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Aktuální dění v obci
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám v krátkosti při-
blížil, co se v první polovině tohoto roku povedlo v obci 
zrealizovat. 
Na přelomu měsíce března a dubna byla zhotovena firma 
Swietelsky rekonstrukce povrchu komunikace v ulici 
Tuřanská. Zdejší asfaltový povrch byl ve značně neutě-
šeném stavu a jeho lokální opravy již neměly význam. 
Přestože zde v budoucnu bude probíhat kabelizace elek-
třiny a dojde k zásahům do komunikace, tato silnice nový 
povrch opravdu vyžadovala. Mysleli jsme též na chodce 
a mimo komunikaci byl v této ulici opraven také chodník, 
kde obec nechala vyměnit stávající povrch z betonových 
dlaždic za zámkovou dlažbu. 

Celé letošní jaro intenzivně pracovala společnost Pro-
stavby a.s. na výstavbě autobusových zastávek u hřbitova. 
S časovým předstihem byla stavba dokončena a předána 
obci. Nyní obec požádala o vydání příslušných kolaudač-

ních rozhodnutí u SÚ MěÚ Šlapanice i SÚ Sokolnice. Poté 
co bude stavba zkolaudována, nebude nic bránit tomu, 
abychom požádali o její zprovoznění. Sokolnický hřbitov 
tak bude mít novou alternativu v dostupnosti. Byl to další 
krok k celkové změně obrazu sokolnického hřbitova.
V druhé polovině měsíce května byly zahájeny stavební 
práce na kompletní rekonstrukci ulice Niva. V ulici bude 
rekonstruován nejenom povrch komunikace, ale vysta-
věny budou parkovací pásy a chodníky na obou stranách 
ulice. Již na počátku stavby jsme museli řešit problém 
s dešťovou kanalizací, neboť bylo zjištěno, že je v ulici 
na několika místech poškozena. K poškození došlo  
v minulosti zřejmě při připojování domů na splaškovou 
kanalizaci. Průměr kanalizace byl v inkriminovaných  

místech neodborně zmenšen a do budoucna hrozilo, 
že nebude funkční. Problém se již podařilo odstranit 
a stavba, která by měla být ukončena v srpnu tohoto 
roku, zdárně pokračuje.

Oprava komunikace v ulici Tuřanská Rekonstrukce ulice Niva

Autobusové zastávky u hřbitova
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V loňském roce byla v naší obci dokončena výstavba cy-
klostezek ve směru na Kobylnice a na Telnici. Obec ještě 
před jejím dokončení plánovala, že tuto stavbu doplní 
o výsadbu stromů. První etapa ve směru na Telnici již 
byla provedena v květnu a kolem cyklostezky máme vy-
sázené nové stromy. Druhá etapa ve směru na Kobylnice 
bude uskutečněna ve vhodném agrotechnickém termínu 
na podzim tohoto roku.

V červnu jsme zahájili rekonstrukci prvního patra obec-
ního úřadu. Centrální chodba obecního úřadu bude zba-
vena stávající PVC povlakové krytiny a nahrazena bude 
keramickou velkoformátovou dlažbou, která je již v ulič-
ním křídle a ve II. NP budovy od roku 2018. Stěny budou 
obložena sádrokartonem a dle architektonického návrhu 
opatřeny drážkami pro zabudované LED pásky. Strop 
chodby bude taktéž opatřen sádrokartonovým podhle-
dem. Sociální zařízení budou dispozičně uvolněna a od-
sekány budou stávající obklady a dlažby a nahrazeny bu-
dou novými v identickém designu sociálních zařízení ve 
2NP. Strop bude opatřen sádrokartonovým podhledem, 
do kterého budou osazena vestavná svítidla a ventilátory 
pro odvětrání. Z místnosti – původní šatny na úklid – 
bude nově zbudovaná kopírovna.
Jak je patrné, snažíme se, aby rozvoj v naší obci neustá-
val, přestože jsme se nacházeli v tíživé době sevřeni Covi-
dovou pandemií a doufáme, že realizace dalších projektů 
na sebe nenechá dlouho čekat.
Tímto Vás všechny srdečně zdravím a přeji klidné a poho-
dové prožití léta.

-Mgr. Libor Beránek, starosta obce-

Okénko do mateřské školy
●  Děti ze všech tříd naší MŠ se, již tradičně, společně 
fotily se svými kamarády ze třídy a nejstarší děti (před-
školáci), které budou od září 2021 již školáky, na tablo.
●  Zhlédli jsme divadelní představení o tom, jak dříve 
žily naše babičky a naši dědečkové – kaleidoskop písni-
ček a vyprávění.
●  MDD jsme si oslavili pěším výletem do okolí Sokolnic, 
poznávali dopravní prostředky a pozorovali dění v přírodě 
pod slunečními paprsky – rostliny i volně žijící zvířata  
a ptáky. Na školní zahradě nás pak čekalo osvěžující pře-
kvapení, a to v podobě zmrzliny v kornoutu.
●  Začátkem měsíce června proběhlo tradiční slav-
nostní „Pasování předškoláků na školáky“ pod taktovkou 
divadla Koráb a vážně jsme si je užili.

●  Ve třídě SLUNÍČKA jsme si během května povídali 
o maminkách, rodině a tom, jak je důležité mít kolem 
sebe někoho, kdo nás má rád a my jeho. Vyráběli jsme 
pro maminky dárečky a přáníčka.
Téma pohádek je u dětí oblíbené a skrze pohádky děti 
získávají různé poznatky o lidských vlastnostech, řádu 
světa i mravní základy. Využili jsme jej tedy nejen k „pro-
hlížení“ pohádkových knih, ale děti samy zkusily dramati-
zaci pohádky a též si vyrobily vlastní pohádkovou knížku. 
Také jsme si povídali o dopravních prostředcích, pozná-
vali na obrázcích, které jezdí po silnici, po kolejích, létají 
vzduchem nebo plují po vodě. Učili jsme se poznávat ně-
které dopravní značky a vědět, jak reagujeme na světelné 
signály na semaforu. Pozorovali jsme sýkorčí mláďata 
v on-line videopřenosu z budky na naší školní zahradě 
a viděli, jak se sýkorky o svá mláďata svědomitě starají 

Výsadba stromů – cyklostezka ve směru na Kobylnice



3Sokolnický zpravodaj     6–7/2021

a také jsme byli svědky vyletění malých sýkorek z budky 
do přírody. Děti si též vlastnoručně vyřezaly vlastní ptáčky 
z balzy. A poněvadž se vážně těšíme do Papouščí ZOO 
v Bošovicích, kam pojedeme na výlet, s předstihem jsme 
do barevného světa papoušků nahlédli už nyní. Povídá-
ním o jejich původu, vlastnostech – pohádkou, pomocí 
obrázků, při vyrábění.
●  U KOŤÁTEK jsme se v květnu s předškoláky připravo-
vali na svátek našich nejmilejších maminek. Vyřezávali 
jsme pro ně srdíčka, učili jsme se říkanky a povídali si, 
jaká je naše maminka. A pak jsme se mohli konečně 
sejít ve třídě i s mladšími dětmi! Společně jsme si poví-
dali o domácích zvířátkách. Děti nosily plyšové mazlíčky 
a navštívil nás i jeden živý králík. Hráli jsme si na malé 
přírodovědce, zkoumali jsme, jaký hmyz se schovává 
v trávě. Seznámili jsme se s včelkou Adélkou, která nám  

k našemu svátku přichystala putování za pokladem za-
končené skvělou zmrzlinou.

Sluníčka

Sluníčka

Sluníčka

SluníčkaSluníčka

Koťátka

Koťátka

Koťátka
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●  Ve třídě KUŘÁTKA jsme se díky rozvolňování vládních 
opatření 10. května 2021 konečně sešli i s mladšími 
dětmi, stejně jako v ostatních třídách MŠ. Všechny děti 
se už moc těšily a radostně se vítaly se svými kamarády. 
Hráli jsme si na rodinu. Děti vyjmenovávaly členy své ro-
diny, jak spolu bydlí ve svém domě, kdo se o co doma 
stará, jak děti pomáhají mamince. Z kostek děti stavěly 
domečky, hrály si na lékaře, na obchod a na poštu. Před-
školáci z celé mateřské školy se zúčastnili zajímavého 
polytechnického programu s velkým Legem – tolik Lega 
pohromadě se jen tak nevidí, skoro jako v Legolandu. 

Pod vedením dvou lektorek děti sestavovaly pohyblivé, 
technické stavby a hračky. Děti se seznamovaly s někte-
rými domácími a hospodářskými zvířátky a jejich mlá-
ďaty, o jejich užitku a způsobu života. Hráli jsme si na 
dopravu – děti se učily rozlišovat dopravní prostředky 
vyskytující se v okolí MŠ, umět je pojmenovat a vědět, 
k čemu slouží. Na Den dětí jsme se společně vydali na 
pěší výlet do přírody, cestou jsme uviděli vlak. Na závěr 
výletu jsme si dali výbornou zmrzlinu, kterou na školní 
zahradě pro nás připravila paní ředitelka. Deštivý kvě-
ten jsme využili k pozorování vody, kde všude se voda 
vyskytuje, poznávali jsme význam pitné vody a jak s ní 
šetřit. Také jsme pozorovali koloběh vody v přírodě, jak 
sluníčko vysušuje kaluže, mokré chodníky a jak se znovu 
tvoří mraky na obloze. Na vycházce okolo rybníka jsme 
pozorovali dvě bílé labutě a když se oteplilo, ozýval se 
žabí koncert.
●  U MOTÝLKŮ jsme poslední dubnový týden strávili 
s čarodějnicemi. Byl plný her, soutěží a vaření čarodějnic-
kých lektvarů.
Květen jsme věnovali našim maminkám, protože se blížil 
jejich svátek. S dětmi jsme si o nich povídali, kreslili jsme 
je a také se pustili do výroby dárečku pro ně – nebáli 
jsme se vzít do ruky kladívko a hřebíčky a „vyťukat“ pro 
ně srdíčko z lásky.

Koťátka Koťátka

Kuřátka

Kuřátka

KuřátkaKuřátka
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V tomto měsíci se předškolní děti zúčastnily dopoledního 
programu, který byl zaměřen na stavění ze stavebnice 
LEGO. Plné tašky LEGA, které přinesly lektorky, udělaly 
dětem velkou radost a stavění mohlo začít…
A protože máme všichni rádi zvířátka, povídali jsme 
si o nich – nejen o domácích a jejich mláďatech, ale 
i o těch, která žijí v lese, v ZOO nebo ve volné přírodě.
Společně jsme oslavili Den dětí výletem okolo Zlatého 
potoka, kde si děti nakreslily obrázky. Při návratu do MŠ 
na děti čekalo na zahradě překvapení – stánek se zmrz-
linou – mňam, to byla ale dobrota… ■

5

Motýlci

Motýlci

Zápis do mateřské školy v Sokolnicích
Ve dnech 6. a 7. května 2021 probíhal zápis do naší MŠ pro školní rok 
2021/2022. Opět jsme ocenili výhody elektronické rezervace termínů 
schůzek, na nichž rodiče podávali Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělá-
vání jejich dítěte do naší mateřské školy. 
Ve dnech zápisu bylo podáno celkem 42 žádostí o přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání. Kritéria pro přijímání do MŠ pro školní rok 202/2022 
stanovila ředitelka v souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb., § 34a  
a § 34 odst. 3 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále 
podle Metodického doporučení odboru školství Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje k přijímacímu řízení k předškolnímu vzdělávání. 
S ohledem na počet dětí, které budou ke 31. srpna 2021 končit docházku 
do MŠ Sokolnice, a na platnost novely vyhlášky č.14/2005 Sb., §2 odst. 
6 týkající se úpravy počtu dětí ve třídách, pokud je v nich přítomno dítě, 
které ještě nedovršilo 3 let, a to od 1. září 2021, mohla ředitelka přijmout 
27 dětí.
Ředitelka mateřské školy přijala a posoudila všech 42 platně poda-
ných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 
2021/2022. Při rozhodování o žádosti vycházela ředitelka ze skutečností 
zjištěných ze žádosti vyplněné zákonným zástupcem dítěte, případně  
z dalších doložených dokumentů. Z přijatých dětí je 1 dítě ve věku  
6–7 let a 3 děti ve věku 5–6 let. Tyto děti budou v nadcházejícím škol-
ním roce 2021/2022 plnit povinnou předškolní docházku, z toho 1 dítě 
formou individuálního vzdělávání. Dále 2 děti 4–5leté, 20 dětí 3–4letých  
a 1 dítě, které dovrší 3 let v průběhu měsíce září 2021. Téměř všechny 
děti, které byly na základě stanovených kritérií přijaty do naší mateřské 
školy, mají trvalé bydliště v obci Sokolnice.
V době, kdy jsou výše zmíněné informace uveřejněny ve Zpravodaji, není 
ještě správní řízení (Zápis do MŠ) uzavřeno z důvodu průběhu zákonných 
lhůt. ■

Motýlci

Motýlci
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Dne 1. června 2021 uspořádala naše třída Dětský den pod vedením třídní 
učitelky Mgr. Helgy Finkové a za vydatné pomoci paní asistentky Barbory Ně-
mečkové. Vymysleli jsme různě náročné disciplíny pro naše mladší spolužáky. 
Stanoviště byla rozmístěna na školním dvoře a tenisovém hřišti.
Místo nudného sezení ve třídě si děti mohly zasportovat a zasoutěžit v růz-
ných disciplínách jako např. skok do dálky, skákání v pytli, hádání pohádek 
nebo malování na obličej. Děti se dožadovaly často šílených obrázků, ale 
naše šikovné spolužačky jejich přání hravě vyplnily. Dokonce se zapojili i ně-
kteří učitelé. Hřiště zaplnil radostný smích a jiskry v očích stály opravdu za 
to. Všichni se vzájemně povzbuzovali. Na obličejích dětí šlo vidět nadšení 
z volného pohybu. Za odměnu vždy žáci dostali razítka s všemožnými mo-
tivy zvířátek. Jsme rádi, že jsme mohli připravit zábavné odpoledne pro děti  
z nižších ročníků, a doufáme, že si to všichni užili!             -Žáci a žákyně 9.A-

6

Sokolnická základka v pohybu
V květnu jsme u nás v základní škole 
vyhlásili pro všechny žáky a zaměst-
nance pohybovou výzvu s názvem 
„Sokolnická základka v pohybu“. 
Nešlo o nic náročného, jen motivo-
vat děti po návratu z distanční výuky 
k pohybu a pobytu na zdravém vzdu-
chu. Kdo měl zájem, mohl posílat 
své dosažené výkony z pěších i cyk-
listických výletů nebo i z běhu. Nešlo 
o to lámat rekordy, ale přispět i mi-
nimem k celkovému počtu kilometrů 
naší školy. V první výzvě jsme zvládli 
neuvěřitelných 4 573 km, což je na-
příklad jako vzdušná vzdálenost ze 

Sokolnic až do Číny. Pro velký úspěch 
jsme vyhlásili i druhé kolo výzvy, ale 
zpřísnili jsme pravidla – nezapočítá-
valy se ušlé kilometry z krokoměrů 
za celý den, už se muselo jednat 
o cílené výlety, vyjížďky (i na in-line 
bruslích či koloběžkách) a výběhy. 
A zdolali jsme opět úžasnou vzdále- 
nost – 3 460 km (pro zajímavost 
jako vzdušnou čarou ze Sokolnic do 
Grónska). I když mezi sebou soutěžili 
jednotliví žáci a všechny třídy, vítě-
zem se stal každý aktivní účastník, 
protože udělal něco pro své zdraví. 
A věříme, že si společné chvíle vý-

letů užily i rodiny našich žáků. Tak  
i nadále neseďte doma, ale buďte  
v pohybu.  -David Elicer-

Deváťáci se projeli na koních
Dne 3. června jsme navštívili farmu s koňmi v Telnici. Po-
zvala nás Martina Sekaninová, bývalá žačka naší školy, 
nyní soukromý zemědělec. Provedla nás jejich farmou, 
kde jsme mohli vidět spoustu koní, poníků, slepic, páva, 
berana i jiná hospodářská  zvířata. 
Začali jsme prohlídkou chlévů, předvedli nám krmení, 
sedlání, čistění kopyt a zlatým hřebem byla jízda na ko-

ních, na kterou jsme se velmi těšili a užili si ji jako sku-
teční jezdci. Byli jsme i pochváleni za šikovnost, neboť 
nám pracovnice přichystaly ty nejvyšší koně, které tam 
mají. Někteří chlapci možná přehodnotí své životní plány 
a stanou se z nich žokejové, kdoví?
Výlet jsme zakončili v Sokolnicích, kde jsme se u pro-
dejního stánku s nápoji osvěžili ledovou melounovou  
tříští.   

-Děti z 9.A-

Den dětí 1. června
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Oslava Dne dětí
Dne 1. června slaví svátek všechny děti. Družina si na 
tento den pro své žáky připravila stanoviště se vzdělá-
vací, zábavnou, sportovní i kulinářskou tematikou.
Přibližně 70 dětí se v odpoledních hodinách vrhlo do pří-
pravy pomazánky s pečivem, do zdobení perníčků anebo 
si nechalo na svůj obličej namalovat některého ze svých 
hrdinů či zvířecích kamarádů. Na školním hřišti proběhl 
závod dvojic v jízdě na koloběžce, který byl vyhodnocen 
a posléze odměněn diplomem. Na každého pak čekal 
speciální, dětský řidičský průkaz, který všichni získali za 
zvládnutí pravidel bezpečné jízdy na kole či koloběžce. 

V horkém odpoledni přišlo vhod studené osvěžení v po-
době zmrzliny na špejli. Program skončil předáním upo-
mínkového listu.
Opožděný dárek k MDD dostala školní družina v pátek 
v podobě vystoupení ilustrátora dětských knih Adolfa 
Dudka, kterého znají i dříve narození z časopisu Sluníčko, 
do něhož kreslil veselé obrázky. S osobitým humorem při-
vedl děti do opravdového varu. Řada z nich měla tu čest 
vystoupit na pódium a být součástí improvizace známé 
pohádky. Ušetřen nebyl ani učitelský sbor, a tak hodina 
se smíchem na rtech utekla jako voda. Moc děkujeme za 
realizaci tohoto vystoupení.  

 -Pracovnice školní družiny-

Zamyšlení na červen
Je léto, před námi je řada krásných, teplých dnů, dnů 

volna. Pojďme dělat jednou něco docela jiného, udělat 
něco předem nepromyšleného a neptat se hned proč. 

Prožít něco docela nového, neplánovaného, dobrodruž-
ného, něco prozkoumat, vynalézt. Být skutečně člově-
kem, sebou samým, zabývat se otázkami, které jinak 
odsouváme, mít čas pro lidi, žít a ne se jen nechávat 
žít.

„Radovat se – jest umění nevin-
ných. Hledej vždy důvod k radosti. 
To je živinou zdravých nervů a elánu 
ku práci. Raduj se z ranního slunce, 
z každého květu, z krásné písně, kte-
rou právě slyšíš, z hezké tváře, kte-
rou vidíš, z pěkných šatů bližního, 
z úspěchů národního mužstva, ze 
svého zdraví, že máš práci i co jíst! 
Radost předpokládá sestru skrom-
nost! Kolik tužeb má náročný člověk, 
tolik bičů si na sebe upletl. Pokoje 
nedojdeš triumfem tužeb, ale odříká-
ním a množstvím radosti, kterou jsi 
způsobil bližním.

Jsi na světě, abys působil radost 
a nikomu bolest. Jen ten, kdo radost 
rozdává, ten radost má. Milovaná 
je tvář, třebas vrásčitá, jen když 
prokvétá úsměvem. – Radost je tak 
velká a trvalá, jako její pramen. Tím 
je cennější, čím více nás stála.“

Josef Hlouch

„Největší nebezpečí, které by 
mohlo v lidstvu vyvolat hrůzu, není 
nějaká vnější katastrofa…, ale ztráta 
životní radosti. Bez této radosti ze ži-
vota, ohně duše, tohoto překypování 
touhy po životě, neexistuje silný ná-
boženský život, ale jen únava a pro-
střednost.“ 

Pierre Teilhard de Chardin

„Dobře vidíme jen srdcem.
To, co je podstatné, je pro oči 

neviditelné.“      
 Antoine de Saint-Exupéry

    ■

prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

zaměření - konzultace

ZDARMA

inzerce
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Zprávy ze Zastupitelstva
Ve čtvrtek dne 10. června 2021 se v 18.00 hodin v Zá-
kladní  škole  Sokolnice  uskutečnilo  veřejné  zasedání 
Zastupitelstva obce. Projednány byly tyto body:

●  Žádost o změnu územního plánu 
Obec obdržela žádost o změnu územního plánu obce So-
kolnice u jednoho pozemku mezi ulici Kobylnická a Zla-
tým potokem. Vzhledem k tomu, že téměř celá oblast je 
v záplavovém území, v místech není všechna technická 
infrastruktura, v obci se nově zahajuje výstavba více než 
stovky rodinných domů, není dostatečná kapacita na čis-
tírně odpadních vod, nedostatečná kapacita je také ve 
škole a školce. RO nedoporučila žádosti vyhovět. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice neschválilo předmětnou 
žádost o změnu územního plánu Sokolnice a uložilo sta-
rostovi nejpozději do 30. června 2021 informovat žada-
tele o rozhodnutí zastupitelstva. 
●  Pozemky na stavbu cyklostezky
Přes katastrální území naší obce byla vybudována cyklo-
stezka. Její povrch je zpevněný v celé délce s výjimkou cca 
200 metrů v lokalitě Hrubé louky, na trase Sokolnice-Tel-
nice. Snaha obce je pokusit se získat souhlas se stavbou 
od majitelů pozemků a i tuto část zpevnit. Převážná část 
majitelů se již vyjádřila, že budou souhlasit s provedením 
stavby, a na jejich pozemcích bude bezúplatně zřízeno 
věcné břemeno cyklostezky. Nevyřešeno tak zůstává 
několik pozemků. Jeden z majitelů pozemků souhlasí 
s odprodejem, a to za tržní cenu stanovenou Znaleckým 
posudkem č. 4618-28/21 zpracovaným Ing. Jaromírem 
Šumou, dne 30. dubna 2021.
ZO schválilo zakoupení pozemků na stavbu cyklostezky, 
kdy kupující je Obec Sokolnice, kupní cena: 105.000 Kč 
bez DPH. Prodej pozemků bude osvobozen od DPH v pří-
padě, že splní podmínky pro osvobození dle § 56 zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném 
znění. V opačném případě bude prodej zatížen DPH dle 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v plat-
ném znění. Celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při 
podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí správní poplatek 
za řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí. 
Kupující podá návrh na vklad do katastru nemovitostí na 
podatelně Katastrálního úřadu pro JM kraj, Katastrálního 
pracoviště Brno-venkov. Zastupitelstvo uložilo starostovi 
realizovat tento majetkoprávní úkon nejpozději 
do 31. srpna 2021.
●  Dar/bezúplatný převod obci – 

pozemek pro stavbu cyklostezky
Přes katastrální území naší obce byla vybudována cyk-
lostezka. Její povrch je zpevněný v celé délce s výjimkou 
cca 200 metrů v lokalitě Hrubé louky, na trase Sokol-
nice–Telnice. Snaha obce je pokusit se získat souhlas se 
stavbou od majitelů pozemků a i tuto část zpevnit. Pře-
vážná část majitelů se již vyjádřila, že budou souhlasit 
s provedením stavby, a na jejich pozemcích bude bez-
úplatně zřízeno věcné břemeno cyklostezky. Nevyřešeno 
tak zůstává několik pozemků. Spoluvlastníci jednoho  
z pozemků nabídli obci dar – pozemek, který obec může 

následně využít ke stavbě cyklostezky v lokalitě Hrubé  
louky.
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo bezúplatný pře-
vod / darování pozemku p.č. 1407/77 v k.ú. Sokolnice 
do majetku obce Sokolnice.
Obdarovaný: Obec Sokolnice 
Dárci: spoluvlastníci dle akt. výpis z listu vlastnictví. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá starostovi nejpoz-
ději do 21. června 2021 informovat spoluvlastníky o roz-
hodnutí zastupitelstva. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo starostovi nejpoz-
ději do 30. července 2021 zajistit vše potřebné pro bez-
úplatný převod / darování pozemku p.č. 1407/77 v k.ú. 
Sokolnice do majetku obce Sokolnice.
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo starostovi nejpoz-
ději do 30. září 2021 uzavřít smlouvu o bezúplatném pře-
vodu / darování pozemku p.č. 1407/77 v k.ú. Sokolnice 
do majetku obce.
●  Projekt „Nový domov“
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko (dále jen „DSO“) 
zaslal žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
(NFV) pro projekt Nový domov na vybudování celoroční 
pobytové služby pro dospělé lidi s poruchou autistic-
kého spektra (PAS). Poskytnutí této návratné finanční 
výpomoci by proběhlo na základě smlouvy s 27 obcemi 
v území (vč. obce Sokolnice) a Dobrovolným svazkem obcí 
Šlapanicko (DSO), který by následně uzavřel smlouvu 
se spolkem Tady to mám rád, z.s., který bude projekt  
realizovat.
DSO zaslal aktualizované podklady a návrh smlouvy 
o návratné finanční výpomoci mezi obcemi a DSO v rámci 
projektu Nový domov. Součástí podkladů je i splátkový 
kalendář se samostatným komentářem. Obec Sokolnice 
by DSO půjčila na zmiňovaný projekt částku 132.830 Kč, 
což je Kč 56,165 na občana. Tato částka by byla vrácena 
ve 14 ročních splátkách, tedy do roku 2036.
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí žádost 
Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko o finanční podporu 
formou návratné finanční výpomoci pro projekt s názvem 
Nový domov, realizovaný spolkem Tady to mám rád, z. s., 
se sídlem Mokrá 313, Mokrá-Horákov, IČO: 27032582.
V rámci projektu bude na území obce Mokrá-Horákov 
vybudována a následně provozována registrovaná celo-
roční pobytová sociální služba komunitního charakteru 
pro osoby s poruchou autistického spektra.
Zastupitelstvo obce Sokolnice souhlasilo s finanční pod-
porou projektu s názvem Nový domov formou poskyt-
nutí návratné finanční výpomoci podle § 10a zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, spolku Tady to mám rád, z. s., se sídlem Mokrá 
313, Mokrá-Horákov, IČO: 27032582, prostřednictvím 
Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo poskytnutí ná-
vratné finanční výpomoci ve výši 132.830 Kč Dobrovol-
nému svazku obcí Šlapanicko, se sídlem Opuštěná 9/2, 
656 70 Brno, IČO: 04379322, za účelem poskytnutí fi-
nanční podpory projektu s názvem Nový domov.
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo smlouvu o po-
skytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 132.830 Kč 
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mezi obcí Sokolnice, jako poskytovatelem a Dobrovol-
ným svazkem obcí Šlapanicko, se sídlem Opuštěná 9/2, 
656 70 Brno, IČO: 04379322, jako příjemcem.
●  Zadání „Změny č. II územního plánu Sokolnice“
Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územ-
ního plánování a památkové péče pořídil Zadání „Změny 
č. II územního plánu Sokolnice“, které předkládá ke 
schválení zastupitelstvu obce Sokolnice dle § 47 odst. 5 
stavebního zákona.
Vzhledem k tomu, že „Změna č. II územního plánu Sokol-
nice má být pořízena s vymezenými částmi s prvky regu-
lačního plánu, je nutno tuto skutečnost výslovně uvést 
v usnesení zastupitelstva, v souladu s § 43 odst. 3 sta-
vebního zákona.
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo Zadání „Změny 
č. II územního plánu Sokolnice“, s vymezenými částmi 
s prvky regulačního plánu.
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo starostovi nejpoz-
ději do 30. června 2021 zaslat pořizovateli jedno tištěné 
vyhotovení Zadání „Změny č. II územního plánu Sokol-
nice“ s doplněným datem schválení a podpisem starosty 
obce. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo starostovi nejpoz-
ději do 30. června 2021 zaslat pořizovateli i kopii usne-
sení ze zasedání zastupitelstva, bod číslo 5.
●  Bezúplatné předání majetku do vlastnictví JMK
Obec Sokolnice realizovala stavbu autobusových za-
stávek na ulici Brněnská. Na základě dohody se SÚS 
JMK a JM krajem bude provedeno majetkoprávní  
vypořádání. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že ná-
vrh na zcizení (bezúplatný převod/dar) níže uvedeného 
majetku byl zveřejněn zákonným způsobem od 2. března 
2021 do 22. března 2021. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo bezúplatný 
převod/darování dále uvedeného majetku za těchto 
podmínek: 
Dárce: Obec Sokolnice
Obdarovaný: Jihomoravský kraj
Předmět daru:  Čtyři kusy svislých dopravních zna-
ček, včetně jednoho plastového majáku, realizovaných 
v rámci stavby s názvem: „Sokolnice – autobusová za-
stávka Brněnská“, osazených u silnice II/418. Dopravní 
značky: 1x C4a, 1x Z4a, 2x IP6. 
Přechod pro chodce na silnici II/418 v k.ú. Sokolnice, re-
alizovaného v rámci stavby s názvem: „Sokolnice – auto-
busová zastávka Brněnská“ se všemi součástmi a příslu-
šenstvím, vyjma osvětlení přechodu.
Pozemek p.č. 3154/5 o výměře 140 m2.
Stavby dvou autobusových zálivů se všemi součástmi 
a příslušenstvím, kromě silničních obrubníků a veřej-
ného osvětlení, realizovaných v rámci stavby s názvem: 
„Sokolnice – autobusová zastávka Brněnská“.
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá paní Hrdličkové 
nejpozději do 30. června 2021 informovat SÚS JMK 
a JMK o rozhodnutí zastupitelstva. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo starostovi nejpoz-
ději do konce roku 2021 provést schválené majetko-
právní vypořádání.

●  Bezúplatné převzetí majetku od JM kraje
Obec Sokolnice realizovala stavbu autobusových za-
stávek na ulici Brněnská. Na základě dohody se SÚS 
JMK a JM krajem bude provedeno majetkoprávní  
vypořádání. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo bezúplatné na-
bytí / přijetí daru dále uvedeného majetku do vlastnictví 
obce Sokolnice.
Části pozemků p.č. 1050/1, nově označené geometric-
kým plánem číslo 1694-6013/2020 jako pozemky: 

Parcela číslo  výměra obec a k.ú.
p.č. 1050/38 71 m2 obec Sokolnice a k.ú. Sokolnice
p.č. 1050/39 299 m2 obec Sokolnice a k.ú. Sokolnice
p.č. 1050/40 14 m2 obec Sokolnice a k.ú. Sokolnice
p.č. 1050/41 17 m2 obec Sokolnice a k.ú. Sokolnice
p.č. 1050/42 23 m2 obec Sokolnice a k.ú. Sokolnice
p.č. 1050/16 36 m2 obec Sokolnice a k.ú. Sokolnice

Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo paní Hrdličkové nej-
později do 30.06.2021 informovat SÚS JMK a JMK o roz-
hodnutí zastupitelstva. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá starostovi nejpoz-
ději do konce roku 2021 provést schválené majetko-
právní vypořádání.
●  Závěrečný účet obce za rok 2020
Návrh závěrečného účtu obce Sokolnice byl zveřejněn na 
úřední desce Obecního úřadu Sokolnice (a na www.so-
kolnice.cz) od 17. května 2021. Finanční výbor projednal 
návrh závěrečného účtu a dne 2. června 2021 sdělil, že 
nemá námitky k jeho schválení. Součástí závěrečného 
účtu je i zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospo-
daření za rok 2020 a finanční vztah ke zřízeným příspěv-
kovým organizacím (MŠ a ZŠ Sokolnice). 
Povinnost dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý 
kalendářní rok je územnímu celku uložena v ustanovení 
§ 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů (dále „zákon č. 250/2000 Sb.“) a v § 42 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů.
Auditor na závěr konstatoval, že na základě provedeného 
přezkoumávání hospodaření obce Sokolnice nezjistil 
žádnou skutečnost, která by jej vedla k přesvědčení, že 
přezkoumávané hospodaření není ve všech význam-
ných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky pře-
zkoumávání hospodaření. Při přezkoumání hospodaření 
obce Sokolnice za rok 2020 nezjistil auditor žádné chyby 
a nedostatky.
Rada obce doporučila schválit závěrečný účet bez výhrad. 
ZO schválilo závěrečný účet obce Sokolnice za rok 2020 
včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2020, 
které provedla společnost AUDIT DANĚ spol. s r.o. bez 
výhrad. 
ZO souhlasilo s celoročním hospodařením obce Sokol-
nice za rok 2020. 
ZO vzalo na vědomí informace o plnění rozpočtu pří-
jmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, údaje 
o hospodaření s majetkem a o dalších finančních  
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operacích, včetně vyúčtování finančních vztahů ke stát-
nímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, 
jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.
ZO vzalo na vědomí provedená rozpočtová opatření v prů-
běhu roku 2020.
ZO vzalo na vědomí, že Rada obce Sokolnice schválila 
účetní závěrku ZŠ a MŠ Sokolnice.
ZO uložilo starostovi obce zaslat nejpozději do 30. června 
2021 stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospoda-
ření obce za rok 2020 na KrÚ JMK. 
ZO uložilo starostovi obce nejpozději do 10. července 
2021 zveřejnit závěrečný účet obce Sokolnice za rok  
2020 v souladu s ustanovením § 17 odst. 8 zákona číslo 
250/2000 Sb.
●  Účetní závěrka obce za rok 2020 
Již několik let schvalují i obce účetní závěrku sestavenou 
k rozvahovému dni. Rozsah a další náležitosti účetní zá-
věrky stanoví zákon 563/1991 Sb. o účetnictví, v plat-
ném znění a prováděcí vyhláška č. 220/2013 Sb. o po-
žadavcích na schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek. Rada obce doporučila 
roční účetní závěrku schválit.
ZO schválilo roční účetní závěrku obce Sokolnice za rok 
2020.
ZO uložilo starostovi zajistit vyhotovení Protokolu o schva-
lování účetní závěrky dle § 11 vyhlášky a písemného zá-
znamu o hlasování při schvalování účetní závěrky dle 
§ 12 vyhlášky č. 220/2013 Sb. 
●  Volba druhého místostarosty 
Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostkou obce paní 
Ivanku Hamanovou. Jmenovaná je však delší dobu v pra-
covní neschopnosti a pro zajištění akceschopnosti obec-
ního úřadu by bylo vhodné zvolit dalšího místostarostu, 
který by zastupoval starostu v době jeho nepřítomnosti, 
podepisoval právní předpisy obce apod. Rada doporu-
čuje zvolit jako druhého místostarostu Ing. Vladimíra Ko-
tolana jako dlouhodobě neuvolněného pro tuto funkci. 
Současně mu upravit měsíční odměnu v souladu s naří-
zením vlády číslo 318/2017 Sb. o výši odměn členů za-
stupitelstev územních samosprávných celků, v platném 
znění.
Zastupitelstvo obce Sokolnice revokuje usnesení ZO 
ze dne 31. října 2018, bod číslo 5 a 6 a schvaluje, aby  
s účinností od 11. června 2021 Rada obce Sokolnice 
měla starostu, jednoho dlouhodobě uvolněného mís-
tostarostu (tj. v současnosti paní Ivanka Hamanová), 
druhého dlouhodobě neuvolněného místostarostu a dva 
členy rady.
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo, aby volba dru-
hého místostarosty proběhla aklamací. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice zvolilo druhého, jako dlou-
hodobě neuvolněného, místostarostu Ing. Vladimíra Ko-
tolana s účinností od 11. června 2021. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice stanovilo Ing. Vladimíru 
Kotolanovi s účinností od 1. července 2021 měsíční od-
měnu ve výši 3.000 Kč.
●  QUBA – schválení dodatků smluv
Mezi obcí, společností Quba s.r.o. a panem Jiřím Václa-
víkem byla v roce 2018 uzavřena „Plánovací smlouva“, 

která řešila podmínky realizace developerského pro-
jektu. Současně byla uzavřena i „Zástavní smlouva“ ve 
prospěch obce Sokolnice.
Protože je nesporné, že podstatná část infrastruktury je 
vybudována a v současnosti probíhají dokončovací práce, 
není nutná zástava v tom rozsahu, jak byla v roce 2018 
sjednána. Z tohoto důvodu se zastupitelstvu předkládá 
k projednání a schválení dvou dodatků a prohlášení zá-
stavního věřitele o vzdání se zástavního práva. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo uzavření a před-
ložený text Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě, uzavřené 
dne 4. dubna 2018 mezi obcí Sokolnice, společností 
Quba s.r.o., IČO: 29352371 a panem Jiřím Václavíkem, 
Konradova 2212/11, Brno.
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo uzavření a text 
Dodatku č. 1 k zástavní smlouvě k nemovitým věcem, 
uzavřené dne 4. dubna 2018 mezi obcí Sokolnice, spo-
lečností Quba s.r.o., IČO: 29352371 a panem Jiřím Vác-
lavíkem, Konradova 2212/11, Brno.
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo podepsání 
a předložený text „Prohlášení zástavního věřitele o vzdání 
se zástavního práva“. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo p. Hrdličkové nej-
později do 15. června 2021 informovat společnost Quba 
s.r.o. a pana Jiřího Václavíka o rozhodnutí zastupitelstva. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo starostovi nejpoz-
ději do 30. června 2021 podepsat Dodatek č. 1 k plá-
novací a zástavní smlouvě a také prohlášení zástavního 
věřitele o vzdání se zástavního práva. 
●  Prodej části pozemku 
Obec Sokolnice obdržela žádost o odprodej části obec-
ního pozemku p.č. 1783/2 o výměře přibližně 37 m2. 
Rada nedoporučuje žádosti vyhovět, neboť parcelu 
č. 1783/2 získala obec k tomu, aby v ulici Krakovská bylo 
možné v budoucnu vystavět příslušnou dopravní a tech-
nickou infrastrukturu. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že návrh 
na zcizení (prodej/pronájem/výpůjčku) části pozemku 
p.č. 1783/2 byl zveřejněn zákonným způsobem od 
12. května 2021 do 31. května 2021. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice neschválilo prodej části 
pozemku p.č. 1783/2 v k.ú. Sokolnice.
●  Zpráva kontrolního výboru 
Kontrolní výbor na základě provedené kontroly vyúčto-
vání dotací poskytnutých z rozpočtu obce v roce 2020 
spolkům a dalším subjektům na podporu jejich činnosti 
předložil Zastupitelstvu obce její výsledek. 
Ve dvou případech navrhl vrácení menší části dotace, 
která dle jejich názoru nebyla vynaložena v souladu 
s uzavřenou Veřejnoprávní smlouvou.
Představitelé těchto dvou organizací na zjištění kontrol-
ního výboru reagovali tak, že podali písemnou žádost 
o poměrné snížení poskytnuté dotace a příslušenou 
částku obci vrátili. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice tak vzalo na vědomí výsle-
dek provedené kontroly vyúčtování dotací poskytnutých 
z rozpočtu obce v roce 2020 spolkům a dalším subjek-
tům na podporu jejich činnosti provedenou Kontrolním 
výborem.
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Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo paní Hrdličkové nej-
později do 15. srpna 2021 upozornit všechny příjemce 
dotace na možné porušování zákona o ochraně osobních 
údajů, především pak s ohledem na vyúčtování pro ná-
sledující období. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo paní Hrdličkové nej-
později do 15. srpna 2021, v souladu s návrhem Kon-
trolního výboru, vyzvat příjemce dotace Diakonii ČCE – 
středisko Betlém ke konkretizování čerpání dotace ve 
vztahu ke klientovi z naší obce, a to v souladu s pravidly 
o ochraně osobních údajů.
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo paní Hrdličkové nej-
později do 15. srpna 2021, v souladu s návrhem Kont-
rolního výboru, vyzvat příjemce dotace Dotyk II o. p. s., 
ke konkretizování čerpání dotace ve vztahu ke klientovi 
z naší obce, a to v souladu s pravidly o ochraně osobních 
údajů.
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo paní Hrdličkové nej-
později do 15. srpna 2021, v souladu s návrhem Kont-
rolního výboru, vyzvat příjemce dotace Lípa – komunitní 
centrum, aby doložil souvislost účtovaných nákladů na 
lékařské prohlídky s účelem čerpání dotace. Aby pří-
jemce dotace doložil souvislost účtovaných nákladů na 
dobití telefonu s účelem čerpání dotace, především pak:
–  zda jsou telefonní přístroje v majetku spolku či 
soukromé;
–  zda je pořízený kredit v plné výši využíván výhradně  
k provozu spolku.
Aby příjemce dotace seznámil poskytovatele s množstvím 
a stavem deskových her ve vlastnictví spolku, s časovým 
plánem jejich likvidace a s dalším plánem na pořízení no-
vých her.

Zprávy z Rady
●  Předání majetku do vlastnictví JMK
Obec Sokolnice realizovala stavbu autobusových zastá-
vek na ulici Brněnská. Na základě dohody se SÚS JMK 
a JM krajem bude provedeno majetkoprávní vypořádání. 
Převod vlastnického práva k věcem nemovitým musí pro-
jednat a schválit zastupitelstvo obce. Převod věcí movi-
tých náleží do kompetence rady obce. 
Vzhledem k nejasné povaze některého majetku a také 
k faktu, že se v čase vyvíjí názor na to, co je a co není 
movitý/nemovitý majetek, bylo Radě obce doporučeno 
schválit sporné věci jak v radě obce, tak na zasedání 
zastupitelstva. 
Rada obce Sokolnice tedy vzala na vědomí, že návrh na 
zcizení (bezúplatný převod/dar) níže uvedeného majetku 
byl zveřejněn zákonným způsobem od 2. března 2021 
do 22. března 2021. Rada obce Sokolnice schválila bez-
úplatný převod/darování dále uvedeného majetku za 
těchto podmínek: 
Dárce: Obec Sokolnice
Obdarovaný: Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, Žero-
tínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, Hospodaření se 
svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Jiho-
moravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO: 
70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 60 200 Brno.

Předmět daru: 
Čtyři kusy svislých dopravních značek, včetně jednoho 
plastového majáku, realizovaných v rámci stavby s ná-
zvem: „Sokolnice – autobusová zastávka Brněnská“, 
osazených u silnice II/418. Dopravní značky: 1x C4a, 1x 
Z4a, 2x IP6. 
Přechod pro chodce na silnici II/418 v k.ú. Sokolnice, re-
alizovaného v rámci stavby s názvem: „Sokolnice – auto-
busová zastávka Brněnská“ se všemi součástmi a příslu-
šenstvím, vyjma osvětlení přechodu.
Rada obce Sokolnice uložila starostovi nejpozději do 
konce roku 2021 provést schválené majetkoprávní 
vypořádání.
●  Nabídka softwarových prací – Synetix
Společnost Synetix předložila obci vyžádanou cenovou 
nabídku na softwarové úpravy publikačního systému 
rada.sokolnice.cz. Jedná se o aktualizaci publikačního 
systému a doplnění vyhledávání v názvech textů a vlo-
žených souborů. Dále naprogramování modulu pro inde-
xaci obsahu nahraných souborů (pdf, doc, docx, xls, xlsx) 
a možnost vyhledávání v jejich obsahu včetně dodatečné 
indexace celého archivu. RO schválila cenovou nabídku 
společnosti Synetix na softwarové úpravy publikačního 
systému rada.sokolnice.cz. RO dále odsouhlasila na-
výšení kapacity webhostingu ze současných 20GB na 
30GB a uložila paní Hrdličkové do 3. června 2021 za-
slat společnosti Synetix objednávku softwarových úprav 
publikačního systému rada.sokolnice.cz dle předložené 
cenové nabídky vč. navýšení kapacity webhostingu ze 
současných 20GB na 30GB dle předložené cenové  
nabídky.
●  Výběrové řízení 

na stavební úpravy přízemí obecního úřadu 
Obec vyhlásila výběrové řízení na stavební úpravy 
I. NP budovy obecního úřadu. Nabídky předložily čtyři 
společnosti. 
Komise doporučila RO vybrat k uzavření smlouvy na 
veřejnou zakázku účastníka výběrového řízení PRO-
STAVBY, a.s., se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO 
27713130, jehož nabídka byla vyhodnocena jako eko-
nomicky nejvýhodnější podle pravidel pro hodnocení na-
bídek, neboť obsahovala nejnižší nabídkovou cenu. Na-
bídková cena odpovídá rozsahu a charakteru předmětu 
veřejné zakázky a dodavatel splnil podmínky účasti ve vý-
běrovém řízení dle požadavků zadavatele, definovaných 
v zadávacích podmínkách.
RO schválila jako vítěze výběrového řízení na stavební 
úpravy I. NP budovy Obecního úřadu Sokolnice společ-
nost PROSTAVBY, a.s., se sídlem Dědina 447, 683 54 Ot-
nice, IČO 27713130 se kterým bude uzavřena smlouva 
o dílo a uložila starostovi do 4. června 2021 informovat 
společnost RTS o rozhodnutí rady obce. 
●  Nákup kontejnerů na SSO Sokolnice 
Ve Sběrném středisku odpadů Sokolnice (SSO) je řada 
nejrůznějších kontejnerů. Jejich kapacita je většinou do-
stačující. V případě, že dojde ke zpoždění v jejich vyve-
zení, dostává se obsluha do nepříjemné situace. Proto 
se radě obce navrhuje zakoupit další dva velkoobjemové 
kontejnery a ty umístit do SSO jako rezervu. Byly by  
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použity pouze v případě, že dojde k problému s vyveze-
ním naplněných kontejnerů. 
RO schválila nákup dvou kusů velkoobjemových kontej-
nerů 7 m3 a jejich umístění na SSO.
●  Pronájem zahrádek
Obec obdržela žádost o pronájem zahrádky p.č. 1499 
o výměře 601 m2 a zahrádky p.č. 1500 o výměře 725 m2. 
Jedná se o zahrádky mezi silnicí II/380 a vodotečí 
Dunávka.
RO vzala na vědomí, že záměr zcizení byl zákonným 
způsobem zveřejněn od 11. května 2021 do 27. května 
2021 na úřední desce OÚ. 
RO schválila text a uzavření Pachtovní smlouvy číslo: 

Z-002/2021 s účinností od 1. června 2021.
●  Příkazní smlouva
Obec připravuje výběrové řízení na vyhotovení projektové 
dokumentace na přístavbu Základní školy Sokolnice. 
Vzhledem k tomu, že se předpokládá čerpání dotace na 
realizaci, je třeba, aby výběrové řízení proběhlo naprosto 
bez závad. Proto se radě doporučuje schválit objednání 
organizace tohoto řízení u společnosti RTS a.s. za cenu 
35.000 Kč + DPH. 
RO schválila text a uzavření předložené Příkazní smlouvy 
č. 7233/2021 mezi obcí a společností RTS a.s. a uložila 
starostovi do 4. června 2021 tuto smlouvu podepsat.
 -OÚ-

Sčítání obyvatel
V roce 1753 zrušila císařovna Marie Terezie získávání 
vojáků systémem verbování a nahradila ho odvody. Dob-
rovolně se na vojnu nechali naverbovat leda tak zločinci 
prchající před zákonem, dobrodruzi, mladíci zklamaní 
životem a muži, kteří ani nevěděli, která strana je levá 
a která pravá. Při výcviku jim byla proto na jednu nohu 
uvázaná sláma a na druhou seno a velitel rozkazoval 
seno, sláma, to chápali. Nedobrovolně byli naverbovaní 
třeba opilí muži. Jak taková armáda mohla fungovat, si 
umíte sami jistě dobře představit. Marie Terezie, po ná-
stupu na trůn, prohrála každou bitvu o Slezsko, a to ji 
inspirovalo ke zrušení verbování a ke sčítání lidu.
Marie Terezie v roce 1754 nechala v celé říši provést 
první sčítání lidu, při kterém byl proveden soupis mužů 
ve věku od 17 do 40 roků, pro které se stala vojenská 
služba povinnou. Muži ze selských vrstev se mohli z vo-
jenské služby vykoupit, přičemž statek nebylo možné za-
tím zavřít a pokračovat se dalo, až by se muž z vojny vrátil. 
Také sedláci zajišťovali potraviny pro další obyvatele. Při 
tomto prvním sčítání obyvatel měla celá říše něco málo 
přes 17 milionů obyvatel.
V roce 1777 vydal císař Josef II. Konskripční patent, po-
dle kterého mělo být prováděno sčítání lidu každý rok. 
Také nařizoval všude založit takzvané populační knihy, 
do kterých se muselo zapsat každé narození nebo úmrtí 
podle jednotlivých rodin.
V dnešní době jsme spočítáni jen jednou za deset let.
Ze sčítání z roku 1893 jsem našel údaje o počtu obyva-
tel měst a některá jsem pro zajímavost vybral. Jedná se 
o počty v tisících.
Praha 182 530
Brno 94 753
Plzeň 50 150

Jihlava 23 716
Olomouc 19 840
Ostrava 19 230
Cheb 18 230
Znojmo 14 515
Kolín 13 567
Přerov 12 939
Kroměříž 12 516
Pardubice 12 367
Chrudim 12 128
Nový Jičín 11 559
Písek 10 950
Šumperk 10 493

Dříve narození občané si jistě ještě pamatují dobu, kdy 
museli hlásit, kolik mají domácích zvířat, slepic, králíků 
a podobně (jestlipak všichni říkali pravdu).
Ze sčítání v roce 1872 jsem našel počet domácího zvířec-
tva v českých zemích.
koňů 189 337 kusů
mezků a oslů 485  kusů
hovězího dobytka 1 602 015  kusů
ovcí 1 106 219  kusů
koz 194 273 kusů
vepřového dobytka  228 180  kusů
Úhrnem 3 320 580  kusů
Mimo to nalézá se zde 140 892 úlů včel.

Jsou zde údaje i o lovné zvěři. Ročně se průměrně postřílí:
čtvernohé zvěře 400 000 kusů
pernaté zvěře 600 000 kusů
škodné zvěře čtvernohé  70 000  kusů
škodné zvěře pernaté 200 000  kusů
Úhrnem 1 270 000  kusů

-Jan Fojtl-

Pohádka o maturujícím studentovi
Bylo, nebylo.
Byl jednou jeden student, nebylo 

to ani dávno, protože maturity jsou 
vynálezem posledních století.

Když mu bylo patnáct let, rodiče 
ho „šoupli“ do Sokolnic. Prosím vás, 

řeknete mi, kolik patnáctiletých má 
představu o tom, co bude dělat? 
Ba ani nevím, proč si lidé dělají tak 
často a s chutí nárok rozhodovat 
o druhých. Ale už je to tak v naší 
společnosti zařízené. Když si rodiče 

to dítko udělali, svým rodičovsko-
-pedagogickým působením ho „pro-
táhli“ základní školou, v mylném do-
mnění, že pro ně udělají to nejlepší, 
dali ho studovat. Odměňují tím sami 
sebe, za snahu donutit svou ratolest 
k dobrým známkám? Protože když 
má dítko dobré známky, má větší  
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možnost výběru... a chudák dítko ztížené rozhodování. Takže i tuto volbu na 
sebe rádi přebírají rodiče. Myslí si, že dítě znají (omyl), že obor má budouc-
nost (nějakou má praktický každý), že ho škola připraví (další omyl, připra-
vovat se musí samo), že ho profese bude živit (živí ho zaměstnavatel, živ-
nost, maminka, manželka, plná lednička atd.), že bude úspěšný a podobně.  
V lepším případě se dítka zeptají, jestli chce.

Čtyři roky uplynuly a z našeho dítka se během nich stal student se vším, 
co k tomu patří. Nějak se doklopýtal až do čtvrtého ročníku. Tam, podle zvyk-
lostí a zákonů České republiky, má právo svoje působení v Sokolnicích (ale 
může to být i jinde) důstojně zakončit. Osoby povolané tomuto aktu daly ná-
zev maturita.

Co dělá náš student? Ze všech stran se na něj hrnou „dobré“ rady, co dělat 
má a nemá, co ho čeká, co by bylo, kdyby...  A on chudák neví, co si vybrat. 
Vždyť s tím nemá zkušenosti. Pardon, existují výjimky, někdo chce mít ma-
turity dvě, jiný to třeba už zkusil „nanečisto“. Náš studentík měl to štěstí, že 
nebral studium oklikami, ale řádně a v termínu postoupil až k datu své první 
maturity.

Možná mu některá rada uvízla v hlavě, ale on má pocit, že jeho hlava je 
úplně prázdná. V den „D“ a hodinu „H“ na něj seslali první zkoušku a nasadili 
docela silnou zbraň – písemnou práci z jazyka českého.

Náš student, doposud zvyklý se vyjadřovat ústně, nanejvýš slohovou prací 
napsanou během čtyřiceti pěti minut, má teď sedět dlouhé čtyři hodiny a psát 
a psát.

Znovu se dostává na začátek, zase je postaven před volbu. Protivník v po-
době pedagogického dozoru mu předložil čtyři témata, o nichž má smyslu-
plně psát. Ale co když mu žádné nevyhovuje? Do slohové práce má vložit  
i svou osobnost. Jenže osobní pocity mohou být úplně jiné.

To by nebyl náš student, aby se s  touto překážkou nevyrovnal. Moudrá 
příroda ho vybavila dravostí mládí, pudem sebezáchovy a touhou po přežití. 
Vybere si ze čtyř pro něj nevhodných témat to, ke kterému cítí nejmenší od-
por, pohledem se přesvědčí, jestli i ostatní „spolutrpící“ mají stejný problém, 
a s povzdechem začne psát.

První hodina docela uteče. Mozek našeho studenta je ještě schopen vy-
produkovat určité myšlenky, názory, slova. Ale ty doprovodné jevy! Student 
sedí na tvrdé židličce, nemůže se procházet, musí mlčet, je mu dovoleno na-
nejvýš koukat z okna a okusovat pero (svačinu si zatím nechává na horší 
časy). Ještě že nemusí mít kravatu a těsné sako, to by se cítil svázaný úplně  
vším.

Druhá hodina písemné práce. Ozývají se fyziologické potřeby a nedostatek 
inspirace. Pokud byla nějaká tréma, je zapomenuta. Student pociťuje kromě 
hladu i zvýšenou hladinu adrenalinu. Začíná škrtat, co právě napsal.

Hodina třetí, čtvrtá. Náš student už se smířil s osudem. „Budete mít, co jste 
chtěli, ještě se nevzdávám.“ Student píše, vkládá dodatečné myšlenky, pře-
pisuje, opravuje, co je dobře, přidává nové pravopisné a gramatické chyby, 
svoji svačinu už snědl a práce těla se soustředila na trávení, místo aby po-
zřené kalorie doplnily tělesné i duševní síly. Možná se náš student odváží  
i k procházce pod záminkou vykonání přirozené lidské potřeby podle rovnice 
příjem = vydání. Naše pohádka se nezmiňuje o tom, jestli náš studen kouří. 
Raději ne, to by byla další kapka utrpení.

A tak  uplynulo pomalu celé dopoledne. Student popsal stohy papírů, spo-
třeboval spoustu náplně do propisovací tužky i svoji energii, možná se po-
hledem na tabuli přesvědčil, že čas pokročil natolik, že už je společensky 
únosné práci odevzdat.

Jako každá pohádka, i ta naše, končí dobře. Student přežil a ještě mu zbylo 
volné odpoledne.

To, jestli dostane jedničku nebo bude svoji práci ústně opravovat v další 
části maturitní zkoušky, teď není podstatné. Důležité je, že už to má za se-
bou, vejde do dějin a může se o něm napsat pohádka.
Sokolnice 6. dubna 2004  -Jitka Čermáková-
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Vysvědčení
Ani v tomto výjimečném roce poznamenaném pan-

demií koronaviru děti a mládež nepřijdou o tradiční za-
končení školního roku, totiž o vysvědčení. Bez toho by 
snad ani nemohly začít letní prázdniny a určitě se na ně 
těší všichni žáci i studenti. Přispějeme vám vzpomínkou 
z doby, která už dnes nemá živé pamětníky, ale vysvěd-
čení zůstává stále vysvědčením. Text je převzat z knihy 
„Dětský koutek“, kterou uspořádala Bronislava Herbe-
nová a vydal nakladatel B. Kočí v Praze v roce 1907.

Ota je čiperný klučina. Již v mateřské školce býval prv-
ním a slečna mu dávala při hrách nejtěžší úlohy. Jen jed-
nou slyší píseň – umí ji; jen jednou mu slečna předříkala 
říkanku – a říká ji bez chyby. Hry na zahradě řídíval, ov-
šem že někdy také pěstí, ale slečna mu odpouštěla ráda; 
dělal jinak všechno správně, co mu nařídila.

Teď chodí do první třídy. Tam má více učení, ale 
všechno mu jde zase snadno. Pan učitel ho zase chválí. 
Škoda, že jej musí často stavět před lavici, protože souse-
dům nedává pokoje. Doma říkává mamince:

„Zase jsem musel stát před lavicemi. Ale víte, ma-
minko, to je tak, já to už umím a tamti nic, tak co tam 
mám dělat? Nedám Lejskovi nebo Hrabovi pokoje – a už 
jsem u tabule!“

Když to maminka řekla panu učiteli, Ota dostával úkoly 
delší a potom již před lavicemi nestával.

V prvním čtvrtletí přinesl Ota ve zprávě samé jedničky, 
a to radostně veběhl do kuchyně. Tak chodíval ze školy 

ostatně vždycky s veselou a již na schodech si prozpě-
voval. Ale když přinášel po druhé vysvědčení, nezpíval; 
přišel, sedl do koutka, vzal papír, inkoust a péro a psal 
a psal a psal. Mamince to bylo podivné a povídá: 

„Otáčku, co píšeš? Máš snad trest?“
„I ne, maminko! Ale víte, já neumím psáti dobře in-

koustem a tak mám na vysvědčení trojku ze psaní! A víte, 
teď se budu učit psát – a musím dostat jenom jedničky! 
Ta trojka mě přece jen mrzí!“ a ukazoval vysvědčení 
mamince.

Ota slibu dostál. Stále psal doma, až se naučil slušně 
psáti. A na konci roku měl na vysvědčení opravdu samé 
jedničky. Potom jel k babičce do Bobnic na prázdniny 
a tam nám vypravoval, jak se naučil psáti inkoustem.

-Pěkné prázdniny vám všem přejí
Mirka Mifková a Jitka Čermáková-

Polychromovaná dřevořezba Panny Marie Strážské
V roce 2020 obec v Sokolnicích vlastním nákladem 

restaurovala sochu Panny Marie s Jezulátkem umístě-
nou uprostřed oltáře v kapli na sokolnické návsi, jejíž 
renovace se ujal umělecký restaurátor Libor Jaroš z ne-
dalekých Žatčan. Dřevořezba prošla v minulosti řadou 
tvarových a povrchových úprav v takovém rozsahu, že se 
svou podobou naprosto lišila od prvotní formy z počátku 
19. století. Sejmutím přemaleb byly odhaleny původní 
barevné vrstvy, které se sice nedochovaly v souvislých 
plochách, ale staly se východiskem pro obnovenou ba-
revnost sochy. Odstraněním nepůvodních křídových me-
zivrstev rovněž získala nový tvarový výraz, jehož změna je 
patrná zejména v modelacích tváří obou figur. Dalším vý-
razným prvkem je obnovené zlacení svatozáře, korunek 
a atributů dosud překrytých bronzovým nátěrem. Pod 
textem „Panna Maria Strážská“ bylo v nejstarší vrstvě 
nalezeno nečitelné patrně německé písmo, psané gotic-
kou formou. Jelikož je nápis podstatnou informací tohoto 
artefaktu, byl obnoven zlacením v podobě archaického 
fontu. 

Restaurátorský zásah byl také příležitostí odpovědět 
na otázku původu a stáří sochy. Záměr aplikovat k jejímu 
datování dendrochronologickou metodu po konzultacích 
s Ústavem nauky o dřevě a dřevařských technologií Men-
delovy univerzity v Brně bohužel nebyl možný. Jednak 
z této relativně malé a popraskané figury nelze odebrat 
kvalitní vzorek příčného lipového dřeva, ale především 

pro měkké druhy listnatých dřevin s nevýraznými leto-
kruhy nejsou u nás vytvořené srovnávací etalony. Další 
analytickou metodou je využít práce restaurátora, který 
při své činnosti posoudí její tvarosloví, použitou řezbář-
skou techniku, způsoby povrchové úpravy atd. Restaurá-
tor Jaroš ji výše uvedeným přístupem považuje za lidovou 
dřevořezbu z počátku 19. století. Upozorňuje na precizní 
zpracování vlasů na zadní straně postavy a rozdílný tva-
roslovný charakter svatozáře svědčící o její dodatečné 
instalaci, nejspíš při opravě v roce 1850, která je zazna-
menána v obecné kronice. 

-V květnu 2021 zpracoval Ing. Josef Chudáček-

ZDROJE, INFORMACE, KONZULTACE: Libor Jaroš, restaurátorská 
zpráva / Kronika obce Sokolnic / prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D., Ústav 
nauky o dřevě a dřevařských technologií Mendelovy univerzity v Brně

OBR. 1 Stav před restaurováním včetně novodobých 
doplňků.
OBR. 2 Stav dřevořezby po sejmutí přemaleb suchou 
cestou skalpelem s chemickým dočištěním. Část polych-
romie byla v minulosti poškozena a doplněna křídovým 
podkladem. Původní barevnost ulpívala na povrchu bez 
podkladních nátěrů. Je to charakteristické pro lidové 
dřevořezby.
OBR. 3. Stav sochy po dokončení restaurátorských prací, 
včetně obnovy nápisu. Doplnění prvků zlacené mandorly 
(svatozáře) a žezla v rukou Panny Marie. ■
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Návesní rybník
„Vzpomínky lnou k minulosti 
 jako břečťan ke staré zdi“  

Béranger

Nastává léto, pandemie COVID-19 
se rozvolňuje a rodiče začínají plá-
novat, co s dětmi o prázdninách. 
Některé děti pojedou na tábor, poté 
někteří s rodiči na dovolenou, ať už 
za poznáním zajímavých míst naší 
vlasti, jiní za sluncem někam do 
zahraničí.

Nyní se mně vybavují vzpomínky 
nejen na mé dětství. To byla panečku 
jiná doba. Rodiče na dovolenou moc 
peněz neměli, a tak jsme byli rádi, 
když jsme mohli naši vesnici na chvíli 
vystřídat s třítýdenním pobytem v tá-
boře někde v lese. Po návratu jsme 
pak většinou zbytek prázdnin pro-
žili v okolí domova. A když nastala 
letní vedra? Jaká to byla výhoda mít 
v obci rybník! Nevadilo nám, že ko-
lem nás plavaly husy a kačeny, ně-
kdy se v něm plavili i koně. Rodiče 
neměli strach, že dostaneme ek-
zém nebo nějakou vyrážku. Spojení 
s ostrůvkem nebylo, jen o letních 
karnevalech, to pak se stavěl pro-
vizorní most. Stále ale byla u břehu 
přivázána loďka a tu si mohl kdo-
koli a kdykoli odvázat a svézt se po  
rybníce. Plavení koně v rybníku v Sokolnicích, v pozadí cukrovar

Návesní rybník kolem roku 1942
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Nabízí se otázka. Kdy byl vlastně náš návesní rybník 
založen a vodou z kterého potoka byl napájen?

V publikaci „Zemědělství v kraji pod Mohylou míru“ au-
tora ing. A. Sekaniny se píše:

V současné době chov ryb v našem regionu z hlediska 
produkce je jen okrajovou záležitostí. Menší rybníky 
uprostřed obcí slouží jen sportovnímu rybaření, nebo 
jako protipožární nádrže. V 16. a v 17. století rybniční 
hospodářství hrálo v životě našich předků významnou 
roli.Tomuto tehdy významnému podnikání se věnovala  
téměř výhradně šlechta. Ale není sporu o tom, že sou-
stava rybníků, která pokrývala značné území našeho 
regionu, měla vliv na klima a život našich předků. Voda- 
základ života vytvořila již v dřívějších dobách příznivé 
podmínky pro život tehdejšího obyvatelstva. Proto není 
náhodou, že výstavba obcí jak Sokolnic, tak Telnice se 
soustředila v blízkosti Zlatého potoka , obdobně výstavba 
Rychmanova, Újezda, Šternova, Třebomyslic a Žatčan 
byla situována u vodního toku říčky Litavy.

Ve Vlastivědě Moravské z r. 1910 je zmínka o tom, že 
v naší obci v roce 1550 byla tvrz, dva dvory, mlýn a pivo-
var, r. 1622 u tvrze dvůr, mlýn, sladovna a hvozd. Jisté je, 
že lopatky mlýnského kola byly poháněny vodou již zmí-
něného Zlatého potoka.

Po proudu Říčky
Říčka sbírá své vody v okolí místa s myslivnou zvaného 

Říčky při silnici ze Křtin přes Bukovinku do Račic. Jakmile 
je potůčkem, odváží se dál do světa a pak zvolna, opa-
trně proplétá se mezi stromy a stéká do velmi malebného 
údolí, po jehož lužinách, táhnoucích se mezi zalesněnými 
stráněmi k jihu, tiše plyne. Z obou stran ji cestou posilují 
lesní pramínky a potůčky tak drobné. že ani jména ne-
mají. Meandrující Říčka dospěje k silnici spojující Ochoz 
s Hostěnicemi. Říká se zde Pod Hádkem. Odtud se  
klikatí vskutku jako hádek. Před stoupáním z ní odbočuje 
vpravo vozová cesta k rybníku a pokračuje zalesněným 
údolím podél Říčky až do Líšně. Cesta od Hádeckého ryb-
níka vstupuje do zalesněného údolí Říčky, kde se část 
její vody ztrácí v podzemním labyrintu. Jsme v nejjižnější 
oblasti Moravského krasu s jeskyněmi Ochozskou, Neto-
pýrkou, Liščí dírou, Švédovým stolem a zejména obrovi-
tou Pekárnou, archeologickým nalezištěm systematicky 
prozkoumaným od roku 1880. Ze skály na pravé straně 
se Říčka dostává z vyvěrání opět na povrch. Tento úsek 
cesty podél Říčky patří k nejmalebnějším na celém jejím 
toku.

 Od tohoto místa měla Říčka už dávno před staletími 
tolik síly, že roztočila kola vodních mlýnů a po nich i pily 
a turbíny. Na jejím toku až po soutok s Litavou na jihu 
pod Měnínem bylo 19 mlýnů (na Říčce 11, na Rokytnici 
2 a na Zlatém potoce 5).

Jestliže Říčka je větší potok, pak její kratší a méně vod-
natou sestru Rokytnici nazveme potůčkem. Rokytnice 
sbírá první krůpěje na svazích Kněží hory severně od 
Pozořic-Jezer. Zamíří k jihozápadu, protéká obcí Mokrá. 
Zde posílena mokerským potůčkem plyne od Horákova 
lučinami k obcím Velatice a Jiříkovice. Odtud Rokytnice 
pokračuje úzkým korytem k Ponětovicím, poslední obci 

na svém toku. Zde napájí veliký rybník, po celý rok na-
vštěvovaný rybáři z celého okolí. Pak už jí zbývá jen sou-
tok s Říčkou. Tato bývala až do 60. let minulého století od 
soutoku označovaná jako Zlatý potok. Na starých vojen-
ských mapách se v překladu nazývala Goldbach. Tento 
německý název přebírali autoři popisů bitvy tří císařů, 
která se odehrála 2. prosince 1805. Rokytnice a Zlatý 
potok byly v předvečer bitvy dělící linií mezi armádami 
připravenými k boji. Na pravém, západním břehu obou 
potoků se hotovila k útoku armáda francouzského císaře 
Napoleona, levobřežní prostor obsadily armády ruského 
cara Alexandra a rakouského císaře Františka I.

Jdeme-li silnicí od Šlapanic do Kobylnic, pak při se-
stupu z kopce máme krajinu bývalých kobylnických ryb-
níků po pravé ruce. Podél severního břehu bývalého Hor-
ního rybníka dodnes rostou vrby a po jeho hrázi na jihu, 
která ho dělila od Dolního rybníka, vede silnice z Kobylnic 
do Dvorské. Jižní hráz plošně asi třikrát většího Dolního 
rybníka je i dnes velmi dobře patrná před sokolnickou 
bažantnicí. 

Čerpáno z publikace „Mlýny na Říčce a Rokytnici“ au-
torů Josefa Kopeckého a Vladimíra Ustohala.

Nyní se dostávám k popisu toku Zlatého potoka. Na 
konci již zmíněné bažantnice (ze strany Kobylnic) ještě 
vidíme splav, od něho teče potok celou bažantnicí. Zde 
můžeme sledovat jeho cestu kolem tzv. „kulaté louky“. 

V těchto místech byla postavena přehrada, která zadržo-
vala vodu, potřebnou na praní řepy v cukrovaru. A to už 
jsme za plotem obory. Dříve byl tok potoka v parku přepá-
sán dvěma vyklenutými mosty. Jeho břehy jsou dodnes 
lemovány alejí košatých kaštanů. Ve své pouti pokračuje 
Zlatý potok až pod silnici za zeď bývalého pivovaru, pak 
přes bývalé zahradnictví pana Rybnikáře až do cukrovaru 
a podél sokolského hřiště do Telnice a dál.

Ale jak to tedy bylo s tím naším Návesním rybníkem? 
V místech zmíněného splavu na konci bažantnice (u Ko-
bylnic) se druhá část potoka oddělila a ještě dnes je vi-
dět koryto, kterým protékala voda Zlatého potoka až do 
zámecké zahrady. Zde pak pokračovala pod povrchem 
kolem zámecké kaple až k náhonu mlýna, zbytek tekl 
pod silnicí a pod bývalým pivovarem, pak již na povrchu 
tekl potok přes zmíněné zahradnictví. Ze vzpomínek paní  

Přehrada v Bažantnici u „kulaté louky“
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Jiřiny, roz. Floriánové, jsem se dozvěděla, že po 2. svě-
tové válce ještě tekl potok po povrchu, kolem sochy  
sv. Jana Nepomuckého a podél dnes již nám známého 
plotu cukrovaru tekl až do rybníka. Později byl asi sve-
den do betonových skruží. V 70. letech minulého století 
byl vybudován rozsáhlý zavlažovací systém pod názvem 
„Závlahy pod Brnem“. Byly vybudovány dvě vodní nádrže, 
jedna pod „Černým vrchem“, druhá pod „Mohylou míru“. 
V té době tekla voda do rybníka z nádrže „Balaton“. 
V současné době přítok do rybníka není a vodu rybáři 
přečerpávají ze Zlatého potoka.

Zpět do historie. Již v úvodu se do-
čítáme, že v dřívějších dobách se ry-
bolovem zabývala výhradně šlechta. 
Z historických fotografických doku-
mentů je patrno, že na ploše bývalé 
koželužny (později cukrovar) jsou vi-
dět sádky pro ulovené ryby na prodej 
a také dům pro porybného tzv. Fisch- 
haus. Při zakoupení cukrovaru akc. 
spol. byly sádky zrušeny. Hrabě Mit-
rovský si zřídil nové sádky v zámecké 
zahradě za cukrovarem a dům byl 
zbořen v 50. letech min. století před 
stavbou bytovky u rybníka.

Vraťme se opět o několik století 
zpět. V té době muselo téct potokem 
mnohem více vody, než je tomu dnes. 
A měli to ti naši předkové dobře pro-
myšleno. Vodu Zlatého potoka využili 
beze zbytku. Z přiložené mapy z roku 
1830–1850, ve které je zakreslen 
tok Zlatého potoka, je vidět plná 
čára, znázorňující cestu potoka na 
povrchu, a poté čára přerušovaná, 
kdy byl potok veden pod povrchem. 
A tak v místech dnešní „hájenky“, 
kde nacházejí svůj domov obyvatelé 
DpS, se potok ještě dále dělil. Jak 

jsem se již zmínila, jedna část vedla do náhonu u mlýna, 
pak ještě další část pod zámkem a pod povrchem v místě 
dnešní dlážděné cesty až k sýpce. Potom už její pouť 
vedla po povrchu kolem dnes Moravské ulice, pak se sto-
čila k jihu a za domy dnešní ulice Václava Haňky se do-
stává až k domu č. 93 (nyní Tuřanská), kde je ještě dnes 
patrný výřez v zemi. Tudy se voda dostala pod můstkem 
až do dnešní lokality Na Skalce. Pak pokračovala tato 
část potoka podél silnice vedoucí k Brnu až k soutoku 
s Donávkou tekoucí při západní hranici Sokolnic. Potok 
Donávka pramení u bývalé obce Dvorská a zásoboval 
svými vodami dva menší rybníky u dvora Vladimírova – 
Horní ( 12 ha) a Dolní Donavu (16 ha). (Čerpáno z Urbáře 
z r. 1573).

Situace kolem soustavy rybníků se po zrušení nevol-
nictví podstatně měnila, bylo potřeba rozšíření polní vý-
roby, která na rozdíl od produkce rybního hospodářství 
byla ekonomicky výhodnější. Rybníky byly vysušeny a na 
jejich ploše byla pěstována cukrová řepa, tolik potřebná 
pro chod cukrovaru.

Barevnou mapku je možné pro-
hlédnou na str. 11 v Sokolnic-
kém zpravodaji červen 2010 
https://www.sokolnice.cz/re-
sources/upload/data/1960_
Zpravodaj_6-2010.pdf 

-Miroslava Mifková-

Splav u Kobylnic
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Červen–červenec
Červen a červenec jsou měsíce zařazené do období 

včelařského časného a plného léta. Sami vnímáme prů-
běh počasí, kdy jaro bylo poměrně vlhké a chladné. To 
se projevilo na mnohých místech kraje, kde všechno 
kvetlo, ale pršelo a byl silný vítr, včely nemohly ven,  
a pak byla místa, kde včelaři dokrmovali, aby udrželi včel-
stva v rozvoji. Jinde to bylo bez problému a včely toho 
využily maximálně, jak při sběru pylu tak i nektaru. Ale 
stejně se stále projevuje to dvou až tří týdenní zpoždění, 
a to jak při výchově nových matek, oddělků a celkově 
včelstev. A to nemusí být jenom u včelařů, i jiní chova-
telé to pociťují. Dost také včelaři používají termín letní 
slunovrat (19.–21. 6.), kdy včelstva dosahují vývojového  
maxima. 

Pomalu přichází období přípravy 
na první vytáčení, práce s produk-
tem – medem, toto začíná už s mla-
dými plástvy, kam nosí nektar, pak 
to pokračuje použitím nerezového 
medometu, což je největší finanční 
položka. A končí to kvalitními nádo-
bami na uskladnění, hermeticky uza-
vřené proti vzdušné vlhkosti a pachů  
z okolí. A i sklenice s víčky, kde je 
dodržována všude čistota. Stále mu-

síme mít na paměti, že první medy jsou hlavně květové, 
i často řepkové, kdy docházi do pár týdnů k postupnému 
přirozenému tuhnutí. Proto je prospěšné taky vyzkoušet 
pastovaný med někdo mu říká i sladké sádlo, neteče, 
dobře se roztíra a i rozpouští v čaji. Ale vždycky musíme 
mít na paměti, že nesmíme dopustit bezhlavé odebí-
rání medu na úkor živoření včelstev v případě minimální 
snůšky.  Někdo by řekl, že příroda si poradí, což je velkou 
pravdou, ale už i za Marie Terezie zavedla pravidla, vy-
hlášku pro včelaře, takovou novodobě přijali v platnost  
u vzdálených východních sousedů, kéž bychom se k tako-
vému propracovanému zákonu dopracovali.

K závěru bude feromonové pokračování. Feromon děl-
nic – taky alarmní – poplachový. První složkou je vylučo-
ván ze žlázy vedle žihadla, která je aktivována při napa-

dení a přivolá ostatní včely. Druhý je 
vylučovaný u kusadel a díky vysoce 
těkavému složení působí omamně 
na protivníka, kterého pak vyhodí 
z úlu. Pro blokování funkce poplaš-
ných feromonů používají včelaři při 
otevírání úlů kouř z dýmáků. Ten sou-
časně u včel vyvolává tisíciletou ulo-
ženou genetickou informaci o nebez-
pečí požáru v dutině stromu. Včely 
si plní medné volátko a připravují  
k opuštění úlu.            -Václav Hůrka-
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Jak to žije v LÍPĚ
Pozorování ptáků 
v zámeckém parku
Ani občasné dešťové kapičky nám na 
konci května nezabránily si užít první 
"normální" akci letošního roku.
S panem ornitologem Opluštilem 
jsme se vydali na pozorování ptáků. 
Nejprve jsme se zabavili tematickými 
ptačími aktivitami, pak jsme si za-
hráli na ptáčky, stavěli hnízda a kr-
mili se červíky. Poté se k nám připojil 
pan Opluštil a šli jsme kontrolovat 
budky. V několika prvních už byla 
jen prázdná hnízda, ale na nich jsme 
mohli krásně vidět, že různé druhy 

ptáků mají různé způsoby stavění 
hnízd. V půlce se na nás ale štěstí 
usmálo a čekaly na nás obydlené 
budky. Mohli jsme si tak prohlédnout 
mladé špačče, které už létalo, a také 
troje sýkorky, všechny různě staré. Ta 
poslední byla čerstvě vylíhnutá ho-
látka, mezi nimiž se schovávalo ještě 
jedno nevylíhnuté vajíčko. Úplně 
nejlepší ale bylo, že jsme si ptáčata 
(kromě těch čerstvých miminek) 
mohli pohladit! Pak už jsme jen dě-
tem rozdali malé ptačí dárečky a plni 
dojmů vyrazili domů.
Dodatkem bychom ještě rádi prohlá-
sili - je to strašně fajn, dělat věci tak, 
jak je děláme rádi a vidět bezpro-
střední reakce.

Autorské Čteme dětem
Ve spolupráci s českou autorkou 
dětských knih Klárou Smolíkovou 
jsme připravili jedinečnou akci. Pat-
náct malých nadějných spisovatelů 
napsalo pod jejím vedením své pr-
votiny. Všechna veledíla se sice jme-
nují stejně, tedy Začarovaný hvozd, 
ale každá knížka má své vlastní je-
dinečné hrdiny, unikátní záporáky 
a originální zápletky.

První část speciálního autorského 
Čteme dětem proběhla online. Před-
čila všechna naše očekávání byla 
jednoduše skvělá! Ve druhé části 
jsme uskutečnili setkání mladých spi-
sovatelů. Po vydařeném odpoledni si 
každý z nich díky finanční podpoře 
z dotací z MŠMT, MAS a ESIF od-
nesl domů výtisk knížky Začarovaný 
hvozd s osobním věnováním a podpi-
sem autorky Kláry Smolíkové.

Den dětí
S ohledem na aktuální protiepide-
miologická opatření jsme se rozhodli 
uspořádat oslavu Dne dětí netradič-
ním způsobem. Na louce v zámec-
kém parku jsme uspořádali piknik 
a pro potěšení malých oslavenců 
jsme pozvali divadlo Kufr s předsta-
vením a žonglérskou dílnou. Vyšlo 
nám krásné počasí, hlášené bouřky 
se nám vyhnuly a žádná kuželka ne-
přišla k úhoně. A to ani při tréninku 
žonglování, kdy vzduchem létaly 
míčky, kroužky, joja, šátky, kuželky, 
hůlky a talíře. Jsme moc rádi, že už 
se můžeme setkávat osobně a tak si 
děti mohly svůj den užít.

-Tereza Šteflová-



Letní burza dětského oblečení a hraček, 6. června 2021, Sokolnice
Tradiční jarní bazárek dětského 

oblečení a hraček jsme letos uspořá-
daly o něco později a přejmenovaly 

tak rovnou na letní. Zpětně můžeme 
říci, že byl velmi úspěšný. Vysoká 
účast nakupujících, i přes krásné 

nedělní počasí, nás potěšila a pře-
devším jsme měly radost, že jsme 
jej vůbec mohly uspořádat. Skvělá 
parta holek a krásné věci na prodej, 
to je záruka pohodové akce.

Prošlo nám rukama přes 1.500 
kusů oblečení a hraček, maminky 
dohromady utržily přes 20.000 Kč  
a my vybraly pro malé házenkáře cel-
kem 2.483 Kč, které budou využity 
na pomůcky a jako příspěvek na tur-
naje MINI házené.

Děkujeme všem holkám – mamin-
kám (Ivona Fricová, Andrea Hrdlič-
ková, Pavlína Jamborová, Tereza Žáč-
ková, Alena Skolkowská), které se na 
bazárku podílí ve svém volném čase 
a bez odměny, stejně tak studentkám 
a stárkám (Emmi Mrkvicová, Vanesa 
Čápová, Kristýna Vinklerová, Sabina 
Melková), prodávajícím maminkám 
za účast a spolupráci a v neposlední 
řadě házenkářům za pomoc se stoly. 
Tentokrát děkujeme i jedné z mami-
nek, která nám přinesla občerstvení   
a sponzorům za tašky a úžasný trička.  

Příští bazar plánujeme na podzim 
během září, opět bude součástí i ob-
lečení pro maminky.

Sledujte nás na facebooku a in-
stagramu a vše se dozvíte včas 
(https://www.facebook.com/ha-
zena.sokolnice)

-Jana Mrkvicová, Sokol Sokolnice-
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První MINI turnaj házené v letošním roce!
V sobotu 5. června 2021 se naši MINI konečně do-

čkali prvního MINI turnaje jihomoravské ligy na házen-
kářském hřišti. Počasí přálo a děti s nadšením odehrály 
několik zápasů v průběhu celého dne. Abychom dodrželi 
všechna nařízení, přivítali jsme nejdříve týmy z Telnice  
a poté přijel i tým z Ivančic. V průběhu předchozího týdne 
jsme odehráli zápasy mezi Hostěrádkami a Sokolnicemi 
vždy střídavě na domácím hřišti mezi mladšími a staršími  
MINI.

Turnaj byl určený pro starší a mladší minižactvo roč-
níků 2010–2011 a 2012 a mladší.

Všechna utkání byla odehrána na venkovních hřištích. 
Během turnaje byla dodržena a uplatněna všechna na-
řízení plynoucí z platných pravidel ČSH pro minižactvo, 
hrací doba stanovena pořadatelem 1 × 12 minut s 3 mi-
nutovou přestávkou dvojkolově. 

Turnaj se vydařil skvěle, počasí přálo, účast byla vy-
soká, zápasy napínavé, ceny dostaly všechny děti v po-
době drobných dárků. Všem účastníkům tohoto turnaje 
patří velké DÍKY.
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Účastníci turnaje:
Starší minižáci: Sokol Sokolnice A
 Sokol Sokolnice B
 Sokol Telnice A
 Sokol Telnice B
 Ivančice holky
 Sokol Hostěrádky A
 Sokol Hostěrádky B
Mladší minižáci: Sokol Sokolnice
 Sokol Hostěrádky
Děkujeme všem zúčastněným 
týmům a jejich trenérům.

-Zdeněk Mrkvica, 
Sokol Sokolnice-


