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Výstava betlémů 
V neděli 22. prosince 2019 uspořádal spolek So-

kolnický dům výstavu betlémů v místní základní škole. 

Tentokrát se jednalo o vystavené betlémy Františka On-
dráčka z Šaratic a Jiřího Husáka z Moutnic. Oba pánové 
nám zapůjčili množství betlémů z překližky a podobných 
materiálů.

Při této výstavě byl ale hlavním vystavovaným exponá-
tem pohyblivý betlém Zbyňka Valíčka ze Šitbořic, který byl 
opravdu nejzajímavější. Betlém vyřezával autor od roku 
2004 a postupně mnohé z postaviček rozpohyboval dů-
myslným systémem řemenových převodů, vaček, zdvihá-
tek a dalších mechanismů. Dílo obsahuje 40 pohyblivých 
postaviček, pohyb zajišťují 4 motorky ze stěračů osob-
ních aut, 47 kuličkových ložisek, 11 klínových řemenů,  
2 transformátory převádějící napětí z 230 V na 12 V. 

Z Šitbořic bylo možno také shlédnout vyřezávaný bet-
lém Jana Benýška, perníkový betlém Marie Halasové  
a perníkový betlém, který vyrobily děti ze 4. třídy základní 
školy v Šitbořicích.

Ve středu obce se zatím odehrával tradiční Živý bet-
lém, který uspořádali místní sokolové za pěkného hu-
debního doprovodu. Mnoho lidí z obce se tak sešlo před 
vánočními svátky na návsi i v místní škole. Velký dík patří 
řediteli základní školy, který umožnil uspořádat výstavu  
v prostorách školy. -Jan Mazal-
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Tříkrálový koncert
Pod patronací sdružení Sokolnice žijí hudbou, obce 

Sokolnice, OSA, Panského pivovaru Sokolnice a Vinařství 
Rozařín se uskutečnil v neděli 5. ledna 2020 v zámecké 
kapli již tradiční tříkrálový koncert.

Tentokrát vystoupil soubor Brasstet. Brasstet je ko-
morní žesťový soubor složený z mladých profesionálních 
hudebníků z celé České republiky. Jeho členové jsou 
hráči předních českých orchestrů s mnohaletou zkuše-
ností se sólovým vystupováním. Tento soubor se sou-
střeďuje nejen na interpretaci klasické hudby, ale také 
na slavné jazzové a muzikálové melodie, dále pak na 
zajímavé úpravy moderní a filmové hudby a samozřejmě 
také na slavnostní fanfáry a intrády. (Zdroj informací: 
www.images.regionybrnenska.cz.) 

Koncertu se zúčastnilo zhruba osmdesát posluchačů 
všech věkových kategorií. Vyslechli jsme si skladby s vá-
noční tématikou, klasické české koledy i známé světové 
melodie, na vážnou i populární notu. 

Zajímavou hudební dramaturgii na koncertu doplnilo 
poutavé mluvené slovo z úst paní Kateřiny Žajdlíkové. 
Paní Žajdlíková nám přiblížila původ a vznik vánočních 
tradic a zvyků. Atmosféru koncertu prohloubila vánoční  
výzdoba a nasvětlení zámecké kaple. 

Návštěvníci koncertu byli za svoji účast a zájem odmě-
něni nejen krásnou hudbou, ale také svařákem, který po 
skončení koncertu před kaplí zdarma všem nabídl pan 
Richard Janoušek.   -Jitka Čermáková-
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Okénko do mateřské školy
●  Prosincová adventní doba je dobou rozjímání, zklid-
nění a otevření se druhým v ještě hojnější míře než ob-
vykle. Ať už je to formou otevřeného srdce či formou 
hmotných darů. Obojí jsme za velké spolupráce rodičů 
měli s dětmi možnost zažít a uskutečnit během sbírky po-
třeb pro babičky a dědečky v místním Domově pro seni-
ory. Děti si tak mohly prožít jednu ze ctností, které se říká 
štědrost a s níž se během měsíce listopadu i prosince 
seznamujeme v mnoha podobách a skutcích.
Velký dík tak oprávněně patří paním učitelkám ze třídy 
Kuřátka za ochotu, píli a nezištnost při zajištění celé této 
akce, rodičům dětí z mateřské školy za opravdu hojné do-
dání potřebných dárečků pro babičky a dědečky a dětem 
za upřímnost a spontánnost při předávání těchto dárků  
v Domově pro seniory. Bezprostřední odměnu daly dětem 
přímo na místě samotné babičky a dědečkové úsměvem, 
hezkými slovy, pohlazením i malinkou „projížďkou“ na 
chodítku pro dospělé.
●  Jako každoročně, tak i letos dorazil do mateřské školy 
Sv. Mikuláš se svými andělskými a čertovskými pomoc-
níky. Nepřijel ani na saních s rolničkami, ani se nespustil 
z nebe na zlaté šňůře, nýbrž přišel z místní základní školy. 
Všechny děti však dokázaly, že se nemají proč bát roha-

tých čertů a zazpívaly písničky o Mikuláši, o andělech  
i čertících. Za odvážnost i slib správného chování dostali 
všichni malí hrdinové od Mikuláše a jeho pomocníků 
něco dobrého a zdravého na zub.
●  Ve třídě Motýlci děti pilně pekly perníčky na Živý 
Betlém, kde již tradičně má mateřská škola prostor pro 
nabídnutí svých vánočních výrobků a dekorací návštěv-
níkům této akce. Jeden ze symbolů našich Vánoc, a to 
pořádné kapříky, děti společně dotvářely dolepováním 
barevných šupin. Během tvoření si opět vyzkoušely vzá-
jemnou spolupráci, zručnost při zacházení s lepidlem, 
dovednost orientace v prostoru na dané ploše a v nepo-
slední řadě i kreativitu. 
●  U Sluníček jsme adventní dobu zahájili pomyslným  
i reálným rozsvícením světýlka, které každému z nás 
připomíná radost, štědrost i čestnost, které jsou s tímto 
obdobím spojeny snad nejvíce. Děti i paní učitelky si 
pro to „svoje“ světýlko došli adventní spirálou za po-
moci říkanky – světýlko si rozsvítím, radost v sobě pro-
budím, čestnost, štědrost, ty už znám, vánoční čas  
přivítám.
Mikulášské dopoledne si holčičky i kluci užili převlečení 
za andílky i čertíky a vážně se jim to moc líbilo. Vyzkou-
šely si nejen jazýčky při čertím „blekotání“, ale také an-
dělskou trpělivost a dobrotu při společných hrách.
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●  Kuřátka měla spoustu práce s chystáním dárečků pro 
babičky i dědečky, přesto si děvčátka i kluci užili předvá-
noční atmosféru během činností a her, které pro ně paní 
učitelky vymýšlely a připravovaly.
●  Stejně jako ve třídě Koťátka, tak i v ostatních třídách 
děti s radostí a očekáváním nazdobily stromečky, aby 
na ně v letošním roce Ježíšek třeba nezapomněl. A on…
opravdu nezapomněl. V každé třídě nechal dětem pod 
stromečkem spoustu her, skládanek, stavebnic, knih  
i jiných pomůcek, které budou zcela jistě pomáhat děv-
čátkům i chlapcům v jejich všestranném rozvoji.
●  Adventní období jsme s dětmi zahájili účastí při roz-
svěcení sokolnického vánočního stromu, kde naši před-
školáci zazpívali i zarecitovali a poté je završili přáním 
pohodových Vánoc v několika místních institucích jako je 
Obecní úřad Sokolnice, místní ZŠ, ale též prodejny v obci 
společně s lékaři v S-pasáži. I tentokrát děti nezapomněly 
na hezkou koledu a vánoční říkanku.
●  Završením celé této doby bývá předvánoční odpole-
dní setkání s maminkami, tatínky a dalšími rodinnými pří-
slušníky. Tentokrát se uskutečnila celkem 2 setkání, vždy 

2 třídy společně, a to Koťátka a Sluníčka a pak Motýlci 
a Kuřátka. Poněvadž bývají tato odpoledne pojata nejen 
kulturně, ale především tvořivě, využili jsme jako zázemí 
těchto setkání školní jídelnu, v níž je dostatek prostoru 
pro tyto záměry.
V koťátkově–sluníčkovém provedení nejprve děti potě-
šily všechny přítomné krátkým hudebně–tanečně–re-
citačním vystoupením v převlečení za sněhuláky a poté 
se všichni pustili do výroby a zdobení voňavých perníko-
vých svícnů. Někdo mlsal, někdo zdobil a hotové svícny, 
které byly všechny jedinečné a originální, si každý odnesl 
domů.
Motýlkovo-kuřátkovému pojetí také nescházelo krátké 
vystoupení dětí, kterým všechny účastníky přivítaly a pak 
společně vyráběli svícny z různých přírodnin – větviček, 
oříšků, dřevěných dekorací a jiných materiálů. Ani tatínci 
nezaháleli a se svými dětmi pilně tvořili, aby si pak hoto-
vou krásu též odnesli domů.
●  Ze srdce přejeme Vám všem úspěšný a vlídný rok 
2020. ■
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Mikuláš ve školní družině
Pátého prosince obchází až za tmy všechny děti sv. Miku-
láš se svými pomocníky. Na děti ze školní družiny si udě-
lal již v odpoledních hodinách čas andílek, a za pomoci 
dvou čertů přišel odměnit, ale i napomenout naše žáčky. 
Družina si v tento den užívala MIKU-
LÁŠSKÝ REJ s převleky čertů, čertic, 
andělů, a tak se návštěva z výšin 
nebeských i z díry pekelné dostala 
přímo do tohoto reje. Probíhal právě 
hod bramborou, soutěž o nej čertí 
škleb s blekotáním a skákání v pytli. 
Anděl omluvil Mikuláše a s knihou 
hříchů si vyslechl básničky, písničku 
a také sliby od dětí, že se polepší, či 
že si budou více pomáhat a poslou-
chat. Každý nakonec obdržel z ru-
kou čerta nadílku v podobě balíčku 
nebo adventního kalendáře. Zábava 
za zvuku písniček pokračovala až 

do odchodu všech domů. Z rukou hlavní čertice si také 
všichni odnesli pravé čertovské vysvědčení, vlastnoručně 
upečené i ozdobené perníčky s upomínkovým listem na 
tento den. Jelikož nám zůstalo málo času, vyhodnocení 
NEJ ČERTA a ČERTICE proběhlo až následující den. 

-Markéta Kupská-

Betlém tak nějak jinak
Byla třetí neděle adventní, tři hodiny odpoledne a ne-
známí dva muži se náhle za zpěvu „Pásli ovce valaši“ zje-
vili i se stádem ovcí na pódiu sokolovny. Jeden z pasáčků 
se dokonce z pódia zatoulal mezi diváky a znavený se ulo-
žil jedné divačce na rameno. Tak začalo divadelní před-
stavení Betlém aneb putování za hvězdou divadla Koráb. 
Děti se od začátku smály popleteným pasáčkům, kteří při 
počítání oveček usínali a museli si k sobě na prkna, která 
znamenají svět, pozvat některé z dětí, aby je probudili. Za 
odměnu je svezli na svém kouzelném beránkovi.
Brzo se pasáčkům zjevil anděl a zvěstoval jim narození 
Ježíška a poslal je do Betléma. Stejným směrem se také 
vydali tři králové. No, tři… Nejdřív byl jeden. Když ale za-
čali pastýři zpívat „My tři králové jdeme k vám“, spočítali 
si, že je něco špatně. Brzy se ke králi Kašparovi připojil 
i král Melichar a pastýři znovu zanotovali „My tři králové 
jdeme k vám“. Ale hned si znovu krále přepočítali – jeden 
pořád chyběl. Nakonec jsme ho objevili mezi diváky. Ten 
černej vzadu chodil mezi publikem a nabízel dovoz uhlí. 
Když si domluvil pár kšeftů, připojil se k ostatním krá-

lům a společně konečně za zpěvu „My tři králové jdeme 
k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám“ vyrazili k Betlému.
Tam mezitím Marie s třídenním strništěm a panikařící Jo-
sef hledali místo, kde by přenocovali. Brzy se ukryli ve 
chlévě a Josef vyrazil mezi publikum shánět plenky, dud-
lík a jiné nezbytnosti pro miminko. Když se vracel zpátky 
k chlévu, byl už malý Ježíšek na světě. O narození krále 
králů se ale dozvěděl Herodes. Poslal vojáky, aby malého 
Ježíška našli. Marie svěřila miminko do ochrany našim 
známým pastýřům. Těm pomohl jejich kouzelný beránek 
na kolečkách, otevřel záda a pastýř Matúš se slovy „Be-
ránku, ty seš boží!“ do něj Ježíška ukryl a tak ho Herode-
sovi vojáci nenašli. Na oslavu dobrého konce pozvali pas-
týři všechny děti na pódium, aby tam společně zazpívali 
„Pásli ovce valaši“.
Netradiční forma představení byla zajímavá a úsměvná 
jak pro děti, tak i pro dospělé. Zpestřili jsme si ho navíc 
kávou a drobným občerstvením, a tak jsme prožili krásné 
nedělní odpoledne.
Jeden betlém střídal druhý betlém – po divadelním před-
stavení se konala zkouška na živý betlém, a tak se nás 
v sokolovně v jednu chvilku motalo hodně :) Děkujeme 
všem, kteří pomáhali při úklidu židlí a kulis, abychom byli 
rychle pryč. A děkujeme také všem, kteří přišli strávit kou-
sek svého adventu s námi.                       -Tereza Šteflová-

Střípky z prosince
Vánoční tvoření
Na začátku prosince jsme se v Lípě za vůně svařáku ladili 
na advent. Hned před vchodem nás přivítal kouř z výhně 
pana kováře Petra Soudka z Měnína, který dětem pomá-
hal dokovat podkovičku, na kterou jsou patřičně hrdé. 
Nesměla chybět tradiční výroba věnců na dveře a vánoční 
stůl, zubní pastou se zdobily skleněné svícny, ubrousko-
vou technikou a třpytkami dřevěné svícínky. Děti lepily, 
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Nejstarší občanka obce Sokolnice
V prosinci oslavila již 93. narozeniny nejstarší občanka obce Sokolnice paní 
Marie Novotná. S osobní gratulací ji navštívil pan starosta a uvítala ho vitální 
paní, které by toto datum narození nikdo nehádal. Při příjemné návštěvě se 
paní Novotná zajímala, co je nového v obci, celou dobu se usmívala a chválila 
blízké a personál DpS, že se všichni o ni krásně starají. 
Paní Novotné přejeme ještě i touto cestou hodně zdraví a mnoho dalších 
spokojených let. -Za Sbor pro občanské záležitosti J. Brabcová-

Cyklo-Silvestrovský výšlap na Mohylu míru
Jako každý rok, tak i letos, se skupina 16 cyklistických nadšenců loučila  
s rokem v sedle kola. Pěkný peleton rozšířili odstěhovaní, přistěhovaní i ka-
marádi z okolních vesnic.
Letos nám počasí opět přálo, teplota 
nad nulou. V 11.00 hodin jsme vyra-
zili od sokolovny na trase Újezd, Hos-
těrádky, Šaratice, Zbýšov. 

V rámci výšlapu se uskutečnila ča-
sovka na „Zbýšovák“. Na prvním 
místě se umístili Jan Butala a Jan 
Krejčík z Brna. Za odměnu mohli 

jako první ochutnat to nejlepší ze 
švestek. My dříve narození jsme je 
jistili zezadu. 
Po výšlapu „Zbýšováku“ se uskuteč-
nila krátká zastávka u Pomníku Tří 
císařů nad Zbýšovem. Po ochutnávce 
produktů z letní úrody jsme pokračo-
vali na Praci a výšlap na Mohylu míru. 
Opět krátká zastávka s občerstvením 
a společné foto.
Pak už následoval sjezd do Sokol-
nic a zakončení v Panském pivo-
varu. Závěrem jsme si popřáli hlav-
ně zdraví, štěstí a hlavně jízdu bez 
nehod a defektů. Současně jsme si 
slíbili, že další výšlap se uskuteční  
31. prosince 2020, čas a místo se-
tkání bude v 11.00 hodin u soko-
lovny. Nejsme uzavřená společnost, 
budeme rádi, když se naše skupinka 
při příštím výšlapu opět rozroste. 
„Přijeďte“ mezi nás.  
-Autorem textu je jeden z nejstarších 

účastníků cyklovýšlapu Pepa-

stříhaly a malovaly přáníčka a jmenovky na dárečky  
a také si zahrály na alchymisty a namíchaly přírodní vůni 
do rozprašovače Vánoční nebo Pro podporu imunity.
Pomáháme Kláře pomáhat
Už tradičně se zapojujeme do dobročinných projektů  
a pro dobrý skutek na letošní Vánoce jsme zvolili spolek 

Klára pomáhá, z.s. Je to spolek, který se zaměřil na po-
moc rodinám a lidem dlouhodobě pečujícím o své nej-
bližší. Poskytuje komplexní poradenství, pomoc při uplat-
ňování práva a zájmů pečujících i celé rodiny, pomáhat 
sladit péči a práci a fungování rodiny, pořádá setkávání 
a vzdělávací semináře. Když jsme se doslechli o projektu 
Pošli hru a hračku, napadlo nás stát se sběrným místem 
vánočních dárečků  a cukroví dospělým i dětem právě 
pro rodiny, které mají málo času a finančních prostředků 
na tyto adventní radosti. Chtěli bychom poděkovat všem, 
kdo se podílel, věnoval kousek sebe a tím daroval radost 
potřebným.
Živý Betlém
Jsme moc rádi, že jsme se mohli připojit svým stánkem 
na Vánočním betlému a stát se součástí této tradice.
Poděkování
Chtěli bychom poděkovat za celý uplynulý rok 2019 ná-
vštěvníkům Lípy, ať už pravidelných kroužků nebo akcí, 
jakož i lidem, kteří nám s realizací pomáhají. Děkujeme 
Vám všem. -Alena Haluzová-
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Novoroční koncert 
Koncert uspořádala na sýpce paní Jolana Zouharová, 

iniciátorka její rekonstrukce, v první den nového roku 
2020.

„Touto dobou bývám obvykle v Japonsku, ale nemohl 
jsem odolat lukrativnější nabídce uspořádat koncert 
tady. Přijel jsem k vám až z dalekých Šlapanic“, uvedl vy-
stoupení Josef Klíč s humorem sobě vlastním. 

Pan Josef Klíč je český violoncellista a koncertní mi-
str Národního divadla v Brně.  Jak se dostal do Sokolnic? 
„Pan Josef Klíč je můj letitý kamarád.“ vysvětlila paní 
Zouharová. 

Koncertu se zúčastnila asi šedesátka posluchačů. 
Ocenili jsme, že místo tradičního koncertování v Americe 
či Asii dal letos mistr přednost rodině a osobitému pro-
středí naší sýpky. Koncert na sýpce se nesl v pohodové, 
takřka rodinné atmosféře.

Svoje vystoupení začal mistr neobvykle skladbou rag-
time. Podle jeho vysvětlení to má být v barovém pro-
středí  skladba  poslední, protože potom už se jen utírají 

stoly a zavírá. Určitě existují i jiná vysvětlení, ale nám se 
líbil vtipný výklad pana Klíče. Dále pokračoval skladbami 
od renesance až po současnost a filmovou hudbu. Před-
vedl nám i ukázku ze své vlastní tvorby. Jak sám uvedl, 
má na svém kontě 64 skladeb.  Nestává se každý den, 
že by český skladatel slavil úspěch v celosvětové soutěži 
a Josef se se svou skladbou dostal až do finále Interna-
tional Songwriting Competition. Má název Scarred Hear-
t’s Grin, což znamená Úsměv zjizveného srdce a mistr ji 
představil na koncertě.  

Během koncertu doplnil každou skladbu působivým 
komentářem s informacemi o jejím vzniku, historii  a au-
torovi. Jeho poutavé vyprávění a také ČESKÁ HYMNA do-
daly celé akci tu správnou slavnostní atmosféru.

Posluchači byli podle ohlasů nadšení a pan Klíč přidal 
i přídavek.  My, kteří jsme si tento kulturní zážitek nene-
chali ujít, děkujeme organizátorce paní Zouharové i kon-
certnímu mistrovi panu Klíčovi a doufáme, že to nebude 
jeho poslední koncert na sýpce.

-Podle podkladů paní Zouharové  
pro Zpravodaj upravila Jitka Čermáková-

Sokolnice známé i neznámé. Poznáte je?
Přinášíme vám, vážení čtenáři, ne-

obvyklé pohledy na naši obec, jak ji 
zachytil malíř a pedagog pan Josef 
Umlášek v minulém století. Záro-
veň vás, zejména mladší generaci, 

chceme seznámit s významným so-
kolnickým rodákem a občanem.

Kdo byl Josef Umlášek? Narodil 
se 21. 3. 1906 v Sokolnicích jako 
nejstarší ze čtyř dětí manželů Anto-

nína Umláška a Vincencie, rozené 
Kalvodové. Antonín Umlášek pochá-
zel ze starobylého sokolnického sel-
ského rodu, maminka Vincencie byla 
z Újezdu u Brna. Kalvodové byli sed-
láci, ale i písmáci, např. bratr Vincen-
cie Stanislav dlouhá léta vedl obecní

U sokolnického rybníka Sokolnický cukrovar
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kroniku v Újezdě, kterou psal kaligra-
fickým písmem, a po něm v tom po-
kračovala jeho dcera Anežka Černá. 
Kalvodovi byli spříznění se známým 
moravským malířem krajinářem Aloi-
sem Kalvodou.

Josef projevoval odmalička vý-
tvarné nadání, a protože se mu nedo-
stávalo materiální podpory v podobě 
papíru, tužek a barviček, podle svých 
vzpomínek kreslil, čím se dalo a na 
co se dalo, většinou na zeď uhlem. 
Tak také ztvárnil srážku vlaků, která 
se v jeho dětských letech u Sokolnic 
stala. 

Během první světové války jeho 
tatínek musel narukovat a tehdy os-
miletý Josef musel převzít část povin-
ností hlavy rodiny. Po vychození školy 
měl Josef jako nejstarší syn zůstat 
doma v hospodářství, ale na přímluvu 
pana učitele šel studovat na gymná-
zium do Brna. Jeho otec se studiem 
souhlasil pod podmínkou, že „práca 
bode hodělaná.“ Přestože se někdy 
dostal k učení až v 11 hodin večer, 
úspěšně odmaturoval a přihlásil se 
na Vysokou školu uměleckoprůmys-
lovou v Praze, kam byl přijat.

Během studia absolvoval i za-
hraniční stáž na výtvarné akademii 
v Drážďanech. Z finančních důvodů 
šel po 5. ročníku učit na gymnázium 
v Náchodě. Vlastní výtvarné tvorbě 
se v době hospodářské krize mohl 
věnovat jen minimálně. 

Po absolvování vojny nastoupil na 
místo profesora na gymnáziu v Prie-
vidzi. Po vyhlášení Slovenského štátu 
v roce 1939 musel ze Slovenska 
odejít. Našel s manželkou a dvou-
letou dcerou útočiště v Sokolnicích  
u Josefových rodičů a poté se přestě-
hoval do Brna-Řečkovic.

Tehdejší vesnice Řečkovice byla 
obklopena přírodou a námětů na 
malování tu bylo dost. Josef chodíval 
malovat do lesa, někdy stačilo malo-
vat z okna ložnice. Trvalou inspirací 
pro něj byly rodné Sokolnice a kra-
jina v jejich okolí.

V 50. letech 20. století učil na Pe-
dagogické fakultě Masarykovy uni-
verzity, stal se ředitelem Školy umě-
leckých řemesel a poté odešel na 
Lidovou školu umění Jaroslava Kva-
pila, kde založil výtvarný obor a stal 
se jeho prvním ředitelem.

Je až neuvěřitelné, že při kanto-
řině našel sílu k namalování množ-
ství olejů, akvarelů a kreseb. Ná-
mětem byly krajiny, les, zátiší, kytice  
i portréty. Protože nebyl umělec na 
volné noze, ale učitel, nesměl obrazy 
prodávat a většinu rozdal v rodině  
a přátelům.

Dalším velkým zájmem Josefa 
Umláška byl folklor a dějiny rodného 
kraje. Ve svém dětství zažil, že se 
kroj v Sokolnicích svátečně nosil, 
pamatoval i slavné selské jízdy. Po-
dle vyprávění své maminky popsal 

a nakreslil součásti sokolnického 
kroje, zachránil historické fotografie 
a části krojových oděvů, které jsou 
dnes ve sbírkách Etnografického 
muzea v Brně. Své vzpomínky zazna-
menával kaligraficky s ilustracemi se 
záměrem vytvořit rodinnou kroniku, 
zůstala však nedokončena. 
Text byl převzat z knihy Josef Umlá-
šek. Berková, Umlášek, Butanská, 
Sursum, 2019.

-Pro Sokolnický zpravodaj upravily 
Jitka Čermáková a Mirka Mifková. 

Reprodukce obrazů  
byly převzaty z této knihy-

Plán činnosti kulturní komise na rok 2020
Kulturní komise při radě obce Sokolnice připravila na rok 2020 několik zá-
jezdů do termálních lázní Györ v Maďarsku a za nákupy do Polského Těšína. 
Dále bychom rádi navštívili divadelní představení dle aktuální nabídky divadel. 
23. února  Györ – návštěva termálních lázní
22. března  Györ – návštěva termálních lázní 
4. dubna  Polsko – za nákupy
2. května  Flória Kroměříž – návštěva zahradnické výstavy
24. května   Györ – návštěva termálních lázní
28. června  Györ – návštěva termálních lázní
20. září   Györ – návštěva termálních lázní
24. října  Polsko – za nákupy
15. listopadu  Györ – návštěva termálních lázní
Akce, o které máte vážný zájem, si prosím rezervujte s časovým předstihem 
u paní Dagmar Kašparové, prostřednictvím SMS zprávy na telefonním čísle 
607 683 938 nebo e-mailové adresy dadkakasparova@seznam.cz. Plán 
činnosti kulturní komise bude průběžně doplňován kulturními akcemi, pře-
devším divadelními představeními, podle aktuálních nabídek divadel. Infor-
mace budou občané dostávat prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, 
webových stránek obce a Sokolnického zpravodaje

-Kašparova Dagmar, předsedkyně kulturní komise-

Statistika obyvatel  
v roce 2019 
Ke konci roku 2019 bylo v obci při-
hlášeno k trvalému pobytu 2.272 
obyvatel, z toho 69 obyvatel v Do-
mově pro seniory Sokolnice. 
V roce 2019 se narodilo 30 dětí, ze-
mřelo 30 obyvatel, z toho 14 v Do-
mově pro seniory Sokolnice.
Přistěhovalo se 74 obyvatel, z toho 
18 do Domova pro seniory Sokol-
nice, odstěhovalo se 55 obyvatel.
Údaje o počtu uzavřených manželství 
obyvatel obce nejsou k dispozici, od 
ledna 2014 se tento údaj neuvádí.
V matričním obvodu Sokolnice-
-Telnice se v roce 2019 nenarodilo 
žádné dítě, bylo uzavřeno 22 man-
želství (19 v Sokolnicích, 6 v Telnici – 
z toho 3 církevní) a zemřelo 43 osob 
(v Sokolnicích 34, v Telnici 9)
V roce 2019 byla přidělena čísla po-
pisná pro 3 stavby. -Jana Brabcová,

matrika a evidence obyvatel-
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Setkání jubilantů roku 2019
V prvním adventním týdnu, v pátek 6. prosince 2019, 
proběhlo v salonku restaurace U Husara již tradiční se-
tkání jubilantů, kteří v uplynulém roce oslavili významné 
životní výročí. 
Od vyzdobených stolů přítomní zhlédli krátký kulturní pro-
gram, ve kterém děti navodily vánoční atmosféru hrou na 
klavír a zpěvem, kdy samostatně zvládly i klavírní dopro-
vod. O překvapení se postaraly děti 
ze základní školy, které všem uká-
zaly, že i na ukulele se dají hrát ko-
ledy. Děti si vysloužily velký potlesk  
a předaly jubilantům přání, které vy-
robily děti ZŠ Sokolnice.
Jubilantům přišel osobně poblaho-
přát pan starosta Libor Beránek  
a v krátkosti promluvil o současném 
dění v obci a co nás čeká nového. Na 
závěr pronesl přípitek a popřál všem 
především hodně zdraví a životního 
elánu do dalších let. 
K dobré náladě přispěla i paní Gott-
waldová vtipnými vsuvkami a pan 
Kučera hudebním doprovodem. Bylo 
pěkné sledovat, jak se potkali spo-
lužáci a spolužačky, kamarádi, kteří 
se neviděli někdy i několik let, jak 
probírají události dávné minulosti  
i současnosti. 

Děkujeme všem jubilantům, kteří přijali pozvání a této 
akce se zúčastnili a doufáme, že se společenský večer 
vydařil a dobře se bavili.
Poděkování také patří všem účinkujícím dětem, pedago-
gům ze základní školy, především panu učiteli Šustrovi 
a učitelům ze ZUŠ panu Jelenovi a paní Hubalové, kteří 
věnovali svůj čas a energii, aby s dětmi vše připravili.
Těšíme se na setkání s jubilanty roku 2020!

-Za Sbor pro občanské záležitosti J. Brabcová-

 ► Solventní manželé hledají 
ke koupi byt v Sokolnicích 
a v blízkém okolí.
Tel. číslo: 732 834 651

 ► Koupíme RD v obci 
s dobrou dostupností 
do Brna. 
Tel. číslo: 605 997 025
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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři sokolnického zpravodaje, dovolte mi, abych vám všem na úvod popřál do roku 
2020 pevné zdraví, spousty životní energie, optimismu a radosti – a to ze všeho, co vás obklopuje. Doufám, že to, 
že žijeme v naší obci, přispěje k vaší osobní spokojenosti, že se tu budete cítit opravdu dobře a zároveň budete 
moct být na svoji domácí obec náležitě hrdi. Prostřednictvím tohoto lednového vydání sokolnického zpravodaje 
si vás dovolím informovat o tom, které projekty se nám na obci povedlo zrealizovat, a následně si řekneme něco  
o tom, co nás čeká pro letošní rok. 

REALIZOVANÉ PROJEKTY ROKU 2019
PROJEKT AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BRNĚNSKÁ – již 
v roce 2018 jsme připravili projektovou dokumentaci  
a vyřídili všechna potřebná povolení pro realizaci vý-
stavby autobusových zastávek na Brněnské ulici. Po peri-
petiích v rámci výběrového řízení, které pro nás adminis-
trovala společnost RTS, a.s., a které proběhlo v polovině 
roku 2018, bylo nutné výběrové řízení zopakovat, neboť 
jediná firma, která se do výběrového řízení přihlásila, na-
konec odmítla v srpnu 2018 podepsat smlouvu o dílo. 
První výběrové řízení tak bylo zrušeno. Druhé výběrové 
řízení se uskutečnilo na konci roku 2018 a opět se při-
hlásila pouze jedna jediná firma – společnost Prostavby, 
a.s., se kterou nakonec byla v lednu 2019 uzavřena 
smlouva o dílo. Stavba byla dokončena v 6/2019 – tedy 
v plánovaném termínu. Celkové náklady na výstavbu či-
nily Kč 2.988.708,98 vč. DPH. Obci se podařilo získat na 
tuto akci dotaci z IROP ve výši Kč 1.286.374,47. Obec si 
prostřednictvím tohoto projektu kladla za cíl zvýšit bez-
pečnost dopravy pro pěší v obci Sokolnice, zvýšení bez-
pečnosti a pohodlí v pohybu chodců, a zároveň snížení 
docházkové vzdálenosti k zastávkám veřejné hromadné 
dopravy.

KABELIZACE VEDENÍ NN A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ A MÍSTNÍHO ROZHLASU – v říjnu 2018 zapo-
čala II. fáze kabelizace vzdušného vedení nízkého napětí 
(NN) společně s rekonstrukcí veřejného osvětlení (VO)  
a místního rozhlasu (MR) na ulicích Komenského, Ulička, 
Pod Stráží, Telnická, Krátká a na náměstí Zbyňka Fialy. 
Pro osvětlení komunikací a chodníků bylo v rámci této 
stavby osazeno celkem 44 nových stožárů VO. Stávající 
vzdušné rozvody MR byly nahrazeny novým podzemními 
kabely a v rámci rekonstrukce byly osazeny na navrže-
ných sloupech VO nové reproduktory. Celkové náklady na 
stavbu činily 3.947.383 Kč vč DPH. 

VÝMĚNA SVÍTITEDL – EFEKT 2019 – v obci Sokolnice 
byla už v roce 2018 zahájena rozsáhlá modernizace sou-
stavy veřejného osvětlení. V loňském roce jsme v této 
činnosti pokračovali a byla provedena obnova osvětlení 
na ulicích Komenského, část ulice Kaštanová, ulice Pod 
Stráží, Krátká a Ulička, Zámecká, U Cukrovaru, Krakov-
ská, Mlýnisko, Na Výhoně, Nová, Na Padělkách a Tuřan-
ská. Bylo instalováno celkem 157 ks nových svítidel, 
která jsou vybavena regulací (stmíváním) podle harmo-
nogramu, tedy snížení světelného toku v čase od 23.00 
do 5.00 hodin na 60 %. Celková hodnota projektu činí 
2.118.630 Kč. Obec obdržela od Ministerstva průmyslu 
a obchodu dotaci v částce 1.059.314 Kč. 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA NA HŘBITOV – již v měsíci březnu 
obec zajistila vybudování nové vodovodní přípojky pro 
areál hřbitova v Sokolnicích, tedy stálý přívod vody po celý 
rok. Vodovodní přípojka byla napojena na stávající ven-
kovní rozvodný vodovodní řad položený v ul. Kobylnická. 
Trasa přípojky vede podél silnice III/4183. Přípojka slouží 
k distribuci vody pro zalévání pouze v areálu hřbitova. 
Celkové náklady na realizaci činily 256.111 Kč vč. DPH.

VÝSADBA STROMŮ V AREÁLU KASÁREN PŘEDKY – 
předmětem projektu byla výsadba v areálu bývalého 
vojenského prostoru, který je obcí postupně upravován 
pro každodenní využití obyvatel obce. V řešeném území 
byla zachována část dřevin z původních výsadeb – jedná 
se především o ovocné stromy a břízy. Snahou obce 
bylo doplnit lokalitu novými výsadbami ovocných stromů  
a vytvořit tak dřevinný lem, typický pro rozhraní inten-
zivně zemědělsky obhospodařovaných pozemků a vlastní 
lokality. Obec tak doplnila výsadby na obvodu areálu, aby 
došlo k oddělení dotčeného území od okolních polí. Nové 
výsadby zvýšily druhovou a odrůdovou pestrost dřevin, 
rostoucích v řešeném území. Celková hodnota projektu 
činila Kč 102.637,71 bez DPH, kdy 80 % nákladů bylo 
uhrazeno z dotace SFŽP ČR. 

VÝSADBA ZELENĚ NA UL. PODEŠVOVA – v roce 2018 
byly v obci Sokolnice realizovány „Parkovací místa v uli-
cích Podešvova a Topolka a úprava křižovatky ulic Pode-
švova a Topolka“. Po realizaci výše uvedeného projektu 
měla obec snahu zajistit výsadbu stromů a keřů, které 
by vhodně doplnily předmětnou lokalitu, tak aby došlo  
k přirozenému propojení vzniklé infrastruktury se zelení, 
která na ni bezprostředně navazuje a rozšířil se tak rost-
linný potencionál v intravilánu naší obce, jenž má příz-
nivý dopad na životní prostředí. Vysazeno bylo 336 růží,  
80 habrů. K další dosadbě došlo v lokalitě u rybníka, 
konkrétně byly vysázeny 3 duby, 3 střemchy, 2 tisovce 
dvouřadé a 1 trnka. Dále bylo nahrazeno 6 uschlých lip 
na ulici Masarykova. Celkové náklady za výsadbu činily 
148.320 Kč. 

YOUTH ECO PARLIAMENT – hlavním cílem tohoto pro-
jektu Visegrádské čtyřky je spojit ekologii a demokra-
tické postupy s rozsáhlým přístupem k danému regionu. 
V říjnu loňského roku navštívili žáci naší ZŠ polský Narol  
a v listopadu naopak přijeli polští studenti tamní ZŠ 
k nám do Sokolnic. V rámci výměnných pobytů proběhla 
řada workshopů věnovaných konkrétním oblastem eko-
logie, včetně ekologických staveb, ekologické dopravy, 
obnovitelných zdrojů energie, ekologického cestovního 
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ruchu a zemědělství. V letošním roce projekt pokra-
čuje a naši žáci by měli navštívit partnery na Slovensku  
a v Maďarsku.
Náklady na projekt činí 26.688 EUR – plně hrazeno z pro-
středků Visegrádského fondu. 

PLÁNOVANÉ PROJEKTY PRO ROK 2020
A nyní mi dovolte, abych vás v krátkosti seznámil s tím, 
co obec chystá pro letošní rok. Nejedná se o kompletní 
výčet všech akcí, ale přiblížení toho nejpodstatnějšího. 

REKONSTRUKCE CESTY U SÝPKY – ulice Zámecká je 
součástí vnitřní dopravní sítě obce Sokolnice. 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 po-
zemku je tvořena původní štětovou vozovkou, která je 
silně poškozena druhotnými zásahy při pokládání inženýr-
ských sítí. Další místa poškození jsou pouze zasypána ze-
minou, 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 do-
savadního využití území. Rekonstrukce obsahuje i část 
chodníku od místa přecházení ulice Za Sýpkou k chod-
níku budovaného v souvislosti s rekonstrukcí barokní 
sýpky a chodník od místa přecházení rekonstruované 
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 – pří-
pojka dešťové kanalizace, přeložka veřejného osvětlení 
a přeložka místního rozhlasu. Cílem projektu je zvýšení 
bezpečnosti, především pak díky vybudování chodníků, 
zálivu a nástupiště autobusové zastávky a zkvalitnění 
uspořádání prostoru v „zóně 30“, veřejného osvětlení 
a místního rozhlasu. Obec již vysoutěžila zhotovitele, 
stavba započne s pravomocným rozhodnutím o povo-
lení stavby (2/2020) a délka výstavby by měla být max.  
180 dní. Náklady na stavbu budou činit 5.560.431 Kč vč. 
DPH. Obec se bude snažit získat finanční prostředky na 
kofinancování tohoto projektu prostřednictvím dotace. 

OPRAVA VODOJEMU V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN 
POD MOHYLOU – cílem projektu je uvést VDJ do takového 
technického stavu, aby odpovídal podmínkám a poža-
davkům provozovatele – VAS Brno-venkov. Z opraveného 
VDJ bude zachováno zásobování vojenského prostoru,  
a to jak pitnou, tak i požární vodou a nově bude vybu-
dována odbočka pro zásobování budov firmy EUPHRASIA 
s.r.o. – budoucí „Dům s pečovatelskou službou v místě 

bývalého vojenského areálu Sokolnice, Stará hora“. 
V rámci projektu dojde k sanaci obou komor vodojemu  
a technické místnosti s ATS. Dále úprava 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 komor VDJ tak, aby mohla být 1 komora 
funkční v případě oprav druhé. Bude nutná instalace mě-
ření a regulace k zabezpečení hlídání provozních hladin 
v komorách VDJ a poruchových stavů. V neposlední řadě 
dojde k opravě vnějšího pláště budovy VDJ, jeho zatep-
lení a rekonstrukce střechy. Předpokládané náklady na 
rekonstrukci byly vyčísleny na Kč 4.535.098,61 vč.DPH. 

ROZVOJ MÍSTNÍHO HŘBITOVA – hřbitov v Sokolnicích 
má svou nezaměnitelnou atmosféru, která je dána jeho 
umístěním mimo obec, naproti zámecké oboře. Cílem 
projektu je návrh celkové kultivace prostoru, další vyme-
zení prostoru pro jednohroby, dvojhroby, urnové hroby, 
umístění kolumbária, doplnění zeleně, obnova mobiliáře. 
Projekt dále počítá i s úpravou a kultivací vstupní části  
s márnicí, estetizací vodního zdroje, skladbou rostlinného 
materiálu, úpravou hřbitovní zdi. Obnova prvků by měla 
být provedena tak, aby nedošlo k narušení rázu hřbitova, 
ale naopak k jeho podtržení. K projektu je aktuálně zpra-
covaná studie. Odhad nákladů cca 1.500.000 Kč

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U HŘBITOVA – předmětem 
projektu je zbudování oboustranné autobusové zastávky 
„U Hřbitova“. Projekt obsahuje zřízení zálivu autobusové 
zastávky vlevo – ve směru na Kobylnice, zastávky na 
jízdním pruhu vpravo – ve směru na Sokolnice, nástupišť 
zastávek, chodníku a místa pro přecházení, vč. osvět-
lení. Prostorové omezení stávající komunikace na straně 
k ohradní zdi bažantnice si vyžaduje zřízení autobusové 
zastávky na jízdním pruhu, bude využito maximálního 
možného prostoru pro rozšíření krajnice komunikace 
(vzhledem k poloze ohradní zdi zámeckého parku), aby 
stojící vozidlo (autobus) nezasahovalo do rozhledového 
trojúhelníku v místě napojení účelové komunikace parku 
na silnici III/4183. Účelem vybudování autobusových za-
stávek u hřbitova je snaha obce o zvýšení dostupnosti to-
hoto prostoru a zajištění komfortu cestujících – návštěv-
níků hřbitova. Silnicí je vedena jedna linka hromadné 
autobusové dopravy č. 151 s 11 spoji v každém směru 
ve všední den. Celkové náklady jsou odhadovány na cca 
2.800.000 Kč.

DOPLNĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ NA DĚTSKÁ HŘIŠTĚ – pod-
mínka dotace. Případnou realizací projektu budou dopl-
něny tři lokality (U Husara, U Bednárny, ul. Nová – za by-
tovkami) novými, moderními a atraktivními herními prvky 
na veřejném prostranství obce, na kterých bude celkem 
umístěno 5 nových herních prvků. Obec touto aktivitou 
rozšíří možnosti volnočasového vyžití dětí a mládeže 
v obci a zvelebí veřejné prostranství. Všechny vybrané 
prvky podporují pohybovou aktivitu dětí a mládeže, roz-
víjejí smysluplné trávení volného času v blízkosti bydliště  
a zdravý životní styl.
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Celkové předpokládané náklady projektu činí 643.353 
korun. Obec zažádala o poskytnutí dotace u Ministerstva 
pro místní rozvoj ve výši 450.300 Kč. 

REALIZACE CYKLOSTEZEK – investiční záměry pro 
stavbu cyklostezek nejenom na katastru naší obce, ale 
i na celém území DSO Šlapanicka představují komplexní 
řešení bezpečné dopravní situace pro cyklisty, pěší 
nebo např. i kolečkové brusle. Díky nově vzniklým cyklo-
stezkám vedoucím mimo silnice se kromě zvýšení bez-
pečnosti na silnicích, jak pro uživatele cyklostezky, tak  
i pro motorová vozidla, zlepší možnost dojížďky za prací 
a do škol, a bude tak podpořeno i zintenzivnění využití 
nemotorové dopravy. Bude rovněž umožněno i využití 
cyklostezky v rámci volného času jejích uživatelů a díky 
budování stojanů na kola a odpočívadel tak bude ces-
tování po cyklostezkách pohodlnější. Budou propojeny 
jak obce v zázemí Brna navzájem, tak i tyto obce s měs-
tem Brnem. Výstavba cyklostezek byla úspěšně zahá-
jena na začátku července loňského roku, a to na všech 
čtyřech realizovaných úsecích: D2 Slatina–Šlapanice;  
D41 Ponětovice–Kobylnice; R2 01 Kobylnice–Sokol-

nice; R2 02 Sokolnice–Telnice. V letošním roce pro-
běhnou všechny zbývající stavební práce. Věříme, že 
cyklostezka bude vítanou infrastrukturou, která po-
slouží k bezpečné dopravě do práce, škol či pro volno-
časové aktivity. V roce 2020 se tak můžete těšit na její  
zprovoznění.
 
Vážení spoluobčané, 
snažil jsem se vám předložit hrubý výčet toho, co na obci 
pro letošní rok plánujeme. Jak jsem již na úvod prezento-
val, nejsou to všechny akce, které nás letos čekají. Nic-
méně dovolte mi, abych ještě namátkou uvedl některé 
plánované akce z oblasti kultury, na které se můžeme 
těšit. Obec připravuje akce např. k výročí konce 2. svě-
tové války, letní koncert – Sokolnice žijí hudbou, výročí 
bitvy tří císařů – dobývání sokolnické sýpky (tentokrát ve 
videomappingovém podání) nebo připomenutí si výročí 
nejstarší zmínky o naší obci, atd. I po této stránce se 
máte určitě na co těšit.
Optimisticky doufám, že vše (co bylo výše popsáno) se 
povede uskutečnit a přispěje ještě k větší pohodě a spo-
kojenosti nás všech… -starosta-

Zprávy ze Zastupitelstva
Ve středu 11. prosince 2019 se v kavárně restaurace 
U Husara uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce 
Sokolnice. Projednány byly tyto body:

● Rozpočet obce na rok 2020 
Návrh rozpočtu byl opakovaně projednán radou obce. Fi-
nanční výbor jej projednal dne 2. prosince 2019 a dopo-
ručil ke schválení. Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední 
desce Obecního úřadu Sokolnice (a na www.sokolnice.
cz) od 19. listopadu 2019 do 15. prosince 2019.
Zastupitelstvo obce schválilo předložený návrh rozpočtu 
obce Sokolnice na rok 2020 a dále, aby rada obce pro-
váděla rozpočtová opatření v plném rozsahu dle § 16 
zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v platném znění. Zastupitelstvo obce 
uložilo starostovi obce, aby od 12. prosince 2019 do  
31. prosince 2019 zabezpečil provedení veškerých účet-
ních a finančních operací souvisejících s přijetím dotací 
a s rozhodnutími orgánů obce v období od 12. prosince 
2019 do 31. prosince 2019 s tím, že příslušná rozpočtová 
opatření a změny rozpisu rozpočtu budou provedeny 
v měsíci lednu 2020 a budou zapracovány do evidence  
a finančních výkazů za rok 2019. 
Zastupitelstvo obce, v souladu s ustanovením § 12 odst. 
2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, v platném znění, stanovilo 
jako závazný ukazatel, jímž se má v roce 2020 povinně 
řídit Rada obce Sokolnice jako výkonný orgán při hospo-
daření podle rozpočtu: v rozpočtu příjmů i výdajů jednot-
livé paragrafy dle platné rozpočtové skladby.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku na 
provoz Základní školy Sokolnice (dále jen ZŠ) z rozpočtu 
zřizovatele v celkové výši 1.951.300 Kč tím, že část po-

skytnutého příspěvku ve výši 80.000 Kč je účelově vá-
zána pouze na financování kulturních a sportovních akcí 
pro děti.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku na 
provoz Mateřské školy Sokolnice (dále jen MŠ) z rozpočtu 
zřizovatele v celkové výši 1.500.000 Kč tím, že část po-
skytnutého příspěvku ve výši 30.000 Kč je účelově vá-
zána pouze na financování kulturních a sportovních akcí 
pro děti.
● Program rozvoje obce na období 2016–2021
Obec má zpracovaný a schválený Program rozvoje obce 
Sokolnice na období 2016–2021 (dále jen také „Pro-
gram“). Rada obce doporučuje v návrhové části Pro-
gramu, konkrétně v tabulce 12: Programové cíle, opatření 
aktivity – doplnit nové aktivity s názvem: 1.1.4 Roz- 
voj místního hřbitova, 1.2.6. Autobusová zastávka u hřbi-
tova, 1.2.7 Rekonstrukce ulice Zámecké, včetně termínu 
a ceny realizace akce. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo doplnění „Pro-
gramu rozvoje obce Sokolnice na období 2016–2021“ 
v návrhové části, tabulka 12: Programové cíle, opatření 
aktivity, novou aktivitu s názvem: 1.1.4 Rozvoj místního 
hřbitova, 1.2.6 Autobusová zastávka u hřbitova a 1.2.7 
Rekonstrukce ulice Zámecké, včetně termínu a ceny 
realizace.
● Žádost Domova pro seniory – 

změna čerpání dotace
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo v roce 2015 úče-
lovou dotaci 400.000 Kč Domovu pro seniory Sokolnice, 
p.o. na úhradu nákladů spojených s opravou kaple, na-
cházející se v objektu domova pro seniory, která je záro-
veň využívána občany ze Sokolnic a blízkého okolí.
Domov pro seniory využil přijatou dotaci k doložení vlast-
ních prostředků při vypracování žádosti o účelovou dotaci 
pro rok 2016, 2017, 2018 v částce cca 4.400.000 Kč 
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na opravu hlavního kůru, jeho statické zajištění, opravu 
oken, maleb atd. v zámecké kapli. Tuto dotaci v roce 
2016, 2017, 2018 ani v roce 2019 neobdrželi. Vzhledem 
k nepříznivému vývoji žádosti o poskytnutí dotace z JMK 
se Domov pro seniory rozhodl provést alespoň částeč-
nou opravu kůru z prostředků dotace od obce. Práce na 
opravě již byly zahájeny a jejich dokončení je smluvně do-
hodnuto na 31. března 2020. Z tohoto důvodu Domov 
pro seniory požádal o posunutí termínu čerpání dotace  
a termínu vyúčtování dotace.  
Zastupitelstvo obce Sokolnice odsouhlasilo změnu Veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Sokolnice číslo 08/2015, tak, že „Příjemce je opráv-
něn čerpat dotaci k realizaci Akce/Činnosti v průběhu 
roků 2015–2020, nejpozději do 30. května 2020“, dále 
„Uznatelné výdaje Akce/Činnosti musí vzniknout v době 
od 1. ledna 2019 do 30. května 2020“ a také „Pří-
jemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do  
30. června 2020 finanční vyúčtování dotace jako sou-
část závěrečné zprávy“.
● OZV – poplatek za odpad
Rada navrhla zastupitelstvu schválit novou OZV číslo 
02/2019 o místních poplatcích (odpad). 
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
číslo 02/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů. 
● OZV o místním poplatku ze psů
Rada navrhla zastupitelstvu schválit novou OZV číslo 
03/2019 o místním poplatku ze psů. 
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
číslo 03/2019 o místním poplatku ze psů. 
● OZV o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství
Rada navrhla zastupitelstvu schválit novou OZV číslo 
04/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství. 
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
číslo 04/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství. 
● OZV o místním poplatku z pobytu
Rada navrhla zastupitelstvu schválit novou OZV číslo 
05/2019 o místním poplatku z pobytu. 
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
číslo 05/2019 o místním poplatku z pobytu. 
● OZV za odpad
Rada navrhla zastupitelstvu schválit novou OZV číslo 
06/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Sokolnice. 
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
číslo 06/2019 o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Sokolnice. 
● Mimořádná odměna starostovi obce
Zákon o obcích umožňuje schválit uvolněným členům za-
stupitelstva mimořádnou odměnu. Rada obce navrhla, 

na základě podnětu předsedy finančního výboru, schválit 
starostovi naší obce mimořádnou odměnu ve výši jed-
nonásobku měsíční odměny. Jako důvod bylo uvedeno 
mimořádné úsilí při realizaci akce Autobusových zastá-
vek na ul. Brněnská vč. získání dotačních prostředků na 
jejich kofinancování; mimořádné úsilí při realizaci akce 
Rekonstrukce veřejného osvětlení vč. získání dotačních 
prostředků na jeho kofinancování a v neposlední řadě, 
ale především – mimořádné úsilí při realizaci projektu 
Youth Eco Parliament zemí V4.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo mimořádnou odměnu 
starostovi obce Sokolnice, ve výši jednonásobku jeho 
měsíční odměny, která mu v průběhu tohoto kalendář-
ního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za 
měsíc. Důvodem je mimořádný úkol obce, na jehož pl-
nění se starosta řádně podílel a za něž lze udělit mimo-
řádnou odměnu - konkrétně zajištění realizaci akce Auto-
busových zastávek na ul. Brněnská vč. získání dotačních 
prostředků na jejich kofinancování; realizaci akce Rekon-
strukce veřejného osvětlení vč. získání dotačních pro-
středků na jeho kofinancování a realizaci projektu Youth 
Eco Parliament zemí V4.
● Mimořádná odměna místostarostce obce
Zákon o obcích umožňuje schválit uvolněným členům za-
stupitelstva mimořádnou odměnu. Rada obce navrhla, 
na základě podnětu předsedy finančního výboru, schválit 
místostarostce naší obce mimořádnou odměnu ve výši 
jednonásobku měsíční odměny. Jako důvod bylo uvedeno 
mimořádné úsilí při zapracování nových zaměstnanců 
úřadu a dále při plnění mimořádného úkolu ve spojitosti 
s revizí údajů v katastru nemovitostí obce Sokolnice. 
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo mimořádnou odměnu 
místostarostce obce Sokolnice, ve výši jednonásobku její 
měsíční odměny, která jí v průběhu tohoto kalendářního 
roku náležela za výkon jí zastávaných funkcí za měsíc. 
Důvodem je mimořádný úkol obce, na jehož plnění se 
místostarostka řádně podílela a za něž lze udělit mi-
mořádnou odměnu - konkrétně zapracování nových za-
městnanců úřadu a dále při plnění mimořádného úkolu 
ve spojitosti s revizí údajů v katastru nemovitostí obce 
Sokolnice. 
● LONT STAVINVEST – schválení návrhů smluv
Společnost LONT STAVINVEST s.r.o., předložila žádost 
o projednání finalizované smluvní dokumentace na 
stavbu nazvanou „19 RD Sokolnice“. Jedná se o smlouvu  
o spolupráci při výstavbě nové veřejné dopravní a tech-
nické infrastruktury, smlouvu o smlouvě budoucí zá-
stavní, smlouvu zástavní, smlouvu o výpůjčce a smlouvu 
darovací. 
Zastupitelstvo obce schválilo text a uzavření předlože-
ných smluv se společností LONT STAVINVEST s.r.o. Li-
dická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 07210329.
● Podání žádosti o poskytnutí dotace – 

dětská hřiště
Rada navrhla podání žádosti o poskytnutí dotace z pod-
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační 
titul – Podpora budování a obnovy místa aktivního a pa-
sivního odpočinku, a to konkrétně na doplnění herních 
prvků na dětská hřiště v Sokolnicích.
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Zastupitelstvo obce odsouhlasilo podání žádosti o po-
skytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy a roz-
voje venkova pro dotační titul – Podpora budování a ob-
novy místa aktivního a pasivního odpočinku.
● Odkup pozemku p.č. 1691/44
Obec jedná o uzavření smluv se společností LONT STA-
VINVEST s.r.o. za účelem realizace výstavby 19 RD na ul. 
Šlapanická. V této souvislosti obec požádala o odprodej 
pozemku p.č. 1691/44, (o výměře 77 m2) na ul. Polní, 
který bude následně využit pro umístění a výstavbu nové 
pozemní komunikace, k jejíž realizaci by se spol. LONT 
STAVINVEST s.r.o. zavázala uzavřením smlouvy o spo-
lupráci při výstavbě nové veřejné dopravní a technické 
infrastruktury. Kupní cena, kterou obec za pozemek za-
platí, by byla kompenzována peněžním darem na základě 
předložené darovací smlouvy se spol. LONT STAVINVEST 
s.r.o. 
Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení pozemku p.č. 
1691/44 v k.ú. Sokolnice.
Kupující: Obec Sokolnice
Kupní cena: 27.000 Kč 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. Kupní cena 
bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. 
Kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí, náklady 
na sepis smlouvy a správní poplatek za řízení o povolení 
vkladu práv do katastru nemovitostí. Kupující podá ná-
vrh na vklad do katastru nemovitostí na podatelně Ka-
tastrálního úřadu pro JM kraj, Katastrálního pracoviště 
Brno-venkov. 
● Odkup pozemku p.č. 1691/50, p.č. 1691/51 

a p.č. 1691/45
Obec jedná o uzavření smluv se společností LONT STA-
VINVEST s.r.o. za účelem realizace výstavby 19 RD na 
ul. Šlapanická. V této souvislosti obec požádala o od-
prodej pozemku p.č. 1691/50, (o výměře 123 m2), 
části pozemku p.č. 1691/51 (o výměře 40 m2) a části 
pozemku p.č. 1691/45 (o výměře 23 m2), na ulici Polní, 
které budou následně využity pro umístění a výstavbu 
nové pozemní komunikace a chodníku, k jejichž realizaci 
by se spol. LONT STAVINVEST s.r.o. zavázala uzavřením 
smlouvy o spolupráci při výstavbě nové veřejné dopravní 
a technické infrastruktury. Kupní cena, kterou obec za 
pozemky zaplatí, by byla kompenzována peněžním da-
rem na základě předložené darovací smlouvy se spol. 
LONT STAVINVEST s.r.o. 
Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení pozemku p.č. 
1691/50 o výměře 123 m2, části pozemku p.č. 1691/51 
o výměře 40 m2 a části pozemku p.č. 1691/45 o výměře 
23 m2 v k.ú. Sokolnice. 
Kupující: Obec Sokolnice
Kupní cena: 93.000 Kč 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 
kupované části pozemků bude známa až po vyhotovení 
geometrických plánů a od předpokládané výměry se ne-
smí lišit: u pozemku p.č. 1691/51 o více než plus minus 
4 m2 a u pozemku p.č. 1691/45 o více než plus minus 
2 m2. Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu 
kupní smlouvy. Kupující uhradí daň z nabytí nemovitých 
věcí, náklady na sepis smlouvy a správní poplatek za 
řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí  
a vyhotovení geometrického plánu. Kupující podá ná-
vrh na vklad do katastru nemovitostí na podatelně Ka-
tastrálního úřadu pro JM kraj, Katastrální pracoviště 
Brno-venkov. 

Zprávy z rady
● Souhlas s používáním znaku obce
Zájmová skupina používající název „Motogang Sokolnice“ 
požádala radu obce o udělení souhlasu s použitím znaku 
obce Sokolnice v logu jejich skupiny. 
Rada obce souhlasila s použitím znaku obce Sokolnice 
v logu skupiny „Motogang Sokolnice“ dle předloženého 
návrhu. Žadatel byl zároveň upozorněn, že v případě 
nevhodného použití znaku obce si rada obce vyhrazuje 
právo vzít udělený souhlas zpět. 
● Schválení nadstandard IDS JMK – 

půlnoční autobus
Tak jako každý rok byl i letos předložen radě obce návrh 
na poskytování služby nadstandardního spoje noční au-
tobusové linky pro rok 2020, za částku 69.625 Kč. Jedná 
se o večerní spoj N95 (s odjezdem ve 23.30 z Brna). 
Objednavatelem je město Újezd u Brna (smlouva mezi 
městem Újezd u Brna a spol. KORDIS JMK). Město Újezd 
u Brna zároveň předložilo smlouvu o zajištění nadstan-
dardu IDS.
Rada obce schválila poskytování služby nadstandardního 
spoje noční autobusové linky pro rok 2020, za částku 
69.625 Kč a text a uzavření smlouvy o zajištění nadstan-
dardu IDS mezi městem Újezd u Brna a obcí Sokolnice. 
● SAKO – dodatek ke smlouvě.
Společnost SAKO Brno, a.s. předložila Dodatek č. 1 ke 
smlouvě č. 430147 o dodávkách a převzetí spalitel-
ného odpadu do ZEVO SAKO Brno, a.s., kterým se mění 
Smlouva o dodávkách spalitelného odpadu č. 430147 ze 
dne 17. října 2019 (dále jen Smlouva) tak, že příloha č. 3 
Smlouvy se s účinností ke dni 31. prosince 2019 ruší,  
a nově se s účinností od 1. ledna 2020 nahrazuje Přílo-
hou č. 3 – Ceník za příjem odpadů k energetickému vyu-
žití v ZEVO SAKO. Dále společnost předložila přílohu č. 1 
ke smlouvě o dodávkách a převzetí spalitelného odpadu 
č. 430147, kterou se rozšiřuje složení a množství dodá-
vaných odpadů. 
Rada obce schválila text a uzavření Dodatku č. 1 vč. pří-
lohy ke smlouvě č. 430147 o dodávkách a převzetí spali-
telného odpadu do ZEVO SAKO Brno, a.s. se společností 
SAKO Brno, a.s. 
● Autobusové zastávky u hřbitova
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěv-
ková organizace kraje předložila radě obce ke schválení 
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Dohodu o zajištění údržby připojení sousedních nemovi-
tostí k silnicím – sjezdy. Předmětem této dohody je zajiš-
tění vzájemných práv a povinností obou stran v souvis-
losti s vybudováním sjezdu ze silnice III. třídy číslo 4183, 
na pozemku p.č. 585/1 k.ú. Sokolnice ve vlastnictví Jiho-
moravského kraje zřízením sjezdu na pozemek p.č. 403 
v k.ú. Sokolnice ve vlastnictví žadatele, včetně jeho ná-
sledné správy a údržby jako vlastníka stavby. 
Rada obce schválila text a uzavření Dohody o zajištění 
údržby připojení sousedních nemovitostí k silnicím – 
sjezdy.
● Dovybavení obřadní síně
Radě obce byla předložena cenová nabídka na dovyba-
vení obřadní síně zrcadly, podepisovacím stolkem vč. 
židle a jednoduchou suchou květinovou vazbou. 
Rada obce odsouhlasila předloženou cenovou nabídku 
na dovybavení obřadní síně. 
● Žádost ZŠ o povolení pořádání plesu
Základní škola Sokolnice požádala o povolení uspořá-
dat „Ples Základní školy Sokolnice“ dne 24. ledna 2020  
v době od 20.00 do 2.00 hodin. Současně požádali o dar 
do tomboly. 
Rada obce odsouhlasila pořádání Plesu Základní školy 
Sokolnice dne 24. ledna 2020 v době od 20.00 do 
2.00 hodin. Současně s kladným stanoviskem obce ob-
drží organizátoři výzvu k zajištění řádné pořadatelské 
služby nejen v místě pořádání, ale i v bezprostředním 
okolí. Úspěšnost této služby může mít vliv na případné 
příští povolení obdobné produkce. Rada obce schválila 
dar do tomboly – balíček dárkových předmětů s logem  
obce.
● Výběrové řízení – rekonstrukce ulice Zámecké
Obec vyhlásila výběrové řízení na zakázku malého roz-
sahu, na dodavatele stavby s názvem „SOKOLNICE – 
REKONSTRUKCE ULICE ZÁMECKÉ“. Výběrové řízení bylo 
administrováno spol. RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno. Ve 
stanoveném termínu byly zaslány tři nabídky. 
Rada obce schválila jako vítěze výběrového řízení na 
dodavatele stavby s názvem „SOKOLNICE – REKON-
STRUKCE ULICE ZÁMECKÉ“ společnost PROSTAVBY, a.s., 
se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO 27713130, 
jejíž nabídka byla vyhodnocena podle soutěžních kritérií 
jako nejvýhodnější, včetně předložené smlouvy o dílo. 

● Zápis do kroniky obce za rok 2018
Kronikářka obce p. Čermáková předložila radě obce ná-
vrh textů, které navrhuje zaznamenat do místní kroniky. 
Rada obce uložila všem radním, aby do 10. prosince 
2019 zaslali své připomínky k návrhu textů pro zápis do 
kroniky starostovi obce.
Rada obce schválila aktualizovanou podobu návrhu zá-
pisu do kroniky obce za rok 2018. 
Rada obce uložila kronikářce obce provést zápis do kro-
niky obce za rok 2018, v termínu nejpozději do 28. února 
2020.
● Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy 

Sokolnice na léta 2021–2022
Radě obce byl předložen návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu Mateřské školy Sokolnice (dále jen také "MŠ") 
na léta 2021–2022. Návrh střednědobého výhledu roz-
počtu MŠ byl zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů a byl 
zveřejněn až do doby projednávání radou obce.
Rada obce schválila střednědobý výhled rozpočtu Mateř-
ské školy Sokolnice na léta 2021–2022. 
● Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy 

Sokolnice na léta 2021–2022
Radě obce byl předložen návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu Základní školy Sokolnice (dále jen také „ZŠ“) 
na léta 2021–2022. Návrh střednědobého výhledu roz-
počtu ZŠ byl zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů a byl 
zveřejněn až do doby projednávání radou obce.
Rada obce schválila střednědobý výhled rozpočtu Zá-
kladní školy Sokolnice na léta 2021–2022. 
● Rozpočet Mateřské školy Sokolnice na rok 2020
Radě obce byl předložen návrh rozpočtu Mateřské školy 
Sokolnice (dále jen také „MŠ“) na rok 2020. Návrh roz-
počtu MŠ byl zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů a byl 
zveřejněn až do doby projednávání radou obce.
Rada obce schválila rozpočet Mateřské školy Sokolnice 
na rok 2020. 
● Rozpočet Základní školy Sokolnice na rok 2020
Radě obce byl předložen návrh rozpočtu Základní školy 
Sokolnice (dále jen také „ZŠ“) na rok 2020. Návrh roz-
počtu ZŠ byl zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů a byl 
zveřejněn až do doby projednávání radou obce.
Rada obce schválila rozpočet Základní školy Sokolnice 
na rok 2020. -OÚ-

Nové obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 11. prosince 2019 usneslo vydat nové obecně 
závazné vyhlášky:

• OZV č. 02/2019 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 

• OZV č. 03/2019 – o místním poplatku ze psů  
• OZV č. 04/2019 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   
• OZV č. 05/2019 – o místním poplatku z pobytu 
• OZV č. 06/2019 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sokolnice.
Všechny vyhlášky jsou účinné do 1. ledna 2020 a jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce https://
www.sokolnice.cz/obec/vyhlasky. -OÚ-
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Platby poplatků za odvoz odpadu
Poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 
2020 se platí ve výši 600,- Kč za osobu. 
Poplatníci povinní k placení poplatku za odvoz komunál-
ního odpadu:
• občané přihlášeni v obci k trvalému pobytu, 
• cizinci se všemi druhy pobytu v obci, 
• fyzické osoby, které mají v obci ve vlastnictví byt 

nebo rodinný dům, ve kterém není přihlášena k po-
bytu žádná fyzická osoba

• fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu na 
území obce, určenou k individuální rekreaci.

Sazby poplatku a případné osvobození jsou dány přísluš-
nou platnou obecně závaznou vyhláškou obce Sokolnice 
č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů.
Od poplatku jsou osvobozeny děti narozené v příslušném 
kalendářním roce, dále fyzické osoby, které jsou umís-
těny v domově pro osoby se zdravotním postižením, do-
mově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo 
chráněným bydlením, případně obdobném zařízení pro 
děti (výčet najdete v OZV č. 2/2019). 
Sazby poplatku a případné osvobození jsou dány přísluš-
nou platnou obecně závaznou vyhláškou obce Sokolnice 
č. 2/2019.
Poplatníci jsou povinni ohlásit správci poplatku vznik 
nebo případnou změnu poplatkové povinnosti do 15 dní 
ode dne, kdy tato povinnost nastala. 
Poplatník je povinen vyplnit přihlášku k platbě poplatku, 
formulář je přiložen k tomuto zpravodaji, dále je možné 
stažení přihlášky ze stránek obce www.sokolnice.cz – 
buď ve formě .pdf, nebo .xls. Vyplněnou a podepsanou 
přihlášku je nutné doručit obecnímu úřadu k evidenci, 
změnou je, že přihlášku vyplníte k datu 1. ledna 2020  
a následně budete vyplňovat pouze pokud dojde ke 
změně nahlášených skutečností.
Úhradu je možné provést osobně v hotovosti na po-
kladně obecního úřadu, poslat složenkou nebo pře-
vodním příkazem na účet obce u ČS a.s., číslo účtu: 
1343297349/0800. Jako variabilní symbol se použije 
číslo popisné nemovitosti, za kterou je poplatek odvá-
děn. V případě nemovitosti, kde je více bytových jedno-
tek, doplní se za číslo popisné i číslo bytu (bez mezer, 
pomlček apod.). Obecní úřad nepřijímá platby kartou. ■

Zdražení ceny za likvidaci odpadů
Vážení spoluobčané,
jistě jste se již v tomto čísle Sokolnického zpravodaje 
dočetli (nebo se teprve dočtete), že pro letošní rok byla 
Zastupitelstvem obce Sokolnice schválena obecně zá-
vazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů, na základě 
které byla stanovena sazba poplatku 600 Kč za občana. 
Dovolte mi, abych k tomu zaujal příslušný komentář  
a osvětlil vám, proč k tomuto nepopulárnímu kroku – 
zdražení, zastupitelstvo přistoupilo. 
Svozová firma Suez CZ a.s., která zajišťuje likvidaci ko-
munálního odpadu i odpadu ze sběrného dvora, nám 
v průběhu podzimu oznámila, že dochází z jejich strany 
ke zdražování. Odůvodnili to tím, že dochází k celkovému 
nárůstu cen za likvidaci odpadů, nárůstů cen dopravy  
i nárůstu platů jejich zaměstnanců. Stanovené ceny pro 
obec Sokolnice neodpovídají skutečným nákladům na 
svoz a likvidaci, a proto nám předložili nový ceník. Po 
seznámení se s jeho obsahem a následně provedenou 
analýzou jsme byli dosti zaskočeni, neboť zdražení bylo 
více než markantní. Vyjádřeno čísly: Roční navýšení za 
svoz popelnic u každého občana o 60 Kč. To v součtu 
s počtem občanů znamená 141.400 Kč za rok. Zdra-
žení svozu žlutých pytlů s plasty z původních 7 Kč na 
24 Kč za jeden kus. To v součtu 12.000 vydaných pytlů 
ročně znamená nárůst o 203.300 Kč. Zdražení svozu 
jednotlivých komodit ze sběrného dvora, kdy spočítáno 
v množství odpadu z roku 2018, by navýšení v letoš-
ním roce činilo 358.200 Kč.  Celkově to znamená na-
výšení výdajů o více jak 700.000 Kč za rok z rozpočtu  
obce. 
Obci se povedlo s firmou Suez CZ a.s. vyjednat změnu 
smlouvy, která spočívá v tom, že obec bude mít možnost 
svoz a likvidaci některých složek odpadů ze sběrného 
dvora objednávat u jiných smluvních partnerů za levnější 
ceny. Dále s firmou Suez CZ a.s. vyjednala podmínky, 
kdy odpady ze sběrného dvora bude svážet výhradně 
soupravou pro 3 kontejnery, nikoliv každý kontejner sa-
mostatně. V neposlední řadě si obec zjišťuje možné al-
ternativy změny svozové firmy. Nicméně to nic nezměnilo 
na skutečnosti, že se toto navýšení odrazilo i na ceně 
stanoveného poplatku a má negativní dopad na vás  
občany.  -starosta-

MAS Slavkovské bojiště
otevřené místní partnerství obcí, podnikatelů, spolků a aktivních občanů
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště je spolek, 
který se snaží být aktivní ve svém regionu různou for-
mou. Jednou z nich je přerozdělování evropských peněz 
na rozvoj místních obcí (na školy, školky, chodníky) nebo 
na podporu zemědělců nebo živnostníků. MAS žadate-
lům podává při zpracování své žádosti pomocnou ruku. 
Projekty administruje, poskytuje individuální konzultace, 
radí s projektovým záměrem, se zpracováním žádosti a 

až po podání žádosti o platbu je žadatelům k dispozici 
v kanceláři MAS, v budově obecního úřadu v Hruškách 
u Brna.
Na přelomu roku 2019/20 bude vyhlášena další výzva, 
příjem žádostí bude otevřen do dubna 2020. Finanční 
příspěvky jsou ve výši 45 až 50 procent a jsou určené 
na pořízení strojů, vybavení nebo stavby v zemědělské 
či nezemědělské výrobě.
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Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Ún
or

 2
02

0

8 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší dorost 2020 Napajedla 15.00 hodin Soupeř 

Fatra Napajedla

8 Sobota TJ Sokol Sokolnice Šibřinky Sokolnice 20.00 hodin 02.00 hodin Místní sokolovna  
v Sokolnicích

9 Neděle TJ Sokol Sokolnice Dětské radovánky Sokolnice 14.00 hodin Místní sokolovna  
v Sokolnicích

13 Čtvrtek LÍPA  
komunitní centrum Alchymie ekopraní Sokolnice 18.00 hodin 20.00 hodin Sídlo – Lípa KC na  

ul. Masarykova 35

15 Sobota SDH Sokolnice Hasičské jelito Sokolnice 9.00 hodin Hasičská zbrojnice

17 Pondělí

LÍPA  
komunitní centrum Příměstský tábor Sokolnice 8.00 hodin 16.00 hodin Sídlo – Lípa KC na  

ul. Masarykova 35

18 Úterý

19 Středa

20 Čtvrtek

21 Pátek

22 Sobota SDH Sokolnice Ostatkový průvod Sokolnice 9.00 hodin Hasičská zbrojnice

23 Neděle Kulturní komise  
při radě obce Sokolnice

Zájezd do  
termálních lázní Gÿor Maďarsko 6.00 hodin Odjezd autobusu  

od kapličky na návsi 

23 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2020 Juliánov 10.30 hodin Soupeři 

Sokol Telnice

23 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2020 Juliánov 12.00 hodin Soupeři 

Sokol Telnice

23 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší dorost 2020 Juliánov 16.00 hodin Soupeři 

Zbrojovka Vsetín

Kulturní komise při Radě obce Sokolnice sděluje, že současně s přihlášením na jakýkoliv zájezd pořádaný kulturní 
komisí Sokolnice je nutné uhradit účastnický poplatek.

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.

Od roku 2017 MAS vyhlásila a úspěšně ukončila 8 výzev 
z Integrovaného regionálního programu (IROP), 3 výzvy 
z Programu rozvoje venkova (PRV) a 7 výzev z Operač-
ního programu Zaměstnanost (OPZ). Z programu IROP 
byla rozšířena ZŠ Sivice, ZŠ Mokrá–Horákov, MŠ Blažo-
vice, upraveny průtahy obcí Sokolnice a Moutnice, z pro-
gramu Zaměstnanost byly např. podpořeny příměstské 
tábory v Němčanech, Slavkově, Bučovicích, Blažovicích. 
Celková alokace 12.000.000 Kč pro OPZ vše ve vyhlá-
šených výzvách přerozdělena, v IROP bylo z celkové alo-
kace 70.000.000 Kč zatím rozděleno 30.000.000 Kč, 
v PRV bylo z celkové alokace 25.000.000 Kč vyčerpáno 
15.500.000 Kč.

Jinou formou podpory regionu jsou vlastní projekty MAS, 
např. projekty spolupráce s ostatními MAS nebo například 
finanční podpora malých spolků v území prostřednictvím 
tzv. „Malého LEADERU“. Díky dotaci Jihomoravského 
kraje a vlastním finančním prostředkům v letošním roce 
MAS podpořila 10 kulturních a sportovních akcí, např. 
benefiční koncert v Šaraticích, minivolejbalový turnaj pro 
děti v Hruškách, Divadelní festival ve Tvarožné, folklórní 
den v Telnici nebo seminář s odborníky pořádaný hrušec-
kými hasiči pro děti a veřejnost o požární prevenci a pra-
vidlech první pomoci.
MAS počítá s podporou spolků i v příštím roce. 

-Hana Tomanová-
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inzerce

Zamyšlení na leden
„Dopis mladým lidem
Neustupujte, jako jsme ustupovali my,
nedbejte lákání, přemýšlejte, odmítejte.
Přemýšlejte, než řeknete ANO, nevěřte hned,
nevěřte ani tomu, co je jasné,
věření uspává a vy musíte být bdělí.
Začněte s bílým listem,
napište první slova sami,
nenechte si nic předpisovat.
Dobře poslouchejte, dlouho, pozorně poslouchejte.
Nevěřte rozumu, jemuž jsme se podřizovali my.
Začněte tichou vzpourou přemýšlení,
zkoumejte a zamítejte.
Vytvářejte zvolna ANO svého života.
Nežijte jako my.
Žijte beze strachu.“       W. Bauer

Začíná nový rok.  
Dovoluji si Vám předložit  
pár dobrých skutků, které nic nestojí:
Dobré slovo.
Návštěva nemocného.
Zatelefonovat, abychom někomu řekli něco milého.
Nezapomenout na nejbližší narozeniny nebo jmeniny.
Poděkovat.
Dát dobrou radu.
Nepřipomínat odpuštěnou vinu.
Čestně přiznat křivdu, které jsme se dopustili.
Nevlídné slovo nebrat jako urážku.
Uznat slovy dobro bližního.
Humor.
Těšit se na druhý den.
„Nejkratší cestou mezi dvěma lidmi je úsměv.“
 H. Sokal
 ■

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. Jakmile vy-
jde sluníčko a nyní záleží na typu úlu, přes dřevo proniká 
teplo, včely se uvolňují ze zimního chomáče, putují po 
jednotlivých rámcích, kde hledají potravu, některé i krát-
kodobě vyletují ven, což se párkrát stalo v prosinci minu-
lého roku. Včelstvo se posouvá za zásobami a často se 
přibližuje k teplejší stěně úlu. Čím je včelstvo silnější, tím 
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je schopné vytvořit větší teplo a tím mají menší spotřebu 
zásob. V případě málo zásob se nalézají uhynulé včely, 
jak vězí hlavou v prázdných buňkách. Hlavní pro zdárné 
přezimování je klid, i minimální vyrušování, například 
klepající větev může ohrozit přezimování včel. Zimní slu-
novrat je obvykle signálem pro matku, aby po podzimní 
přestávce začala opět klást, ale když je teplá zima jako 
tady, je předpoklad, že ani nepřestala. Důležitý je pro 
přezimování také přívod vzduchu, který je řešen rozumně 
zabezpečeným česnem proti vniknutí myší nebo hlavně 
rejska obecného – včelího predátora, průchozí mřížkou 
pouze pro včely.
Koncem tohoto měsíce je důležité u všech včelařů, a to 
jak registrovaných u Českého svazu včelařů a nebo ne-
registrovaných, odevzdat vzorky měli, vysušenou, bez 
hrubých příměsí a mrtvolek. Ze vzorků z jednotlivých 
stanovišť zvlášť ve výzkumném ústavu udělají kontroly 
na množství roztočů. A z množství roztočů se pak odvíjí 
následné jarní léčení. Už se také projevují velké úhyny 
včelstev, které jsou důsledkem prohřešků při léčení včel 
v posledních dvou letech, kdy se to kumulativně projeví, 
jako to bude tento rok. 

A aby si čtenář nemyslel, že má včelař touto dobou klid, 
tak jenom heslovitě: vyvařování starých rámků, sbíjení  
a drátkování nových rámků, vyčištění, dezinfikování a na-
tření nástavků, vysiřování uskladněných souší, kontrola  
a zabezpečení stanovišť proti ptactvu, překontrolovat 
veškeré zařízení, včetně nákupu nového. 
K závěru bych chtěl vzpomenout proběhlou konferenci: 
„Rozvoj a směrování včelařství v ČR v příštích letech“, 
která se zabývala následujícím:
• Byla řešena nízká rozmanitost krajiny, včetně oblastí 

možného nedostatku potravy, včetně infekčního 
tlaku, při 9 včelstev na 1 km2 jsme na 3–4 místě 
v Evropě.

• Celkově chybí informace o zavčelení krajiny s ohle-
dem na její úživnost.

• Zaměřit se na možnost snížení celkového ročního 
objemu chemických prostředků na ochranu rostlin 
v zemědělství a v lesním hospodářství.

• Dále byl podán návrh prověřit techniku sečení s ohle-
dem na užitečný hmyz.

• Při hodnocení kvality včelích produktů bylo uvedeno, 
že 1/3 světové produkce medu nikdy nepřišla do 
styku se včelami.

• Dále bylo podpořeno vzdělávání mladých včelařů, 
včetně moderních systémů jako jsou například te-
lekonference, e-lerning, i podpora regionálního 
vzdělávání. 

A k závěru bychom jen povzdechli nad počasím se včelař-
skou pranostikou:

Když včely v lednu vyletují, to dobrý rok ohlašují.
V lednu silný led, v květnu bujný med.
Mnoho ledu – mnoho medu.  

-Václav Hůrka-

18

Setkání aktivních seniorek
V posledních pěti letech zahajují sokolnické seniorky 

svoji činnost v novém roce vždy v lednu neformálním 
setkáním v Sokolnicích. Jejich aktivity se staly populární  
i mezi muži, takže se k nim přidalo i několik seniorů.

Letošní úvodní setkání připadlo na pátek 10. ledna 
2020. Sešli jsme se v počtu téměř čtyřiceti v pizzerii. 
Na setkání jsme přivítali mezi sebou nové příznivkyně  
a také zavzpomínali na seniorky, které už se našich akti-
vit zúčastnit nemohou. Nebudu vyjmenovávat jednotlivé 
seniorky, které se největší měrou podílejí na přípravě  
a organizaci výletů, exkurzí nebo návštěv kulturních 
nebo přírodních památek a zajímavostí, ale na shro-
máždění jsme jim poděkovali za jejich neutuchající elán  
a práci, kterou odvedly pro zdar našich aktivit v minulém 
roce. 

Prodiskutovali jsme také plán naší činnosti v roce 
2020, některé tipy na výlety jsme nahradili jinými tak, 
aby vyhovovaly většině seniorek a seniorů. Zamýšlené vý-
lety zveřejníme v příštím čísle Sokolnického zpravodaje. 

Zavítal mezi nás i pan Vladimír Strejček ze Žatčan, 
který ukončil svoji profesní kariéru a naplno se věnuje vý-
letům a turistice. Dlouhá léta pracoval jako lodivod v Mo-

ravském krasu a přednesl nám několik nápadů na výlety 
po republice i třeba na Slovensko do Tater. 

Dnešní program jsme si zpestřili vtipy a zábavnými his-
torkami, prohlížením kroniky, kterou si vedeme, anebo 
jen tak nezávazným povídáním u kávy, čaje či skleničky 
vína.

Zeptala jsem se seniorek a seniorů na jejich názory 
na činnost našeho neformálního uskupení. Většina hod-
notí pozitivně, že se v Sokolnicích najde skupina senio- 
rek, která nezištně výlety organizuje. Líbí se jim i výběr 
navštívených míst. Pro některé z nás je příjemnější, 
když mohou na výlet vyrazit se skupinou stejně naladě-
ných lidí, než aby podnikali výlety na vlastní pěst. Je to 
příjemné zpestření seniorského života. Naše činnost se 
stala natolik populární, že se k nám pravidelně připojují  
i seniorky ze sousední Telnice. Máme mezi sebou i pří-
znivkyně a příznivce i z jiných lokalit, například z Brna, 
kteří se rádi zúčastní. Jedna seniorka mi prozradila, že 
z domu vyrazila už v devět hodin ráno, aby stihla začátek 
našeho setkání ve 14 hodin. 

Všechny názory nám udělaly radost. Prý „kdyby se nám 
něco nelíbilo, nebudeme s vámi chodit“. Také nás vyř-
čená pochvalná slova motivují k dalším aktivitám. Přidat 
se k nám může každý. 
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Folklórní pozvánka
Jsou to sotva čtyři generace nazpátek, kdy lidé 

spíše nevědomě, jen prostým životem, udržovali 
tradice. Pocity vyjadřovali zpěvem písniček, které 
se naučili od rodičů a prarodičů, u muziky tančili 
tak, jak bylo v místní komunitě zvykem a svátky 
slavili, jak jim určoval pradávný koloběh času 
pravidelně se prolínající světlem a tmou. Dnešní 
moderní doba tyto životní nutnosti našich předků 
téměř odbourala a nahradila je jinými. 

Přes všechny novoty ale stále máme v myslích 
vyprávění našich babiček o sounáležitosti ro-
din, kamarádů z ulice nebo ze školy. Vyprávění 
o magických událostech o hodové muzice nebo 
o nově vystrojených děvčatech o Božím těle. Ne-
dává nám spát notovaná poezie básníků, kteří 
jedli maso sotva jednou týdně a léčili i ty nejtěžší 
nemoci svých blízkých tím, co rostlo na mezi. 
Díky bohu máme stále nutkání vracet se k tomu 
dobrému na co babky a dědkové rádi vzpomí-
nali a tím předávali dál až k nám. Díky bohu nás 
stále těší oblékat na sebe proti proudu vesty  

a kalhoty dávno již vyšlé z módy. Stále našim 
očím lahodí naivní výšivka na vzedmuté dívčí 
blůzce a baví nás chlapský pokus o jinošský vý-
skok při verbuňku.

I my máme patrně povinnost prožívat něco 
ze života našich předků, učit to naše děti a vy-
právět o tom vnoučatům. 

Z těchto pohnutek, z příkladu některých okol-
ních obcí, z přání rodičů, náklonnosti Obce So-
kolnice a mnoha dalších podnětů vznikla my-
šlenka na spojení všech sokolnických občanů 
se zájmem o lidovou kulturu a vytvoření folklór-
ního sdružení. Prioritou je práce s malými dětmi  
a mládeží, ale i seznamování se nás dospělých 
s tradicemi Brněnska. 

Setkání nás všech, kteří by se rádi věnovali 
sokolnickému folklóru ať už jako muzikanti, 
tanečníci, zpěváci či instruktoři se uskuteční  
28. ledna 2020 od 17.00 hodin ve školní družině. 
Velmi vítáni budou i ti, kteří už mají zkušenosti 
s krojem, písněmi a tancem našeho regionu  
a kteří jsou ochotni se o své umění s ostatními 
podělit. -Richard Janoušek-

150

Těší nás také, že i obec Sokolnice našla ve svém roz-
počtu finanční částku, kterou naše aktivity podporuje. Ne-
jsme organizované sdružení, a proto si veškeré náklady, 

např. jízdné, hradíme sami. Příspěvek od obce použijeme 
na vstupné do navštívených objektů.  

-Jitka Čermáková-

Mikulášský FERIN Cup miniházené, Kuřim 30. 11. – jsme stříbrní!
Poslední listopadová sobota patřila turnaji – Mikuláš-
ský FERIN CUP v Kuřimi, kde naši MINI hráli v kategorii 
mladší a starší.
Mladší tým byl velmi oslaben o zásadní hráče v základu 
a brankáře kvůli nemoci, přesto odehráli 6 zápasů, ve 
kterých obdrželi jedinou, a to finálovou porážku a dovezli 
domů stříbro. Jsme na ně pyšní, poslední zápasy byly 
těžké, stály mnoho sil a zahráli si i ti úplně nejmenší, 
přesto musíme jmenovat neuvěřitelné nasazení a vý-
kony hráčů Adama Mrkvici (#9) a Petra Váni (#3), kteří 
nechali na hřišti opravdu vše. Především v posledních  
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zápasech, které organizátoři natáhli 
z 10 na 12 nekonečných minut.
Skvěle si vedli i starší MINI, po zá-
kladní části se probojovali do se-
mifinále, finále jim pak uteklo jen 
o pár branek. Při utkání o 3. místo 
už se dostavila únava a nakonec si 
vezeme krásné 4. místo, které nám 
dává další naději na stupínek vítězů 
v brzké době. I v tomto případě nutno 
vyzdvihnout výkon Verunky Váňové 
v bráně, střeleckého mistra Dana 
Wronku a obranu i střelbu Lukáše 
Mrkvici a Štěpána Hradílka.
JSME NA VÁS HRDÍ!
Děkujeme organizátorům za pozvání 
a organizaci, FERINOVI za fotky a Mi-
kuláši za ceny, těšíme se zase za rok.
Fotogalerie z utkání na našem face-
booku nebo webu sokolsokolnice.cz.  

-Jana Mrkvicová-
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CVIČENÍ
 

KAŽDÝ ČTVRTEK V ČASE
17:00 - 18:30

SOKOLOVNA sOKOLNICE

pod vedením profesionálního trenéra Ivana Serafina - absolventa
fakulty sportovních studií v oboru kondiční trenérství a pedagogika

TJ SOKOL SOKOLNICE zve všechny DĚTI 

Věková kategorie 8-14 let. 

ZAČÍNÁME 9.1.2020

prvky
gymnastiky a atletiky

kompenzační
cvičení

základy silového 
tréninku

PRO ŠKOLNÍ DĚTI
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Daruj krevní plazmu, zachraň lidský život!
V minulém čísle jsme se dozvěděli,
že darovat krevní plazmu může zdravý 
člověk ve věku 18-60 let s váhou mezi 
50 až 130 kg. Dnes se zeptáme na 
nějaké otázky podrobněji.

Proč bychom měli jít vlastně darovat 
krevní plazmu?

Krevní plazma obsahuje látky, které 
jsou nezbytné pro zachování imunity 
a srážlivosti krve. Využívá se při léčbě 
popálenin, při onemocnění ledvin, jater, 
poruchách srážení krve i při úrazech 
nebo mnoha dalších vážných 
nemocech.
Například na roční léčbu jednoho 
pacienta s hemofilií je potřeba 1200 
odběrů plazmy.

Jak celý proces darování probíhá?

Prvodárce musí vyplnit o něco více 
dotazníků než dárci, kteří již chodí pra-
videlně. Když máte všechny potřebné 
dotazníky vyplněné, recepční Vás pošle 
na lékařskou prohlídku, s lékařem 
proberete Vaši anamnézu. Pokud bude  
vše v pořádku, můžete jít k odběru.

Opravdu to nebolí a je to bezpečné?

Odběr je bezbolestný a i když se jedná
z hlediska času o náročnější výkon než 
je např. odběr krve, odběr plazmy orga-
nismus dárce méně zatěžuje, protože 
obnova odebraných tekutin a bílkovin 
na původní hodnoty proběhne do
48 hodin. Z tohoto důvodu se mohou 
odběry plazmy provádět častěji než 
odběry plné krve.

Co z toho budu mít?

Kromě dobrého pocitu se můžete 
rozhodnout pro 600 Kč náhradu nebo 
můžete darovat bezpříspěvkově. 
„Bezpříspěvkový“ dárce je ten, který se 
vzdá odměny za vynaložené náklady 
spojené s darováním plazmy. Dostanete 
potvrzení, že jste darovali bezpříspěv-
kově, a pokud chcete uplatnit slevu 
na dani v daňovém přiznání, tak Vám 
zpětně vystaví doklad, který doložíte
k ročnímu vyúčtování. Ať už se roz-
hodnete pro jakoukoli variantu, jedno 
je jasné, darováním krevní plazmy 
zachraňujete lidské životy.

Pokud se rozhodnu darovat krevní 
plazmu, co mám udělat?

Pokud jste se rozhodli, ideální je ob-
jednat se na daný termín, i když v Cara 
Plasma berou i dárce neobjednané. 
Podmínkou ale je, abyste den předem 
dbali na zvýšený příjem tekutin a netuč-
nou stravu. A také žádný alkohol.

Pokud je vám mezi 18 a 60 lety, vážíte 
víc než 50 kg, jste zdraví a máte hodinu 
a půl volného času, neváhejte. Plazmy 
je dlouhodobý nedostatek a potřeba 
neustále roste. Evropa není soběstačná 
v odběrech plazmy pro výrobu krevních 
derivátů a musí se dovážet z USA. 
Objednat se můžete online na
www.darujplazmu.cz nebo emailem na 
brno@caraplasma.cz

Děkujeme, že pomáháte.

inzerce
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T:
Realitní makléř

petr.sedlak@re-max.cz
604 175 762

Petr Sedlák

PF 2020

Děkuji každému, kdo se na mě 
obrátil a dal mi důvěru při prodeji 
své nemovitosti.

Přeji všem občanům obce
Sokolnice hodně pracovních a 
osobních úspěchů v roce 2020

Petr Sedlák
www.petrsedlak-reality.cz

Pracuji s veškerou úctou k Vám i 
Vašemu majetku.

petr.sedlak@re-max.cz

Děkuji každému, kdo se na mě 
obrátil a dal mi důvěru při prodeji 

Přeji všem občanům obce
Sokolnice hodně pracovních a 
osobních úspěchů v roce 2020

www.petrsedlak-reality.cz

Pracuji s veškerou úctou k Vám i 

Permanentia

Certifikace a ocenění

inzerce
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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 930 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 24. 1. 2020. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 2 je 6. 2. 2020.

Kontakt inzerce:  
Andrea Hrdličková, e-mail: hrdlickova@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

ŽLUTÝ PYTEL SBĚRNÝ DVŮR SBĚRNÝ DVŮR SBĚRNÝ DVŮR BĚŽNÁ POPELNICE KOMPOSTÉR, HNOJIŠTĚ

E
T +420

petr.sedlak@re-max.cz

Permanentia

604 175 762

www.re-max.cz/permanentia

Petr Sedlák

Pro svého klienta hledám 
rodinný dům v Sokolnicích

Uvažujete o prodeji rodinného domu?

Pro svého klienta hledám RD ( ne Byt ) přímo v 
Sokolnicích.
Veškerý právní servis zařídím a samozřejmě 
bez provize: Chci jen uspokojit svého klienta.

www.petrsedlak-reality.cz

Hledám nemovitost
v Sokolnicích

inzerce



1/2020     Sokolnický zpravodaj 24

Měsíc PO ÚT ST ČT PÁ SO NE Týden

Le
de

n

1 2 3 4 5 1

6 7 8 9 10 11 12 2

13 14 15 16 17 18 19 3

20 21 22 23 24 25 26 4

27 28 29 30 31 5

Ún
or

1 2 5

3 4 5 6 7 8 9 6

10 11 12 13 14 15 16 7

17 18 19 20 21 22 23 8

24 25 26 27 28 29 9

Bř
ez

en

1 9

2 3 4 5 6 7 8 10

9 10 11 12 13 14 15 11

16 17 18 19 20 21 22 12

23 24 25 26 27 28 29 13

30 31 14

D
ub

en

1 2 3 4 5 14

6 7 8 9 10 11 12 15

13 14 15 16 17 18 19 16

20 21 22 23 24 25 26 17

27 28 29 30 18

Kv
ět

en

1 2 3 18

4 5 6 7 8 9 10 19

11 12 13 14 15 16 17 20

18 19 20 21 22 23 24 21

25 26 27 28 29 30 31 22

Če
rv

en

1 2 3 4 5 6 7 23

8 9 10 11 12 13 14 24

15 16 17 18 19 20 21 25

22 23 24 25 26 27 28 26

29 30 27

Měsíc PO ÚT ST ČT PÁ SO NE Týden

Če
rv

en
ec

1 2 3 4 5 27

6 7 8 9 10 11 12 28

13 14 15 16 17 18 19 29

20 21 22 23 24 25 26 30

27 28 29 30 31 31

Sr
pe

n

1 2 31

3 4 5 6 7 8 9 32

10 11 12 13 14 15 16 33

17 18 19 20 21 22 23 34

24 25 26 27 28 29 30 35

31 36

Zá
ří

1 2 3 4 5 6 36

7 8 9 10 11 12 13 37

14 15 16 17 18 19 20 38

21 22 23 24 25 26 27 39

28 29 30 40

Ří
je

n

1 2 3 4 40

4 6 7 8 9 10 11 41

12 13 14 15 16 17 18 42

19 20 21 22 23 24 25 43

26 27 28 29 30 31 44

Li
st

op
ad

1 44

2 3 4 5 6 7 8 45

9 10 11 12 13 14 15 46

16 17 18 19 20 21 22 47

23 24 25 26 27 28 29 48

30 49

Pr
os

in
ec

1 2 3 4 5 6 49

7 8 9 10 11 12 13 50

14 15 16 17 18 19 20 51

21 22 23 24 25 26 27 52

28 29 30 31 53

Harmonogram svozu odpadů v Sokolnicích pro rok 2020

Plasty – svoz 1× za měsíc

V tento den bude probíhat svoz plastů i popelnic

Popelnice – svoz 1× za 14 dnů

Doporučení pro ukládání odpadů ve sběrném dvoře
• Na sběrný dvůr ukládáme jen vytříděný odpad!
• Odpad ukládáme pouze do označených kontejnerů!
• Nábytek přijímáme pouze v rozloženém stavu.
• Bioodpad (větve atd.) ve skladném stavu.
• Separujte jednotlivé části. Např. lustry – oddělte sklo, kov, elektro.
• Použitý olej, sádlo, tuky ukládáme do určeného kontejneru – do určené nádoby.
• Dbejte pokynů obsluhy sběrného dvora, na požádání předkládejte doklad o trvalém bydlišti.
• Pokud si nejste jisti s uložením odpadu, požádejte o pomoc obsluhu sběrného dvora.
• Motorová vozidla při vjezdu na SSO vypínejte – dbejte na ochranu ovzduší a zdraví všech přítomných.


