orná půda, do majetku obce Sokolnice. Na pozemku je 
částečně realizována stavba parkoviště. Nabízená cena 
za odprodej je 900 Kč/m2, celkem tedy 519.300 Kč. 
Rada nedoporučila návrhu vyhovět. 
Zastupitelstvo obce neschválilo návrh na zakoupení po-
zemku p.č. 591/46 v k.ú. Sokolnice do majetku obce.

● Areál bývalého cukrovaru – dne 30. října 2015 byla 
provedena prohlídka areálu bývalého cukrovaru. Jednatel 
společnosti, která areál vlastní, totiž písemně přislíbil, že 
do konce července letošního roku zlikviduje černé skládky. 
Uklizeno však nebylo nic, odpady jsou shrnuty na bok  
a celková situace je horší, než na jaře letošního roku. 
Místostarosta tel. intervenoval, aby majitel areálu zajis-
til nápravu. Bylo přislíbeno, že do 14 dní by se situace 
měla změnit k lepšímu. Dne 1. prosince 2015 provedl 
místostarosta opětovnou prohlídku areálu bývalého cuk-
rovaru, aby se přesvědčil, jak je zde uklizeno. Uklizeno 
není nic, situace je stejná. V jednom  je stav přece jen 
lepší – naši pracovníci cca před dvěma týdny posbírali 
po celém areálu menší igelity, protože majitelé okolních 
zahrad si stěžovali, že mají stromy plné odpadů. 
RO vzala na vědomí neutěšený stav areálu bývalého cuk-
rovaru a nečinnost jeho majitele a uložila starostovi do 
20. prosince 2015 podat podnět RŽP MěÚ Šlapanice  
k provedení kontroly a řešení této situace. V průběhu 
měsíce prosince však firma začala tyto skládky z areálu 
odvážet.

● Schválení smlouvy o financování úprav na ČOV 
Telnice – na ČOV Telnice je nutné instalovat dávkovací 
stanice síranu. Dodávka materiálu a práce předsta-
vují náklad 280.710 Kč + DPH.  Starosta navrhuje uza-
vřít smlouvu, aby se na financování podílely i další dvě 
obce, které ČOV Telnice využívají. RO schválila uzavření 
smlouvy s obcí Telnice a Otmarov na financování dávko-
vací stanice síranu na ČOV Telnice.

● Dětské hřiště a parkové úpravy – místostarosta 
informoval radu obce, že dne 24. listopadu 2015 bylo 
zjištěno poškození oplocení dětského hřiště vedle re-
staurace U Husara a u rybníka (vedle vstupu na sokolské 
hřiště) byl nalezen strom, vytržený z parku u rybníka. Byla 
pořízena fotodokumentace. Strom byl našimi pracovníky 
opětovně zasazen a na opravě oplocení se pracuje. RO 
vzala na vědomí tyto informace.

● Strategický program rozvoje obce Sokolnice – obec 
obdržela „Strategický program rozvoje obce Sokolnice“ 
(dále jen SPRO), jehož zpracování si nechala (na základě 
rozhodnutí RO) zrealizovat u MAS Slavkovské bojiště.  
V minulosti již byly zaslány výsledky dotazníkového šet-
ření a na základě této analýzy vzniká „strategie“. Takto 
zpracovanou strategii je nyní  potřeba připomínkovat  



Sokolnický zpravodaj – 1/2016 5

a následně společně se zhotovitelem doplnit tabulku 
B.3 (ohodnotit aktivity z hlediska důležitosti, termínů, 
nákladů, odpovědnosti a zdrojů financování)  stejně tak 
probrat se zhotovitelem i případné připomínky či další ná-
vrhy na doplnění. V další fázi SPRO bude zveřejněn, aby 
i občané jeho obsah mohli připomínkovat. Poslední fází 
bude schválení na zastupitelstvu obce (zřejmě březen  
2016). 
Tento dokument je pro obec významný mj. především při 
podávání žádostí o dotaci. V mnoha případech je povin-
ností obce k žádosti  právě tento dokument doložit. RO 
vzala na vědomí průběh zpracování SPRO a dala mož-
nost všem členům ZO, aby do neděle 20. prosince 2015  
zasílali připomínky či námitky k tomuto materiálu na 
adresu: starosta@sokolnice.cz. RO ukložila starostovi, 
aby do 22. prosince 2015 zaslal všechny obdržené při-
pomínky či námitky zhotoviteli a dohodnul s ním termín  
a způsob finalizace SPRO. 

● Sokolnický Zpravodaj v roce 2016 – RO obdržela 
návrh „Komise pro Sokolnický Zpravodaj“ na úpravy 
stran a úpravy inzerce, včetně návrhu na stanovení cen 
za inzerci. RO schvaluje ceny za inzerci v Sokolnickém 
Zpravodaji s platností od 1. ledna 2016 takto: černobílý 
tisk 2,50 Kč/cm2; barevný tisk 8,00 Kč/cm2. Dohodnutá 
cena za inzerci s firmou VIVO zůstává nezměněna. Rada 
schvaluje, že příspěvky doručené po 12.00 hodin v den, 
kdy je uzávěrka Zpravodaje, nebudou zveřejněny. Výjimku 
může schválit pouze rada obce.  

● Zakoupení pozemku p.č. 1704 v k.ú. Sokolnice –
před časem jsme požádali ŠLP Křtiny o vyjádření, zda 
neprodají obci pozemek p.č. 1704 v k.ú. Sokolnice, 
který leží vně obory. O pozemek máme zájem, neboť 
chceme v tomto místě budovat cyklostezku směrem 
do obce Kobylnice. Ostatní předmětné pozemky jsou  
v našem vlastnictví. Tento s nimi bezprostředně sousedí.  
O pozemek se de facto staráme (obec jej na své náklady 
seče). Nicméně pokud by cena nebyla přijatelná, poze-
mek bezpodmínečně nepotřebujeme. Realizace naší in-
vestice by byla možná i bez něj.  Školní lesní podnik Ma-
sarykův les Křtiny nyní zaslal sdělení, že po telefonické 
konzultaci se znalcem je cena za 1 m2 145 Kč, cena za 
pozemek p.č. 1704 k.ú. Sokolnice tedy činí 59.885 Kč. 
Konečná cena bude známa až v únoru 2016 po vydání 
nové oceňovací vyhlášky. RO v takovém případě dopo-
ručí ZO pozemek zakoupit, pokud cena zůstane přibližně 
stejná. 

● Schválení smlouvy na audit za rok 2016 – starosta 
obce předložil návrh smlouvy na přezkoumání hospo-
daření obce v roce 2016. RO schválila text a uzavření 
smlouvy o „Vykonání přezkoumání hospodaření“ mezi 
obcí a Auditorskou společnost AUDIT-DANĚ, spol. s r. o. 
se sídlem Vídeňská 89, Brno.

● Žádost o prodloužení nájmu obecního bytu –  
MUDr. Martin Kral požádal o prodloužení nájemní 
smlouvy obecního bytu na adrese Masarykova 34, Sokol-
nice na dobu tří měsíců. RO schválila uzavření dodatku  

o prodloužení stávající nájemní smlouvy na pronájem 
bytu, na adrese Masarykova 34, Sokolnice.

● Žádost o povolení pořádání plesu – myslivci. Mys-
livecké sdružení na Zlatém potoce Sokolnice požádalo 
o povolení plesu dne 6. února 2016 od 20.00 hodin do 
3.00 hodin v prostorách místní sokolovny. RO schvaluje 
pořádání mysliveckého plesu dne 6. února 2016. Sou-
časně s kladným stanoviskem obce obdrží organizátoři 
výzvu k zajištění řádné pořadatelské služby nejen v místě 
pořádání, ale i v bezprostředním okolí. Úspěšnost této 
služby může mít vliv na případné příští povolení obdobné 
produkce. Současně RO schvaluje dar do tomboly v hod-
notě cca 500 Kč. Co se týká daru do tomboly, toto platí  
i pro akce organizované v roce 2016 jinými subjekty. 

● Nájemní smlouva na logopedickou ordinaci –  
Mgr. Petra Hrančíková, IČ: 02535092, Hřbitovní 1372/5, 
Šlapanice, požádala o pronájem dvou místností (číslo 
2.24 a 2.25) v S pasáži o celkové výměře 36,60 m2 za 
účelem provozování ambulance klinického logopeda. RO 
bere na vědomí, že záměr pronájmu byl zveřejněn zákon-
ným způsobem od 29. dubna 2015 do 11. června 2015.
RO schvaluje text uzavření nájemní smlouvy mezi obcí  
a Mgr. Petrou Hrančíkovou, Hřbitovní 1372/5, Šlapanice 
od 1. ledna 2016.

● Oprava oplocení kasáren Předky – přední část 
oplocení (vedle silnice na ulici Polní) bývalých kasáren  
v trati Předky je ve špatném stavu a bylo by vhodné roz-
hodnout o dalším postupu. Buď oplocení zcela odstranit 
a ponechat volný vjezd do celého areálu (což by pravdě-
podobně představovalo permanentní úklid černých sklá-
dek), nebo oplocení opravit některou z předložených va-
riant. RO nakonec schválila opravu přední části oplocení 
(demontáž + nový plot i sloupky v délce cca 157,66 m),  
a dále opravu vstupní branky a vjezdové brány. RO ukládá 
místostarostovi zajistit provedení těchto prací do května 
2016. RO ukládá místostarostovi zajistit do května 2016 
nátěr brány i branky pracovníky na VPP. 

● EON-návrh smlouvy o přeložce sítě NN-Podešvova 
a Topolka – obec požádala všechny relevantní správce 
sítí na ulici Podešvova a Topolka o vyjádření k záměru 
úprav a novostaveb nových zpevněných ploch. E.ON 
podmiňuje realizaci přeložením jejich sítí. Nyní předložil 
návrh smlouvy, ve kterém se zavazuje sítě přeložit do  
18 měsíců s tím, že obec uhradí náklady na tyto práce ve 
výši 502.452 Kč. RO přerušuje projednávání tohoto bodu 
do 7. ledna 2016. RO uložila místostarostovi zjistit do  
7. ledna 2016, zda je možné realizovat předložku sítě NN 
jinak, než přes společnost E.ON.

● Žádost „Rodinného centra Sokolnice“ – Rodinné 
centrum Sokolnice, spolek, požádalo o poskytnutí prostor 
bývalého zdravotního střediska za účelem zřízení rodin-
ného centra (setkávání rodin, kroužky, semináře, provo-
zování dětské skupiny a podobně). 
Spolek žádost doplnil, že má zájem o budovu, kde  
v současnosti ordinuje dětský lékař. Záměr zcizení (např.  
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pronájmu, výpůjčky apod.) byl zákonným způsobem zve-
řejněn od 2. listopadu 2015 do 20. listopadu  2015. 
Rada obce dne 19. listopadu 2015 schválila, že s pro-
nájmem souhlasí. Starosta obce předložil návrh nájemní 
smlouvy, jak rada obce požadovala. RO schválila upra-
vený text nájemní smlouvy na pronájem budovy bývalého 
(dětského) zdravotního střediska v obci Sokolnice na ulici 
Masarykova č.p. 35, nacházející se na pozemku p.č. 868 
v k.ú. Sokolnice, mezi obcí Sokolnice a Rodinným cen-
trem Sokolnice, spolek, IČ: 04131029, se sídlem: Niva 
296, Sokolnice s účinností od 1. února 2016. -OÚ-

Vážení občané 
V souladu se zákonem o místních poplatcích vydala obec 
Sokolnice vyhlášku číslo 01/2015, platnou od 1. ledna 
2016, kterou se stanoví místní poplatek za odpad v roce 
2016. S textem vyhlášky se můžete seznámit na obecním 
úřadě nebo na www.sokolnice.cz. 
Postup při úhradě místního poplatku je stejný jako v před-
chozích letech. 
1. Firma SITA CZ pravidelně vyváží popelnice od za-
čátku roku bez ohledu na to, zda 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 po-
pelnice. 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), elektrotech-
nický 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 2016.
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 re-
publiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

• které byla udělena mezinárodní ochrana podle zá-
kona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle 
zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

5. Poplatek dále hradí fyzická osoba, která má ve vlast-
nictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fy-
zická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální re-
kreaci, 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 společ-
ným zástupcem. Společný zástupce může odvést popla-
tek za celou domácnost, nebo jen její část. Zákon stanoví, 
že společný zástupce musí oznámit Obecnímu úřadu So-
kolnice (nejpozději do 31. března 2016) 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 po-
kladně obecního úřadu, poslat složenkou nebo převod-
ním příkazem na účet obce. U občanů, kteří budou hradit 
poplatek v hotovosti v pokladně obecního úřadu, dopo-
ručujeme předávat vyplněný tiskopis společně s platbou 
(pro zjednodušení administrativy). 
8. Občané, kteří budou platbu provádět převodem  
z účtu, zašlou finanční prostředky na účet obce Sokol-
nice u České spořitelny a.s., číslo účtu: 1343297349/ 
/0800 a 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.).  
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. března 2016 
nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním 
výměrem a tuto částku může zvýšit na trojnásobek. 
Nesplní-li občan povinnost nepeněžitého plnění (např. 
uhradí poplatek za více osob a nedoručí řádně vyplněný 
tiskopis s uvedením, za koho je ještě poplatek uhrazen), 
může mu být udělena pokuta. 
10. Od poplatku se osvobozují:
a) poplatníci, dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, kteří 
jsou hlášeni k pobytu na internátech, podnikových uby-
tovnách, v domově pro seniory v obci Sokolnice,
b) děti narozené v příslušném kalendářním roce, ve kte-
rém jim dle této vyhlášky vzniká poplatková povinnost,
c) děti umístěné do dětského domova pro děti do 3 let 
věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchov-
nou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
d) děti umístěné do zařízení pro děti vyžadující okamži-
tou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zá-
stupce dítěte nebo nezletilého,
e) nezaopatřené dítě umístěné v domově pro osoby 
se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu 
nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby.
11. Vznikne-li poplatková povinnost po 31. březnu 2016, 
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 kan-
celáři starosty obce. 
POZOR! Změna čísla účtu, na který je možné poplatek 
uhradit – viz výše. 

-Mgr. Libor Beránek v.r., starosta-
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Poděkování

Obecní úřad Sokolnice touto cestou děkuje všem občanům, 
kteří se celoročně starají nejen o své domy a zahrady, 
ale i o veřejné prostranství kolem nich – např. udržují travnaté plochy 
a zametají chodníky či silnici. 
Zvláštní poděkování patří těm, kteří nečekají, 
až sníh z chodníků obec uklidí, ale aktivně se zapojují 
do odhrnování sněhu před svými domy. 
Ještě jednou děkujeme a zdvořile žádáme, 
abyste ve své aktivitě nepolevovali.

Obecní úřad Sokolnice

Seznam piktogramů v Sokolnickém zpravodaji

KNIH Obecní knihovna

HISTOR Historie

MATS Mateřská škola

ZAKLS Základní škola

SŠEE Střední škola 
elektrotechnická 
a energetická

DOMOV Domov 
pro seniory

DUCH Duchovní okénko 
(zprávy z farnosti)

ZDRAV Zdravotní okénko

AKTIV Aktivní senioř

FOLK Folklorní okénko

HAS Hasiči

MYSL Myslivci

RODI Rodinné centrum

RYBA Rybáři

SDUM Sokolnický dům

SKAUT Skaut

SOK Sokol

VCEL Včelaři

VINAR Vinaři

RUZ Různé150

Pamětní kříž
V neděli 6. prosince 2015 se, stejně 
jako vloni, konala v zámeckém parku 
místního Domova pro seniory malá 
komentovaná ukázka části bitvy  
u Slavkova. Vojáci, kteří se se svými 
jednotkami účastnili letošních slav-
ností, byli ubytováni už od pátku  
v prostorách zámku. Ještě před za-
končením oslav na Mohyle míru před-
vedli nadšeným divákům, kterých 
letos přišlo asi 200, ukázku střetu 
vojáků a jezdectva v parku. Na závěr 
se průvodem přemístili do prostor  
u vstupní branky do areálu domova, 
kde byl vztyčen a požehnán pamětní 
kříž s tímto textem:

Zde umístěný pamětní kříž připo-
míná krvavé boje o zámek, přilehlý 
park a oboru roku 1805. Během bitvy 
u Slavkova byl zámecký areál a obora 
místem obranných bojů francouz-
ských vojáků a cílem opakovaných 
útoků vojáků ruských a rakouských. 
Tím, že Francouzi nedovolili spo-
jencům projít areálem a zadržovali  
v krutých střetech jejich postup, 
umožnili hlavním silám císaře Napo-
leona obsadit Pratecké návrší, roz-
dělit spojence na dvě části a poté je 
porazit.

Park je místem neoznačených 
hrobů vojáků všech bojujících armád 
a na paměť těchto mrtvých byl zde 
vztyčen kříž. LP 2015.

Trámy, ze kterých je kříž vyroben, 
pocházejí z kostela Sv. Havla v Dře-
vohosticích na Kroměřížsku, kde byl 
v době napoleonských válek umístěn 
lazaret. Dřevo poskytl restaurátor 
pan Robert Tuček. Ve spodní části 
trámu lze vidět původní tesařské 
značky. -Mgr. Eva Stiborová-

 ► Hledám ke koupi RD  
se zahrádkou  
v Sokolnicích a v okolí  
do 15 km. 
Telefon: 792 284 071

 ► Nutně hledám byt  
v Sokolnicích.  
OV i DB, nejlépe  
s balkonem,  
není podmínkou.  
Telefon: 722 063 341

inzerce
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Výstava betlémů v Sokolnicích
Letos se členům Sokolnického 

domu podařilo uspořádat již pošesté 
výstavu betlémů. První výstava pro-
bíhala ve vstupu do místní základní 
školy, druhá přinesla možnost podí-
vat se do prostor nyní již zrekonstru-
ované „S-pasáže“, třetí ročník se ko-
nal ve třídě v přízemí školy a nyní, již 
potřetí, byla k dispozici aula zrekon-
struované školy, za což jsme velmi 
vděční. 

Návštěvníci výstavy mohli zhléd-
nout krásné betlémy vyráběné dětmi 
za pomoci jejich rodičů, třídních učite-
lek a paní ředitelky z místní mateřské 
školy, dále originální betlém ze 4. A 
třídy pana učitele Širokého. Tradičně  
jsme mohli obdivovat betlémy zapůj-
čené od paní Jarmily Svobodové ze 
Sivic (zejména soubor šesti krajových 
betlémů s figurkami v národních kro-
jích a s místními stavbami Heleny Ho-
rálkové), od pana Ondráčka ze Šara-

tic (zvláště velmi působivý třímetrový 
betlém z Valašska). Dále byly k vidění 
betlémy z perníku, keramické, vyře-
závané z lepenky, z papíru, a mnohé 

další. Svíčky byly zhotoveny sestrami 
klariskami z Brna-Soběšic.

Věříme, že i tato výstava pomohla 
vytvořit vánoční atmosféru mnohým 
z Vás.

 -Za pořadatele  Jiřina Chudáčková-
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Okénko
● Předvánoční čas jsme si společně s dětmi a jejich ro-
diči zpříjemnili setkáním, kde děti předvedly krátký pro-
gram s básničkami a písněmi. Následně jsme společně 
vytvářeli betlémy na nedělní výstavu betlémů v sokol-
nické základní škole.
Třída Sluníčka vyráběla betlém ze zdobených perníko-
vých figurek, třída Koťátka z textilu a plsti a třídy Kuřátka 
a Motýlci betlém z malovaných papírových postaviček. 
● Jako každoročně popřály naše děti pěkné svátky  
a předaly vlastnoručně vyrobené přáníčko na obecním 
úřadě, v místních obchodech, základní škole a ve zdra-
votním středisku.
● Také do naší mateřské školky zavítal Ježíšek a při-
nesl dětem nejen vánoční stromeček, ale i spoustu dárků  
a hraček dětem k užitku i pro radost.
● Navštívili jsme žatčanskou sokolovnu, kde nám děti 
sehrály pohádku: „Katka a loupežníci“.
● Hned v prvním týdnu jsme oslavili nejen příchod Tří 
králů, ale také tak dlouho a toužebně očekávanou sně-
hovou nadílku, kterou si malé děti užívaly opravdu plnými 
doušky

Na Tři krále 
Na Tři krále za vesnicí šlapou sněhem koledníci.
Cupy, dupy, už tu jsou, štěstí, zdraví vinšujou!
„Paní mámo zlatá, otevřete vrata
Přišli jsme vám přát, máme velký hlad.“
Dostaneme koláče? Nebude nám do pláče?
Jablíčko, kus perníku – hned nám bude do smíchu. 
I ten černý vzadu, dost má zimy, hladu.
„Přejeme vám jak se sluší – štěstí, zdraví, plnou nůši.
Děkujeme nastokrát o dům dál zas jdeme přát…“
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Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy
Dovolte mi dnes začít trošku slav-
nostně, neboť nám skončil další rok. 
A když něco končí, začíná vždy něco 
nového, doufejme, že stejně krás-
ného. A do toho začátku bychom vám 
rádi popřáli mnoho zdraví, které je 
nejcennější, mnoho štěstí, které je 
nejžádanější a mnoho energie, která 
je nejpotřebnější.

Konec loňského roku jsme oslavili 
u nás na škole jako každoročně Vá-
nočními dílnami. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o dlouholetou tradici, 

všichni již znáte má líčení této udá-
losti z minulých zpravodajů. To dět-
ské nadšení při výrobě, učitelské shá-
nění, co a z čeho, aby to děti zvládly a 
bylo to hezké, i to vaše obléhání auly, 
aby na vás něco pěkného zbylo. V po-
sledních letech k tomu přibyl hezký 
zvyk sejít se spolu v kuchyňce, dát si 
něco dobrého a popovídat si. I ten-
tokrát tuto možnost využila spousta 
rodičů a bylo to moc milé setkání.

Prodejem výrobků po dílnách a 
na Betlému jsme vydělali necelých 

12.000 Kč a padlo jednoznačné 
rozhodnutí. Je to výdělek z příjemné 
akce, měli bychom ho věnovat na 
zlepšení jiné příjemné akce. A tak 
jsme zakoupili dva směrové mik-
rofony, které nám ozvučí podium 
při dalších, jistě skvěle zahraných 
divadlech.

A tím se oklikou dostávám zpět 
k novým začátkům. Popřejme si 
všichni, ať se nám ten další rok vy-
daří, a je nám spolu minimálně 
tak dobře, jako při předvánočním  
popovídání. 

-Mgr. Jana Hrdličková-

Novinky ze sokolnické střední školy
Během letních prázdnin došlo v naší 
škole k zásadní změně. Původní ná-
zev Integrovaná střední škola už ne-
odpovídal současnému trendu školy. 
Od 1. července 2015 nese škola vý-
stižnější název - Střední škola elek-
trotechnická a energetická.

A co je dál nového u nás? Dnešní 
možnosti středoškoláků jsou 
opravdu nekonečné. Kromě studia 
se nabízí i nejrůznější možnosti ces-
tování, které se vzděláváním souvisí. 
Nedávno skončil projekt s názvem 
Elektromobilita. Během dvouleté 
spolupráce s partnery z Rakouska 
a Německa vznikl učební materiál, 
zabývající se elektromobilitou od její 
historie až po budoucnost elektromo-
bilů, od elektromotorů přes baterie 
až po nabíjecí stanice. Nad rámec 
plánovaných výstupů naši žáci v me-
zinárodních týmech přestavěli 40 let 
starý elektroskútr na moderní vozidlo 
a ze starých kol, určených do šrotu, 
vyrobili tři trendová elektrokola a tři 
nabíjecí stanice. Vše jsme úspěšně 
prezentovali na celostátní tematické 
konferenci „Od nápadu k výrobku“  
v Domu zahraniční spolupráce MŠMT 
v Praze.

V rámci projektu Erasmus+ pobý-
vala koncem roku na dvoutýdenní 
stáži skupina žáků s pedagogy  
v partnerské škole SOŠ Handlová  
na Slovensku, kde si rozšiřují znalosti 
v práci s grafickými a multimediál-
ními programy. Jiný projekt, taktéž 
pod hlavičkou Erasmus+, umožnil 
našim pedagogům seznámit se  
s partnerskou školou v Bulharsku  

a kolegové z této školy přijeli do So-
kolnic. Dvacet žáků s pedagogy od-
cestovalo poznávat anglická města 
Londýn a Bristol pod hlavičkou pro-
jektu Erasmus+ - Commenium.

Nezvykle zvýšený dopravní ruch 
v nedávné době způsobili účastníci 

Mezinárodní konference prací pod 
napětím Sokolnice 2015. Po dva dny 
tu odborníci z osmi zemí diskutovali 
i demonstrovali novinky z oblasti ve-
dení a rozvodů energie. Odborného 
programu se zúčastnili i žáci silno-
proudých oborů naší školy. 

Nezvyklý stavební ruch zase 
souvisel s dokončováním stavby  
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demonstračního centra energií pro  
21. století – tzv. Energy centra, které 
bude slavnostně otevřeno v lednu 
2016. Moderní budova je napojena 
na nové alternativní zdroje energií. 
O letošní stříbrné sobotě – 12. pro-
since 2015 – dali někteří z vás před-
nost návštěvě naší školy před vánoč-
ním pečením a nakupováním. A nebo 
jste zvládli obojí? Máme radost, že  
i v předvánočním čase vyšetří často 
i celé rodiny čas k tomu, aby si při-
jeli či přišli prohlédnout naši školu. 
Představili jsme totiž v předpremiéře 
ještě před oficiálním slavnostním ote-
vřením nově zbudované Energy cent-
rum, které bude sloužit žákům školy 
i široké veřejnosti jako demonstrační 

a výukové centrum alternativních 
zdrojů energií pro celé nadcházející 
století. 

Hosté vystoupali i na střechu cen-
tra, která je přístupná proto, aby byly 
všechny technologie získávání ener-
gie z alternativních zdrojů názorně 
představeny.  

Zájemci o studium i jejich rodiny 
si však se zájmem prohlíželi všechny 
součásti školy – učebny, laboratoře, 
dílny, domov mládeže i školní jídelnu. 
A na závěr prohlídky ještě i elektro-
mobil, který si mohli vyzkoušet i za 
provozu zkušební projížďkou. O pro-
jížďky elektromobilem byl takový zá-
jem, že v odpoledních hodinách již 
nestačilo dobíjení akumulátoru:-) 

O tom, že Sokolnice nejsou úplně 
neznámé, svědčí i fakt, že před  
měsícem si naši školu zvolila jako  
zastávku své cesty po jižní Moravě 
i ministryně školství Kateřina Vala-

chová, která si prohlédla vybavení 
školy a diskutovala zde s pedagogy 
naší školy i s pozvanými řediteli střed-

ních škol jižní Moravy o otázkách  
odborného školství.

-J. Čermáková a M. Svobodová-

11
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Myslivost a změny s účinností od ledna 2016
Leden je v našem spolku především 
měsícem klidu a péče o zvěř. Sezona 
společenských lovů v naší honitbě 
skončila a zvěři se tak dostane klid 
spolu s dostatkem kvalitního krmiva, 
které v těchto zimních měsících in-
tenzivně předkládáme.

Spárkaté zvěři předkládáme do-
statek čerstvého a kvalitního sena 
spolu s krmivem jadrným (oves), 
které je energeticky velice bohaté,  
a proto jeho množství v této době  
tzv. „odpočinku zažívacího traktu“ 
snižujeme na nezbytně nutné. Dále 
kontrolujeme stavy lizu ve slanis-
cích, pravidelně podáváme dužnaté 
krmivo (řepa) a také speciálně vy-
robené granule především jako pre-
venci proti chorobám.

Zajícům dopřáváme seno a duž-
naté krmivo. Zvěři bažantí do zá-
sypů vkládáme jadrné krmivo spolu  
s plevami.

Novinku, kterou leden přináší, je 
vyhláška „č. 245/2002 Sb. Minis-
terstva zemědělství o době lovu jed-
notlivých druhů zvěře a o bližších 
podmínkách“. Ta upravuje dobu lovu 
stále se zvyšujícího počtu divokých 
prasat, která dříve byla rozdělena na 
celoroční odstřel selat, dále pro ba-
chyně a kňoury platila doba lovu od 
1. srpna do 31. prosince, nyní se tato 
doba změnila nerozdílně věkovým  
a pohlavním parametrům na ce-
loroční možný odstřel v honitbách  
s normovanými stavy prasat dle „vy-
hlášky č. 491/2002 Sb. Ministerstva 
zemědělství o způsobu stanovení 
minimálních a normovaných stavů 
zvěře a o zařazování honiteb nebo 
jejich částí do jakostních tříd“. 

Naší honitby se tedy tento problém 
„zatím“ netýká. Jedním z důvodů, 
proč stavy této zvěře stále narůstají 
je, že bachyně „metají“ rodí i v zimě, 
ty jsou poslední roky poměrně mírné, 
a tak přežívají i slabší selata. Pro-
blém vysokého počtu se nejvíce od-
ráží na škodách v zemědělství a ne-
bezpečí automobilové srážky s touto 
zvěří, která poslední roky vysoce  
narůstá.

Další novinkou je nutnost ode-
vzdání Státní veterinární správě 
části vzorku svaloviny a nově „pírka“ 
ocásku z každého střeleného kusu,  

v případě neodevzdání musí náklady 
vyšetření na svalovce hradit sama 
povinná osoba.

Vyhláška mění i dobu lovu je-
lena evropského, daňka skvrnitého, 

muflona a siky japonského, lze lo-
vit mláďata (tedy koloucha, daňče 
a muflonče) do konce března, dále 
je pozměněna doba lovu bažanta  
a jezevce.
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Leden
Leden je obdobím, kterému se také 
říká „včelařská zima“, je to období od 
konce listopadu do konce února. Včely 
by si měly žít svůj život na úsporný re-
žim, kdy by se měly shluknout těsně  
k sobě v zimním chumáči. Zatímco 
teplota v úle může spadnout i pod  
0 °C, uprostřed zimního chumáče 
včel se udržuje téměř stálá teplota 
kolem 35 °C. Ale když si vzpome-
neme, že ještě 22. prosince si klidně 
létaly, tak tím pádem byla i větší spo-
třeba zásob a teď, kdy konečně za-
mrzlo, došlo na ten správný úsporný 
režim. Včely se uvolňují ze zimního 
chomáče, putují po jednotlivých rám-
cích, kde hledají potravu v podobě 
medu a zpracovaných cukerných 
zásob. V případě, že je málo zásob, 
nalézáme uhynulé včely, jak vězí 

hlavou v prázdných buňkách. Hlavní 
pro zdárné přezimování je klid a mi-
nimální vyrušování, například i klepa-
jící větev může ohrozit přezimování 
včel. A samozřejmě hladové ptactvo, 
často sýkory a zejména výkonnější 
datlovití. Jak říkám, co má padnout, 
jak se mezi včelaři říká úhynu včel-
stev, to padne a budou se obnovovat 
nová včelstva.
Koncem tohoto měsíce je důležité  
u všech včelařů, a to jak registro-
vaných u Českého svazu včelařů  
a nebo neregistrovaných, odevzdat 
vzorky měli, vysušené a bez hrubých 
příměsí a mrtvolek odevzdat v do-
daných speciálních papírových kula-
tých tubusech. Ze vzorků z jednotli-
vých stanovišť zvlášť ve výzkumném 
ústavu udělají kontroly letos opako-
vaně na výskyt moru včelího plodu 
na množství roztočů. A z množství 

roztočů se pak odvíjí následné jarní 
léčení.  
A po stránce spolkové činnosti pro-
běhl celorepublikový sjezd, kde byla 
poprvé za existenci svazu zvolena 
předsedkyně Mgr. Jarmila Machová. 
A dál pokračuje papírový boj s re-
gistrací spolků podle nového občan-
ského zákona, kdy někteří členové se 
nechtějí nechat centrálně zaregistro-
vat v Praze u soudu. A z toho potom 
vyplynou další jednání s členy s ná-
vazností na projednání na členských 
schůzích. 
A k závěru bychom si jen povz- 
dechli 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-

Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve na

dne 30. ledna 2016 
v prostorách hasičské zbrojnice

Začátek od 9 hodin

Těšíme se na Vás

Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve na 

která se koná v sobotu 6. února 2016

Ostatkový průvod masek 
vychází v 9 hodin od hasičské zbrojnice

Těšíme se na Vás

Vánoční večer s tancem 
Čtvrteční podvečer 10. prosince 2015 patřil v soko-
lovně tanečnímu kroužku TéKáčko, který si připravil pro 
své nejbližší Vánoční vystoupení. I to letpšní bylo milým 
zpříjemněním předvánočního shonu. V hodinovém před-
stavení se postupně předvedlo všech 37 děvčat ve věku 

5–13 let. TéKáčko navštěvují dívky zejména ze Sokolnic, 
také ale z Telnice, Újezdu u Brna a Hostěrádek. Tančily se 
nejprve sestavy moderní, ovšem už první vánoční píseň  
s názvem „Sněží“ navodila tu pravou kouzelnou atmo-
sféru. Nejedno oko nezůstalo suché, když se do vánoč-
ních melodií pohupovaly děvčata ze školky, první a druhé 
třídy v bílých šatičkách. 
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Ani tentokrát nebyly děti ochuzeny o úžasnou nadílku. 
Pod vánočními stromky leželo spousty vánočních dárků. 
Tímto mnohokrát děkujeme všem, zejména velký „DÍK“ 
patří Komisi pro mládež Sokolnice, která nás podpořila fi-
nančním darem, za který jsme dívkám mohly pořídit spor-
tovní vybavení, a jako bonus strávily sportovní „hodinku“ 
v zábavním parku Bongo v Brně. 

Na závěr večera se všechny dívky rozloučily tan-
cem na hudbu z nejoblíbenější zimní pohádky Ledové  
království. 

Publikum bouřlivě tleskalo, a tak všechny děti odchá-
zely z vystoupení s pocitem radosti, kterou svým rodičům, 
prarodičům, ale i svým trenérkám udělaly.

-Za T&K Tereza Koláčná a Tereza Fialová-



Sokolnický zpravodaj – 1/2016 15

TJ Sokol Sokolnice pořádá

v neděli 14. února 2016 od 14.00 hodin v sokolovně

DĚTSKÉ RADOVÁNKY 

K tanci a k poslechu hraje DJ Jarda

Všechny masky vítány

Bohatá tombola, občerstvení

Periodický tisk územního samosprávného celku  
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice,  
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Nemá žádné regionální mutace.

Náklad 870 výtisků.  
Určeno k bezplatné distribuci.

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

Datum vydání 29. 1. 2016.  
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice  
nebo posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz.  
Uzávěrka Sokolnic. zpravodaje č. 2 je 11. 2. 2016.

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.

Grafická příprava, sazba a tisk: 
Střední škola grafická Brno 
Šmahova 110, Brno-Slatina, telefon: 548 211 313

Máme pro Vás připraveny 
slevy na doplatky, 

volně prodejné přípravky, 
KLIENTSKÉ KARTY 

se spoustou dalších výhod 
a pro každého zákazníka malý dárek.

Na Vaši návštěvu se těší
kolektiv Lékárny Sokolnice

Vážení obyvatelé Sokolnic,

nová LÉKÁRNA SOKOLNICE 
je pro Vás otevřena 

od 4. ledna v 1. patře S-pasáže 
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na cely rok 2016 zdarma pri objednani v lednu a unoru !!!

+
Srovnejte náš balíček s kombinací WIFI připojení a satelitní televize od jiných operátorů:

Akční balíček VĚTŠÍ S HBO WIFI připojení a satelitní TV
Internet 1000 Mbit, rychlý, spolehlivý a stabilní Internet 20 Mbit, podléhá rušení a sdílení rychlosti

Kvalitní kabelová TV s HD kanály bez ohledu na počasí 

Satelitní TV s HD kanály, při silném dešti a sněhu s potížemi 

Návrat zpět o 48 hodin na všech kanálech

Zastavení pořadu, posun zpět, přeskočení reklam

Nahrávání pořadů do vlastního rekordéru

3 kanály HBO na celý rok zdarma 

Televize na 4 zařízení (počítač, tablet, mobil)

Svobodný výběr vlastních kanálů každý měsíc

Bezplatný servis set-top-boxu včetně ovladače napořád

200 volných minut do pevných sítí měsíčně zdarma

480 Kč

269 KčVýkonný 1Gb router s WIFI 300 Mbit a servisem zdarma

Přístup k videopůjčovně a službě Nahrávám seriály

jen 790 Kc

749 Kc

AKČNÍ BALÍČEK VĚTŠÍ

Akční nabídka platí pro všechny nové zákazníky, kteří si objednají balíček VĚTŠÍ do konce února roku 2016. Férová smlouva
je na dobu neurčitou bez minimálních závazků. Máme také balíček MENŠÍ jen za 550 Kč. Více informací na našich www stránkách.

Přijďte si vše vyzkoušet na naše infocentrum Slavkov u Brna na společenském centru Bonaparte. Každý den od 8:00 do 18:00.
Více informací na http://www.vivo.cz            tel.: 515 537 537       e-mail: info@vivo.cz

vse na jednom vyuctovani

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

reklamaZpravodajSokolnice_01_2016.pdf   1   08/01/16   13:46


