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Společenský večer pro jubilanty
V poslední listopadový den roku 2018 se v restauraci  
U Husara uskutečnilo setkání našich spoluobčanů, kteří  
v roce 2018 oslavili nebo ještě oslaví svá významná ži-
votní výročí. Tuto akci připravil Sbor pro občanské zále-
žitosti pod záštitou obce, za vydatné spolupráce se Zá-
kladní školou Sokolnice. 
Jubilanty přišel pozdravit a osobně jim poblahopřát sta-
rosta obce Mgr. Libor Beránek. V krátkém projevu přiblížil 
současné dění v obci a seznámil přítomné s nejbližšími 
plány, které obec má a hodlá uskutečnit. Na závěr pro-
nesl přípitek a popřál všem jubilantům především hodně 
zdraví, životního elánu do dalších let.
Pan učitel Jakub Ilík s dětmi Základní školy Sokolnice  
a hudební školy Židlochovice secvičil kulturní program, 
ve kterém děti krásně zpívaly a hrály na klavír. Každé 
jednotlivé vystoupení dětí sklidilo velký potlesk od všech 
přítomných. Na závěr pak děti předaly jubilantům malé 
dárečky, které byly vyrobeny v hodinách výtvarné výchovy. 
K dobré náladě přispěl také výborný muzikant pan Aleš 
Kučera. Zahrál a zazpíval spoustu známým hitů a také 
přiměl posluchače k tanci a společnému zpěvu lidových 
písniček.

O překvapení večera se postarali muzikanti dechovky, 
kteří přišli zahrát svému bývalému kolegovi a výbornému 
muzikantovi, panu Josefu Zmrzlému. Kapela jistě potě-
šila i všechny přítomné.
Naše poděkování patří všem účinkujícím dětem za to, jak 
úspěšně reprezentovaly svou školu a pedagogům, kteří 
s dětmi program a dárečky pro jubilanty připravili. Děku-
jeme také jubilantům, že přijali naše pozvání a této akce 
se zúčastnili. Doufáme, že se jim společný večer vydařil 
a dobře se bavili. 

-Za Sbor pro občanské záležitosti Ivana Zmrzlá-
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Poděkování klientů z Domova pro seniory Sokolnice
Také v letošním roce se náš domov zapojil do akce po-
řádané Českým rozhlasem Brno, která se jmenuje „Je-
žíškova vnoučata“. Jejím smyslem je potěšit malým či 
velkým dárkem, drobností nebo splněním životního snu 
seniory žijící v domovech pro seniory, kteří žijí sami, bez 
svých rodin, nebo ty, na které jejich rodina „zapomněla“.
A protože dárců bylo stejně jako vloni velké množství, na-
konec se z dárků radovala většina našich klientů. Všem 
dobrým lidem, kteří si na Vánoce vzpomněli na druhé, 

tímto, jménem našich klientů, moc děkujeme a přejeme 
jim vše dobré v novém roce.
Kromě balíčků darovaných „Ježíškovými vnoučaty“ přišly 
naše klienty potěšit vlastnoručně vyrobenými přáníčky  
a zpěvem koled také děti ze ZŠ Dambořice, ZŠ Žatčany 
a děti z MŠ Sokolnice. Každá taková návštěva je velmi 
potěší a častokrát vžene i slzy dojetí do očí.
Jsme velmi rádi, že klientky a klienti našeho domova 
zůstávají i touto formou lidmi, na které společnost neza-
pomíná. Všem, kteří je navštívili s přáním, písničkou či 
dárkem, moc děkujeme.
Současně mi dovolte, abych poděkovala a popřála jen 
to nejlepší v novém roce paní Mirce Mifkové a paní 
Aničce Vráželové, které od května pravidelně docházely  
každý pátek do našeho domova, aby si společně s klienty 
zazpívaly.
Stejně tak patří náš dík vedení obce Sokolnice za velkou 
podporu a celoroční pomoc při akcích pořádaných nejen 
pro naše klienty a sokolnické seniorky, ale i pro všechny 
občany Sokolnic.

-Mgr. Eva Stiborová, vedoucí aktivizačního oddělení 
Domov pro seniory Sokolnice-
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Okénko do mateřské školy
●  Začátkem prosince zavítal i za dětmi do mateřské 
školy Mikuláš s andělským a čertovským doprovodem.  
S odvážnými dětmi si zahráli různé hry, vyslechli od nich 
básničky a písničky. Nakonec dostaly všechny děti z ru-
kou Mikuláše i andílků ovocný balíček s perníčky.
●  Čas adventu je nejen časem zklidnění, ale také chys-
tání a pečení vánočních dobrot. Nezůstali jsme tedy  
s dětmi pozadu a společnými silami jsme tvořili vánoční 
voňavé perníčky, které nám naše ochotné paní kuchařky 
upekly. Ve třídách si děti ozdobily vánoční stromečky  
a napjatě čekaly, kdy jim Ježíšek pod něj něco nadělí. 
Dočkaly se děti ve všech třídách, a tak mají v každé třídě 
opět nové podnětné a smysluplné pomůcky, hry i knihy.
●  Jedno páteční prosincové dopoledne jsme se se 
všemi dětmi vydali na pohádku „Popelka“ do Žatčan, 
kterou sehráli místní nadějní dětští herci.
●  Během prosince též proběhlo ve všech třídách něko-
likero narozeninových oslav, na které se vždycky všechny 
děti bez výjimky těší.
●  V tomto měsíci v naší mateřské škole absolvovaly pe-
dagogickou praxi budoucí paní učitelky – Petra Krpenská 
a Lucie Jahodová. Obě se zapojily do chodu třídy, v níž 
jejich praxe probíhala – KUŘÁTKA, KOŤÁTKA – a získá-
valy další bohaté praktické zkušenosti pro své budoucí 
povolání.
●  Předvánoční atmosféru jsme využili ke společnému 
vánočně laděnému odpoledni s rodiči. Všichni – děti, 
rodiče i učitelky – jsme se sešli venku před mateřskou 
školou, kde už čekal na ozdobení vánoční stromek. Děti 
všechny přítomné nejprve vánočně naladily písničkami  
i básničkami a poté společně s maminkami, tatínky nebo 
i sourozenci, ozdobily stromek dotvořenými ozdobami, na 
něž přidaly písemné originální vánoční přání.
Za dodání krásného přírodního vánočního stromku touto 
cestou děkujeme panu Rudolfu Horákovi.
●  Letos jsme se poprvé zapojili do celorepublikového 
projektu „Krabice od bot“. Za tímto účelem jsme se spo-
jili s místním Domovem seniorů a shromáždili pro jeho 
obyvatele praktické potřeby jako např. kávu, čaj, knihy, 
křížovky, ponožky, šampony apod. Do sbírky se zapojily 
nejen děti se svými rodiči, ale také zaměstnanci mateř-

ské školy. Předání všech dárečků proběhlo přímo v Do-
mově seniorů za přítomnosti dětí, paní učitelek, babiček  
i dědečků a zaměstnanců DS. Děti opět potěšily přítomné 
písničkami, básničkami i vánočními přáníčky.
●  S přáním pokojných Vánoc doplněné koledou a přá-
níčkem děti navštívily i zaměstnance na obecním úřadu, 
obchodech, ve škole aj.
●  Jako už tradičně každý rok, jsme se i letos účastnili 
sokolnického „Živého betléma“ coby „dodavatelé“ vánoč-
ních dekoračních výrobků. V každé třídě paní učitelky za 
pomoci dětí vyrobily nápadité dekorace. Výtěžek ze všech 
finančních příspěvků za výrobky bude využitý pro potřeby 
dětí v naší MŠ, např. výtvarný a pracovní materiál.
●  Věříme, že Vánoce a vánoční svátky přinesly dětem 
splněná přání a dospělým pokoj a klid do dalšího roku 
2019. ■
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Čerti v družině
Mikuláš, anděl a čert jsou postavy, jež každoročně roz-
dávají dětem radost a malé dárky, čímž pomáhají ukrátit 
čas při čekání na Ježíška. Některé čert trochu postraší, 
aby připomněl, že slušné chování na svět taky patří. 
Do družiny ve středu 5. prosince 2018 dorazila jen sku-
pinka čertů (asi měli tam nahoře napilno). Čerti sice pou-
štěli hrůzu, ale jinak to byli dobráci. Přinesli dětem dárky, 
a tak na oplátku vystoupilo hned několik odvážných dětí 

s básničkou. Nakonec všichni společně zazpívali čertům 
vánoční koledu za doprovodu kytary. Odpoledne jsme si 
ještě zpestřili mikulášskou diskotékou, která všechny tro-
chu unavila a také příjemně naladila, protože kostýmů 
čertů a andělů bylo hned několik. Domů se pak všechny 
děti těšily a přemýšlely, zda si na ně udělá Mikuláš s an-
dělem čas.                                                        -M. Kupská-

Vánoční knihovna
Vánoční návštěva knihovny patří neodmyslitelně k pro-
gramu školní družiny. Letos odcházela jen skupinka asi 
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24 prvňáčků a druháků, kteří měli zájem o knihy. Určitě 
neprohloupili. Po povídání o době příprav, tradicích a tě-
šení se – Adventu, následovalo úsměvné čtení pohádky  
o psaní dopisu pro Ježíška. Poté přišlo na řadu samo-
statné prohlížení knih nebo časopisů. Abych nezapo-
mněla, naši malí čtenáři rozluštili vánoční křížovku i su-
doku, za které byli nakonec odměněni malými dárečky.
Moc děkujeme paní Šebestové a těšíme se na další  
návštěvu.                                                           -M. Kupská-

Vánoční koncert
Poslední den před Vánocemi si vychovatelky ŠD připra-
vily pro žáky sváteční program. Osloveni byli všichni žáci, 
kteří navštěvují nějaký kroužek spojený s výukou hry na 
hudební nástroj, či se sami učí a mají chuť i odvahu se 
před celou družinou ukázat a zahrát nějakou skladbu. 
Stoupnout si na pódium a vystoupit před cca 50 žáky 
není nijak jednoduché a je k tomu zapotřebí pořádný kus 
odvahy. Pár dětí tuto odvahu mělo, a tak se postupně 
představili prvňáci, druháci, a nakonec i třeťáci. Slyšeli 
jsme hru na zobcovou flétnu, klavír, kytaru, a dokonce 
přišla řada i na tanec a několik dívek předneslo báseň. 
Příjemné odpoledne jsme zakončili společným zpěvem 
písně Půlnoční od Václava Neckáře a pak už v jednot-
livých třídách zazářil stromeček. Poslední chvíle před  
odchodem domů jsme vyplnili povídáním o tradicích, 
ochutnávkou vánočního cukroví a přáním, aby Ježíšek 
splnil i ta nejtajnější přání.  -M. Kupská-

Florbal, slzy, ale i velký úspěch!
Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 se ve Slavkově u Brna 
konalo finále Jihomoravského kraje ve florbale dívek  
z 6. a 7. tříd. A naše děvčata si vedla velmi dobře. V zá-
kladní skupině jsme porazili ZŠ Pustiměř 6:1, ZŠ Slav-
kov 6:0 a na závěr jsme prohráli se ZŠ Žarošice 0:1.  
V semifinále jsme narazili na Republiku Znojmo a zvítě-
zili 3:0. A pak nás čekalo finále, znovu proti ZŠ Žarošice.  
V něm jsme na tom byli dlouho lépe než soupeřky, ale 
bohužel jsme nezvládli závěr zápasu a po boji prohráli 
3:4. Do kvalifikace o finále republiky tak postupují naše 
soupeřky. Samozřejmě po zápase došlo i na slzy. Ale  
i druhé místo v kraji je nádherný úspěch.

Holky gratulujeme a pořádně potrénujte, ať se za rok  
dostanete ještě výš než letos.                                 -D. Elicer-

Účastníme se iKid 2018/2019
Stejně jako v předchozích dvou letech i letos se ve škole 
našlo pár odvážlivců, kteří si chtějí vyzkoušet soutěž iKid 
(innovative Kid). Ve svém volném čase budou vymýšlet 
a následně i pracovat na nějakém inovativním nápadu. 
Samozřejmě na to nebudou sami, pomáhat jim bude ně-
kdo z učitelů a hlavně jejich mentor, se kterým se bu-
dou pravidelně scházet, řešit problémy a hledat cestu  
k dokončení realizace nápadu. Náš tým je složený z žáků 
šesté třídy a jejich mentorka je z Jihomoravského inovač-
ního centra v Brně. Ve středu 9. ledna 2019 už proběhl 
první workshop, kde se děti seznámily s celým projektem 
a něco málo si vyzkoušely a naučily se. Teď už jen vybrat 
ten nejlepší nápad a úspěšně ho zrealizovat. -D. Elicer-
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Zprávy ze Zastupitelstva
V úterý 11. prosince 2018 se v kavárně restaurace  
U Husara uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce  
Sokolnice. Projednány byly tyto body:
● Rozpočet obce na rok 2019. Návrh rozpočtu byl 
opakovaně projednán radou obce. Finanční výbor jej pro-
jednal dne 1. prosince 2018 a doporučil ke schválení. 
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce Obecního 
úřadu Sokolnice (a na www.sokolnice.cz) od 19. listo-
padu 2018 do 15. prosince 2018. Rada doporučila za-
stupitelstvu svěřit radě pravomoc provádět rozpočtová 
opatření v průběhu roku 2019 v plném rozsahu dle § 16 
zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v platném znění. Rada taktéž doporučila 
zastupitelstvu uložit starostovi zabezpečit provedení veš-
kerých účetních a finančních operací souvisejících s při-
jetím dotací a s rozhodnutími orgánů obce v období od  
12. prosince 2018 do 31. prosince 2018 s tím, že pří-
slušná rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu bu-
dou provedeny v měsíci lednu 2019 a budou zapracovány 
do evidence a finančních výkazů za rok 2018. Vzhledem 
k tomu, že součástí rozpočtu obce je i příspěvek zřízeným 
příspěvkovým organizacím, doporučila rada stanovit zá-
vazné využití tohoto příspěvku. 
Zastupitelstvo obce (po projednání) schválilo předložený 
návrh rozpočtu obce Sokolnice na rok 2019.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, aby rada obce prová-
děla rozpočtová opatření v plném rozsahu dle § 16 zá-
kona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění.
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce, aby od  
12. prosince 2018 do 31. prosince 2018 zabezpečil pro-
vedení veškerých účetních a finančních operací souvi-
sejících s přijetím dotací a s rozhodnutími orgánů obce  
v období od 12. prosince 2018 do 31. prosince 2018  
s tím, že příslušná rozpočtová opatření a změny rozpisu 
rozpočtu budou provedeny v měsíci lednu 2019 a bu-
dou zapracovány do evidence a finančních výkazů za rok 
2018. 
Zastupitelstvo obce, v souladu s ustanovením § 12 odst. 
2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, v platném znění, stanovilo jako 
závazný ukazatel, jímž se má v roce 2019 povinně řídit 
Rada obce Sokolnice jako výkonný orgán při hospodaření 
podle rozpočtu: v rozpočtu příjmů i výdajů jednotlivé pa-
ragrafy dle platné rozpočtové skladby.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku na 
provoz Základní školy Sokolnice (dále jen ZŠ) z rozpočtu 
zřizovatele v celkové výši 1.800.000 Kč. Zastupitelstvo 
obce stanovilo, že část poskytnutého příspěvku ve výši 
80.000 Kč je účelově vázána pouze na financování kul-
turních a sportovních akcí pro děti. Dále stanovilo, že 
ZŠ je oprávněna použít část poskytnutého příspěvku na 
provoz k doplnění investičního fondu na financování in-
vestičních výdajů, údržby a oprav svěřeného nemovitého 
majetku; do investičního fondu lze však převést jen tako-
vou část příspěvku, aby nebyl narušen bezchybný a ply-
nulý provoz ZŠ. Zastupitelstvo obce stanovuje, že ZŠ je 

povinna předkládat zřizovateli potřebné podklady ke kon-
trole svého hospodaření v termínech stanovených Radou 
obce Sokolnice. Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo ZŠ 
předložit obci nejpozději do 29. března 2019 podrobný  
a přehledný seznam čerpání poskytnutých příspěvků  
z rozpočtu obce v roce 2018. 
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku na 
provoz Mateřské školy Sokolnice (dále jen MŠ) z rozpočtu 
zřizovatele v celkové výši 1.501.000 Kč. Zastupitelstvo 
obce stanovilo, že část poskytnutého příspěvku ve výši 
30.000 Kč je účelově vázána pouze na financování kul-
turních a sportovních akcí pro děti. Dále stanovilo, že MŠ 
je oprávněna použít část poskytnutého příspěvku na pro-
voz k doplnění investičního fondu na financování investič-
ních výdajů, údržby a oprav svěřeného nemovitého ma-
jetku; do investičního fondu lze však převést jen takovou 
část příspěvku, aby nebyl narušen bezchybný a plynulý 
provoz MŠ.
Zastupitelstvo obce stanovilo, že MŠ je povinna před-
kládat zřizovateli potřebné podklady ke kontrole svého 
hospodaření v termínech stanovených Radou obce  
Sokolnice. Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo MŠ 
předložit obci nejpozději do 29. března 2019 podrobný 
a přehledný seznam čerpání poskytnutých příspěvků  
z rozpočtu obce v roce 2018. 
● Žádost DpS Sokolnice – změna čerpání dotace.  
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo v roce 2015 
účelovou dotaci 400.000 Kč Domovu pro seniory Sokol-
nice, p.o. na úhradu nákladů spojených s opravou kaple,  
nacházející se v objektu domova pro seniory, která je zá-
roveň využívána občany ze Sokolnic a blízkého okolí. DpS 
využila přijatou dotaci k doložení vlastních prostředků 
při vypracování žádosti o účelovou dotaci pro rok 2016, 
2017 a také 2018, v částce cca 4.400 tisíc Kč na opravu 
hlavního kůru, jeho statického zajištění, opravu oken, 
maleb atd, v zámecké kapli. Tuto dotaci v roce 2016 ani  
v roce 2017 ani v roce 2018 neobdrželi. V současné době 
se rozhodli podat obdobnou žádost o dotaci na rok 2019. 
Stejně jako v minulém případě by dotaci z prostředků 
obce rádi využili pro doložení vlastních prostředků k po-
žadované dotaci. Proto si dovolili požádat o ponechání 
poskytnuté dotace i do roku 2019 s jejím vyúčtováním 
po ukončení celé akce, nebo po závazném rozhodnutí  
o neposkytnutí dotace. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo změnu Veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Sokolnice číslo 08/2015, tak, že „Příjemce je oprávněn 
čerpat dotaci k realizaci Akce/Činnosti v průběhu roků 
2015–2019, nejpozději do 31. prosince 2019“, dále 
„Uznatelné výdaje Akce/Činnosti musí vzniknout v době 
od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019“ a také „Pří-
jemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 
30. ledna 2020“.
● Žádost o koupi části pozemků p.č. 617/1 a p.č. 
622/1. Pronájem části pozemků p.č. 617/1 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře přibližně 32 m2 
a 622/1 ostatní plocha a ostatní komunikace o výměře 
přibližně 7 m2 vše k.ú. Sokolnice již byl vyřešen v rámci 
kompetencí OÚ. Nyní obec obdržela žádost o koupi části 
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těchto pozemků. Cena dle znaleckého posudku (tržní 
cena) činí 1200,- Kč/ m2. Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn zákonným způ-
sobem od 20. září 2018 do 10. října 2018.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej části pozemku 
p.č. 617/1 o výměře přibližně 32 m2 a části pozemku 
p.č. 622/1 o výměře přibližně 7 m2 v k.ú. Sokolnice za 
kupní cenu: 1.200 Kč/m2 bez DPH. Prodej pozemků je 
osvobozen od DPH v případě, že splňuje 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 platném znění. Přesná výměra 
prodávané části bude známa až po vyhotovení geomet-
rického plánu a od předpokládané výměry 39 m2 se ne-
může lišit více než o plus mínus pět metrů čtverečních. 
Celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu 
kupní smlouvy. Kupující uhradí daň z nabytí nemovitostí, 
náklady na sepis smlouvy, správní poplatek za řízení  
o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a vyhoto-
vení geometrického plánu.
● Náplň činnosti starosty a místostarostky. Podle  
§ 104 odst. 1 zákona o obcích může zastupitelstvo obce 
svěřit místostarostovi některé úkoly. Rada obce navrhuje, 
aby zastupitelstvo svěřilo místostarostovi úkoly uvedené 
v příloze číslo I.
Zastupitelstvo obce schválilo rozdělení kompetencí sta-
rosty a místostarostky uvedené v příloze číslo I. s účin-
ností od 12. prosince 2018.
● Schválení „Zásad pro poskytování náhrady mzdy  
a ušlého výdělku členům Zastupitelstva obce Sokol-
nice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě 
uvolněni v roce 2019“. Podle zákona o obcích je povin-
ností zastupitelstva každoročně vydat na další rok tyto 
zásady. V praxi nebyly nikdy použity, ale zákon obci tuto 
povinnost ukládá.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo Zásady pro poskytování 
náhrady mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva 
obce Sokolnice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlou-
hodobě uvolněni v roce 2019.
● Návrh smlouvy o věcném břemeni – zřízení služeb-
nosti ke kanalizaci na ul. Polní. Obec obdržela návrh 
smlouvy o věcném břemeni ke kanalizaci na ul. Polní. 
Tato smlouva vychází a nahrazuje část schválené Kupní 
smlouvy ze dne 22. srpna 2018, když reaguje na výtky 
katastru nemovitostí ke smlouvě. Z pohledu věcného je 
smlouva téměř totožná s obsahem části výše uvedené 
kupní smlouvy, ve které bylo rovněž zřizováno věcné bře-
meno – služebnost sítě, ve prospěch obce Sokolnice.
Zastupitelstvo obce schválilo text a uzavření smlouvy  
o věcném břemeni – zřízení služebnosti mezi obcí Sokol-
nice a majiteli příslušných pozemků. 
● Peněžitá plnění členům komisí, kteří nejsou členy 
ZO. Na základě rozhodnutí ZO ze dne 31. října 2018 byla 
stanovena měsíční odměna předsedům a členům komisí 
a výborů, kteří jsou členy ZO. Vzhledem ke skutečnosti, 
že členy komisí jsou též fyzické osoby, které nejsou členy 
ZO, rada obce navrhuje, aby i těmto fyzickým osobám 
bylo vypláceno za jejich činnost, měsíční peněžité plnění 

v souladu s § 84, odst. 2, písm. v) zákona 128/2000 Sb. 
v platném znění. 
Zastupitelstvo obce stanovilo, že fyzickým osobám, které 
nejsou členy ZO, bude za výkon předsedy a člena komise 
poskytováno peněžité plnění ve stejné výši a termínech 
jako předsedům a členům komisí, kteří jsou členy ZO. 

Zprávy z Rady
● Žádost o odkup pozemků u Balatonu. RO obdržela 
žádost o odkup pozemků u Balatonu, p.č. 2373/2, 2375, 
2372 a 2373/1 k.ú. Sokolnice o celkové výměře 1.097 
m2. Záměr na pronájem či prodej pozemků byl zveřejněn 
od 21. listopadu 2018 do 15. prosince 2018.
Rada obce vzala na vědomí žádost o prodej pozemků  
u Balatonu p.č. 2373/2, 2375, 2372 a 2373/1 k.ú. So-
kolnice. Rada obce uložila starostovi předložit žádost  
o zakoupení obecních pozemků nejbližšímu zastupitel-
stvu obce k projednání. 
● Podání vysvětlení ve věci stížnosti. Starosta obce 
obdržel stížnost ve věci rušení nočního klidu na akci 
konané v prostorách hasičské zbrojnice, ve dnech  
16.–17. listopadu 2018 a zároveň ve smyslu zákona  
č. 106/199 Sb. žádost o poskytnutí informace, zda obec 
byla o této akci informována a zda byl uhrazen nájem 
a výdaje za energie. Starosta požádal o vysvětlení sta-
rostu SDH p. Jiřího Krejčího, který sdělil, že se jednalo  
o soukromou akci jednoho z členů SDH. Pronájem prostor 
byl schválen na schůzi výkonného výboru SDH a zároveň 
byla uhrazena stanovená cena za pronájem a výdaje na 
energie. Obec o této akci, z důvodu opomenutí ze strany 
SDH, informována nebyla.
Rada obce vzala na vědomí podané vysvětlení ve věci 
stížnosti na rušení nočního klidu a dále rozhodla o tom, 
že veškeré akce konané v prostorách HZ podléhají před-
chozímu souhlasu rady obce. Rada obce upozorňuje, že 
tato žádost musí být podána nejméně v 30denním před-
stihu před jejím konáním.
● Oprava chodníků v obci. Rada obce obdržela ceno-
vou nabídku na opravu zpevněných ploch ze zámkové 
dlažby v obci. 
Rada obce odsouhlasila předloženou cenovou nabídku 
na opravu zpevněných ploch ze zámkové dlažby v obci.
● Přijetí nových pracovníků. Obec měla s úřadem 
práce uzavřenou dohodu o vytvoření pracovních příle-
žitostí, v rámci VPP, spolufinancovaného ze státního 
rozpočtu a Evropského sociálního fondu, na 2 pracovní 
místa na úklid veřejných prostranství, na něž dostávala 
každý měsíc od úřadu práce příspěvek. Tato dvě pracovní 
místa jsou vytvořena na dobu určitou, a to do 31. pro-
since 2018. Dle informací z úřadu práce, pobočky Brno-
-venkov, již nebude možnost čerpat dotaci na vytvoření 
pracovních míst v rámci VPP. Rada obce byl proto předlo-
žen návrh na přijetí dvou pracovníků na úklid veřejného 
prostranství na dobu určitou (jeden rok), s nástupem od 
2. ledna 2019.
Rada obce schválila přijetí dvou zaměstnanců na úklid 
veřejných prostranství na dobu určitou, na jeden rok,  
s nástupem od 2. ledna 2019. 
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● Rozpočet ZŠ na rok 2019. Radě obce byl předlo-
žen návrh rozpočtu Základní školy Sokolnice (dále jen 
také „ZŠ“) na rok 2019. Návrh rozpočtu ZŠ byl zveřejněn  
(v souladu s metodickým výkladem MF ČR) po dobu nej-
méně 15 dnů a byl zveřejněn až do doby projednávání 
radou obce.
Rada obce schválila rozpočet Základní školy Sokolnice 
na rok 2019. 
Rada obce uložila místostarostce obce do 15. ledna 
2019 zveřejnit rozpočet ZŠ na obecních interneto-
vých stránkách způsobem stanoveným v § 28a zákona  
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění.
● Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Sokolnice na léta 
2019–2021. Radě obce byl předložen návrh střednědo-
bého výhledu rozpočtu Základní školy Sokolnice (dále jen 
také „ZŠ“) na léta 2019–2021. Návrh střednědobého vý-
hledu rozpočtu ZŠ byl zveřejněn (v souladu s metodickým 
výkladem MF ČR) po dobu nejméně 15 dnů a byl zveřej-
něn až do doby projednávání radou obce.
Rada obce schválila střednědobý výhled rozpočtu Zá-
kladní školy Sokolnice na léta 2019–2021 a uložila 
místostarostce obce do 15. ledna 2019 zveřejnit střed-
nědobý výhled rozpočtu ZŠ na obecních internetových 
stránkách způsobem stanoveným v § 28a zákona  
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění.
● Rozpočet MŠ na rok 2019. Radě obce byl předložen 
návrh rozpočtu Mateřské školy Sokolnice (dále jen také 
„MŠ“) na rok 2019. Návrh rozpočtu MŠ byl zveřejněn  
(v souladu s metodickým výkladem MF ČR) po dobu nej-
méně 15 dnů a byl zveřejněn až do doby projednávání 
radou obce.
Rada obce schválila rozpočet Mateřské školy Sokol-
nice na rok 2019 a uložila místostarostce obce do  
15. ledna 2019 zveřejnit rozpočet MŠ na obecních inter-
netových stránkách způsobem stanoveným v § 28a zá-
kona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v platném znění.
● Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Sokolnice na léta 
2019–2021. Radě obce byl předložen návrh střednědo-
bého výhledu rozpočtu Mateřské školy Sokolnice (dále 
jen také „MŠ“) na léta 2019–2021. Návrh střednědo-
bého výhledu rozpočtu MŠ byl zveřejněn (v souladu s me- 
todickým výkladem MF ČR) po dobu nejméně 15 dnů  
a byl zveřejněn až do doby projednávání radou obce.
Rada obce schválila střednědobý výhled rozpočtu Ma-
teřské školy Sokolnice na léta 2019–2021 a uložila 
místostarostce obce do 15. ledna 2019 zveřejnit střed-
nědobý výhled rozpočtu MŠ na obecních internetových 
stránkách způsobem stanoveným v § 28a zákona  
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění.
● Žádost o povolení plesu ZŠ. Základní škola Sokol-
nice požádala o povolení uspořádat „Ples Základní školy 
Sokolnice“ dne 25. ledna 2019 v době od 20.00–02.00 
hodin. Současně požádali o dar do tomboly. 
Rada obce schválila pořádání Plesu Základní školy Sokol-
nice dne 25. ledna 2019 v době od 20.00–02.00 hodin. 

Současně s kladným stanoviskem obce obdrží organi-
zátoři výzvu k zajištění řádné pořadatelské služby nejen  
v místě pořádání, ale i v bezprostředním okolí. Úspěšnost 
této služby může mít vliv na případné příští povolení ob-
dobné produkce. Rada obce schválila dar do tomboly – 
balíček dárkových předmětů s logem obce.
● Zveřejňování zápisu na webu obce. Radě obce byl 
předložen návrh, aby v rámci transparentnosti činnosti 
obce byly zveřejňovány zápisy ze schůzí rady obce na 
obecních webových stránkách. 
Rada obce souhlasí, aby zápisy ze schůzí RO byly zve-
řejňovány na webových stránkách obce, s účinností od 
ledna 2019. 
● Výběrové řízení matrikář/matrikářka obce. Na zá-
kladě veřejné výzvy na místo matrikář/matrikářka – ad-
ministrativní pracovník úřadu Sokolnice po pí Zmrzlé 
se přihlásilo celkem 18 zájemců, z nichž bylo vybráno 
7 uchazeček, které byly pozvány na ústní pohovor. Zá-
jemkyně byly hodnoceny jak po stránce znalostní, tak  
i po stránce profesních zkušeností, ale i komunikačních 
dovedností, ochoty učit se novému a obětavosti k ča-
sově náročné a termínované práci. Výběrová komise se 
shodla, že vhodným kandidátem na pozici matrikář/ma-
trikářka – administrativní pracovník úřadu Sokolnice je 
Ing. Jana Brabcová.
Rada obce vzala na vědomí doporučení výběrové komise, 
že vhodným kandidátem na místo matrikář/matrikářka – 
administrativní pracovník úřadu Sokolnice je Ing. Jana 
Brabcová.
Rada obce schvaluje přijetí Ing. Jany Brabcové na pozici 
matrikář/matrikářka – administrativní pracovník úřadu, 
s nástupem od 1. února 2019. 
● Dětská hřiště – žádost o dotaci. RO schválila na 
svém 3. zasedání dne 29. listopadu 2018 Smlouvu  
o dílo číslo B 039/201803, která byla uzavřena mezi obcí  
a společností TEWIKO systems, s.r.o., se sídlem Dr. Mi-
lady Horákové 185/66, 460 07 Liberec, o doplnění her-
ních prvků na dětská hřiště v naší obci. Platnost smlouvy 
je podmíněna získáním a přidělením dotace z MMR ČR 
 – Podpora obnovy a rozvoje venkova. Vzhledem ke  
skutečnosti, že je možno požádat o finanční prostředky  
z dotačního titulu MMR 117d8210H – Podpora budování 
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, je třeba 
ze strany obce tuto žádost odsouhlasit. 
Rada obce vyslovila souhlas s podáním žádosti o po-
skytnutí finančních prostředků z dotačního titulu MMR 
117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního 
a pasivního odpočinku za účelem doplnění herních prvků 
na dětská hřiště v obci Sokolnice.
● Posunutí dopravní značky na ul. Nová. Radě obce byl 
předložen návrh na posunutí dopravní značky B2 – Zákaz 
vjezdu všech vozidel blíže ke křižovatce ulic Nová–Polní. 
Rada obce odsouhlasila posunutí dopravní značky B2 – 
Zákaz vjezdu všech vozidel cca 14,7 metrů od současné 
polohy severovýchodním směrem.
● Výběrové řízení na technika stavebního úřadu. 
Radě obce byl předložen návrh na opětovné vyhlášení 
výběrového řízení na technika stavebního úřadu, neboť 
jedna z pracovnic SÚ odejde na mateřskou dovolenou  
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a do výběrového řízení vyhlášeného v 10/2018 se nikdo 
nepřihlásil.
Rada obce schválila vyhlásit opakovaně výběrové řízení 
na technika stavebního úřadu.
Rada obce uložila starostovi do 18. ledna 2019 zveřejnit 
„Veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na místo technika 
Stavebního úřadu Sokolnice“. 
● Střednědobý výhled rozpočtu obce Sokolnice na 
léta 2019–2025. Radě obce byl předložen návrh střed-
nědobého výhledu rozpočtu obce Sokolnice na léta 
2019–2025. 
Rada obce vyjádřila souhlas s návrhem střednědobého 
výhledu rozpočtu obce Sokolnice na léta 2019–2025. 
Rada obce uložila místostarostce obce do 31. ledna 
2019 zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu obce způ-
sobem stanoveným v § 3 zákona č. 250/2000 Sb.  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění a dále do 31. ledna 2019 zveřejnit na úřední desce 
informaci, kde je návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné 
podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědo-
bého výhledu rozpočtu.
Rada obce uložila starostovi předložit návrh střednědo-
bého výhledu rozpočtu obce Sokolnice na léta 2019–
2025 nejbližšímu zasedání ZO Sokolnice.
● Změny v pasportu dopravního značení. Rada obce 
rozhodla požádat Policii ČR o vyjádření ke čtyřem návr-
hům úprav dopravního značení v naší obci: změna před-
nosti jízdy na mostě na ulici Mrtvá, instalace příčného 
prahu a dopravních značek omezujících rychlost vozidel 
na 30 km/h v ulici Podešvova, instalace příčného prahu 
a dopravních značek omezujících rychlost vozidel na  

30 km/h v ulici U Rybníka, posunutí značky začátek obce 
před křižovatku ulic Kobylnická–Zámecká.
Policie ČR schválila pouze první navrženou změnu, zbý-
vající tři zamítla.
Rada obce vzala na vědomí vyjádření Policie ČR k návr-
hům na úpravu dopravního značení v naší obci a s ohle- 
dem na tuto skutečnost uložila starostovi, aby do  
30. března 2019 (prostřednictvím odborné firmy) zajis-
til stanovisko PČR k umístění dopravního značení „Zóna 
30“ v ulicích Podešvova a U Rybníka.
● Zastávky u hřbitova – cenová nabídka PD. Radě 
obce byla předložena cenová nabídka na vypracování 
projektové dokumentace (pro územní řízení a provedení 
stavby) na stavbu veřejného osvětlení zastávek autobusu 
u hřbitova. 
Rada obce schválila objednat u firmy PUTTNER s.r.o. vy-
pracování projektové dokumentace (pro územní řízení  
a provedení stavby) na stavbu veřejného osvětlení zastá-
vek autobusu u hřbitova. 
● Uzavření MŠ Sokolnice. Radě obce byla předložena 
žádost o schválení termínu uzavření Mateřské školy  
Sokolnice od 18. července do 31. července 2019, tj.  
10 pracovních dnů z důvodu plánovaných oprav ve tří-
dách MŠ Sokolnice, které nelze provádět v průběhu škol-
ního roku při běžném provozu MŠ. 
Dále o schválení termínu uzavření mateřské školy od  
1. srpna do 31. srpna 2019. V uvedené době budou 
zaměstnanci čerpat řádnou dovolenou podle plánu 
dovolených.
Rada obce schválila termín uzavření Mateřské školy So-
kolnice od 18. července do 31. července 2019 a dále od 
1. srpna do 31. srpna 2019. -OÚ-

Starosta informuje
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři sokolnického zpravodaje, dovolte mi, abych vám všem na úvod do roku 2019 
popřál pevné zdraví, spousty životní energie, optimismu a radosti – a to ze všeho, co vás obklopuje. Doufám, že 
i to, že žijeme v naší obci, přispěje k vaší osobní spokojenosti. Já, jakožto starosta, a očekávám, že i všichni moji 
kolegové – zastupitelé, všechny zdejší spolky a organizace, pro to uděláme maximum. Proto nejenom jim, ale i vám 
všem přeji, aby vaše počínání, ať už se bude týkat čehokoliv, přineslo očekávaný úspěch.

PřiPRaVOVaNé PROjekty PRO ROk 2019
Prostřednictvím tohoto lednového vydání sokolnického 
zpravodaje si vás dovolím informovat o připravovaných 
projektech pro letošní rok v obci Sokolnice. Už nyní víme, 
že ne vše, co zastupitelé obce zamýšleli pro letošní rok, 
se podaří zrealizovat, ale buďme optimisté, začněme tím, 
co nás doopravdy čeká.

PROJEKT AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BRNĚNSKÁ
Již v loňském roce jsme připravili projektovou doku-
mentaci a vyřídili všechna potřebná povolení pro reali-
zaci výstavby autobusových zastávek na Brněnské ulici.  
S politováním však musím konstatovat, že v rámci výběro-
vého řízení, které pro nás administrovala společnost RTS, 
a.s., a které proběhlo v polovině roku 2018, se přihlásila 
pouze jedna jediná firma. Tato s ohledem na potencio-
nál svých zaměstnanců, ale především na stav panující 
ve stavebnictví (nedostatek materiálu – obzvláště pak 

dodávky asfaltových směsí v daném termínu), odmítla  
v srpnu podepsat smlouvu o dílo. Výběrové řízení tak bylo 
zrušeno. Nové výběrové řízení se uskutečnilo na konci 
roku 2018 a opět se přihlásila pouze jedna jediná firma 
(očividně o stavební zakázky za „několik málo miliónů 
korun“ není zájem…). Nyní však mohu konstatovat, že 
stavba se uskuteční, neboť dne 3. ledna 2019 byla mezi 
obcí a společností Prostavby, a.s., která se do VŘ přihlá-
sila, uzavřena smlouva o dílo. Stavba by měla být dokon-
čena do 6/2019. Předpokládané náklady na stavbu činí 
2.857.119 Kč vč DPH. V současné chvíli očekáváme roz-
hodnutí, zda úspěšně dopadne naše žádost o poskytnutí 
dotačního titulu z Integrovaného regionálního programu, 
jehož výše by měla přesáhnout 1 milion korun, z nějž by-
chom projekt spolufinancovali. 
Co projekt řeší?
Projekt řeší problém docházkové vzdálenosti zastávek 
veřejné hromadné dopravy, s tím související špatný stav 
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navazujících chodníků a nedostatečných bezpečných  
a bezbariérových přechodů pro chodce a míst pro pře-
cházení v blízkosti nově budované obousměrné zastávky. 
Intravilánem obce Sokolnice prochází silnice II/418  
v délce cca 1,20 km. Po této komunikaci jsou vedeny linky 
hromadné autobusové dopravy, zajišťující dostupnost  
s krajským městem Brnem a jihovýchodní části Jihomo-
ravského kraje. Na stávající autobusové zastávce Sokol-
nice – obecní úřad uprostřed obce, zastavuje v pracovní 
den více jak 30 spojů. Rozvoj obce a rozsáhlá bytová 
výstavba na západním i východním okraji zvyšuje počet 
obyvatel v obci a tím i související počet cestujících hro-
madnou dopravou. Tento zvyšující se počet cestujících 
hromadnou dopravou vyvolává požadavky na přiměře-
nou docházkovou vzdálenost k nejbližší autobusové za-
stávce a s tím spojené i bezpečné přecházení z jedné 
strany ulice na druhou.  
Co je cílem projektu?
Projekt si klade za cíl zvýšit bezpečnost dopravy a ko-
munikace pro pěší v obci Sokolnice. Realizovaná stavba 
zvýší bezpečnost a pohodlí pohybu chodců, a zároveň 
sníží docházkovou vzdálenost k zastávkám veřejné hro-
madné dopravy. Aby bylo výše uvedených cílů dosaženo, 
dojde realizací projektu k vybudování obousměrné za-
stávky včetně zálivů a nástupišť autobusových zastávek 
na ulici Brněnská, dále dojde k rekonstrukci navazujících 
chodníků, vybudování nového přechodu pro chodce a zří-
zení místa pro přecházení včetně dělícího ostrůvku, který 
zachová dostatečný rozhledový poměr na křižovatce Br-
něnská–Na Výhoně–Hasičská, a sice na výjezdu z ulice 
Hasičské, čímž budou eliminovány případné nehody. Se 
zachováním bezpečnosti také souvisí nutnost vybudo-
vání odpovídajícího nasvětlení přechodu přes ulici Brněn-
skou a nástupišť obousměrné zastávky.
Realizace akce přispěje především ke zvýšení bezpeč-
nosti. Bezbariérové úpravy zvýší bezpečný pohyb oby-
vatel po obou stranách ulice Brněnské, zároveň bude 
cílovým skupinám umožněn bezpečnější přechod na 
protější stranu ulice pomocí nově vybudovaného místa 
pro přecházení a přechodu pro chodce s jasně vy-
mezenými bezbariérovými prvky (varovné a signální  
pásy).
Realizace projektu napomůže v určité míře řešit potíže 
spojené s nárůstem individuální dopravy, jež využívá ne-
udržitelné přírodní zdroje a znečišťuje životní prostředí 
na páteřní komunikaci. Občané obce či okolních obcí 
mnohdy dávají raději přednost osobní dopravě k objek-
tům občanské vybavenosti před využitím autobusové 
dopravy nebo pěší chůze. Realizace projektu přispěje  
k podpoře veřejné dopravy. Celkově tak dojde k zatraktiv-
nění udržitelných forem dopravy – jak prosté chůze, tak  
i veřejné hromadné dopravy.

KABELIZACE VEDENÍ NN A REKONSTRUKCE 
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A MÍSTNÍHO ROZHLASU
Co je cílem projektu?
V říjnu 2018 započala II. fáze kabelizace vzdušného ve-
dení nízkého napětí (NN) společně s rekonstrukcí veřej-
ného osvětlení (VO) a místního rozhlasu (MR) na ulicích 

Komenského, Ulička, Pod Stráží, Telnická, Krátká a na 
náměstí Zbyňka Fialy. 
Dle dohod mezi E.ON a obcí Sokolnice bude kabelové ve-
dení VO a MR přiloženo do výkopů provedených v rámci 
navazující stavby E.ON. Ve společných výkopech bude 
na náklady obce pouze materiál pro VO, veškeré zemní 
práce, úpravy povrchů včetně dodávky pískového lože 
budou součástí navazující stavby E.ON. Pro osvětlení ko-
munikací a chodníků bude v rámci této stavby osazeno 
celkem 44 nových stožárů VO. Pro osvětlení komuni-
kací bude osazeno 34 ks silničních stožárů výšky 8 m, 
na kterých budou pomocí obloukových výložníků délky  
2 m osazena svítidla LED s výkonem 50W. Dále pro 
osvětlení komunikací bude osazeno 10 ks sadových sto-
žárů výšky 6 m, na kterých budou osazena svítidla LED  
s výkonem 34W. Jedenáct kusů stožárů VO navíc, na 
kterých obec požaduje v budoucnu osadit kamery, bude 
v zesíleném provedení. Stávající vzdušné rozvody MR 
budou nahrazeny novými podzemními kabely. V rámci  
rekonstrukce budou osazeny na navržených sloupech  
VO nové reproduktory. 
V měsíci listopadu a prosinci se již povedlo kabelizovat 
část ulice Komenského (po budovu pošty) a ul. Ulička. 
Jakmile to klimatické podmínky dovolí, bude stavba 
pokračovat v dalších (výše zmíněných ulicích). Celkové  
náklady na stavbu činí 3.947.383 Kč vč DPH. 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA NA HŘBITOV
Co projekt řeší?
Vybudování nové vodovodní přípojky pro areál hřbitova 
v Sokolnicích zajistí stálý přívod vody. Vodovodní pří-
pojka bude napojena na stávající venkovní rozvodný 
vodovodní řad položený v ul. Kobylnická. Trasa přípojky 
bude vedena podél silnice III/4183, v nezpevněném 
terénu, konstrukce komunikace dotčena nebude. Pří-
pojka bude sloužit k distribuci vody pro zalévání pouze 
v areálu hřbitova. Pro tyto účely postačuje profil přípojky 
Ø 6/4″. Napojení se provede na stávající vodovodní po-
trubí rozvodného řadu nacházejícího se poblíž křižovatky 
ul. Kobylnická a Zámecká, v nezpevněném terénu podél 
komunikace III/4183. Vodovodní potrubí bude ukončeno 
výtokovým stojanem nebo kašnou pro odběr vody na 
zalévání, osazenou v rohu hřbitova. Alternativně bude 
osazena standardní sestava pro odběr vody v terénu – 
např. ocelová trubka Ø 1″ délky cca 3,0 m, vyvedená cca 
1 m nad terén, opatřená kulovým kohoutem Ø 1″. Před 
výtokovou armaturou bude osazeno zemní šoupátko s vy-
pouštěním (při instalování do země je třeba dbát, aby byl 
vsakovací obsyp ventilu dostatečný vzhledem k množství 
vypouštěné vody, případně je možné vypouštění odvést 
do terénu). Před odběrným místem je navrženo zpevnění 
dlažbou do betonového lože o rozměrech cca 1 × 1 m  
a zasakovací drén. Návrh přípojky byl odsouhlasen  
s provozovatelem vodovodu – Vodárenskou akciovou 
společností a.s., divize Brno – venkov, a správci všech 
podzemních sítí. Realizaci projektu provede VAS Židlo-
chovice ihned poté, co klimatické podmínky umožní za-
hájit výkopové práce. Celkové náklady na realizaci činí 
256.111 Kč vč. DPH.
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REKONSTRUKCE CESTY U SÝPKY
Co projekt řeší?
Ulice Zámecká je součástí vnitřní dopravní sítě obce So-
kolnice. Je situována podél jižního okraje parku zámku  
v Sokolnicích. Na západním okraji se ulice Zámecká na-
pojuje průsečnou křižovatkou na ulici Podešvovu, ulici 
Moravskou a ulicí Za Sýpkou. Na severovýchodním okraji 
se ulice Zámecká, jako vedlejší komunikace, napojuje sty-
kovou křižovatkou na ulici Kobylnickou (sil. III/4183). Na 
rohu ulice Zámecké a ulice Za Sýpkou se nachází budova 
barokní sýpky z roku 1745, která spolu se zámkem tvoří 
dominantu obce. Budova sýpky prochází rozsáhlou rekon-
strukcí (vlastník Baroque loft, s.r.o., Janáčkova 1051/18, 
664 51 Šlapanice). Předmětem je rekonstrukce části 
ulice v prostoru mezi sýpkou a areálem zámku. Jedná 
se o slepou komunikaci, od napojení na ulici Zámeckou  
u jihovýchodního okraje sýpky, vedenou severním smě-
rem k ohradní zdi zámku. Převážná část povrchu pozemku 
je tvořena původní štětovou vozovkou, která je silně po-
škozena druhotnými zásahy při pokládání inženýrských 
sítí. Další místa poškození jsou pouze zasypána zemi-
nou, která byla hutněna pouhým pojezdem. Zpevnění 
plochy není jednoznačně vymezeno a navazuje na rovněž 
narušený povrch přilehlé komunikace ulice Zámecká. 
Stávající prostorově neuspořádané napojení na ulici Zá-
meckou bude nově vymezeno obrubníky. Zachovalá část 
štětové konstrukce vozovky bude ponechána, povrch no-
vých částí je navržen z betonové zámkové dlažby. Zacho-
vány, případně obnoveny budou všechny stávající vjezdy  
a vstupy na okolní pozemky. Nově bude vybudován  
vjezd/výjezd na plochu parkovacích a odstavných stání 
vedle budovy sýpky. Realizací projektu nedochází ke 
změně dosavadního využití území. Rekonstrukce obsa-
huje i část chodníku od místa přecházení ulice Za Sýp-
kou k chodníku budovaného v souvislosti s rekonstrukcí 
barokní sýpky a chodník od místa přecházení rekonstruo-
vané ulice Zámecké po nástupiště autobusové zastávky. 
Dále projekt počítá s výstavbou chodníku vedeného 
severním směrem až ke vstupu do zámeckého parku. 
Součástí projektu jsou nezbytné přeložky inženýrských 
sítí – přípojka dešťové kanalizace, přeložka veřejného 
osvětlen a přeložka místního rozhlasu.
Co je cílem projektu?
Rekonstrukcí ulice Zámecké by mělo dojít ke zvýšení bez-
pečnosti, především pak díky vybudováním chodníků, 
zálivu a nástupiště autobusové zastávky a zkvalitnění 
uspořádání prostoru v „zóně 30“ vybudováním odpoví-
dajícího rozsahu chodníků, parkovacích ploch, veřejného 
osvětlení a místního rozhlasu.  
Předpokládané náklady na stavbu v majetku obce činí  
3.630.000 Kč.

OPRAVA VODOJEMU 
V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN POD MOHYLOU
Co projekt řeší?
Sanaci obou komor vodojemu a technické místnosti  
s ATS. Dále úpravu trubních rozvodů (alt. nové rozvody) 
tak, aby vyhovovaly novým potřebám. Pitná voda bude 
dodávána ze spodního VDJ (v polích nad obcí) nyní nově 

do obou komor VDJ. Bude provedeno oddělení obou ko-
mor VDJ tak, aby mohla být 1 komora funkční v případě 
oprav druhé. Bude posouzeno, zda stávající ATS bude 
možno použít, a to alespoň i z části, anebo zda bude 
nutná jejich kompletní výměna.
Bude nutná spolupráce profese Měření a regulace  
k zabezpečení hlídání provozních hladin v komorách VDJ  
a poruchových stavů. Dále bude doplněn náhradní zdroj 
elektřiny s propojením v armaturní komoře, za účelem 
dodání požární vody pro radar AČR i v případě havárie či 
omezení dodávky elektřiny.
Předpokládané náklady rekonstrukce činí 1.000.000 Kč.

YOUTH ECO PARLIAMENT
Když naše obec v květnu loňského roku vstupovala do 
partnerství zemí V4, vyjádřil jsem při svém projevu po 
podpisu smlouvy v polském městě Narol přání, aby se 
toto společenství nestalo pouze formální svazkem, ale 
bylo aktivní platformou, která by (nejenom pro naši obec) 
byla přínosem. Již při prvním jednání jsem mimo jiné na-
vrhoval, aby se aktivita všech partnerských obcí zaměřila 
především na děti – žáky základních škol. Jsem tedy ve-
lice rád, že vás nyní mohu informovat o skutečnosti, že 
byl vyslyšen právě náš návrh soustředit se na tuto cílovou 
skupinu a Višegrádský fond podpořil projekt „YOUTH ECO 
PARLIAMENT“.
Co je cílem projektu?
Hlavním cílem projektu je spojit ekologii a demokratické 
postupy s rozsáhlým přístupem k danému regionu. Žáci 
základních škol by v průběhu realizace projektu měli 
získat znalosti o ekologii a její možnosti využití v praxi. 
Třídění odpadu a výsadby stromů jsou skvělé počiny, ale 
určitě nestačí. Proto je v rámci projektu naplánována 
řadu workshopů věnovaných konkrétním oblastem eko-
logie, včetně ekologických staveb, ekologické dopravy, 
obnovitelných zdrojů energie, ekologického cestovního 
ruchu a zemědělství. Tyto budou rovněž zahrnovat ev-
ropské právo a vnitrostátní právo. Výsledkem bude, že 
mladí lidé budou schopni vytvořit vlastní nápady pro 
ekologické řešení problémů ve svém regionu. Druhým 
problémem je malá spolupráce mládeže ze zemí V4. 
Studentské výměny jsou vzácné a obvykle mají obecný 
charakter. Nejsou zaměřeny na spolupráci ani dosažení 
společných cílů, což by tento projekt měl změnit. Proto 
budou plánovány konference organizované partnery. 
Během několika dnů bude mládež diskutovat o získa-
ných informacích a nápadech, které by mohly vyústit  
v tvorbu plánu ekologického rozvoje celého regionu. Na 
závěr se bude hlasovat o nejlepších nápadech. Jednou 
z možností bude sdílení zkušeností s ostatními, proto 
bude připravena publikace týkající se projektu s popisem 
úspěchů a tipů, které lze zlepšit. Výsledkem by mělo být 
vytvoření internetového portálu, v němž mladí lidé ze 
zemí V4 představí své nápady, ale je i kriticky zanalyzují. 
Portál bude obsahovat také vzdělávací materiály, včetně 
materiálů umožňujících učit se ekologické terminologii  
v angličtině.
Náklady na projekt činí 26 688 EUR – plně hrazeno  
z prostředků Višegrádského fondu. 
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VÝSADBA STROMŮ V AREÁLU KASÁREN PŘEDKY
Co je cílem projektu?
Předmětem projektu je výsadba v areálu bývalého vo-
jenského prostoru, který je obcí postupně upravován pro 
každodenní využití obyvatel obce. V řešeném území bude 
zachována část dřevin z původních výsadeb – jedná se 
především o ovocné stromy a břízy. Potřeba realizace na-
vržených opatření je dána snahou doplnit lokalitu novými 
výsadbami ovocných stromů a vytvořit tak dřevinný lem, 
typický pro rozhraní intenzivně zemědělsky obhospoda-
řovaných pozemků a vlastní lokality. Záměrem obce je 
doplnit výsadby na obvodu areálu, aby došlo k oddělení 
dotčeného území od okolních polí. Nové výsadby zvýší 
druhovou a odrůdovou pestrost dřevin, rostoucích v řeše-
ném území. Součástí realizace je i následná tříletá pový-
sadbová péče o dřeviny. 
Celková předpokládaná hodnota projektu činí  
Kč 102.637,71  bez DPH, kdy 80 % nákladů bude hra-
zeno z dotace SFŽP ČR. 
 

PROjekty PRO ROk 2019 – MOŽNOSt ReaLiZaCe
Nyní vás budeme informovat o připravených projektech, 
jejichž realizace v letošním roce je podmíněna získáním 
finančních prostředků z dotací. V případě, že obec tyto 
prostředky z dotací nezíská, projekty nebudou prozatím 
realizovány. 

VÝSADBA ZELENĚ NA UL. PODEŠVOVA
Co je cílem projektu?
V březnu loňského roku byla v obci Sokolnice realizovaná 
investice: „Parkovací místa v ulicích Podešvova a Topolka 
a úprava křižovatky ulic Podešvova a Topolka“. Po rea-
lizaci výše uvedeného projektu je snahou obce zajistit 
výsadbu stromů a keřů, které by vhodně doplnily před-
mětnou lokalitu, tak aby došlo k přirozenému propojení 
vzniklé infrastruktury se zelení, která na ni bezprostředně 
navazuje. Samozřejmostí je snaha rozšířit rostlinný po-
tencionál v intravilánu naší obce, jenž má příznivý dopad 
na životní prostředí. Vysazeno by mohlo být 18 stromů  
a 488 keřů.
Celková předpokládaná hodnota projektu činí 93.631 ko-
run. Obec zažádala o poskytnutí dotace u Nadace part-
nerství v celé výši.

VÝMĚNA SVÍTITEDL – EFEKT 2019
Co je cílem projektu?
V obci Sokolnice byla zahájena rozsáhlá modernizace 
soustavy veřejného osvětlení. V loňském roce došlo k vý-
měně prvních 50 ks svítidel v rámci kabelizace NN a dále 
proběhla výměna 129 ks svítidel z dotace EFEKT 2018. 
Pro letošní rok je plánována rozsáhlá obnova osvětlení 
na ulicích Komenského, část ulice Kaštanová, ulice Pod 
Stráží, Krátká a Ulička, tato část je spojena i s obnovou 
distribuční sítě NN. Pro dotaci EFEKT 2019 byla zvolena 
část svítidel, které jsou napájeny z části kabelovým ve-
dením a jsou osazeny na pozinkovaných ocelových slou-
pech a některé jsou stále na podpěrných bodech distri-
buční soustavy a jsou napájeny venkovním vedením. 

Vybraná část svítidel se týká ulic Zámecká, U Cukrovaru, 
Krakovská, Mlýnsko, Na Výhoně, Nová, Na Padělkách  
a Tuřanská. Celý koncept nového osvětlení bude v tep-
lotě chromatičnosti 2000 K. Nových svítidel bude insta-
lováno celkem 157 ks se středním příkonem 4,02 kW. 
Navržená svítidla budou vybavena regulací (stmíváním) 
podle harmonogramu Dimregime 23, tedy snížení svě-
telného toku v čase od 23.00 do 05.00 na 60 %. Toto 
snížení světelného výkonu a vliv systému udržování kon-
stantního světelného toku zohledňuje stanovený střední 
příkon svítidel.
Celková předpokládaná hodnota projektu činí 2.118.630 
korun. Obec zažádala o poskytnutí dotace u Ministerstva 
průmyslu a obchodu v částce 1 059 314 Kč. 

DOPLNĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ NA DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Co je cílem projektu?
Případnou realizací projektu budou doplněny tři lokality 
(U Husara, U Bednárny, ul. Nová – za bytovkami) novými, 
moderními a atraktivními herními prvky na veřejném 
prostranství obce, na kterých bude celkem umístěno  
5 nových herních prvků. Obec touto aktivitou rozšíří mož-
nosti volnočasového vyžití dětí a mládeže v obci a zvelebí 
veřejné prostranství. Všechny vybrané prvky podporují 
pohybovou aktivitu dětí a mládeže, rozvíjejí smysluplné 
trávení volného času v blízkosti bydliště a zdravý životní 
styl.
Celkové předpokládané náklady projektu činí 616.927 
korun. Obec zažádala o poskytnutí dotace u Ministerstva 
pro místní rozvoj ve výši 431.800 Kč. 

kteRé PROjekty Se V LetOŠNÍM ROCe  
ReaLiZOVat NeBUDOU?
Na závěr si vás dovolíme informovat o projektech, 
které jsme pro vás připravovali, respektive měla ná-
sledovat jejich realizace, ale uskutečňovat se prozatím  
nebudou.

PROJEKT AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA KAŠTANOVÁ
Již v loňském roce jsme připravili projektovou doku-
mentaci a vyřídili územní povolení pro realizaci výstavby 
autobusových zastávek a přechodu pro chodce na Kaš-
tanové ulici. Zbývalo nám vyřídit stavební povolení, aby-
chom mohli v letošním roce stavbu realizovat. Naším 
záměrem bylo, aby se tyto autobusové zastávky stavěly 
zároveň se zastávkami na Brněnské ulici. Nepochybně 
by to mělo příznivý dopad na vysoutěženou cenu, která 
tak mohla být nižší, než když se budou stavby realizovat 
odděleně. Také jsme chtěli požádat o získání finančních 
prostředků z právě otevřeného dotačního titulu z IROPu, 
aby náklady obce byly co nejnižší, tak jako u projektu na 
Brněnské ulici. S politováním však musím konstatovat, 
že někteří obyvatelé naší obce (v přilehlé lokalitě) ne-
souhlasili s Veřejnoprávní smlouvou, která nahrazovala 
stavební povolení, odmítli její obsah podepsat a dekla-
rovali, že v rámci stavebního řízení, kde se celý projekt 
aktuálně nachází, budou předkládat námitky proti jeho  
schválení.
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DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ U RYBNÍKA
V loňském roce radní odsouhlasili z podnětu občanů 
umístění dopravního zařízení (přejezdové prahy) v ulici 
U Rybníka a Podešvova. Cílem bylo stavebně-technicky 
zajistit, aby řidiči dodržovali stanovenou rychlost v těchto 
ulicích. Za tímto účelem byl zpracován projekt, který byl 
předložen k odsouhlasení DI PČR. Policie však s projek-
tem nesouhlasila a vydala k němu záporné stanovisko. 
Přestože příslušné povolení by pro realizaci projektu udě-
loval MÚ Šlapanice, je zcela zřejmé, že bez souhlasného 
stanoviska PČR projekt nepovolí…

KABELIZACE VEDENÍ NN A REKONSTRUKCE 
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A MÍSTNÍHO ROZHLASU 
VE ZBÝVAJÍCÍCH ČÁSTECH OBCE
V naší obci proběhla (a i v letošním roce probíhat bude) 
kabelizace vzdušného vedení nízkého napětí (NN) spo-
lečně s rekonstrukcí veřejného osvětlení (VO) a místního 
rozhlasu (MR). Poměrná část ulic tak byla a bude zba-
vena množství sloupů a nadzemního vedení drátů, které 
byly nejenom nevzhledné, ale působily i technické potíže. 
Vzhledem ke skutečnosti, že více jak půl obce bude zmo-
dernizováno, informovala se obec, v jakém časovém ho-
rizontu plánuje fa E.ON kabelizaci dokončit. K našemu 

údivu jsme obdrželi informaci, že další kabelizace v naší 
obci v nejbližších pěti letech probíhat nebude! Dle sta-
noviska E.ON se do naší obce investovalo už poměrně 
hodně finančních prostředků a E.ON bude investovat 
zase někde jinde! Naše snaha o argumentaci, že je dosti 
nekoncepční odejít od rozdělané práce, kdy zbývá kabe-
lizovat cca 1/3 obce, nebyla přijata s pochopením. Zá-
věrem jsme byli opětovně ujištěni, že v nejbližších pěti 
letech nebude vznikat projekt, který by zbylé ulice řešil. 
Vyřízení všech potřebných povolení k takovému projektu 
trvá cca 2 roky. Takže vážení občané ulic, kde kabeli-
zace neproběhla, můžete počítat s tím, že v nejbližších 
sedmi letech se (dle sdělení zástupce firmy E.ON) situace 
nezmění!

Vážení spoluobčané, 
přestože poslední kapitola tohoto článku pojednávala 
o tom, co se v naší obci neuskuteční, myslím si, že po 
seznámení se s projekty přichystané k realizaci na rok 
2019, není důvod k pesimizmu. Naopak. Optimisticky 
doufám, že vše (co bylo výše popsáno) se povede usku-
tečnit a přispěje ještě k větší pohodě a spokojenosti nás 
všech…                                

-Mgr. Libor Beránek, starosta-

Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v únoru. Uzávěrka Sokolnického zpravodaje je v časovém 

předstihu, proto si pořadatelé akcí vyhrazují právo na 
změnu. O podrobnostech se včas informujte také pomocí 
jiných informačních zdrojů. Za pochopení děkuje Komise 
pro vydávání Sokolnického zpravodaje.

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Ún
or

 2
01

9

6 Středa LÍPA  
komunitní centrum

Kurz Výchova je IN –  
škola úspěšného otce 
(druhé setkání)

Sokolnice 19.30 hodin Sídlo – Lípa KC na  
ul. Masarykova 35

11 Pondělí

LÍPA  
komunitní centrum

Příměstský tábor pro 
školáky Sokolnice 8.00 hodin Sídlo – Lípa KC na  

ul. Masarykova 35

12 Úterý

13 Středa

14 Čtvrtek

15 Pátek

16 Sobota TJ Sokol Sokolnice Šibřinky Sokolnice 20.00 hodin 02.00 hodin Místní sokolovna

17 Neděle Římskokatolická  
farnost Telnice Biblická pátrání na faře Telnice 9.50 hodin 10.35 hodin Program je zaměřen na 

děti prvního stupně ZŠ 

17 Neděle TJ Sokol Sokolnice Dětské radovánky Sokolnice 14.00 hodin 18.00 hodin Místní sokolovna

20 Středa LÍPA  
komunitní centrum

Kurz Výchova je IN –  
škola úspěšného otce  
(třetí setkání)

Sokolnice 19.30 hodin Sídlo – Lípa KC na  
ul. Masarykova 35     

23 Sobota SDH Sokolnice Hasičské jelito Sokolnice 9.00 hodin 14.00 hodin Hasičská zbrojnice

24 Neděle Kulturní komise  
při radě obce Sokolnice

Zájezd do termálních 
lázní Gÿor Maďarsko 6.00 hodin 19.00 hodin Odjezdu autobusu  

od kapličky na návsi 
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Plán zájezdů Kulturní komise na rok 2019
Vážení občané, čtenáři Sokolnického zpravodaje, předkládáme vám plán 
zájezdů Kulturní komise pro rok 2019. Akce, o které máte vážný zájem, si 
prosíme rezervujte s časovým předstihem prostřednictvím e-mailové adresy 
nebo SMSkou u paní Dadky Kašparové.
Plán Kulturní komise bude průběžně doplňován kulturními akcemi, přede-
vším divadelními představeními, podle aktuálních nabídek divadel. Infor-
mace předáme prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, webových stránek 
obce a Sokolnického zpravodaje.
24. února Györ – návštěva termálních lázní 
24. března Györ – návštěva termálních lázní
6. dubna Polsko – za nákupy
1. května Flóra Kroměříž – návštěva zahrádkářské výstavy
4. května Polsko – za nákupy 
8. května Pardubice – prohlídka zámku, muzea 
26. května Györ – návštěva termálních lázní 
30. června Györ – návštěva termálních lázní 
22. září Györ – návštěva termálních lázní 
19. října Polsko – za nákupy
17. listopadu Györ – návštěva termálních lázní 
7. prosince Polsko – za nákupy 
Kontakt:  Dagmar Kašparová
  tel. číslo 607 683 938, dadkakasparova@seznam.cz

Nový rok
Vstoupili jsme do nového roku – 
spousta z nás s novými předsevze-
tími. Ať se nám je podaří splnit nebo 
ne – není až tak důležité.

„Žít znamená měnit se. Být dokonalý 
znamená projít mnoha a častými 
změnami.“ John Henry Newman

Pravda o sobě samém je těžko stra-
vitelná. Proto lidé v této věci drží tak 
přísnou dietu. „Celý život je věčně 
nový začátek.“ 

Hugo von Hofmannstahl

„Protikladem dobrého není špatné, 
ale „dobře myšlené“. G. Benn

Na závěr jedna moudrá rada od  
Alberta Einsteina. 
„Ať jsou dobří a spravedliví lidé jak-
koli bezmocní, jen kvůli nim stojí za 
to žít.“ ■

Leden
Leden je obdobím, kterému se také 
říká „včelařská zima“, je to období 
od konce listopadu do konce února. 
Včely žijí svůj život na úsporný režim, 
přičemž se shluknou těsně k sobě 
v zimním chumáči. Zatímco teplota 
v úlu může spadnout i pod 0 °C, 
uprostřed zimního chumáče včel se 
udržuje téměř stálá teplota kolem 
35 °C. Jak sami víme, přes svátky 
bylo celkem teplo, což není vůbec 
prospěšné nejen pro včely, ale i pro 
celou přírodu. Při kontrole se mně 
stalo, že ze tří úlů vyletěly a zase se 
vrátily tři včely. Z toho vyplývá nesta-
ženost do chomáče a tím i větší spo-
třeba zásob, které budou chybět při 
jarním rozvoji, v horším případě, že 
včelstva padnou hlady.
Ale počasí se umoudřilo, přituhlo  
a i napadl střídavě sníh, tak uvidíme. 
Mnozí členové už také zaregistrovali 
zvědavost a narušování včelstev ze 
strany ptactva, a proto jsou včelstva 
za pletivem. 
Začátkem ledna členové a pár re-
gistrovaných členů odevzdali vzorky 
měli, pro vyšetření na mor včelího 
plodu, které dotačně podpořil Jiho-
moravský kraj, do měsíce bychom 
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Co připravuje LÍPA komunitní centrum?
Do nového roku vstupuje LÍPA komunitní centrum plná plánů a předsevzetí. 
Jako novinky pro letošní rok jsme si pro Vás připravili například jarní příměst-
ský tábor Od pólu k pólu, který je určen pro školní děti v době jarních prázd-
nin. Dále jednáme s několika zájezdovými divadly o dětských představeních. 
Na léto jsme naplánovali pozorování Perseid. Také pro Vás i letos chystáme 
spoustu zajímavých kurzů a workshopů.
Samozřejmě se u nás můžete i v letošním roce těšit na tradiční akce a dílny.
Začátek roku je také časem, kdy se můžete stát členem komunitního centra 
LÍPA nebo své členství obnovit. Výhody pro členy jsou mimo jiné například 
přednost na příměstských táborech, výhodnější slevy na kurzy a semináře, 
služba hlídání dětí LIPKA, atd.
Prostě ladíme, připravujeme, plánujeme, vylepšujeme, vymýšlíme… a těšíme 
se, že rok 2019 strávíme příjemně společně s Vámi.
Do toho nového roku přejeme všem to nejlepší, štěstí, zdraví a spoustu dobré 
zábavy! -Tereza Šteflová-

Výtěžek Tříkrálové sbírka
Oblastní charita Rajhrad organizuje 
Tříkrálovou sbírku s úctou ke krásné 
tradici, kterou koledování přináší. Ší-
ření křesťanského poselství nespo-
čívá pouze v požehnávání příbytků, 
ale také v pomoci potřebným. Proto 
koledníčci s sebou nosí kasičku, do 
které přijímají dobrovolné dary z jed-
notlivých domácností. Ty pak v raj-
hradské charitě spočítají a rozdělí do 
projektů pomoci.
Letošní výtěžek pomůže nevyléči-
telně nemocným v rajhradském hos-
pici – horké letní dny jsou náročné 
pro pacienty i personál, proto zde 
plánují pořídit klimatizaci. Pacientům 

by také rádi koupili invalidní vozíky  
a lehátka ke snadnějšímu přesunu. 
Nové auto pro pečovatelskou službu 
zaručí, že jejich pomoc se dostane 
do více domácností. Klientům chrá-
něného bydlení pro lidi s demencí 
plánují zabezpečit stín na zahradě, 
kde rádi tráví čas při svých aktivizač-
ních činnostech.
Díky loňskému výtěžku v hospici vy-
měnili venkovní staré nefungující ža-
luzie za nové, snadno ovladatelné pro 
pacienty. Začali s budováním piet-
ního místa pro pozůstalé a zakoupili 
i nové zdravotní a kompenzační po-
můcky pro nemocné. Vaše příspěvky 

pomáhají poskytovat kvalitnější péči 
potřebným a zabezpečit pocit, že se 
pacienti i klienti cítí dobře, plnohod-
notně a spokojeně.
Děkujeme všem dobrým lidem, kteří 
koledníkům otevírají své dveře a pod-
porují tak charitní dílo.  ■

měli vědět stav, do té doby budeme 
čekat, jak dopadneme.
Také proběhla první přípravná jed-
nání s představiteli obcí za účelem 
100. výročí našeho spolku. 
Koncem roku také došlo v obci Kobyl-
nice ke kontrole výsadby včelařských 
dřevin vysazených v rámci dotace Ji-
homoravského kraje – D3 a zároveň 
i k finančnímu vypořádání.  Ke stejné 
výsadbě budeme usilovat v tomto 
roce v naší obci.

A závěru pár pranostik:
V lednu silný led, v květnu bujný med.
Mnoho ledu – mnoho medu. 
 -Václav Hůrka-

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Kč

V roce 2001 14.033,00

V roce 2002 20.059,50

V roce 2003 27.567,40 

V roce 2004 29.631,50 

V roce 2005 45.201,50 

V roce 2006 29.715,50 

V roce 2007 36.135,00 

V roce 2008 35.806,50 

V roce 2009 38.394,00 

V roce 2010 43.991,00 

V roce 2011 44.996,00 

V roce 2012 53.523,00 

V roce 2013 50.017,00 

V roce 2014 56.085,00 

V roce 2015 63.609,00 

V roce 2016 62.744,00 

V roce 2017 69.982,00 

V roce 2018 71.721,00 

V roce 2019 75.019,00 

 ► koupím byt ideálně 
2+1 nebo 3+1  
v Sokolnicích a v okolí. 
Tel.: 731 333 710

 ► Hledám dům s dobrou 
dostupností do Brna.  
Děkuji za nabídky.  
Tel.: 732 907 439

inzerce
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Byly jsme aktivní i v prosinci
Kromě vánočního uklízení a pečení cukroví jsme si našly 
čas i na naše společné aktivity. Nechodíme jen na výlety, 
ale také se snažíme podpořit dobrou věc. 

Benefiční koncert
V neděli 2. prosince 2018 jsme navštívily benefiční kon-
cert v Brně. Jednalo se už o jedenáctý koncert pro Na-
dační fond dětské onkologie Krtek. Letos byl pod záštitou 
primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaň-
kové. Na koncertu vystoupili Tereza Martinková, Kateřina 
Marie Fialová, Jonáš Florián, klavíristé Kateřina Kraftová 
a Tomáš Küfhaber a flétnista Milan Vaněček. Výtěžek či-
nil 270.411 Kč a putoval na projekt domácí péče, který 
NFDO Krtek podporuje. 
Během koncertu se pokřtilo též nové CD Roberta Jíchy 
nazvané Najednou. Pro pamětníky, i pro ty, kteří ho ne-
znají, připomínáme, že Robert Jícha má kořeny v Sokol-
nicích (rodiny Jíchova, Šigutova, Mifkova). A pro ty, kteří 
navštěvují muzikálová představení v Městském divadle  
v Brně, je jeho osobnost určitě známá. Robert je absol-
ventem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 
Jeho třídní profesorka byla Zdena Herfortová, taktéž pů-
sobící v Městském divadle v Brně. Robert Jícha je v sou-
časnosti muzikálový zpěvák, moderátor a herec.
Na koncertu zazněly nejen skladby z Robertova CD, ale 
také vánoční, muzikálové a filmové písně, např. Jsou 
svátky, Přijď do Vánoc domů, Kouzlo vánoční, Saxofon, 
Hallelujah, Právě teď a navždy, Tiché Gloria, Najednou, 
Mně sílu dáš, Lady Carneval či C'est La Vie.

Na fotografii vidíte Roberta Jíchu při vystoupení a předá-
vání šeku pro Nadaci.

Špilberk
Dne 4. prosince 2018 jsme my, seniorky, podnikly po-
slední výlet, tentokrát jen do Brna, a to na Špilberk. 
I když nás bylo pomálu, obě akce, které navštívily na 
tomto brněnském hradu, byly zajímavé a stály za shléd-
nutí. První byla výstava fotek a dokumentů ke 100. vý-
ročí vzniku ČSR. Byla poučná a zajímavá. Po delším roz-
hodování, co dál, jsme absolvovaly cestu do minulosti, 
do Kazemat, které jsme sice  téměř všechny kdysi už 
navštívily, ale průvodce tak zajímavě vyprávěl, že jsme 
nabyly dojmu, že jsme historii tohoto vězení slyšely  
poprvé.
Následovala procházka Zelným trhem, langoše, svařá-
ček, to nás vrátilo zpět do přítomnosti. Nadechly jsme se 
předvánoční atmosféry a spokojeně se vrátily domů k pří-
pravám vánočních svátků v našich domovech.

Koncert mistra Václava Hudečka
Využily jsme také pozvání újezdských seniorek na hous-
lový koncert Václava Hudečka v obřadní síni v Újezdu  
u Brna dne 11. prosince 2018.

Adventní koncert
Ve středu 19. prosince 2018 jsme nevynechaly adventní 
koncert v zámecké kapli, na kterém tradičně zpíval Pě-
vecký sbor Blahoslava Hajnce. 

-Mirka Mifková, roz. Jíchová 
a Jitka Čermáková-
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Aktivní seniorky – 8. ročník činnosti
Aktivní seniorky vstoupily do osmého ročníku své činnosti 
úvodním setkáním. Sešly jsme se v pátek 11. ledna 2019 
v 15 hodin. Po loňském experimentu v novém pivovaru 
jsme se vrátily k našemu osvědčenému místu, kterým je 
salonek restaurace U Husara.
Sešly jsme se v počtu 26, převážně skalní příznivkyně  
a účastnice všech výletů. Po úvodním přivítání naší duší 
všeho, Mirkou Mifkovou, jsme obdržely písemně plán vy-
cházek, který připravila vynalézavá Míla Roblíková. Stále 
je v okolí co objevovat.

Dál už byla neformální zábava, diskuse. Seniorky měly 
možnost si prohlédnout kroniku, kterou si vedou od po-
čátku svého setkávání. K tomu trochu vínka, nějaké ob-
čerstvení, na co kdo měl chuť. Odpoledne nám zpestřila 
Mirka různými historkami a vtipy, kterých má stále dost 
v zásobě.
Na únor už máme naplánovaný první výlet a zveme 
mezi nás všechny, které mají chuť se podívat do míst, 
která by asi samostatně nenavštívily, ale s „partou“ je to 
zábavnější. 
Těšíme se na shledanou na naší první akci.

-Jitka Čermáková-
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Program vycházek aktivních seniorek  
a seniorů ze Sokolnic v roce 2019

Leden posezení u Husara
Únor návštěva zákulisí divadla Reduta
Březen z Klajdovky po žluté k pomníku rytíře 
 Šembery, po úbočí kopce nad Bílovicemi, 
 přes ZOO lam a jezírka na Klajdovku
Duben zájezd do okolí Štemberka
Květen Bystřice nad Pernštejnem, návštěva Centra  
 Eden, 3. části, Panský dvůr, 
 Horácká vesnicie a Ekopavilon
Červen Bystrovany u Olomouce, klášter v Olomouci
Červenec Archeopark Pavlov, vycházka kolem jezer, 
 Archeologické muzeum Dolní Věstonice
srpen oborou Kralice z Náměště nad Oslavou 
 do Kralic nad Oslavou, prohlídka
 s průvodcem, Památník Bible kralické
září zámek Milotice, muzeum Svatobořice
říjen obora Holedná Kohoutovice, 
 vycházka do Jundrova
listopad návštěva provozu pivovaru v Brně 
 s průvodcem a ochutnávkou
Informace o vycházkách jsou upřesňovány průběžně  
v měsíci, ve kterém se konají. Podrobnosti rozesílá pro-
střednictvím e-mailové adresy nebo SMSkou paní Mirka 
Mifková.
Kontakt:  Mirka Mifková, tel. číslo 607 258 431, 
 mifkova.mirka@seznam.cz
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Periodický tisk územního 
samosprávného celku  
Sokolnický zpravodaj, vydává 
obec Sokolnice,  
Komenského 435, 664 52 
Sokolnice, IČO: 282596.  
Je vydáván desetkrát ročně.  
Místo vydávání Sokolnice.  
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  
Sokolnického zpravodaje  
č. 1 je 25. 1. 2019. 
Příspěvky můžete odevzdávat  
na OÚ Sokolnice nebo  
posílat na adresu  
zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického 
zpravodaje č. 2 je 7. 2. 2019.

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 364/110,  
Brno-Slatina,  
telefon: 548 211 313

Cyklo-Silvestrovský výšlap na mohylu
Jako každý rok, tak i letos se skupina cyklistických milovníků loučila s rokem 
v sedle kola. Během uplynulých let, co se počasí týče, jsme zažili vše. Mráz 
–10 °C, sníh, déšť, mlhu. Letos nám počasí přálo, sluníčko a teplota nad 
nulou. V 11.00 hodin jsme vyrazili od sokolovny na trase Újezd, Hostěrádky, 
Šaratice, Zbýšov. Po výšlapu „Zbýšováku“ se uskutečnila krátká zastávka  
u památníku nad Zbýšovem. Po ochutnávce produktů z letní úrody jsme po-
kračovali na Praci a výšlap na Mohylu míru. Opět krátká zastávka s občer-
stvením a společné foto.
Pak už následoval sjezd do Sokolnic a zakončení v Panském pivovaru. Závě-
rem jsme si popřáli hlavně zdraví, štěstí a hlavně jízdu bez nehod. Současně 
jsme si slíbili, že další výšlap se uskuteční 31. prosince 2019, čas a místo se-
tkání bude v 11.00 hodin u sokolovny. Nejsme uzavřená společnost, budeme 
rádi, když se naše skupinka při příštím výšlapu opět rozroste. „Přijeďte“ mezi 
nás. -Za cyklisty Stanislav Mrkvica-
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Měsíc PO ÚT ST ČT PÁ SO NE Týden

Le
de

n

1 2 3 4 5 6 1

7 8 9 10 11 12 13 2

14 15 16 17 18 19 20 3

21 22 23 24 25 26 27 4

28 29 30 31 5

Ún
or

1 2 3 5

4 5 6 7 8 9 10 6

11 12 13 14 15 16 17 7

18 19 20 21 22 23 24 8

25 26 27 28 9

Bř
ez

en

1 2 3 9

4 5 6 7 8 9 10 10

11 12 13 14 15 16 17 11

18 19 20 21 22 23 24 12

25 26 27 28 29 30 31 13

D
ub

en

1 2 3 4 5 6 7 14

8 9 10 11 12 13 14 15

15 16 17 18 19 20 21 16

22 23 24 25 26 27 28 17

29 30 18

Kv
ět

en

1 2 3 4 5 18

6 7 8 9 10 11 12 19

13 14 15 16 17 18 19 20

20 21 22 23 24 25 26 21

27 28 29 30 31 22

Če
rv

en

1 2 22

3 4 5 6 7 8 9 23

10 11 12 13 14 15 16 24

17 18 19 20 21 22 23 25

24 25 26 27 28 29 30 26

Měsíc PO ÚT ST ČT PÁ SO NE Týden

Če
rv

en
ec

1 2 3 4 5 6 7 27

8 9 10 11 12 13 14 28

15 16 17 18 19 20 21 29

22 23 24 25 26 27 28 30

29 30 31 31

Sr
pe

n

1 2 3 4 31

5 6 7 8 9 10 11 32

12 13 14 15 16 17 18 33

19 20 21 22 23 24 25 34

26 27 28 29 30 31 35
Zá

ří

1 35

2 3 4 5 6 7 8 36

9 10 11 12 13 14 15 37

16 17 18 19 20 21 22 38

23 24 25 26 27 28 29 39

30 40

Ří
je

n

1 2 3 4 5 6 40

7 8 9 10 11 12 13 41

14 15 16 17 18 19 20 42

21 22 23 24 25 26 27 43

28 29 30 31 44

Li
st

op
ad

1 2 3 44

4 5 6 7 8 9 10 45

11 12 13 14 15 16 17 46

18 19 20 21 22 23 24 47

25 26 27 28 29 30 48

Pr
os

in
ec

1 48

2 3 4 5 6 7 8 49

9 10 11 12 13 14 15 50

16 17 18 19 20 21 22 51

23 24 25 26 27 28 29 52

30 31

Harmonogram svozu odpadů v Sokolnicích pro rok 2019

Plasty – svoz 1× za měsíc

Popelnice – svoz 1× za 14 dnů


