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Dýňohrátky 2016 na ZŠ Sokolnice
Dne 29. a 30. září 2016 proběhl jubilejní 10. ročník 

soutěže ve vyřezávání dýní. Zúčastnilo se jí 84 žáků  
s 66 dýněmi od 1.–9.třídy. Žáci vytvořili opravdu „dýňové 
skvosty“ s nepřeberným množstvím nových originálních 
nápadů.

Byly k vidění dýně malé, velké i obří, ve tvaru strašáků, 
vězení, hotelu, pokémonů, čerta, ducha, ale i piráta.

Letos si dokonce jedna naše žákyně troufla na dýňový 
výtvor, znázorňující naši základní školu i s učiteli. Naši 
základku tak ovládla halloweenská nálada a vítězem 
byl vlastně každý, kdo se k našim dýňohrátkám připojil. 
Všechny dýně byly vystaveny před školou, kde je až do 
večera obdivovali všichni příznivci dýňohrátek včetně dětí 
a paní učitelek z mateřské školy, rodičů i prarodičů žáků, 
kteří se přesvědčili, jak máme šikovné a kreativní žáky.

-Mgr. Helga Finková-

Oblékáme hada Edu
Letos jsme se poprvé přihlásili 

do projektu „Oblékáme hada Edu“. 
Kampaň podporuje chůzi a jízdu na 
kole jako způsoby dopravy do školy  
a je zaměřena na děti a jejich rodiče. 
Je založená na hře, která je snadno 
realizovatelná pro každou školu. 

Hra, která původně začala jako 
relativně malý projekt v belgických 
Flandrech, se v průběhu let rozvi-
nula do celoevropské kampaně, 
zapojuje se do ní stále více a více 
škol. Výsledky kampaně ukazují, že 
se úspěšně zvyšuje používání udrži-
telné dopravy a snižují se emise CO2.  
V průběhu dvou týdnů lepí děti pun-

tíky na plakát s hadem Edou poka-
ždé, když přijdou do školy pěšky, 
přijedou na kole, veřejnou dopravou 
nebo použijí spolujízdu. Tím se snaží 
hada tzv. „obléknout“. Uvidíme, jestli 
se to naší škole za tyto dva týdny  
podaří. -Mgr. David Elicer-
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Zprávy ze Zastupitelstva
V úterý 14. září 2016 se v kavárně restaurace U Husara 
uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva. Zastupi-
telé projednali tyto body:
● Slib nového člena zastupitelstva. Mgr. et Mgr Parma 
doručil dne 23. srpna 2016 na OÚ Sokolnice písemné 
prohlášení, že rezignuje na mandát člena Zastupitelstva 
obce Sokolnice. Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do za-
stupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách) v § 55 
odst. 2 písmeno b) stanoví, že mandát zaniká dnem, kdy 
starosta obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva 
obce na jeho mandát. Mandát jmenovaného tedy skončil 
dne 23. srpna 2016 ve 24.00 hodin. 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 následujícím po dni, kdy 
došlo k zániku mandátu. Tím se automaticky stal ke dni 
24. srpna 2016 náhradník Ing. Pavel Janoušek. Podle vo-
lebních výsledků se měla novým členem zastupitelstva 
stát Ing. Martina Odstrčilová, ta ale na mandát náhrad-
níka rezignovala, stejně jako další v pořadí Ing. Broni-
slava Kopecká. 
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 (dále jen ZO) vzalo na vědomí rezig-
naci Mgr. et Mgr. Jana Parmy na mandát člena zastu-
pitelstva a dále vzalo na vědomí rezignaci Ing. Martiny 
Odstrčilové na mandát náhradníka člena zastupitelstva, 
jakožto rezignaci Ing. Bronislavy Kopecké na mandát ná-
hradníka člena zastupitelstva. ZO vzalo na vědomí, že 
novým členem ZO Sokolnice se stal Ing. Pavel Janoušek. 
ZO vzalo na vědomí složení slibu Ing. Pavlem Janouškem.
● Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Šlapa-
nicko (DSO) za rok 2015. Obce i dobrovolné svazky obcí 
musí ve stanoveném termínu schvalovat svoje závěrečné 
účty za uplynulý rok. U DSO navíc stanoví § 39 odst. 7. zá-
kona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů v platném znění povinnost předkládat 
zastupitelstvům členských obcí závěrečný účet svazku.  
Z výše uvedených důvodů bylo ZO Sokolnice předloženo, 
aby jej vzalo na vědomí. Valná hromada DSO Šlapanicko 
jej schválila dne 21. června 2016. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí závěrečný 
účet Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko za rok 2015.
● Prodej obecních pozemků v Kloboukách. Obec So-
kolnice je vlastníkem pozemků v k. ú. Klobouky u Brna. 
Jedná se o vlastnický podíl 1/5 na pozemcích vedených 
na LV 2327 a dále vlastnický podíl 1/8 na pozemcích 
vedených na LV 1859. Pozemky obhospodařuje společ-
nost ZEČI Boleradice, která je vlastníkem 3/5 pozemků 
vedených na LV 2327. Podle znaleckého posudku činí 
cena podílu obce 55.820 Kč. Společnost ZEČI Boleradice 

požádala o odprodej vlastnického podílu obce na všech 
uvedených pozemcích. 
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn 
zákonným způsobem od 28. června 2016 do 30. čer-
vence 2016. ZO schválilo prodej pozemků za kupní cenu 
56.000 Kč bez DPH. 
● Směna pozemku Na Skalce za oplocení. Obec se 
předběžně dohodla s majiteli bytů v bytovkách Na Skalce 
(kteří jsou vlastníky pozemku pod veřejnou účelovou ko-
munikací kolem horní řady garáží) na směně, kdy vlast-
níci by obci věnovali část pozemku p.č. 1091 a obec by 
jim protihodnotou postavila plot s bránou a věnovala  
140 ks tújí. Část pozemku, která by přešla do vlastnictví 
obce, byla v březnu zaměřena Ing. Groligem na 163,2 m2. 
Nyní při vypracování geometrického plánu bylo zjiš-
těno, že Ing. Grolig udělal chybu v měření, a plocha není  
163,2 m2, ale 209 m2. 
Tato informace byla předána zástupci vlastníků nemovi-
tosti a ten 18. července 2016 sdělil, že za větší výměru 
chtějí ještě doplatit 18.320 Kč (rozdíl 45,8 m2 × 400 Kč).
Cena drátěného oplocení výšky 200 cm (včetně brány) 
byla 67.740 Kč (včetně DPH). Cena ale bude vyšší, ne-
boť podle částečného projektu Ing. Skřičky bude nutné 
pod plot osadit podhrabové desky, provést úpravy terénu 
a další úkony, což představuje navýšení ceny oplocení  
i brány. Obec již obdržela projektovou dokumentaci oplo-
cení s položkovým rozpočtem, který činí 196.750 Kč  
(vč. DPH). Firma Prostavby nabízí stavbu oplocení za cenu 
127.779 Kč (vč. DPH). Celkový náklad na plot, bránu  
a túje tak dosáhne 160.099 Kč, tj. 766 Kč/m2. Starosta 
přítomné informoval, že v den konání zastupitelstva ob-
držel písemně informaci od zástupce majitelů bytovek Na 
Skalce, že netrvají na doplacení částky 18.320 Kč z dů-
vodu, že cena za vybudování plotu s bránou se navýšila.
ZO schválilo uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Sokolnice 
a vlastníky pozemku p.č. 1091 v k.ú. Sokolnice s tím, že 
obec Sokolnice nebude doplácet majitelům bytů v bytov-
kách Na Skalce částku 18.320 Kč.
● Zveřejnění záměru na zcizení majetku obce. Dlouhá 
léta platilo, že o zveřejnění záměru na zcizení (prodej, 
směna, pronájem…) majetku obce rozhoduje rada obce. 
Tento názor zastává i aktuální metodika MV ČR. Dosud 
platí dřívější usnesení rady obce, pověřující Obecní úřad 
Sokolnice k automatickému zveřejňování záměrů. Nyní 
se častěji objevují hlasy, opírající se o rozhodnutí kraj-
ského soudu (15 Ca 35/97), že o zveřejnění záměru by 
měl rozhodnout ten orgán, kterému náleží příslušná dis-
pozice s obecním majetkem. Rada proto navrhuje, aby 
zastupitelstvo pověřilo Obecní úřad Sokolnice automa-
tickým zveřejňováním záměrů na zcizení majetku obce  
v těch případech, kdy to zákon vyžaduje. 
ZO uložilo Obecnímu úřadu Sokolnice automaticky zve-
řejňovat záměry obce na zcizení majetku obce (v těch pří-
padech, kdy to vyžaduje platná právní úprava) do 30 dnů 
od doručení záměru (splňujícího náležitosti stanovené  
v § 39 zákona o obcích) na OÚ Sokolnice. 
● Odprodej části obecního pozemku p.č 1408/1. 
Obec byla požádána o odprodej části obecního pozemku 
p.č. 1408/1 o výměře cca 72 m2. Žadatelé jsou majiteli 
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dvou přilehlých pozemků (p.č. 1408/2 a 1783/1). Cena 
dle znaleckého posudku (tržní cena) činí 970 Kč/m2.  
V rámci jednání byl předložen návrh na změnu usnesení, 
aby navržená částka kupní ceny 1.000 Kč/m2 byla nahra-
zena částkou 2.000 Kč/m2.
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn zá-
konným způsobem od 29. června 2016 do 30. července 
2016 a schválilo prodej části pozemku p.č. 1408/1  
o výměře přibližně 71 m2 v k.ú. Sokolnice za cenu  
2.000 Kč/m2 bez DPH. Přesná výměra prodávané části 
bude známa až po vyhotovení geometrického plánu a od 
předpokládané výměry 71 m2 se nemůže lišit více než  
o plus mínus pět metrů čtverečních.
● Nabídka ŠLP Křtiny na odprodej pozemku p.č. 1704
Obec před časem požádala ŠLP Křtiny o odprodej  
pozemku p.č. 1704 (413 m2, ostatní travní porost) v k.ú. 
Sokolnice. Nyní byl obci zaslán znalecký posudek s ce-
nou Kč 218,11 za m2, což představuje celkovou cenu 
90.080 Kč. 
ZO schválilo zakoupení pozemku p.č. 1704 v k.ú. Sokol-
nice za cenu 90.080 Kč bez DPH. 
● Stanovení prodejní ceny za zahrádky. S ohledem 
na opakující se dotazy ohledně prodejní ceny zahrádek 
rozhodla rada doporučit zastupitelstvu nově stanovit 
ceny vybraných zahrádek v naší obci. Rada doporučuje 
ponechat prodejní cenu u všech zahrádek tak, jak ji sta-
novilo ZO dne 16. června 2015, tj. 68 Kč/m2. Byly objed-
nány znalecké posudky na zahrádky ve třech lokalitách 
a úřední ceny (vyhláškové) jsou v rozmezí od Kč 33,75 
do 40,50 za m2. Za tržní cenu znalec považuje cenu  
65 Kč/m2. 
Návrh na usnesení:
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn 
zákonným způsobem (u částí nabízených pozemků od  
28. června do 30. července 2016; a u části nabízených 
pozemků od 22. července do 10. srpna 2016). ZO schvá-
lilo prodej pozemkův k.ú. Sokolnice za těchto podmínek: 
Prodávající: Obec Sokolnice. Kupující: osoba, která podá 
písemnou žádost o odprodej. Kupní cena: 68 Kč/m2 bez 
DPH. Celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při pod-
pisu kupní smlouvy. Kupující uhradí daň z nabytí nemo-
vitostí, náklady na sepis smlouvy a správní poplatek za 
řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí.
● Žádost o odprodej zahrádky p.č. 3307. Dotyční, kteří 
užívají obecní zahrádku p.č. 3307 u Zlatého potoka – za 
železniční tratí, nyní požádali o odkup této zahrádky do 
svého vlastnictví. 
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn zá-
konným způsobem od 28. června 2016 do 30. července 
2016 a schválilo prodej pozemku p.č. 3307 o výměře 
390 m2 v k.ú. za cenu 26.520 Kč (tj. 68 Kč/m2) bez DPH. 
● Žádost o odprodej zahrádky p.č. 1492. Obec ob-
držela žádost o odprodej zahrádky p.č. 1492 u okružní 
křižovatky. 
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn zá-
konným způsobem od 22. července 2016 do 10. srpna 
2016 a schválilo prodej pozemku p.č. 1492 o výměře 
559 m2, zahrada, v k.ú. Sokolnice za cenu 38.012 Kč  
(tj. 68,- Kč/m2) bez DPH. 

● Žádost o odprodej zahrádky p.č. 1493. Obec ob-
držela žádost o odprodej zahrádky p.č. 1493 u okružní 
křižovatky.
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn zá-
konným způsobem od 22. července 2016 do 10. srpna 
2016 a schválilo prodej pozemku p.č. 1493 o výměře 
562 m2, zahrada, v k.ú. Sokolnice za cenu 38.216 Kč  
(tj. 68 Kč/m2) bez DPH. 
● Žádost o odprodej zahrádky p.č. 1494 a 1495. 
Obec obdržela žádost o odprodej zahrádky p.č. 1494  
a 1495 u okružní křižovatky. 
ZO bere na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn zá-
konným způsobem od 28. června 2016 do 30. července 
2016 a schválilo prodej pozemku p.č. 1494 o výměře  
16 m2, ostatní plocha a dále p.č. 1495 o výměře  
583 m2, zahrada, v k.ú. Sokolnice za cenu 40.732 Kč  
(tj. 68 Kč/m2) bez DPH
● Žádost o odprodej zahrádky p.č. 1496. Obec ob-
držela žádost o odprodej zahrádky p.č. 1496 u okružní 
křižovatky. 
ZO bere na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn zá-
konným způsobem od 22. července 2016 do 10. srpna 
2016 a schválilo prodej pozemku p.č. 1496 o výměře 
583 m2, zahrada, v k.ú. Sokolnice za cenu 39.644 Kč  
(tj. 68 Kč/m2) bez DPH. 
● Úpravy názvů některých ulic. Při zpracování pa-
sportu místních komunikací bylo zjištěno, že např. server 
mapy.cz používá neznámé nebo nesprávné názvy ulic. 
Proto rada uložila místostarostovi předložit návrh na do-
plnění názvů některých ulic. Zrušení nebo doplnění ná-
zvu ulice podléhá schválení zastupitelstva. ZO tedy zru-
šilo názvy ulic, jež byly nesprávně používány: Bažantnice 
(cesta vedoucí kolem hřbitova); Samota (dnes již neexis-
tující objekt u železniční trati); U Střediska (cesta za bý-
valým zdravotním střediskem); Za zdr. střediskem (cesta 
za bývalým zdravotním střediskem); Učiliště (cesta kolem 
rozvodny k Vladimírovu).
ZO schválilo nové názvy ulic: Vladimírov (zahrnuje 
všechny budovy v bývalém dvoře Vladimírov); Rozvodna 
(zahrnuje celý areál rozvodny, včetně bytového domu čp. 
425); Učiliště (zahrnuje celý areál Střední školy elektro-
technické a energetické); Kobylnická (cesta vedoucí ko-
lem hřbitova); K Balatonu (cesta vedoucí od Černého vr-
chu k rybníku Balaton); Škvárová (cesta kolem zahrádek 
u Dunávky); Na Lánech (cesta vedoucí za hřbitovem smě-
rem k Mohyle míru); Mrtvá (cesta od železničního mostu 
až ke křižovatce se silnicí II/380); K Vladimírovu (cesta 
od křižovatky před rozvodnou, kolem areálu střední školy 
a rozvodny až k Vladimírovu); U Rozvodny (cesta od že-
lezničního mostu až k okružní křižovatce, dále ke křižo-
vatce před rozvodnou a až k vjezdu do rozvodny a vjezdu 
do střední školy); U Zlatého potoka (cesta od ulice Ulička 
kolem Zlatého potoka až k ulici Mlýnisko); K Zahrádkám 
(cesta od křižovatky s ulicí Telnickou k zahrádkám za 
zdravotním střediskem – dnes neoficiálně U Střediska, 
nebo Za zdr. střediskem).
ZO uložilo místostarostovi zajistit vypracování výkresu se 
schválenými změnami názvů ulic a do 31. října 2016 po-
žádat katastrální úřad o aktualizaci mapových podkladů. 
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● Prodej pozemků. Obec obdržela žádost o odpro-
dej pozemku p.č. 441/1, zahrada, o výměře 1.000 m2  
a 441/2, zahrada, o výměře 336 m2, zapsaným na LV 
1, ve vlastnictví obce Sokolnice, v k.ú. Sokolnice. Podle 
vyjádření soudního znalce se pozemky u domu (např. za-
hrada) oceňují stejně, jako pozemek zastavěný domem. 
Záleží na spoustě nejrůznějších koeficientů, které mají 
vliv na výslednou cenu. Žadatel byl písemně vyzván, aby 
se vyjádřil, zda je schopen za těchto podmínek poze-
mek zakoupit. Ten odpověděl, že navrhuje prodejní cenu  
300 Kč/m2. 
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn zá-
konným způsobem od 28. června 2016 do 30. července 
2016 a neschválilo prodej pozemku p.č. 441/1 o výměře 
1.000 m2 a pozemku p.č. 441/2 o výměře 336 m2 v k.ú. 
Sokolnice za navrženou cenu kupujícím, tj. 300 Kč/m2. 
● Obecně závazná vyhláška č. 01/2016 o nočním 
klidu. Doba nočního klidu je regulována zákonem, a to 
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), dle je-
hož ustanovení § 47 odst. 1 písm. c), (ve znění účinném 
od 1. října 2016), je rušení nočního klidu přestupkem, 
za jehož spáchání lze uložit zákonem stanovenou sankci.  
I když je doba nočního klidu regulována na úrovni zá-
kona, neznamená to absenci oprávnění obce regulovat 
za určitých podmínek dobu nočního klidu v samostatné 
působnosti formou obecně závazné vyhlášky. 
V oblasti právní úpravy doby nočního klidu je v ustanovení 
§ 47 odst. 6 zákona o přestupcích (ve znění účinném od 
1. října 2016) definována doba nočního klidu, jakožto 
doba od 22. do 6. hodiny. Zákon o přestupcích v tomto 
ustanovení rovněž předpokládá možnost vydání obecně 
závazné vyhlášky, v níž budou stanoveny výjimečné pří-
pady (zejména slavnosti nebo obdobné společenské 
nebo rodinné akce), při nichž je doba nočního klidu vyme-
zena dobou kratší nebo žádnou. Tyto výjimečné případy 
musí být v obecně závazné vyhlášce uvedeny taxativně. 
Ačkoliv je tedy doba nočního klidu výslovně stanovena 
zákonem o přestupcích, obce jsou oprávněny obecně zá-
vaznou vyhláškou ve výjimečných případech upravit dobu 
nočního klidu odlišně, a to pouze jejím zkrácením. Pro-
dloužit dobu nočního klidu zákon neumožňuje. 
Pokud se obec rozhodne stanovit výjimečné případy, 
kdy je doba nočního klidu zkrácena, popř. není pro daný 
den stanovena, musí postupovat na základě obecných 
kritérií, nikoliv např. pouze na základě osoby pořadatele 
akce. V takovém případě by se totiž jednalo o nedůvodně 
nerovný přístup obce k takto určenému pořadateli (např. 
i k sobě samé) na straně jedné a k ostatním fyzickým 
a právnickým osobám na straně druhé, neboť by mohl 
být zaveden odlišný právní režim pro druhově obdobné 
či shodné akce pouze na základě osoby pořadatele 
akce. Na tomto místě však upozorňujeme, že s účinností 
od 1. října 2016 nabude účinnosti zákon č. 204/2015 
Sb., který mimo jiné novelizuje i ustanovení § 47 zákona  
o přestupcích. Zákonné zmocnění pro vydání obecně zá-
vazné vyhlášky bude nově upraveno v ustanovení § 47 
odst. 6, které stanoví, že: „Dobou nočního klidu se ro-
zumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně zá-

vaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména 
slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, 
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 
nebo žádnou.“
ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku číslo 01/2016  
o nočním klidu.
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba  
nočního klidu vymezena dobou kratší: 
1. Doba nočního klidu se vymezuje od 00.00 hodin do  

06.00 hodin, a to v následujících případech:
a) v noci z 24. prosince na 25. prosince;

2. Doba nočního klidu se vymezuje od 02.00 hodin do 
06.00 hodin, a to v následujících případech, kdy se 
konají tradiční společenské a sportovní akce:
a) v noci z 30. dubna na 1. května 

(pálení čarodějnic);
b) v noci z 31. prosince na 1. ledna (Silvestr);
c) o Velikonoční neděli a o Velikonočním pondělí;
d) v době konání Jánských hodů;
e) v době konání 

Ženáčských / Babských / Mužáckých hodů;
a) v době konání SAŇAŘ CUPU; 
a) v době konání SAŇ DAY; 
a) v době konání Šibřinek;
a) v době konání Sportovního plesu; 
a) v době konání Školního plesu; 
a) v době konání Mysliveckého plesu; 
a) v době konání Hasičského plesu.

Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených 
v odst. 2 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna 
Obecním úřadem Sokolnice na úřední desce minimálně 
5 dnů před datem konání.
● Změny v kontrolním výboru. Pan J. Parma přestal být 
členem zastupitelstva a rezignoval také jako předseda 
kontrolního výboru. Podle § 118 odst. 2 a § 119 odst. 1  
zákona o obcích je kontrolní výbor nejméně tříčlenný  
a musí mít lichý počet členů. Dle § 84 odst. 2 písmeno m) 
zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, 
je zastupitelstvu vyhrazeno odvolání a volba předsedy  
a členů kontrolního výboru. Zastupitelstvo dne 6. listo-
padu 2014 schválilo, že kontrolní výbor má předsedu  
a 2 členy. Odstoupením pana Parmy má kontrolní výbor 
pouze dva členy a nemá předsedu. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rezignaci p. Jana 
Parmy na funkci předsedy kontrolního výboru. Zastupi-
telstvo dále zvolilo p. Josefa Chudáčka předsedou kon-
trolního výboru s účinností od 15. září 2016 a p. Pavla 
Janouška členem kontrolního výboru s účinností od  
15. září 2016.
● Žádost o revokaci usnesení. Obec obdržela žádost 
o revokaci usnesení ze dne 16. června 2011, týkající se 
ulice Polní, neboť toto usnesení je dle žadatelů v rozporu 
s jejich právy, stavebním řádem a nerespektuje princip 
rovnosti občanů (konkrétně bod 1, odstavec b). Jmeno-
vaní zaslali také stížnost na Ministerstvo vnitra ČR, které 
si u obce vyžádalo podklady a dne 16. srpna 2016 pí-
semně odpovědělo, že neshledalo napadané usnesení 
Zastupitelstva obce Sokolnice v rozporu se zákonem.
Dotyční požadují, aby obec vydala kladné stanovisko  
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k výstavbě jejich RD. Ovšem zastupitelstvo obce přijalo 
dne 16. června 2011 (bod 1) toto usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje studii výstavby nových ro-
dinných domů na ulici Polní. Zastupitelstvo souhlasí s vy-
dáním územního rozhodnutí na výstavbu rodinných domů 
poté, co budou dokončeny, zkolaudovány (a odstraněny 
případné kolaudační závady) všechny sítě technické in-
frastruktury v dané lokalitě (tj. zejména plynovod, splaš-
ková kanalizace, veřejné osvětlení, místní rozhlas, chod-
ník, část nové komunikace vedle trafostanice, rozvody 
nízkého napětí, případně sdělovací kabely). Podmínky se 
netýkají rekonstrukce křižovatky Polní–Šlapanická. 
Zastupitelstvo obce svým usnesením uložilo tehdy radě 
obce a starostovi obce vydávat stanoviska k výstavbě  
v souladu s touto studií a tímto usnesením zastupitelstva 
obce. Zastupitelstvo upozornilo investora, že obec se ne-
bude finančně podílet na výstavbě žádné části technické 
infrastruktury, s výjimkou křižovatky Polní–Šlapanická.
Zastupitelstvo obce tehdy uložilo starostovi obce zaslat 
majitelům pozemků písemné vyrozumění o rozhodnutí 
zastupitelstva do 15. července 2011.
Na základě žádosti majitele krajního pozemku, který 
sousedí s ulicí Šlapanická, přijalo zastupitelstvo dne  
17. června 2014 toto usnesení. Zrušuje se text usnesení 
schválené ZO dne 16. června 2011 a nahrazuje se tex-
tem: Zastupitelstvo obce Sokolnice souhlasí s vydáním 
územního rozhodnutí na výstavbu rodinných domů poté, 
co budou dokončeny, zkolaudovány (a odstraněny pří-
padné kolaudační závady) všechny sítě technické infra-
struktury v dané lokalitě (tj. zejména plynovod, splašková 
kanalizace, veřejné osvětlení, místní rozhlas, chodník, 
část nové komunikace vedle trafostanice, rozvody níz-
kého napětí, případně sdělovací kabely). Tyto podmínky 
se nevztahují na plánovanou výstavbu RD číslo 8., který 
bude mít přípojky do ulice Šlapanická. 
Po dlouhé diskuzi nakonec ZO přijalo k této problema-
tice toto usnesení: ZO schvaluje zrušení textu usnesení 
přijatého v bodě číslo 3. v usnesení zastupitelstva obce 
ze dne 17. června 2014 a nahrazuje jej novým textem 
tohoto znění: 
Zastupitelstvo souhlasí, aby obec Sokolnice vydala 
kladné stanovisko k výstavbě rodinných domů, nebo ji-
ných staveb, na parcele číslo jedna až pět na ulici Polní 
(dle Územní studie, Lokalita Z3, Ul. Polní–Šlapanická, 
k. ú. Sokolnice, zpracované v říjnu 2015 Atelierem Pro-
jektis s.r.o.) poté, co budou dokončeny, zkolaudovány  
(a odstraněny případné kolaudační závady) všechny sítě 
technické infrastruktury před pozemky (nebo v těchto 
pozemcích) číslo jedna až pět na ulici Polní (tj. zejména 
plynovod, splašková kanalizace, veřejné osvětlení, místní 
rozhlas, chodník, část nové komunikace vedle trafosta-
nice, rozvody nízkého napětí, případně sdělovací kabely). 
Zastupitelstvo souhlasí, aby obec Sokolnice vydala 
kladné stanovisko k výstavbě rodinných domů, nebo ji-
ných staveb, na parcele číslo šest a sedm na ulici Polní 
(dle Územní studie, Lokalita Z3, Ul. Polní–Šlapanická, 
k. ú. Sokolnice, zpracované v říjnu 2015 Atelierem Pro-
jektis s.r.o.) poté, co budou dokončeny, zkolaudovány  
(a odstraněny případné kolaudační závady) všechny sítě 

technické infrastruktury před pozemky (nebo v těchto 
pozemcích) číslo šest a sedm na ulici Polní (tj. zejména 
plynovod, splašková kanalizace, veřejné osvětlení, místní 
rozhlas, chodník, rozvody nízkého napětí, případně sdělo-
vací kabely). Tyto podmínky se nevztahují na plánovanou 
výstavbu RD číslo 8., který bude mít přípojky do ulice Šla-
panická. ZO souhlasí, pokud všichni vlastníci pozemků 
číslo jedna až sedm (dle Územní studie, Lokalita Z3,  
Ul. Polní–Šlapanická, k. ú. Sokolnice) písemně potvrdí, 
že nemají zájem o napojení na plynovod, aby stavba ply-
novodu nebyla realizována. ZO schvaluje zrušení textu 
uvedeného pod písmenem d) bodu číslo 1. v usnesení 
zastupitelstva obce ze dne 16. června 2011 tohoto znění: 
„Zastupitelstvo obce ukládá radě obce a starostovi obce 
vydávat stanoviska k výstavbě v souladu s touto studií  
a tímto usnesením zastupitelstva obce“ a nahrazuje jej 
textem: „Zastupitelstvo obce ukládá radě obce a staros-
tovi obce vydávat stanoviska k výstavbě v souladu s plat-
nou Územní studií, Lokalita Z3, Ul. Polní–Šlapanická, k.ú. 
Sokolnice a tímto usnesením zastupitelstva obce“.

Zprávy z rady 
● MŠ Sokolnice – povolení výjimky z počtu dětí.  
Ředitelka MŠ Sokolnice požádala o povolení výjimky  
z 24 na 28 dětí ve třídách v MŠ Sokolnice s tím, že cel-
ková kapacita školky nebude překročena. Rada obce 
schválila žádost pí ředitelky o povolení výjimky z počtu 
24 na 28 dětí do všech čtyř tříd mateřské školy s tím, že 
kapacita mateřské školy 100 dětí, zapsaná do rejstříku 
škol, nebude překročena a hygienické předpisy budou 
dodrženy. 
● Žádost občanů Krakovská a sousedních ulic. Obec 
obdržela žádost občanů, žijících ve východní části obce 
(ulice Krakovská, Kaštanová, U Cukrovaru a Slanisko) 
s názvem Budoucí využití lokality „Na Břehách“ tohoto 
znění:
„Vážení zastupitelé, 
my, níže podepsaní sokolničtí občané, žijící ve východní 
části obce (ulice Krakovská, Kaštanová, U Cukrovaru  
a Slanisko) se na vás obracíme tímto dopisem a prosíme 
vás o zvážení naší situace a návrhu. Lokalita, ve které 
bydlíme, je vysoce zatížena dopravou na ulicích Kašta-
nová a Kobylnická a také průmyslovou zónou, která se 
nachází v našem bezprostředním sousedství. Vzhledem 
k nárůstu počtu obyvatel v naší obci a obcích soused-
ních a také budoucímu rozšiřování podnikatelských 
aktivit v průmyslové zóně lze předpokládat, že zatížení 
dopravou, hlukem a znečištěním bude pouze narůstat. 
Z těchto důvodů nás znepokojuje výhled, který obec má 
s lokalitou „Na Břehách“ (plocha Z6 v územním plánu –
zejména parcely č. 1408/1 a 1779/1 v majetku obce), 
kde je podle platného územního plánu počítáno s obyt-
nou zástavbou. Lokalita „Na Břehách“ nám všem slouží 
jako klidová a odpočinková zóna. Jako taková je hojně 
využívaná k procházkám, projížd'kám na kole, sáňkování 
v zimním období a relaxaci. Je to jediné místo v našem 
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okolí, kde lze nechat děti volně si hrát beze strachu z ne-
bezpečí pramenící zejména ze silniční dopravy. V nepo-
slední řadě nám poskytuje prostranství s veřejnou zelení, 
která je nedílnou součástí jakéhokoliv kvalitního obyt-
ného prostoru. Zastavění této plochy nás jako obyvatele 
nejen připraví o klidovou zónu, ale dodatečně nás zatíží 
dalším provozem se všemi negativními aspekty z něj ply-
noucími. Rádi bychom tímto apelovali na zastupitelstvo, 
aby nevyvíjelo žádnou další aktivitu směřující k umožnění 
výstavby v této lokalitě, aby nezadávalo ke zpracování 
zastavovací studii (která by měla být součástí územního 
plánu) a aby při nejbližší úpravě územního plánu vyjmulo 
tuto lokalitu ze zastavitelných ploch a změnilo její využití 
z bydlení (rodinné domy) na příslušný typ zeleně. Jednou 
z priorit a cílů pramenících z Programu rozvoje obce na 
období 2016–2021 je i údržba a rozšiřování veřejné ze-
leně, umožnění výstavby ve výše uvedené lokalitě je po-
dle našeho názoru v rozporu s tímto cílem. Údržba zeleně 
v této lokalitě navíc nevyžaduje vynaložení žádných vý-
znamných částek z obecního rozpočtu – lze ponechat tak 
jak je s občasným dosazením uhynulých stromů. 
Děkujeme předem za projednání našeho návrhu. Upřed-
nostněte prosím zájmy nás občanů trvale žijících v Sokol-
nicích oproti finančním zájmům několika jedinců (např. 
developerů), kteří s naší obcí nemají nic společného“. 
Popisované území je v platném územním plánu vedeno 
jako plocha pro výstavbu bydlení a již byla zadána ke 
zpracování územní studie výstavby. Je tedy pravděpo-
dobné, že nějaká drobná výstavba se zde bude realizovat 
na soukromých pozemcích. Drtivou většinu pozemků zde 
vlastní obec, která neprojevuje žádnou aktivitu k rozsáh-
lejší výstavbě. 
RO vzala na vědomí zaslanou žádost občanů a uložila 
starostovi zařadit ji do návrhů na změnu územního plánu.
● Projekt ozelenění Prateckého kopce. Mohyla míru – 
Austerlitz, o.p.s., Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 
Šlapanice, zaslala žádost, aby obec Sokolnice vydala 
souhlas s prováděnými pracemi v souladu s projektovou 
dokumentací pro projekt „Ozelenění Prateckého kopce“ 
na dotčených pozemcích ve vlastnictví obce Sokolnice. 
Souhlas je platný po dobu realizace akce (vč. následné 
péče) a dále po celou dobu udržitelnosti projektu nej-
méně 10 let od ukončení realizace. RO neměla výhrady  
k zaslané žádosti a souhlasí s provedením prací v sou-
ladu s projektovou dokumentací pro projekt „Ozelenění 
Prateckého kopce“.
● Dotace MAS na dopravní úpravy v centru obce. Podle 
aktuálních informací starosty je možné získat dotaci na 
dopravní úpravy v centru obce od MAS. Uznatelné výdaje 
činí Kč 1.987.813,26, k tomu bude připočtena částka 
za světelný přechod (odhadem půl milionu), projektovou  
dokumentaci a podobně. Výše dotace by mohla či-
nit až 95 % uznatelných výdajů, reálně je třeba počítat  
s o něco nižším procentem. Rada doporučuje připravit 
vše potřebné a o dotaci požádat. 
● Cenová nabídka na oplechování části kříže. Obec 
obdržela vyžádanou nabídku na oplechování měděným 
plechem horní plochy dřevěného kříže na nám. Zbyňka 
Fialy a tuto schválila.

● Nadstandard IDS v roce 2017. Obec obdržela od 
společnosti KORDIS cenovou nabídku na nadstandard 
IDS v roce 2017. Jedná se o noční spoje linky N95 (tzv. 
flamendr o víkendu, odjezd z Brna 1.30 hodin) ve stej-
ném rozsahu, jako v letošním roce. Kromě toho obec 
obdržela oznámení starosty z Újezdu u Brna, že byli tak-
též osloveni KORDISEM, zda Újezd a Sokolnice chtějí  
i v roce 2017 objednat nadstandard ve 23.30 hodin  
z Brna, jako každodenní spoj. Roční cena je 198.622 Kč. 
Rozdělením nákladů podle počtu obyvatel (Újezd 3.244 
obyvatel, tj. 58,03220 %, Sokolnice 2.346 obyvatel,  
tj. 41,96780 %) by naše obec uhradila Kč 83.357,30  
a Újezd Kč 115.264,70.
RO schválila objednání nadstandardu IDS v roce 2017 
pro víkendové noční spoje linky N95 (tzv. flamendr,  
odjezd v 1.30 hodin z Brna) za částku 20.734 Kč a dále 
schválila, aby se obec Sokolnice finančně podílela na 
nadstandardu IDS v roce 2017 u každodenního nočního 
spoje za částku Kč 83.357,30. 
● Sdělení E.ON – kabelizace vedení VN a NN. E.ON 
Česká republika, s.r.o., zaslal oznámení o plánované 
kabelizaci VN a NN na ulici Polní. E.ON připravuje kabe-
lizaci nadzemního vedení VN na ulici Polní, Šlapanická  
a Nad Vrbím (až k zámku). V rámci této úpravy je plá-
nováno přemístění nebo zrušení trafostanic U Střihavky  
a dále u lokality Nad Vrbím. V souvislosti s těmito přesuny 
musí dojít k opětovnému napojení rozvodu NN na nové 
trafostanice. V rámci napojení dojde ke kabelizaci nad-
zemního vedení NN na ulici Polní, a to od křižovatky s uli-
cemi Václava Haňky, Šlapanická po křižovatku s ulicí Na 
Padělkách. Z tohoto důvodu dojde k demontáži obecního 
nadzemního veřejného osvětlení a místního rozhlasu  
z demontovaných podpěrných bodů. Předpokládaná rea-
lizace je v roce 2018. 
RO vzala na vědomí informaci E.ON o plánované kabe-
lizaci VN a NN na ulici Polní a uložila místostarostovi 
do 10. října 2016 požádat E.ON o sdělení kontaktu na 
projektanta přeložky distribuční sítě a společně s ním 
a provozovateli veřejného osvětlení a místního rozhlasu 
prodiskutovat budoucí systém veřejného osvětlení  
a místního rozhlasu. 
● Neplnění smlouvy – CEKR CZ. Obec uzavřela dne  
27. února 2008 smlouvu o dílo č. sm006/08/nab042/07 
s firmou Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk na pro-
jektovou dokumentaci rekonstrukce křižovatky Polní–
Šlapanická. Dílo mělo být hotovo ještě v roce 2008. Díky 
vlastnickým vztahům (obec nevlastnila všechny pozemky 
dotčené stavbou) se projekt posunul až do roku 2012, 
kdy se podařilo získat potřebné pozemky nebo uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Práce však pokračo-
valy velmi pomalu. Na základě jednání se starostou obce 
přislíbil Ing. Cekr urychlené pokračování na projektu  
a podle zaslaného harmonogramu měla být kompletní 
PD, včetně potřebných vyjádření, předána do konce 
března 2016. Dne 14. dubna zaslal po intervenci starosty 
sdělení, že práce budou dokončeny do 22. dubna 2016. 
Dne   6. června 2016 požadoval starosta informaci, jak 
to s projektem vypadá, potom 19. července 2016 a dále  
2. srpna 2016. Vše bez odpovědi či jiné reakce.
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RO tedy odsouhlasila předat celou záležitost našemu 
právníkovi s požadavkem na ukončení smluvního vztahu 
s firmou CEKR CZ. 
● Cyklostezka Šlapanicko. Dobrovolný svazek obcí 
ŠLAPANICKO připravuje projekt „Stavba integrova-
ného systému sítě bezpečných úseků cyklostezek na 
území Šlapanicka“ v celkové hodnotě 55.144.600 Kč. 
Na obec Sokolnice z toho připadá investiční náklad  
5.776.904 Kč. Většina investičních nákladů bude po-
kryta z dotace, přesto se v tuto chvíli předkládá návrh 
na 40% spoluúčast obcí. Tento podíl budou obce hradit 
ve stejných částkách po dobu pěti let. Bude-li dotace 
vyšší než 60 % (což se předpokládá), bude poslední pátá 
splátka snížena, nebo zrušena. Protože je potřeba mít 
peníze na financování projekčních a přípravných prací, 
navrhuje DSO začít již v roce 2017 se splátkami, jako 
mimořádným členským příspěvkem. Na Sokolnice tak 
připadá každoročně částka 441.216 Kč (po dobu pěti  
let). 
RO souhlasí s každoroční alokací částky 441.216 Kč do 
rozpočtu obce Sokolnice po dobu pěti let, jako mimo-
řádný členský příspěvek DSO Šlapanicko.
● Areál bývalého cukrovaru. Firma BUILDINGcent-
rum – HSV, s.r.o., Velké Meziříčí nabyla dne 14. července 
2006 ve veřejné dražbě areál bývalého cukrovaru. V roce 
2008 byla vyjednána (mezi radou obce a majitelem) za-
stavovací studie. V roce 2009 obec potvrdila rezervaci 
na ČOV Telnice pro požadovaných 137 bytových jednotek  
v areálu bývalého cukrovaru. Zdá se však, že od roku 
2009 je záměr výstavby pouze v teoretické rovině. Po 

urgencích zaslala firma BC–HSV dne 10. února 2014 
sdělení, že berou na vědomí rozhodnutí rady obce Sokol-
nice, která zamítla požadavek firmy na zvýšení bytových 
domů o jedno podlaží, a že souhlasí se stavbou provizor-
ního mostu přes stávající vodoteč za účelem zásobování 
stavby materiálem. Od té doby nenastal žádný posun  
v jednání ze strany majitele areálu.
RO schválila požádat společnost BUILDINGcentrum – 
HSV, s.r.o., aby do 30. listopadu 2016 předložila jasný  
a závazný harmonogram postupu výstavby v areálu býva-
lého cukrovaru.
Nebude-li harmonogram zaslán, nebo bude neurčitý, 
zruší rada obce rezervovanou kapacitu na čistírně od-
padních vod pro výstavbu rodinných domů v areálu bý-
valého cukrovaru. To platí i pro případ, kdy následně ne-
bude dodržován zaslaný harmonogram.
RO dále uložila místostarostovi do 10. října 2016 zaslat 
datovou zprávu společnosti BUILDINGcentrum – HSV, 
s.r.o., s požadavky obce Sokolnice a upozorněním, že 
pro realizaci výstavby je nutné nejprve zpracovat územní 
studii a dále žádost o sdělení, kdy bude dokončen úklid 
areálu bývalého cukrovaru a rozestavěného oplocení. 
● Využití kupní ceny za kasárna pod Mohylou míru. 
Obec získala cca 9.500.000 korun za prodej kasáren pod 
Mohylou míru. Rada doporučuje tyto finanční prostředky 
částečně použít na úhradu zbytku úvěru na stavbu splaš-
kové kanalizace ve výši cca 3.087.560 Kč. Zbytek bude 
převeden do rozpočtu obce na rok 2017 a o jeho využití 
rozhodnou zastupitelé při schvalování rozpočtu na příští 
rok. -OÚ-

Volební okrsek Sokolnice – krajské volby 2016
Pořadové

číslo
Číslo

strany Název strany Počet hlasů Procentuální
zastoupení

1 30 ANO 2011 141 21,59 %

2 87 TOP 09 s podporou starostů a „Žít Brno“ 94 14,40 %

3 24 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 84 12,86 %

4 12 Česká strana sociálně demokratická 71 10,87 %

5 37 Komunistická strana Čech a Moravy 60 9,19 %

6 2 Občanská demokratická strana 52 7,96 %

7 78 Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů 49 7,50 %

8 23 Starostové pro Jižní Moravu 41 6,28 %

9 21 Zelení a Piráti 29 4,44 %

10 45 Moravané 11 1,68 %

11 52 Svobodní a Soukromníci 10 1,53 %

12 43 Úsvit s Blokem proti islamizaci 3 0,46 %

13 26 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy  a Slezska) 2 0,31 %

67 Ne ilegální imigraci – peníze raději pro naše lidi 2 0,31 %

70 Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České Republiky a HOZK 2 0,31 %

16 19 Svoboda a síla 1 0,15 %

75 Dělnická strana sociální spravedlnosti – Imigranty a islám v ČR nechceme! 1 0,15 %

Počet odevzdaných hlasů 658
Počet platných hlasů 653
Počet neplatných hlasů  5

Počet voličů v okrsku Sokolnice 1774
Procentuální účast 37,09 %
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Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Li
st

op
ad

  2
01

6

5 Sobota SDH Sokolnice „Železný hasič –  
Železný Saňař“ 

Hasičská 
zbrojnice 9.00 hodin

5 Sobota SDH Sokolnice „Dýňování aneb vyřež si 
svou tykev k obrazu svému“

Hasičská 
zbrojnice 14.00 hodin

6 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga ml. žáci 2016 podzim

hala
Křenovice 15.00 hodin soupeř Handball KP Brno

6 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga st. žáci 2016 podzim 

hala
Křenovice 16.00 hodin soupeř Handball KP Brno

6 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga muži 2016 podzim

hala
Křenovice 17.30 hodin Slavoj Třešť 

6 Neděle Rodinné Centrum 
Sokolnice Drakiáda zámecký park 15.00 hodin 17.00 hodin

11 Pátek Rodinné Centrum 
Sokolnice

Čteme dětem:  
Svatomartinské čtení místní knihovna 17.00 hodin 18.00 hodin ve spolupráci  

s místní knihovnou

13 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga st. žáci 2016 podzim Nové Bránice 9.00 hodin 12.00 hodin

13 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga muži 2016 podzim Hostěrádky 9.00 hodin Sokol Nové Bránice

13 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga ml. žáci 2016 podzim Telnice 11.00 hodin Sokol Hostěrádky

13 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská
liga ml. dorost 2016 podzim Sokolnice 12.00 hodin Sokol Telnice „B“

13 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská
liga ml. dorost 2016 podzim Telnice 14.00 hodin HK Brno

15 Úterý Rodinné Centrum 
Sokolnice

I. adventní  
keramická dílna

Prostory RC – 
Masarykova 35 15.30 hodin Sokol Telnice „A“

20 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga st. dorost 2016 podzim

hala
Křenovice 14.00 hodin Tatran Bohunice

22 Úterý Rodinné Centrum 
Sokolnice

Rodičovská skupina:  
Slaďování osobního  
a pracovního života

Prostory RC – 
Masarykova 35 19.00 hodin 21.00 hodin

25 Pátek Rodinné Centrum 
Sokolnice

Čtenářský klub: Radka 
Třeštíková – Bábovky místní knihovna 17.00 hodin 18.00 hodin ve spolupráci  

s místní knihovnou

27 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga starší dorost 2016 Juliánov 15.00 hodin Sokol Juliánov

27 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská 
liga mladší dorost 2016

hala
Křenovice 17.30 hodin Nové Bránice

Příprava vozidla na zimní období
Statistika nám každým rokem ukazuje, že v zimním ob-
dobí je dopravní nehodovost velmi vysoká. Rizik na vo-
zovce číhá celá řada. Teploty jsou proměnlivé, vozovka 
může být mokrá, namrzlá či zasněžená.
Zákon ukládá povinnost přezout vozidlo na zimní pneu-
matiky od 1. listopadu do 31. března. A to za podmínek, 
kdy se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva 
sněhu, ledu a námrazy nebo by se vlivem povětrnostních 
podmínek mohla během jízdy vyskytnout.
Dopravní značky „Zimní výbava“ a „Zimní výbava-konec“ 
jsou dopravní značky, které označují úseky pozemní ko-
munikace, na kterých je povinnost mít vozidlo kategorie 
M a N vybaveno zimními pneumatikami za všech klima-
tických podmínek, tedy nejen v případě, kdy se na vo-
zovce nachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza 

nebo vzhledem k povětrnostním podmínkám lze takové 
jevy přepokládat.
Uvědomme si, že pokud klesne teplota pod +7 °C, je čas 
přezout. Letní pneumatiky při nízkých teplotách začnou 
tuhnout a začínají se zhoršovat jejich jízdní vlastnosti.
Zimní pneumatiky mají označení na svém boku M+S 
(mud+snow) bláto a sníh nebo winter-zima. Dále výrobci 
zavedli alternativní označení pro zimní pneumatiky, a to 
symbol horského štítu a sněhové vločky.
Pro zimní pneumatiky platí pravidlo 4 × 4:
● 4 zimní sezóny – doba pro použití pneumatik
Zimní pneumatika stárne podstatně rychleji než pneu-
matika letní. Je to díky používání více druhů olejů a směsí 
silic, než u pneumatik letních. Tyto přísady se postupem 
času z pneumatiky vytrácejí díky chemickým procesům.

Kalendárium
V rubrice Kalendárium je uveden orientační seznam 
akcí, které se  uskuteční v naší obci v listopadu. Uzá-
věrka Sokolnického zpravodaje je v časovém předstihu, 

proto si pořadatelé akcí vyhrazují právo na změnu.  
O podrobnostech (např. místo konání, začátek) se včas 
informujte také pomocí jiných informačních zdrojů. Za 
pochopení děkuje Komise pro vydávání Sokolnického  
zpravodaje.
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Okénko do Mateřské školy
V letošním školním roce pokračujeme v předškolním 

vzdělávání na téma Poznáváme svět kolem nás a mo-
tto naší Mateřské školky je: „S kamarády šťastně, hravě  
a vesele“. Naším cílem je vytvořit pro děti co nejpestřejší 
skladbu vzájemně se ovlivňujících a propojujících oblastí, 
s přihlédnutím na rozvoj osobnosti každého dítěte přimě-
řeně k jeho věku a schopnostem. V průběhu celého dne 
se prolínají spontánní a řízené aktivity ve formě různých 
her, jejichž prostřednictvím děti získávají zkušenosti a učí 
se je uplatňovat ve svém životě.

Základním prostředkem v mateřské školce je hra za-
ložená na zážitcích a prožitcích dětí, které obohatí sebe-
poznání, rozšíří vědomosti a dovednosti a navodí v nich 
kladné emoce. Právě v tomto duchu jsme zahájili ve čtvr-
tek 1. září 2016 školní rok 2016/2017, kdy se mateř-
ská škola znovu otevřela dětem a jejich rodičům. U nově 
přijatých dětí se střídal pláč v náručí maminky či tatínka 
s úžasem nad hračkami, starší děti se s radostí v očích 
podivovaly změnám   a novotám, které pro ně připravily 
přes prázdniny jejich paní učitelky. 

Náročný začátek školního roku nakonec zvládly děti  
i jejich rodiče. V tomto školním roce budou děti mít mož-
nost pečovat o vlastnoručně vysazené rostlinky i bylinky 
v nově vybudovaných vyvýšených záhonech v zadní části 
školní zahrady. 
Ve 4 třídách naší školičky jsou paní učitelky v tomto  
složení: Třída KOŤÁTKA p. uč. Jirgalová Zdenka
  p. uč. Bc. Jahodová Hana

● 4 stejné zimní pneumatiky na vozidle
Při montáži 2 ks zimních pneumatik, například na pohá-
něnou přední nápravu, zajistíte rozjezd vozu. Pokud však 
na zadní nápravě necháte pneumatiky letní, které v zim-
ním období ztrácejí takřka veškeré svoje jízdní vlastnosti, 
můžete velmi lehce dostat vozidlo do smyku. Pokud ne-
cháte zimní pneu pouze na zadní nápravě a na přední 
necháte pneumatiky letní, je velmi pravděpodobné, že při 
zatočení nebude vozidlo reagovat a pojede rovně!
● 4 mm – minimální hloubka vzorku hlavních dezéno-
vých drážek nebo zářezů
Pokud klesne hloubka dezénu pod 4 mm, pneumatika 
již nemá díky úbytku vzorku dostatečné schopnosti zá-
běru. Například pokud klesne hloubka dezénu pod dopo-
ručené minimum, pravděpodobně se setkáte s problémy 
nejen při jízdě, ale už při samotném rozjezdu, kdy pne-
umatiky začnou prokluzovat! (Nejméně 6 mm na všech 
hnacích kolech u vozidel nad 3.500 kg).
● 4 měsíce v roce – uplatnění pro zimní pneumatiky 
Zimní pneumatika má uplatnění nejen na zasněženém 
povrchu. Její využití začíná už při poklesu teploty pod  

+7 °C. Nezapomínejte, že i když je během podzimního 
dne +10 °C až +12 °C mohou večerní a hlavně noční 
teploty klesnout podstatně níže!
Samotné obutí zimních pneumatik nám nezaručí to, že 
můžeme jezdit na sněhu a ledu stejně jako po suché 
silnici. Fyzikální zákony platí i pro vozidla se zimními 
pneumatikami.
Pro bezpečnou jízdu za zhoršených povětrnostních pod-
mínek je na místě zvýšená opatrnost a předvídatelnost. 
Dobrá péče o vozidlo a jeho příprava na toto období.
Je dobré si překontrolovat povinnou a doporučenou vý-
bavu vozidla (reflexní vesta, lékárnička, zvedák na vý-
měnu kola, rezervní kolo či opravná sada na opravu de-
fektu, dále žárovky, pojistky…)
Ve vozidle je též dobré mít s sebou lopatku se smetáč-
kem, škrabku na okna, hasicí přístroj, případně zimní 
řetězy při cestách po zasněžených oblastech a kontakt 
na odtahovou službu. Pokud by nás překvapila námraza, 
vyplatí se mít u sebe (nikoliv v autě) rozmrazovač zámku.
Po řádné přípravě na zimní období mi zbývá Vám popřát 
šťastné kilometry bez nehod. ■
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Zprávy ze SŠEE
Nový školní rok začal a hned se rozproudil život  

ve škole nebývalým tempem. Kromě maturit a závě- 
rečných zkoušek v podzimním termínu jste jistě za- 
znamenali přeplněná parkoviště kolem školy, protože  
nejen starší studenti denního studia, ale i studenti  
zkráceného studia a dospělí frekventanti kurzů pro- 
fesních kvalifikací přijíždějí do školy hojně svými  
auty. V polovině září přicestovaly do školy čtyři zahra- 
niční delegace partnerských organizací spolupra- 
cujících v projektu zaměřeném na chytré sítě a elek-
tromobilitu. Zase byla všude slyšet angličtina, i když  
přijeli Italové, Španělé, Němci a Slováci. Angličtina je 
zkrátka důležitá a naši žáci mají příležitost si ji neustále 
utužovat. 

Noví žáci prvních ročníků strávili několik posledních 
pěkných dnů na adaptačních kurzech pro nové žáky ve 
školním rekreačním zařízení na Smraďavce. 

V polovině září odjelo 12 žáků na čtrnáctidenní stáž 
do partnerské školy srbském Kragujevaci. Vzájemná spo-
lupráce je už letitá a žáci si možnosti vycestovat a po-
znat jiné země, jejich zvyklosti, kulturu i přátele společně  
s výměnou odborných zkušeností s partnery ze zahraničí 
velmi váží. 

Koncem září přijela do naší školy dvanáctičlenná sku-
pina stážistů ze Slovenska. Slováci jsou vždy natěšení  
a naši žáci s nimi sdílejí radost ze společné práce na pro-
jektech v novém Energy centru.

A už je tu čas, kdy se připravujeme na prezentaci školy 
na nejrůznějších veletrzích škol. Svým odborným vybave-
ním si škola pozornost zaslouží. Právě se prezentujeme 
na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Ale  
o tom podrobněji zase příště. ■

Evropský školní sportovní den
V pátek 30. září proběhl na naší 

škole „Evropský školní sportovní 
den“. Akci jsme pojali jako sezná-
mení se s nabídkou některých sportů 
a pohybových aktivit v Sokolnicích. 
Děti si mohly vyzkoušet to, co je 
z nabídky zaujalo. Poděkování za 
úspěšnou akci patří nejen dětem  
a učitelům, ale hlavně i trenérům  
a členům místních sportovních orga-
nizací a spolků, bez kterých by tato 
akce neproběhla – fotbalistům, há-
zenkářům, hasičům, TéKáčku, mažo-
retkám a cvičitelce paní Kuncové. 

-Mgr. David Elicer-

Třída KUŘÁTKA   p. uč. Brzobohatá Sylva
  p. uč. Krpenská Milena
 Třída MOTÝLCI p. uč. Vraspírová Milena
  p. uč. Kašparová Věra
 Třída SLUNÍČKA p. řed. Fialová Jarmila
  p. uč. Cábová Ivana

Ve druhé polovině září se konala informativní schůzka 
pro rodiče předškoláků, na které jsme probírali všechny 
aktivity a požadavky vztahující se v průběhu školního 
roku k předškolákům.

Také k nám zavítala první pohádka, a to loutková,  
s názvem „Krtek ve škole“.

Ve spolupráci s logopedkou Mgr. Petrou Hrančíkovou, 
která má ambulanci v sokolnické S-pasáži, jsme v naší 
MŠ realizovali logopedickou depistáž pro děti. Jedná se 
o odborné logopedické vyšetření, které pomůže odhalit 
možné vady řeči i výslovnosti dětí.

Konec září jsme si zpestřili dopolední návštěvou  
v místní ZŠ, kam jsme byli s dětmi pozváni na výstavu 
dýní „Dýňohrátky“. Na dýních všemožných tvarů, barev  
i jejich nápaditém zpracování jsme mohli oči nechat.

Touto cestou bychom také velmi rádi poděkovali všem 
rodičům, kteří nás doposud podporovali svým vstřícným 
přístupem. ■
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Seminář o poskytování první pomoci
Letos jsme si opět pozvali pana Vo-
sáhla – záchranáře z brněnské zá-
chranky s více než 20-letou aktivní 
praxí, aby nás přišel proškolit v po-

skytování první pomoci. Na začátku 
jsme se dozvěděli, jak si efektivně 
přivolat pomoc, jak spolupracovat  
s operátorem tísňové linky při posky-
tování první pomoci, jak postupovat v 
případě, že jsme na záchranu sami, 
i v případě, že je zachránců více. 
Potom jsme se zaměřili na to, jak 
poznáme zástavu dechu, zástavu sr-
dečního oběhu a co dělat do příjezdu 
záchranné služby. Podrobněji jsme 
rozebrali problematiku úrazů od 
nejjednodušších (podvrtnutí, zlome-
niny, řezné rány, tržné rány), přes zlo-
meniny otevřené, amputace, úrazy 
hlavy, úrazy páteře, úrazy elektric-
kým proudem, popáleniny, otravy, in-
farkt myokardu a záchvatovité stavy. 
Také jsme se věnovali problematice 
dětského věku – febrilní křeče, la-
ryngitida, průjmová onemocnění, cizí 
těleso v dýchacích cestách. Dále nás 

pan Vosáhlo informoval o novinkách 
v oblasti první pomoci, o tom, jak 
funguje aplikace Záchranka, která se 
dá stáhnout do mobilních telefonů  
a o použití automatického externího 
defibrilátoru určeného pro laickou 
veřejnost, který je rozmístěný na růz-
ných místech v Brně. 
V praktické části jsme si ukázali 
přenášení raněného a na čtyřech fi-
gurínách si vyzkoušeli masáž srdce 
u dospělého, masáž srdce a umělé 
dýchání u kojence i většího dítěte  
a Heimlichův chvat pro uvolnění pře-
kážky v dýchacích cestách. 
Přednáška byla velice zajímavá  
a poutavá, pan Vosáhlo ji okořenil 
svými zkušenostmi i vtipnými his-
torkami z praxe. Účastníci kurzu byli 
spokojení a také získali potvrzení  
o absolvování školení první pomoci.
Děkujeme za účast a budeme se tě-
šit na příští rok. ■

Srdeční masáž na jedné z figurín

Rakytník řešetlákový 
Hippophae rhamnoides
Rakytník je rostlina dvoudomá, větrosnubná. Samčí pu-
peny jsou až 2–3 krát větší než pupeny samičí. Samčí 
květy mívají také odlišnou barvu než samičí. Samičí jsou 
žlutavé, samčí mají zelenavě stříbřitou barvu a vyrůstají 
v krátkých hroznech nebo kláscích. Kvete od března do 
května a květy vyrůstají na loňských letorostech. Plody 
jsou peckovice 5–10 mm velké žluté, oranžové až čer-
vené barvy a vyrůstají na krátkých stopkách jeden vedle 
druhého na větvích. Mají oválný, vejčitý tvar. Olejovitá  
dužina má oranžovou barvu. Chuť je od kyselé přes hoř-
kou až nasládlou. 
Plody zrají od srpna do září a vydrží dlouho do zimy. Rakyt-
ník má rád slunné stanoviště na lehčí, písčité, propustné 
půdě bohaté na vápník, roste ale i na vlhčím stanovišti.  
V našich podmínkách je odolný i proti hlubokým mrazům. 
Pro zajištění spolehlivého oplodnění vysazujeme samčí  
i samičí rostliny, většinou postačí jeden samec na pět sa-
mic, nespoléhejte tedy na samečka v sousedství. Pohlaví 
se pozná už na tříletých rostlinách – samec má větší  
a hustší pupeny. Rakytník je výjimečně vhodný pro osa-
zování neplodných a zdevastovaných půd. Plody rakyt-
níku se špatně sklízí, keře jsou poměrně husté a bohaté 
na dlouhé trny, plody poměrně dobře drží a lehce dojde  
k jejich rozmačkání – jsou poměrně malé a visí na krátkých 
stopkách. Doporučenou a osvědčenou metodou sklízení 
je zmrazování plodů, na Sibiři se tato metoda praktikuje  
v přírodních podmínkách a sklízí se až po naprostém 
zmrznutí. Poté už stačí zmrzlé plody oklepat. V našich 
podmínkách je možné ostříhat celé větvičky, s plody je 
uložit v mrazáku a po jejich zamražení je z větví okle-

pat – jen je nutné dbát na odstřihnutí maximálně 30 % 
rostliny. Takže u nás to probíhá tak, že Alena nůžtičkami 
odstříhává jednotlivé plody přímo z keře… V lidovém léči-
telství původní domoviny rakytníku – v Číně, Mongolsku, 
Sibiři… – je rakytník známý již od pradávna. Užívá se při 
léčbě onemocnění plic, jater i kloubních onemocněních, 
pomáhá proti zahlenění i zánětům plic, hojí sliznice, žalu-
deční i dvanáctníkové vředy, reguluje krevní oběh, urych-
luje proces hojení ran, stimuluje regenerační procesy, 
má pozitivní účinky na choroby jater. Jako u každé léčivé 
rostliny je ale i u rakytníku nutno dávat pozor na předáv-
kování a přesto, že je uváděn jako nejedovatý, neměla by 
denní dávka překročit 20 plodů, vždyť jeden plod dodá 
tělu celodenní potřebu vitamínu C (rakytník ho obsahuje 
10× více než pomeranč… však se mu také přezdívá Cit-
ron severu) a je vhodné se (prý) vyhnout konzumaci bě-
hem těhotenství. Plody rakytníku ale obsahují i spoustu 



10/2016     Sokolnický zpravodaj 12

dalších vitamínů a to A, B, E, F, D, K a P (rutin), který 
zabraňuje rozkladu vitamínu C. Ten způsobuje, že si ra-
kytník zachovává vitamín C při sušení i tepelném zpra-
cování. A pokud vám latinský název rakytníku připomíná 
koně, pak tedy vězte, že jeho původní název pochází  
z dob Alexandra Makedonského, kdy vojáci pro sebe i pro 
koně užívali rakytník k obnově sil.

RAKYTNÍKOVÝ ČAJ 
Příprava čaje je velice jednoduchá. Potřebovat budete su-
šené plody rakytníku, na jednu dávku cca dvě polévkové 
lžíce. Ty nasypeme do hrnce, zalijeme vodou a povaříme 
cca 5 minut. Poté scedíme. Doporučeno je pít čaj vlažný  
a připravovat vždy čerstvý.
Stejně tak můžeme připravit čaj i z čerstvých či suše-
ných lístků rakytníku, případně z čerstvých výhonků nebo  
z kůry. V těchto případech se používá jedna čajová lžička 
na 250 ml vody. Rakytníkový čaj můžete klidně kombino-
vat i s čajem černým nebo zeleným. Mimo to lze rakyt-
ník smíchat např. i s listy maliníku, máty nebo borůvky, 
skvělá kombinace je se zázvorem (pokud navíc zázvor 
nastrouháte, spolehlivě z těla vyženete nejen všechny 
neduhy ale navrch i zlé duchy, takový nápoj je silnější než 
odvar z feferonek…).

RAKYTNÍKOVÝ SIRUP
Lze získat velmi jednoduše obyčejným odšťavněním. Na-
sypeme ovoce do přístroje, čistou šťávu osladíme podle 
chuti, přelijeme do sklenic, ty poté zavíčkujeme, paste-

rizujeme a uskladníme v tmavé a chladné spíži. Sirupy 
sice většina lidí raději přechovává v lahvích, ale v tomto 
případě by to nebylo příliš praktické, protože rakytník ro-
solovatí a později bychom mohli mít problémy s rozlévá-
ním (a ze sklenice vždy ho můžeme pohodlně dostat ven 
lžičkou).

RAKYTNÍKOVÝ DŽEM
1 kg plodů rakytníkových bobulí, 700 g cukru, 100 g želí-
rovacího přípravku
Bobule očistíme, omyjeme, dáme do nerezového hrnce, 
podlijeme troškou vody a vaříme do změknutí. Potom 
postupně přidáváme cukr s želírovacím přípravkem  
a vaříme do zhoustnutí. Ještě vroucím džemem napl-
níme čisté skleničky, uzavřeme je víčkem, otočíme dnem 
vzhůru a necháme vychladnout.

JARMINA RAKYTNÍKOVÁ BOMBA (VITAMÍNOVÁ)
Fantazii se v Sokolnicích meze nekladou a v tomto 
domácím receptu spojíme zdravé s chutným. A bez 
konzervantů!
Zavařovací sklenice umytých plodů rakytníku řešetláko-
vého, 10 polévkových lžic tekutého medu (rozpustíme ve 
vodní lázni), 5 polévkových lžic slivovice. Tyčovým mixe-
rem postupně rozmixujeme část plodů, při-
dáváme opatrně další plody, med a slivo-
vici. Směs uchováme v ledničce. Pojídáme 
s bílým jogurtem. 

-Laďa Žilka-

Vycházka kolem Brněnské přehrady
Sokolnické seniorky se v září vy-

daly na vycházku okolo Brněnské 
přehrady. 

Tentokrát naším cílem nebyla 
žádná pamětihodnost, ale příroda 
a její krásy. Měsíc září jakoby se ne-
chtěl rozloučit s létem, i v den naší 

vycházky bylo velmi teplé a slunečné 
počasí.

Brněnská přehrada není daleko, 
přesto jsme si užily několika druhů 
dopravy, než jsme se dostaly na 
místo, odkud jsme „startovaly“. První 
část cesty jsme absolvovaly vlakem, 

pak jsme se vydaly „šalinó na Prýgl“ 
(pro ty, kteří neznají brněnské han-
tec – tramvají k Brněnské přehradě), 
ještě kousek autobusem a pod hra-
dem Veveří jsme si počkaly na eko-
logický dopravní prostředek – loď  
brněnské flotily, které jako jedny  
z mála jezdí na elektrický pohon. 

Přijela pro nás loď se jménem 
Dallas, ale tak daleko jsme nejely, 
pouze na konečnou zastávku ve Ve-
verské Bitýšce. Plavbu jsme si ná- 
ležitě užily – obsadily jsme horní 
palubu a kochaly se vyhlídkou. Pře-
hrada je sice vyčištěná od sinic, ale 
voda na jejím konci je pořád zelená 
a pohyb lodi vytvářel na hladině zají-
mavé obrazce.

Po pravém břehu přehrady 
jsme se po vystoupení z lodi vy-
daly pohodlnou chůzí směrem zpět  
k hradu Veveří. Přírodní park Pod-
komorských lesů nám nabídl nejen 
příjemný stín lesa, ale také pěkný 
pohled na lesní bramboříky a do-
slova koberečky kvetoucích ocúnů. 
Kdo by to čekal v blízkosti velkého  
Brna?
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Z Konopiště na Jemniště
Víte, kolik hradů a zámků má Česká republika? Nevíte? 
Nemusíte se stydět, žádné konkrétní číslo jsem nenašla 
ani na internetu – a tam se dá najít tolik informací! Ne-
budeme si lámat hlavu a spokojíme se s výpovědí, že na 
území našeho státu se nachází stovky rozpadlých zříce-
nin, malebných tvrzí, majestátních hradů a překrásných 
zámků.

Z těch překrásných zámků nám tentokrát organizá-
torka zájezdu paní Anička Nečasová vybrala dva – Kono-
piště a Jemniště. Zámky spolu souvisejí nejen polohou, 
ale částečně i společnou historií. 

Oba se nacházejí nedaleko Benešova u Prahy, proto 
jsme vyrazili na den Svatého Václava s plně obsazeným 
autobusem, řízeným naším „dvorním“ řidičem panem 
Hrdličkou už v půl sedmé ráno směrem na Prahu. Přes-
tože byl konec září, sluníčko nás doprovázelo celou cestu, 
jen na Vysočině ojedinělé cáry mlhy připomínaly, že brzy 
přijde podzimní počasí.

Cestu nám zpestřil podrobný výklad o historii a majite-
lích zámku Konopiště, který nám podal nadšenec histo-
rie pan Fojtl. Věřte – nevěřte, více než hodinové povídání 
nám podal z hlavy, aniž by přečetl jedinou větu z nějaké 
příručky. 

Konopiště je zámek schovaný v lesích – však o tom 
svědčí sbírky úlovků, které nám zanechali zámečtí pá-
nové. Přímo k bráně se můžete dostat krátkou procház-
kou nebo se svézt vláčkem. V hradním příkopu nás nej-
prve přivítal medvěd Jirka, vzácný exemplář medvěda 
ušatého (himalájského), poté na nádvoří průvodce. 

Na Veveří devět věží – ani jsme je 
nepočítaly a pokračovaly dál kolem 
hradeb hradu Veveří z druhé strany, 
jak ho neznáme, ke kostelíku Nane-

bevzetí Panny Marie. Vycházku jsme 
ukončily v restauraci Nové Dvory, po-
silnily se obědem a pokračovaly na 
zastávku autobusu, který nás dovezl 

zpět do Bystrce. Dál jsme domů po-
kračovaly stejně jako ráno, ale s pěk-
nými zážitky a spokojené z vydařené 
vycházky.                -Jitka Čermáková-
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Rozdělili jsme se na dvě skupiny a vydali se na pro-
hlídkovou trasu po salonech jižního křídla. Průvodkyně 
nás nejprve ohromila několika čísly – František Ferdi-
nand d´Este byl vášnivý nimrod, v zámku je vystaveno  
4.050 trofejí, což tvoří asi 1,5 procenta z celkového počtu 
ulovených zvířat a ptáků. V chodbě jsme jich mohli vidět 
860. Přesto na zámku není vystavená jediná zbraň. 

Jinak to byla pokroková rodina, zámek byl osvětlen 
elektřinou, kterou dodávala malá vodní elektrárna posta-
vená na břehu místního rybníka, byl v něm osobní výtah. 
Zajímavostí je třeba i to, že benátská zrcadla rozmístěná 
v pokojích nesloužila marnivým dámám, ale k odrazu 
světla zvenku a prosvětlení místností. 

Škoda, že dnes už neexistuje růžová zahrada, ve které 
keře růží lemovaly cesty. Zato jsme si mohli prohlédnout 
před pár lety objevenou a zrenovovanou střelnici a Mu-
zeum Sv. Jiří. Pod tajemným názvem se skrývá sbírka 
soch a sošek Svatého Jiří, kterou shromáždil František 
Ferdinand d´Este. 

Po obědě v benešovské restauraci „Na Bejkárně“ nás 
čerstvý větřík zavál k zámku Jemniště. Tento zámek dříve 
a nyní znovu vlastní rod Sternbergů, stejně jako zámek 
Český Šternberk. Současný majitel pan Jiří Sternberg 
obývá levé křídlo zámku, v době naší návštěvy sice nebyl 
doma, ale jinak je prý často vidět v zámecké restauraci, 
jak pomáhá v kuchyni.

Prohlídka obsahovala 9 sálů, mohli jsme nahlédnout 
i do knih, sloužících k výchově mladých šlechtičen. Cen-
ností zámku je kaple Sv. Josefa, která jako jediná pře-
čkala neporušená celou dobu existence zámku. Našli 
jsme i čas na prohlídku parku a zookoutku. Ze své voliéry 
nás krásným Ahoj zdravil papoušek, lama nezúčastněně 
přežvykovala seno, klokani nám předvedli svoje mladé  
a bílí pávi raději přeletěli plot do bezpečné vzdálenosti. 

Po prohlídce nás čekala už jen cesta domů, tentokrát 
bez jediné zastávky, a poděkování paní Aničce Nečasové 
za pečlivě vybraný a připravený program. 

-Jitka Čermáková-

Projekt ELEKTROWINu „Jsem zpět“ se úspěšně rozběhl
Stále větší obrátky nabírá projekt „Jsem zpět“, který připravil a uvedl do provozu kolektivní systém pro 
sběr a recyklaci starých spotřebičů ELEKTROWIN. Jeho pilotní fáze začala na sklonku roku 2014.

Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože 
je už nepotřebují. Ať už z důvodu jejich náhrady za 
nejmodernější typy nebo se například po stěhování 
již nehodí, i když jsou stále funkční a mohly by po-
třebným sloužit i dále. 

Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, 
kde se hovoří o „opětovném použití“. To ale dlouho 
zůstávalo jen teorií, zejména z důvodu nákladů na 
technické přezkoušení nezávadnosti daného elek-
trozařízení tak, aby výrobek odpovídal při předání 
novému majiteli všem legislativním požadavkům. 
Do praxe ji začal zavádět právě ELEKTROWIN. 
Projekt dostal jméno „Jsem zpět“ a podrobnosti  
o něm můžete získat na jeho internetových strán-
kách www.jsemzpet.cz.

„Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz 
umístili formulář, přes který si lidé mohou prověřit, 
zda jejich spotřebič vyhovuje kritériím pro zapojení 
do projektu. Pokud zjistí, že vyhovuje, mohou jej 
přímo nabídnout k opětovnému použití a my si pro 
něj přijedeme rovnou k nim domů“ popisuje nynější 
etapu vedoucí zákaznického oddělení ELEKTROWIN 
a.s. Jan Marxt.

Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného 
odběru, do kterých je možné speciálně odevzdávat 
i spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, že je 
možné je ještě dále používat. Pomohli ji vytvořit auto-
rizovaní servisní gestoři, kteří jsou viditelně označeni 
jako místa zpětného odběru a přípravy elektrozaří-
zení k opětovnému použití. Ti na základě stanove-
ných kritérií vybírají vhodné spotřebiče, které ještě 
mohou posloužit svému původnímu účelu, provedou 
na nich případné drobné opravy a garantují, že bu-
dou dále bezpečně fungovat.

Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal 
Viewegh, jenž návrat do života zažil na vlastní kůži. 
Svou zkušenost s návratem zpět do života Michal 
Viewegh komentuje: „I já jsem byl vlastně ‚opraven‘  
a díky tomu jsem zpět, proto projekt smysluplného na-
vracení spotřebičů těm, kteří je potřebují, podporuji.“ 
Před časem mu praskla aorta, což přežije jen jeden  
z deseti lidí. 

ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče  
k bezplatnému užívání neziskovým organizacím, 
které se věnují obecně prospěšné činnosti. První, 
kdo tuto nabídku využil, byl Fond ohrožených dětí. 
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Jeseter sibiřský – Acipenser Baeri
Jeseter sibiřský patří mezi větší druhy jeseterů přesa-

hující délku 2 m. Jeho původní areál rozšíření zahrnuje 
velké sibiřské řeky jako je Ob, Lena, Jenisej, Irtyš a Ko-
lyma. Během pokusů s chovem různých druhů jeseterovi-
tých ryb byl vyhodnocen jako jeden z nejpřizpůsobivějších. 
Dobré výsledky s jeho chovem v umělých podmínkách 
vedly k vysazení v evropské části Ruska a posléze byl 
dovezen i do mnoha dalších zemí Evropy včetně České 
republiky. V evropských zemích se sice většinou chová 
v uzavřených chovech, ale stále častěji bývá vysazován  
i do sportovních revírů a uniká i do tekoucích vod. Vzhle-
dově se jeseter sibiřský do jisté míry podobá jeseteru ma-
lému, dosahuje ale větších rozměrů, je robustnější, štítky 
na bocích jsou viditelně větší a je jich tudíž menší počet. 
Celkově působí tělo jesetera sibiřského hladkým celist-
vým dojmem s jednotvárným hnědavým nebo našedlým 
zbarvením, s nímž splývají i štítky na bocích a na hřbetě. 
Ve své vlasti je jeseter sibiřský stejně jako jeho příbuzní 
decimován nadměrným rybolovem, protože jikry jesetero-
vitých ryb (kaviár) jsou na trhu stále žádanějším zbožím. 
Původní úlovky v Bajkalském jezeře klesly z 250–300 t 
ročně na konci 19. století na 20 t ročně ve 40. letech 
20. století a v současnosti je zde mimořádně vzácný  
a je chráněn. V současnosti asi žije více sibiřských jese-
terů v evropských chovech než v sibiřských řekách. Chov  
v zajetí je dnes směřován i na produkci kaviáru – jednak 
kvůli značnému finančnímu efektu, ale i ve snaze chránit 
přírodní populace. Jednu z překážek zde ovšem předsta-
vuje velmi vysoký věk, v němž jeseteři pohlavně dospívají. 
Jeseter sibiřský dosahuje obvykle délky 80–150 cm (byl 
zaznamenán rekord kolem 3 m), váhy 5 až 30 kg (rekord 
kolem 200 kg). Jeho výskyt na našem území zcela závisí 
na vysazování, přirozený výtěr nebyl zaznamenán. Nej-
více úlovků pochází ze stojatých revírů – zpravidla pro-

vozovaných soukromými subjekty. Vzhledem k jeho ros-
toucí oblibě je pravděpodobné i postupné pronikání do 
řek. Růst jesetera sibiřského je do značné míry závislý na 
podmínkách. Některé sibiřské populace rostou poměrně 
pomalu a dospívající ryby ve stáří kolem 15 let nemusí 
měřit ani 1 m. V podmínkách umělého chovu mohou 
jeseteři tohoto druhu údajně dosáhnout ve stáří 1 roku 
hmotnosti až 0,5 kg, což odpovídá délce kolem 40 cm. 
Maximální věk udávaný v literatuře se pohybuje kolem 
60 let. V našich podmínkách se jeseter sibiřský loví nej-
častěji na položenou (včetně feederu) nebo na plavanou 
(v těsné blízkosti dna nebo s nástrahou přímo na dně). 
Řada ryb se uloví i v zimním období při lovu na dírkách. 
Nejčastější nástrahou jsou různé druhy červů – rousnice, 
žížaly, bílí červi. Na místech, kde se často dlouhodobě 
vnadí kaprovité ryby, berou jeseteři i na boilies či pelety 
(nejlépe na masové bázi), ale i na kukuřici a jiné rostlinné 
nástrahy. Dá se stahovat i krátkodobým zakrmením. Vna-
dící směs by měla obsahovat velký podíl 
živé složky, nejlépe sekaných žížal.
V našem rybníku je JESETER SIBIŘSKÝ 
využíván pouze pro sportovní rybolov a je 
celoročně chráněn. -Laďa Žilka-

Říjen
Říjen je měsícem zařazeným do období včelařského 

podletí. V tomto období jsou včelstva již krmena a při-
pravována na zimní období. Je nutné zvýšenou měrou 
sledovat napadení varroázou. Tak jako každý rok jsou 
vydávané směrnice Státní veterinární a na ni navazující 
krajskou veterinární správou, kde vychází veterinární 
opatření pro jednotlivé obce v souvislosti s morem vče-
lího plodu, ale i zároveň také opatření pro léčbou proti 
varroáze. Léčba proti tomuto roztoči se provádí průběžně 
a je potřebné ji provádět plošně, protože neléčené včel-
stvo je díky oslabení navštěvované zdravými za účelem 
odnesení jejich zásob, říká se tomu loupež mezi včelstvy. 
Oslabení včelstev je dáno právě tím, že nemocná včela 
vyletí z úlu a už se nevrátí. Potom se stane, že včelař 
přijde na kontrolu a v úle potká matku s hrstkou včel.  
A tím, že ostatní včelstva loupí, donesou si nejen zásoby 
od souseda, ale i jeho roztoče. Roztoč žije na včele, roz-
množuje se na včelím plodu a proto se sveze na včele  
k sousedovi, kde ještě nebyl. A toto nastoupení na včelu 

se děje i třeba na květu slunečnice. Proto taky osamo-
cená včelstva mají menší problémy. Naopak při velkých 
koncentracích včelstev je ošetřování nutné. Nejšetrnější 
je použití kyseliny mravenčí, obvykle po vytočení medu, 
ale jako se vším to působí na roztoče, který je na včele, 
ale u zavíčkového plodu kde probíhá koncentrovaný vývoj 
roztoče, to neplatí. Proto se to musí provádět opakovaně 
po vylíhnutí včel, což v době snůšky není možné uplat-
nit, obvykle se čeká na období, kdy matka přestává před 
zimou klást. Ale v našich oblastech matky kladou díky 
vysokým teplotám hodně dlouho do podzimu. Na podzim 
se pak používá tzv. fumigace, kdy se na speciální knot 
nakape správný počet kapek léčiva a po jeho zapálení se 
vloží do úlu. Tím jak včely vyvinutý kouř se snaží vyhnat 
z úlu, nevědomky zároveň rozhání léčivo po úle a záro-
veň jej nechají působit na roztoče, které nosí na sobě. 
A včelař, aby měl kontrolu, jak říkám zablešenosti včel, 
má na dně úlu vložené podložky a druhý den se podívá, 
kolik jich spadlo. A podle toho léčbu opakuje. Na množ-
ství spadlých roztočů mají také vliv mravenci, kteří, jak 
si myslíme, že jdou za medem, opak je pravdou. Jsou to 
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www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu

EW_INZ_210x297+5_V03.indd   1 25.2.16   15:17

tak jak v celé přírodě býložravci. A bílkovinou není med, 
ale právě ten roztoč. Když je na podložce kapka medu 
a roztoč, kapku oběhne, ale roztoče sebere. Na vrcholu 
léčení je použití aerosolového vyvíječe, při použití tlaku 
vzduchu z přenosného kompresoru a nebo použitím tla-
kových lahví. 

Proto je to od každého včelaře vlastní odpovědnost  
o době a použití léčiv, vede o léčení dokumentaci, kterou 
na konci roku odevzdává. 

A kromě těchto malých ničitelů, musí včelař udělat 
opatření proti myším dáváním kovových zábran do če-

sen. Proti ptactvu, jako jsou zvědavé sýkorky a likvidátoři 
datli, se dává obvykle pletivo. Včelstva se musí chránit  
i v intravilánu obce, protože datlovití jsou v obci slyšet  
a i vidět pravidelně. Ale pro obyčejného čtenáře je hlavní 
správné používání medu, v době, kdy nastoupí zimní ob-
dobí. Je potřeba si při prvotním škrábání v krku nejen dá-
vat med do vlažného čaje, ale i třeba po malých soustech 
polykat a nechat působit med v krku. Má antiseptické 
účinky, dříve dávali med i do otevřených ran, například 
Římané.  

-Václav Hůrka-
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Bažant obecný (Phasianuscolchicus)
Původně se tento pták vyskytoval v zemích střední  

a východní Asie. Později, hlavně z loveckých důvodů,  
byl jeho chov rozšířen do mnoha zemí po celém světě. 
Asi ve 14. století byl Bažant obecný dovezen i do na- 
šich krajin a dnes už se u nás loví stovky tisíc kohoutů. 
První dovezený byl Bažant kavkazský bezobojkový,  
který má viditelné růžky na hlavě a rudé hrdlo. Tento  
druh se u nás rychle rozšířil a byl zde chovám prak- 
ticky do konce 19. století. Později se začaly dovážet  
další východoasijské druhy, a to Bažant obecný oboj- 
kový a Bažant obecný sedmiříčský. Důvodem byly  
hlavně jejich lepší letecké schopnosti, které mají díky  

jejich váze. Oblíbili si je především tamní sportovní  
střelci z celé Evropy, protože jim poskytovali těžší stře-
lecký cíl. 

Později byly uměle odchovány i barevné odchylky ba-
žanta obecného, jako Bažant temný a plavý. Dnes jsou již 
tyto druhy ve většině honiteb vzájemně promíšeny. 

Bažant je ptákem listnatých lesů a hájů o nevelké 
rozloze. Potravu hledá především na otevřených polích  
a lukách. V noci se uchyluje do lesů a přenocuje v ko-
runách stromů. Z tohoto důvodu je důležitá úprava re-
mízků a lesních porostů, aby lesy byly pro bažanty stále 
přístupné.

Do výrobního provozu přijmeme na jednoduchou montážní práci:

• důchodce na brigádu

• zaměstnance na HPP, kteří pobírají 
částečný nebo plný INVALIDNÍ důchod

Práce je vhodná pro ženy, ranní směna,  
zkrácená pracovní doba dle dohody, úkolová mzda

Nástup možný ihned

Místo výkonu práce: META-PYRO, s.r.o., Kaštanová 34
 620 00 Brno-Brněnské Ivanovice

Kontaktní telefon:  775 330 120 nebo 775 330 122

inzerce

Železný Saňař – závody TFA
Co je vlastně nejnáročnější hasičská soutěž tzv. TFA?  
Jedná se o zkratku anglických slov Toughest Firefighter 
Alive – Nejtvrdší hasič přežije. Soutěž pochází ze Spo-
jených států amerických, nejpravděpodobněji ze státu 
Kalifornie. V 90 letech 20. století firma Scott uvedla na 
trh nový typ dýchacího přístroje s přetlakovou automati-
kou a pár nadšenců ji chtělo vyzkoušet. Otestovat přístroj 
tak, aby simulovali náročnost zásahu a přitom nebyli v 
ohrožení života. Z obyčejného testu vznikla soutěž, která 
se masově rozšířila celým světem.  Každá oblast světa 
používá jiné vybavení i výstroj hasiče, tím vznikly různé 
modifikace tohoto sportu. Čtyři disciplíny jsou všude 
stejné a doplňují se o další, podle možností pořadatele.
1. roztažení a poté smotání hadic 
2.  údery kladivem, přenos figuríny či zátěže a překonání 

bariéry
3.  vytahování zátěže do výšky
4. výběh do určeného podlaží patrové budovy 
Tímto bych Vás všechny chtěla pozvat na naši verzi „Že-
lezného hasiče – Železný Saňař“ dne 5. listopadu 2016 
s prezencí v 9 hodin před hasičskou zbrojnicí.

Kategorie:   Děti 
 Ženy
 Muži – do 35 let
  – nad 35 let
V disciplínách pro muže: 
1. roztáhnutí hadic „B“ 4x20m 
2. 5× převrácení pneumatiky z nákladního vozu
3. hamrbox – 40× úder 10kg kladivem 
4. přenos kanystrů 2 × 20kg 
5. překonání bariéry
6. přesun 80kg figuríny – způsobem rautekovým 
7. výstup do 1. patra a vytažení 20kg závaží na laně.
Ženy mají váhy sníženy na polovic, děti mají speciální 
úpravu.

Pro zájemce doporučujeme sportovní obuv (kotníčková) 
a sportovní oblečení. Organizátoři zapůjčí zásahový ka-
bát, dýchací přístroj, přilbu, opasek a rukavice.
Drobné občerstvení zajištěno. V případě špatného počasí 
změna vyhrazena. 
Ten s nejlepším časem vyhrává. Přijďte zkusit a poměřit 
síly s hasičským sportem, srdečně zve SDH Sokolnice.  

-Petra Hrdličková-

Sbor dobrovolných hasičů 
pořádá na hasičské zbrojnici

aneb vyřež si 
svou tykev 
k obrazu svému 
Srdečně všechny děti  
i dospělé zveme  
na sobotu 5. listopadu 2016  
ve 14 hodin  
na hasičskou zbrojnici

SHD Sokolnice
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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 900 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci.

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

Datum vydání 21. 10. 2016.  
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice  
nebo posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz.  
Uzávěrka Sokolnic. zpravodaje č. 11 je 9. 11. 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, příspěvková organizace 
Šmahova 110, Brno-Slatina, telefon: 548 211 313

 ►Nutně hledám ke koupi 

dům v Sokolnicích  

nebo v jeho blízkosti, 

max. do 15 km.  

Tel.: 604 522 895

 ►Koupím byt,  

rychlé jednání výhodou. 

Tel.: 607 496 359

inzerce

Bažant obecný je velký, pestře zbarvený, lesostepní 
pták. Patří mezi středně velké svého druhu, dorůstá veli-
kosti 60 až 75 cm. Základní zbarvení je bronzové, hlavu 
a krk má tmavomodré, kolem světel červené poušky a za 
hlavou vztyčitelné růžky. Na krku má bílý obojek. 

Nejvýraznější barvy vystupují zejména v době toku, 
která nastává v březnu. Bažant je polygamní, na jednoho 
připadá až 10 slepiček. Stáří kohouta lze odhadnout dle 

délky jeho klínu, velikosti, váhy a ostruh. Bažant tráví 
většinu svého života na zemi, když přeletují, jsou velmi 
hluční. 

Bažant je velmi plachou zvěří a disponuje vynikajícím 
sluchem a zrakem. Soustředěné chovy se konají v ba-
žantnicích. Bažant obecný patří mezi nejdůležitější lov-
nou pernatou zvěř u nás. -Lukáš Weiss 
Myslivecký spolek Na Zlatém Potoce Sokolnice-Kobylnice-
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Dožínky v Sokolnicích
V neděli 11. září 2016 se na sokolnickém zámku usku-

tečnily Dožínky společně se Dnem otevřených dveří Do-
mova pro seniory.

V rámci programu vystoupily s tanečním vystoupe-
ním děti a krojované páry ze Sokolnic, mužské sbory ze 
Žatčan a Nosislavi společně s cimbálovou muzikou z Mo-
ravských Knínic. Všem, kdo se na podíleli na organizaci, 
děkují pořadatelé Sokolnický dům a DPS v Sokolnicích.

-Ing. Josef Chudáček-


