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Futsal stále žije
Koronavirus nás vyhnal v zimním období roku 2020 z hal do volné přírody a z důvodů podmáčeného hřiště na spodní 
části bývalých kasáren jsme byli donuceni vybudovat nové tréninkové hřiště ve vrchní části areálu. V době, kdy bylo 
možné trénovat ve volné přírodě, jsme zde mĕli 3× týdnĕ tréninky s dětmi a 1× týdně s veterány. Fotografie jsou  
důkazem toho, že nejsme žádné primadony a jsme schopni hrát za jakýchkoliv podmínek.
S pozdravem FUTSALU ZDAR.  -Luboš Král-
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Okénko do mateřské školy
●  V měsíci prosinci měly všechny děti v mateřské škole 
možnost zhlédnout veselou loutkovou pohádku „O zlobi-
vém andílkovi“.
●  KOŤÁTKA – adventní čas jsme si s dětmi ve třídě 
Koťátka moc pěkně užívali. Začalo to tvořením advent-
ního věnečku a jeho netradičním knoflíkovým zdobením. 
Děti se pilně chystaly na nebeskou návštěvu svatého Mi-
kuláše. Učily se říkanky a písničky a narychlo se polep-
šovaly! Dopadlo to dobře, nikdo neskončil v čertovském 
pytli. Začali jsme se připravovat na blížící se Vánoce. 
Každé Koťátko nakreslilo dopis Ježíškovi a vyráběli jsme 
vánoční přáníčka. Společně jsme si nastrojili vánoční 
stromeček a netrpělivě očekávali nadílku dárečků, které 
nám opravdu Ježíšek přinesl.
Chceme poděkovat našim šikovným rodičům za pomoc 
při výrobě krásných ozdob, kterými jsme společně nastro-
jili náš venkovní vánoční stromeček. Protože nám naše 
tradiční vánoční setkání zhatila covidová opatření, připra-
vili jsme s dětmi pro rodiče malý dárek. Doufáme, že je 
naše „videobesídka“ mile potěšila.
●  KUŘÁTKA – v době adventu přišla konečně nadílka 
bílého sněhu a děti měly velkou radost. Na školní zahradě 

se vozily na bobech z kopečka, stavěly sněhuláky a do 
sytosti se vyřádily. Druhý den již sníh nevydržel a roztál.
O to větší překvapení pro děti bylo, když v pátek 4. pro-
since přišel do naší školky opravdový Mikuláš s andě-
lem a dva opravdoví čerti. Všichni jsme se vešli do velké 
školní jídelny, kde Mikuláš ke všem dětem promlouval 
z bezpečné vzdálenosti a přečetl nám z velké knihy, kdo 
malinko zlobil a komu se daří být správnou holčičkou či 
klukem. Když děti přednesly Mikuláši všechny básničky 
a písničky, Mikuláš je pochválil a nadělil dětem plný vozík 
dárečků. Mikuláši se v naší školce velmi líbilo a slíbil, že 
přijde i příští rok.
V předvánoční době si děti ze třídy Kuřátek vyzdobily vá-
noční stromeček ve třídě, každý den jedno dítě rozbalilo 
jeden balíček z adventního kalendáře. Děti si doma s ro-
diči připravily vánoční ozdoby a přinesly je do MŠ. Děti 
s paními učitelkami vyzdobily velký vánoční stromeček 
venku před hlavním vchodem do MŠ. Také děti natočily 
na video malou vánoční besídku jako překvapení pro 
rodiče. Do třídy Kuřátek přišel dlouho očekávaný Ježí-
šek a děti našly pod vyzdobeným stromečkem ve třídě 
spoustu dárků. To bylo radosti a rozbalování! A jako dá-
reček pro své rodiče děti odnášely domů vlastnoručně 
vyrobený keramický zvoneček na přivolání Ježíška domů.
●  SLUNÍČKA – během prosince jsme si užívali adventní 
doby a snažili se udělat si ji opravdu pohodovou. Nejprve 
za námi přišel Mikuláš se svým andělsko-čertovským do-
provodem a nechal nám i kamarádům z ostatních tříd 
nějaké ty dobroty v balíčcích. Samozřejmě, že jsme ne-
zapomněli „mikulášské návštěvě“ hezky zazpívat a zare-
citovat. V tento den jsme se za pomoci šikovných mami-
nek i my „proměnili“ v malé andílky i čertíky v zábavném 
dopoledni u nás ve třídě. Velkou práci nám dalo zdobení 
stromečku ve třídě, aby na nás Ježíšek náhodou neza-
pomněl, ale nazdobili jsme si i krásný stromeček před 
mateřskou školou, který nám přivezl p. Rudolf Horák, 
a za to mu moc děkujeme. A také děkujeme maminkám 
i tatínkům, kteří pomohli svým dětem s dodáním vánoč-
ních ozdob na tento stromek. Ať už je s dětmi vyráběli 
nebo je zakoupili. Představte si, že na nás ani letos Ježí-
šek nezapomněl a nechal nám jeden prosincový den pod 
stromečkem ve třídě plno skvělých dárečků – her, knížek, 
stavebnic i téměř opravdového iglú, které se nám vážně 
moc líbí! Letos poprvé jsme z důvodu státních protiepi-
demických opatření nemohli uskutečnit předvánoční tvo-
řivé odpoledne s maminkami a tatínky. Aby to nebylo líto 
ani nám ani jim, rozhodli jsme se, že jim pošleme před-
vánočně-vánoční videopozdrav, v němž byl souhrn našich 
předvánočních aktivit a také nechyběla ani vánoční ko-
leda se „sluníčkovými“ muzikanty a zpěváky! Doufáme, 
že se tento pozdrav maminkám i tatínkům líbil.
●  MOTÝLCI – „motýlkové“ děti tvořily betlém a chytaly 
kapříky. Radovaly se z dárků od Ježíška. S vánočním stro-
mečkem se rozloučily coby Tři králové a poté stromeček 
odstrojily.

My Tři králové jdeme k Vám,
štěstí, zdraví, vinšujem Vám…

… a nejen Tři králové, ale také všechny děti z mateřské 
školy včetně jejích zaměstnanců!!! ■

Koťátka

Koťátka
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Slavnostní vítání nových občánků 
Navzdory epidemii koronaviru se nám v roce 2020 po-
dařilo uspořádat ve třech termínech 5 vítání občánků 
a přivítali jsme celkem 15 malých občánků, z toho 8 dětí 
narozených v roce 2019.
Pozváno bylo 20 dětí, jeden občánek se mezitím odstě-
hoval, čtyři se vítání nezúčastnili.
V roce 2021 ještě musíme přivítat 11 dětí narozených 
v roce 2020 a doufáme, že jich v letošním roce hodně 
přibyde.
Představujeme vám nové občánky obce Sokolnice přiví-
tané v roce 2020.

-Jana Brabcová, matrika a evidence obyvatel-

Motýlci

Motýlci

Motýlci
Sluníčka
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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři sokolnického zpravodaje, dovolte mi, abych vám všem na úvod popřál do roku 
2021 především pevné zdraví, spousty životní energie a optimismu, abychom tuto nelehkou dobu společně zvládli. 
Já pevně věřím v to, že to dokážeme, a že nám všem bude už konečně líp… 
Prostřednictvím tohoto lednového vydání sokolnického zpravodaje si vás dovolím informovat o tom, které projekty 
se nám na obci povedlo zrealizovat v loňském roce, a následně si řekneme něco o tom, co nás čeká pro letošní rok. 

REALIZOVANÉ PROJEKTY ROKU 2020
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 byla tvořena původní štětovou vozovkou, která 
byla silně poškozena druhotnými zásahy při pokládání 
inženýrských sítí. Další místa poškození byla zasypána 
jen zeminou, která byla hutněna pouhým pojezdem. 
Zpevněné plochy nebyly jednoznačně vymezeny a nava-
zovaly na rovněž narušený povrch přilehlé komunikace 
ulice Zámecká. Zachovalá část štětové konstrukce vo-
zovky byla ponechána, povrch nových částí byl zrealizo-
ván z betonové zámkové dlažby. Rekonstrukce této ulice 
v sobě zahrnovala i výstavbu chodníku vedeného sever-
ním směrem až ke vstupu do zámeckého parku a dále 
část chodníku od barokní sýpky po nástupiště přilehlé 
autobusové zastávky. Součástí projektu byly nezbytné 
přeložky inženýrských sítí – přípojka dešťové kanalizace, 
přeložka veřejného osvětlení a přeložka místního roz-
hlasu. Projekt byl úspěšně zrealizován a ukončen v srpnu 
2020 a stavba byla zkolaudována v 11/2020. Celkové 
náklady na stavbu měly být 4.595.397 Kč, ale v rámci 
realizace došlo k úspoře a výsledná cena byla 4.292.805 
Kč. Na tento projekt obec čerpala dotaci z IROP ve výši 
1.330.000 Kč.

OPRAVA VODOJEMU V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN 
POD MOHYLOU – cílem projektu bylo uvést VDJ do ta-
kového technického stavu, aby odpovídal podmínkám 
a požadavkům provozovatele – VaS Brno – venkov. Z VDJ 
bude zachováno zásobování vojenského prostoru, a to 

jak pitnou, tak i požární vodou a nově bude vybudována 
odbočka pro zásobování budov firmy EUPHRASIA s.r.o. – 
budoucí „Dům s pečovatelskou službou v místě bývalého 
vojenského areálu Sokolnice, Stará hora“. V rámci pro-
jektu došlo k sanaci obou komor vodojemu a technické 
místnosti s ATS. Dále byla provedena výměna a úprava 
trubních rozvodů. Bylo provedeno oddělení obou komor 
VDJ tak, aby mohla být 1 komora funkční v případě oprav 
té druhé. Instalováno bylo měření a regulace k zabezpe-
čení hlídání provozních hladin v komorách VDJ a porucho-
vých stavů. V neposlední řadě došlo k novému provedení 
izolací, opravě vnějšího pláště budovy VDJ, jeho zateplení 
a rekonstrukci střechy. Celkové náklady na realizaci to-
hoto projektu činily Kč 4.119.106,54.

ROZVOJ MÍSTNÍHO HŘBITOVA – hřbitov v Sokolnicích 
má svou nezaměnitelnou atmosféru, která je dána jeho 
umístěním mimo obec – naproti zámecké oboře. Cílem 
byla celkové kultivace prostoru a další vymezení míst pro 
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jednohroby, dvojhroby, urnové hroby, umístění kolumbá-
ria, doplnění zeleně, obnova mobiliáře. Byla provedena 
oprava obvodové zdi hřbitova, oprava fasády márnice 
(včetně doplnění svislé hydroizolace a výměny 3 ks oken 
v její zadní části), výměna záhonových obrubníků oddělu-
jících mlatové cesty od travnatých ploch, oprava chodníků 
(včetně uložení chrániček pro budoucí osvětlení hřbitova) 
a oprava štětových cest. Koncem měsíce listopadu byla 
dokončena výstavba kolumbária a v měsíci prosinci dopl-
něna výsadba stromů a keřů. Celkové náklady na rozvoj 
místního hřbitova dosáhly výše 1.262.000 Kč. 

DOPLNĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ NA DĚTSKÁ HŘIŠTĚ – pod-
mínka dotace. Naše obec se v předchozích dvou letech 
neúspěšně ucházela u Ministerstva pro místní rozvoj 
o možnost doplnit dětská hřiště v Sokolnicích o nové 
herní prvky. Teprve v loňském roce jsme byli s naší žá-
dostí úspěšní a mohli jsme tuto investici zrealizovat. 
Nutno podotknout, že herní prvky v minulosti vybíraly 
samy děti ze třetích a čtvrtých tříd, kdy hlasovaly pro jed-
notlivé atrakce. V měsíci srpnu pak firma Tewiko osadila 
na dětská hřiště U Husara, U Bednárny a na ul. Nová cel-
kem 6 herních prvků. Celkové náklady na realizaci byly 
vyčísleny na 614.292 Kč, kdy z MMR jsme obdrželi do-
taci ve výši 430.005 Kč a z vlastních zdrojů jsme uhradili 
184.287 Kč. Mimo to obec plánuje, že na dětské hřiště 
U Husara ještě na jaře umístí kryté pískoviště, aby i ty 
nejmenší děti měly možnost vyžití.

REKONSTRUKCE STŘECHY HASIČSKÉ ZBROJNICE – na 
podzim roku 2019 začalo zatékat do budovy požární 
zbrojnice JSDH Sokolnice, neboť došlo k porušení povr-

chové úpravy střechy vlivem jejího opotřebení a klima-
tických podmínek. Na počátku měsíce září pokrývačská 
firma zahájila práce na její renovaci. Byly položeny dva 
živičné pásy (s ohledem na stavebně-technické řešení 
stropu nešlo na střechu použít fólii), které by problém 
se zatékáním měly dlouhodobě vyřešit. Opravu střechy 
finančně podpořil JMK, který obci poskytl dotaci ve výši 
256.000 Kč.

CYKLOSTEZKY SOKOLNICE–KOBYLNICE a SOKOLNICE– 
TELNICE – stavba, která byla započata již v roce 2019 
a byla úspěšně dokončena v 8/2020. Dne 10. září 2020 
proběhlo její slavnostní otevření. V rámci tohoto projektu 
byly zbudovány dva úseky na katastru naší obce. Úsek 
Sokolnice–Kobylnice v délce 879 m a Sokolnice–Telnice 
v délce 693 m. Celkové finanční náklady v úseku Sokol-
nice–Kobylnice činily 4.046.098 Kč, kdy 3.641.488 Kč 
bylo hrazeno z dotace, a spoluúčast obce byla 404.609 Kč; 
Celkové finanční náklady v úseku Sokolnice–Telnice činily 
6.114.923 Kč, kdy 5.503.431 Kč bylo hrazeno z dotace, 
a spoluúčast obce byla 611.492 Kč. Zájem nejenom cyk-
listů, ale i dalších uživatelů cyklostezky byl enormní už 
před samotným oficiálním uvedením do provozu. Jsme 
velmi rádi, že se v Sokolnicích a okolních obcích, jež pa-
tří k metropolitní oblasti druhého největšího města v ČR, 
podařilo vytvořit ekologickou alternativu dopravní sítě pro 
všechny, kteří nepoužívají motorová vozidla. 

REKONSTRUKCE POVRCHU V UL. ULIČKA – na konci 
měsíce října započala rekonstrukce povrchu komunikace 
v ul. Ulička, vč. komunikace navazující na cyklostezku ve 
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směru na Telnici (u garáží). V této ulici již byly položeny 
všechny inženýrské sítě. Byla tedy provedena výměna as-
faltového povrchu po celé délce ulice a části obrub. Dále 
byla zrekonstruovaná část stávajícího chodníku před ne-
movitostmi. Stavba byla ukončena na počátku měsíce 
prosince. Její náklady činily Kč 875.344,45.

OPRAVA KOMUNIKACE U SV. JÁNA – předmětem této 
stavby byla výměna povrchu komunikace ze žulových 
kostek za zámkovou dlažbu u Sběrného střediska od-
padů. Tato rekonstrukce navázala na nově vzniklou uliční 
část, kde fa Quba provádí výstavbu RD. Stavba započala 
v září a ukončena byla v listopadu. Celkové výdaje na re-
konstrukci povrchu komunikace byly 918 846 Kč.

PLÁNOVANÉ PROJEKTY PRO ROK 2021
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. 
Plánované projekty roku 2021

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U HŘBITOVA – cílem realizace 
tohoto projektu je zbudování oboustranné autobusové 
zastávky „U Hřbitova“. Projekt obsahuje zřízení zálivu au-
tobusové zastávky vlevo – a zastávky na jízdním pruhu 
vpravo – ve směru na Sokolnice, nástupišť zastávek, 
chodníku a místa pro přecházení, vč. osvětlení. Prosto-
rové 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 vo-
zidlo (autobus) nezasahovalo do rozhledového trojúhel-
níku v místě napojení účelové komunikace parku na sil-
nici III/4183. Účelem vybudování autobusových zastávek 
u hřbitova je snaha obce o zvýšení dostupnosti tohoto 
prostoru a zajištění komfortu cestujících – návštěvníků 
hřbitova. Silnicí je vedena jedna linka hromadné autobu-
sové dopravy č. 151 s 11 spoji v každém směru ve vše-
dní den. Stavba již započala a ukončena by měla být do 
30. května 2021. Celkové náklady jsou smluvně stano-
veny na Kč 5.049.425,65, kdy 700.000 Kč by obec měla 
získat z dotace IROP.

REKONSTRUKCE POVRCHU ULICE TUŘANSKÁ – povrch 
asfaltové komunikace v ul. Tuřanská je dlouhodobě v ža-
lostném stavu. Obec předpokládala, že spol. E.ON pro-
vede v této ulici kabelizaci NN a následně poté komuni-
kaci i chodníky opraví. Ke kabelizaci však nedochází a ani 
v brzké době nedojde, proto se obec rozhodla opravu po-
vrchu komunikace dále neodkládat. Aktuálně byla uza-
vřena SoD se spol. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 
závod Dopravní stavby MORAVA, která stavbu zahájí dle 
klimatických podmínek na přelomu března a dubna le-
tošního roku. Náklady na provedení rekonstrukce budou 
dle smlouvy o dílo činit Kč 1.154.887,69.

REKONSTRUKCE ULICE NIVA – v rámci rekonstrukce této 
ulice dojde k jejímu osovému rozdělení na dvě stejné 

poloviny. Uprostřed ulice Niva je navržena vozovka šířky 
4,0 m. Po obou stranách vozovky jsou navrženy par-
kovací pásy šířky 2,0 m a za nimi chodník šířky 1,5 m. 
Mezi chodníkem a domy bude zelený pás šířky 1,3 m až 
1,4 m. Celkem je navrženo 21 parkovacích míst vpravo 
a 17 parkovacích míst vlevo. V místech vjezdů k nemovi-
tostem bude parkovací pás rozdělen. Vlastní vjezd bude 
odlišen dlažbou jiné barvy. Šířka vjezdů k nemovitostem 
je navržena min. 2,5 m před nemovitostí a 3,5 m ve vo-
zovce, což je délka přerušení parkovacího pásu. Šířka 
vjezdů 3,5 m je navržena s ohledem na manipulační pro-
stor při vjezdu k nemovitosti. Po obou stranách vozovky 
za parkovacím pásem jsou navrženy chodníky. Chodníky 
jsou v šířce 1,5 m. Od parkovacího pásu budou odděleny 
silničním obrubníkem zvýšeným o 10 cm nad přilehlou 
hranou. Po druhé straně chodníku bude osazen chod-
níkový obrubník zvýšený o 6 cm nad přilehlou hranou  
chodníku.
Mezi chodníkem a nemovitostmi jsou plánovány zelené 
pásy. Šířka pásu bude cca 1,3 m až 1,4 m, dle šířky ulič-
ního prostoru. Také podél některých domů je v současné 
době ještě pruh dlaždic nebo oblázků z důvodu izolace 
jednotlivých domů. Tyto pruhy podél těchto domů zůsta-
nou zachovány bez zásahu. Tam, kde tyto pruhy nejsou, 
bude podél domů osazena nopová folie z důvodu izolace. 
Zemina v zeleném pásu po levé straně vozovky se před-
pokládá, že je nehumózní. Tato zemina bude odtěžena 
min. do hloubky 100 mm a nahrazena humózní vrstvou. 
Zemina v zelených pásech bude nakypřena a zelené pásy 
budou zatravněny parkovým travním semenem, popř 
bude obcí provedena výsadba keřů či trvalek dle dohody 
s majiteli nemovitostí. Předpokládané náklady na reali-
zaci jsou projektantem vyčísleny na Kč 7.238.954,51. Se 
zahájením realizace je počítáno v I. polovině letošního 
roku. 

REKONSTRUKCE I.NP OÚ – řeší stavební úpravy budovy 
1.NP budovy obecního úřadu v Sokolnicích. Navrhované 
stavební úpravy navazují na rekonstrukci 2.NP a obřadní 
síně, která byla provedena v roce 2018. Jedná se o re-
konstrukci povrchů centrální chodby v 1.NP obecního 
úřadu, drobnou dispoziční úpravu sociálních zařízení vč. 
výměny obkladů a dlažeb. Z hlediska dispozičních úprav 
bude zvětšena stávající místnost pro uklízečku, kde bude 
nově umístěna kopírka. Současně budou v celém půdo-
rysu 1.NP vyměněny dveřní zárubně a dveřní křídla. Z hle-
diska elektroinstalace budou v celém 1.NP vyměněna 
svítidla a sjednoceny vypínače a zásuvky.
Vyměněny budou též zařizovací předměty, na sociál-
ním zařízení budou nahrazeny stávající topná tělesa 
novými a sociální zařízení bude doplněno o podtlakové 
odvětrání. Náklady na realizaci projektant vyčíslil na 
Kč 2.213.539,54. Se zahájením realizace je počítáno 
v II. polovině letošního roku. 

DEMOLICE OBJEKTU BÝVALÉ ČERPACÍ STANICE U RYB-
NÍKA – stavba se skládá z jednoho stavebního objektu – 
jednopodlažní budovy a přečerpávacích jímek mimo sa-
motnou budovu. Bourací práce se týkají celého objektu, 



1/2021     Sokolnický zpravodaj 8

včetně zmíněných přečerpávacích jímek a zbytku oplo-
cení včetně vjezdových bran. Objekt bude rozbourán po-
stupně. Rozebere se střešní plášť, následně dojde k vyře-
zání vnitřního portálového jeřábu. Poté bude odstraněn 
strop a ubouráváno stojné obvodové zdivo, následně 
monolitická část stavby pod úrovní terénu a podlahové 
konstrukce vč. základů. Veškerý vybouraný materiál bude 
odvezen na řízené skládky. Náklady na revitalizaci tohoto 
prostoru byly projektantem stanoveny na 4.052.853 Kč. 
Se zahájením realizace je počítáno v II. polovině letoš-
ního roku.

VÝSADBA STROMŮ OKOLO CYKLOSTEZEK – v řeše-
ném území je zachována část původních dřevin, na 
různých částech parcel v různé míře a skladbě. Nejčas-
těji se jedná o javory, hlohy, ovocné dřeviny, atd.. Vět-
šina plochy je ale bez vegetace a bez stromů. Druhová 
skladba nových výsadeb vychází z lokálních podmínek  
a možností, jejími záměrem je zachovat charakter lo-

kalit s vysokým podílem ovocných dřevin. Popřípadě je 
o další původní druhy doplnit. Navrhovaný sortiment je 
pestrý s různými ovocnými i okrasnými druhy vhodnými 
pro dané klimatické podmínky. Všechny navržené dřeviny 
jsou domácí, původní, medonosné a vhodné do míst-
ních podmínek. Díky novým výsadbám dojde ve všech 
lokalitách ke zvýšení biodiverzity a rozšíření druhového 
spektra dřevin. Celkem dojde k výsadbě 81 ks stromů. 
Náklady na projekt činí 301.895 Kč, kdy 249.500 Kč 
bude hrazeno z dotace SFŽP a 52.395 Kč z rozpočtu  
obce.
 
Vážení spoluobčané, 
snažil jsem se vám předložit hrubý výčet toho, co na obci 
pro letošní rok plánujeme. Jak jsem již na úvod prezen-
toval, nejsou to všechny akce, které nás letos čekají. 
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  čtvrtek  dne  10.  prosince  2020  se  v  18.00  hodin  
v Základní  škole Sokolnice uskutečnilo  veřejné  zase-
dání Zastupitelstva obce. Projednány byly tyto body:

●  Rozpočet obce na rok 2021 
Návrh rozpočtu byl opakovaně projednán radou obce. 
Finanční výbor jej projednal dne 3. prosince 2020 a do-
poručil ke schválení. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na 
úřední desce Obecního úřadu Sokolnice (a na www.so-
kolnice.cz) od 24. listopadu 2020 do 15. prosince 2020. 
Rada doporučila zastupitelstvu svěřit radě pravomoc pro-
vádět rozpočtová opatření v průběhu roku 2021 v plném 
rozsahu dle § 16 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rada 
taktéž doporučila zastupitelstvu uložit starostovi zabez-
pečit provedení veškerých účetních a finančních operací 
souvisejících s přijetím dotací a s rozhodnutími orgánů 
obce v období od 11. prosince 2020 do 31. prosince 
2020 s tím, že příslušná rozpočtová opatření a změny 
rozpisu rozpočtu budou provedeny v měsíci lednu 2021 
a budou zapracovány do evidence a finančních výkazů za 
rok 2020. Vzhledem k tomu, že součástí rozpočtu obce je 
i příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím, doporu-
čila rada stanovit závazné využití tohoto příspěvku. 
Zastupitelstvo obce schválilo předložený návrh rozpočtu 
obce Sokolnice na rok 2021.
●  Žádost o odprodej části pozemku p.č. 1749/91
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p.č. 1749/91 
o výměře 1.408 m2, ostatní plocha. Společnost E. ON 
Distribuce, a.s. požádala o odprodej jeho části o výměře 
25 m2 na stavbu nové kioskové trafostanice. O žádosti 
již jednalo ZO dne 14. března 2017 a schválilo záměr 
prodeje za cenu 1.000 Kč/m2. Obec si nechala vyhoto-
vit znalecký posudek, kde znalec stanovil aktuálně tržní 
cenu pozemku na 87.500 Kč. Záměr prodeje byl zveřej-
něn na úřední desce od 7. září 2020 do 25. září 2020. 

Od 1. ledna 2021 dochází u žadatele ke změně názvu ob-
chodní firmy a změně jejího sídla s identifikačními údaji: 
EG.D., a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 
602 00 Brno, IČO: 28085400. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že zá-
měr prodeje výše uvedeného pozemku byl zveřejněn 
zákonným způsobem od 7. září 2020 do 25. září 2020. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo prodej části po-
zemku p.č. 1749/91 o výměře 25 m2, ostatní plocha, 
zeleň, nově označenou geometrickým plánem číslo 
1667-3113/2020, jako pozemek p.č. 1749/94 o výměře 
25 m2, v k. ú. Sokolnice, za těchto podmínek:
Prodávající: Obec Sokolnice
Kupující: E. ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 
370 01 České Budějovice, respektive právní nástupce 
spol. EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 
602 00 Brno. 
Kupní cena: 87.500 Kč bez DPH. Prodej 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 hod-
noty v platném znění. Celá kupní cena bude uhrazena 
nejpozději do 30 dnů ode dne provedení vkladu do ka-
tastru nemovitostí. Kupující uhradí správní poplatek za 
řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí.
●  Sdružení obcí a svazku obcí 
Obci Sokolnice byla nabídnuta možnost stát se členem 
Sdružení obcí a svazku obcí, z.s. (dále jen „Spolek“). 
Spolek je jedním ze společníků Svazu VKMO s.r.o. (dále 
jen „SVKMO“), který byl založen v roce 1999. Zakládají-
cími společníky SVKMO se staly výhradně svazky měst 
a obcí. SVKMO je jediným akcionářem společnosti VAS, 
a.s., funkci akcionáře vykonává tak, aby byly vytvářeny 
podmínky pro obnovu a rozvoj vodohospodářské infra-
struktury a současně bylo dosahováno optimalizovaných 
provozních nákladů. Vnitřní organizace Spolku, práva 



Sokolnický zpravodaj     1/2021 9

a povinnosti členů i volených orgánů spolku se stano-
vami. Členství ve Spolku vzniká na základě rozhodnutí 
představenstva o písemné přihlášce uchazeče o členství 
ve Spolku. Na členství ve Spolku není právní nárok. Roční 
členský příspěvek představuje částku odpovídající jedno-
násobku počtu obyvatel napojených na vodovod pro ve-
řejnou potřebu. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo, aby se obec 
Sokolnice stala členem spolku Sdružení obcí a svazku 
obcí, z.s. 
●  Změna zřizovací listiny MŠ Sokolnice 
Ředitelka MŠ Sokolnice požádala radu obce o souhlas 
s přijímáním peněžitých i materiálních darů bez finanč-
ního omezení. Dle článku f) bodu B odst. 1b) zřizovací 
listiny Mateřské školy Sokolnice, okres Brno-venkov, pří-
spěvková organizace, může MŠ nabývat do svého vlast-
nictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro 
které byla zřízena, a to darem s předchozím písemným 
souhlasem zřizovatele. Po konzultaci se spol. AUDI – 
DANĚ spol. s r.o., by tato žádost měla být řešena dodat-
kem ke zřizovací listině MŠ Sokolnice, který musí schválit 
zastupitelstvo obce. RO projednávání žádosti přerušila 
a uložila starostovi předložit na nejbližšími zasedání za-
stupitelstva obce k projednání dodatek ke zřizovací lis-
tině Mateřské školy Sokolnice, okres Brno-venkov, pří-
spěvková organizace.
RO navrhla doplnit Článek f) bodu B odst. 1b) zřizovací 
listiny MŠ Sokolnice o níže uvedený text:
„…předchozí písemný souhlas musí být pro každý jed-
notlivý právní úkon s výjimkou peněžitého neúčelového 
daru do 20.000 Kč. Tímto dodatkem ke Zřizovací listině 
poskytuje zřizovatel předchozí souhlas pro přijetí finanč-
ních darů účelově neurčených do výše 20.000 Kč a jed-
notlivý dar. Příspěvková organizace je rovněž oprávněna 
nabývat darem bez předchozího souhlasu zřizovatele 
majetek v pořizovací ceně do 5.000 Kč v případě, že se 
jedná o účelový dar určený k přímé spotřebě pro děti 
a žáky jako spotřební materiál k výuce, dary do soutěží 
a podobně“. 
ZO schválilo Dodatek číslo 3 ke zřizovací listině Mateřské 
školy Sokolnice.
●  Změna Zřizovací listiny ZŠ Sokolnice 
Ředitel ZŠ Sokolnice požádal o změnu zřizovací listiny 
Základní školy Sokolnice, okres Brno-venkov, příspěv-
kové organizace týkající se přijímání peněžních i mate-
riálních darů. Dle článku f) bodu B odst. 1b) zřizovací 
listiny Základní školy Sokolnice, okres Brno-venkov, pří-
spěvková organizace, může ZŠ nabývat do svého vlast-
nictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro 
které byla zřízena, a to darem s předchozím písemným 
souhlasem zřizovatele. RO navrhla doplnit Článek f) bodu 
B odst. 1b) zřizovací listiny ZŠ Sokolnice o níže uvedený  
text:
„…předchozí písemný souhlas musí být pro každý jed-
notlivý právní úkon s výjimkou peněžitého neúčelového 
daru do 20.000 Kč. Tímto dodatkem ke Zřizovací listině 
poskytuje zřizovatel předchozí souhlas pro přijetí finanč-
ních darů účelově neurčených do výše 20.000 Kč a jed-
notlivý dar. Příspěvková organizace je rovněž oprávněna 

nabývat darem bez předchozího souhlasu zřizovatele 
majetek v pořizovací ceně do 5.000 Kč v případě, že se 
jedná o účelový dar určený k přímé spotřebě pro děti 
a žáky jako spotřební materiál k výuce, dary do soutěží 
a podobně“. 
ZO schválilo Dodatek číslo 3. ke zřizovací listině Základní 
školy Sokolnice.
●  Návrh na změnu územního plánu 
Obec obdržela návrh na změnu územního plánu obce So-
kolnice u pozemku v lokalitě Hrubé louky. Pozemek je sou-
časně v platném územním plánu veden jako plocha pro 
zahrádkářskou zeleň bez výstavby objektů pro rekreaci. 
Žadatel navrhuje změnu využití ploch  na plochu bydlení 
v rodinných domech. Lokalita se nalézá ve vyhlášeném 
záplavovém pásmu Q100. Z tohoto důvodu je jakákoliv 
výstavba objektů pro bydlení či rekreaci nevhodná, což ve 
svém vyjádření konstatuje i Odbor výstavby, odd. územ-
ního plánování a památkové péče. Rada dále konstatuje, 
že v předmětné lokalitě není zbudovaná infrastruktura 
a v současné době není mj. ani pro tuto lokalitu volná 
kapacita na ČOV. 
ZO neschvaluje návrh na pořízení změny územního plánu 
obce Sokolnice spočívající ve změně využití ploch u po-
zemku k.ú Sokolnice ze současné plochy „zahrádkářské 
zeleně“ na plochu „bydlení v rodinných domech“.
●  DPP na digitalizaci smluv 
Obec zakoupila licenci na programové vybavení SMLOUVY. 
Jedná se o aplikaci na evidenci a správu smluv různého 
charakteru (kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací 
smlouvy a další), včetně jejich dodatků. S touto aplikací 
lze jednoduše sledovat lhůty a smluvní závazky vyplývající 
z dané smlouvy. Nyní je třeba všechny smlouvy do tohoto 
programu vložit. Rada obce doporučuje uzavřít dohodu 
o provedení práce na digitalizaci smluv s Ing. Jarmilou 
Šustrovou. S ohledem na skutečnost, že Ing. Šustrová je 
zastupitelkou obce, je nutné, aby tento pracovně-právní 
vztah schválilo ZO.
Zastupitelstvo obce Sokolnice, v souladu s ustanovením 
§ 84, odst. 2, písm. p), zák. č. 128/2000 Sb., schválilo 
uzavření dohody o provedení práce (digitalizace smluv) 
mezi obcí Sokolnice a Ing. Jarmilou Šustrovou.
●  Žádost o odprodej části pozemku p.č. 767/1 
Při revizi katastru obce bylo zjištěno, že stavby na po-
zemku p.č. 771, jsou z části postaveny na obecním po-
zemku p.č. 767/1. Z tohoto důvodu požádali majitelé 
výše uvedených staveb obec o odprodej části obecního 
pozemku 767/1, na které stavby stojí. Jedná se o výměru 
18 m2. Záměr zcizení obecního pozemku byl zveřejněn 
9. listopadu 2020 do 30. listopadu 2020.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr pro-
deje byl zveřejněn zákonným způsobem od 9. listopadu 
2020 do 30. listopadu 2020 a schválilo prodej části 
pozemku p.č. 767/1, o výměře 18 m2, ostatní plocha, 
za cenu 3.500 Kč/m2 bez DPH. Prodej je osvobozen 
od DPH v případě, že splňuje podmínky pro osvobození 
dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hod-
noty v platném znění. V opačném případě bude prodej 
zatížen DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z při-
dané hodnoty v platném znění. Celá kupní cena bude 
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uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Kupu-
jící uhradí náklady na sepis kupní smlouvy a správní 
poplatek za řízení o povolení vkladu práv do katastru  
nemovitostí.
●  Podání žádostí o poskytnutí dotace 
Rada navrhuje podat žádost o poskytnutí dotace z dotač-
ního programu MMR – Podpora obnovy místních komu-
nikací, a to konkrétně na rekonstrukci ulice Niva, která 
by se měla realizovat v příštím roce, a dále podat žádost 
o poskytnutí dotace z dotačního programu MMR – Re-
konstrukce a přestavba veřejných budov, a to konkrétně 
na rekonstrukci I. NP OÚ Sokolnice.
Zastupitelstvo obce Sokolnice odsouhlasilo podání žá-
dosti o poskytnutí dotace z dotačního programu MMR – 
Podpora obnovy místních komunikací, na rekonstrukci 
ulice Niva.
Dále Zastupitelstvo obce Sokolnice odsouhlasilo podání 
žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu MMR – 
Podpora rozvoje regionů 2019+ pro rok 2021, Podpro-
gram 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, 
Výzva č. 1/2021/117D8210, Dotační titul 117D8210E 
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
●  Nabídka na odkup 

pozemků p.č. 1696/32 a 1696/46
Obec obdržela nabídku na odkup pozemku p.č. 1696/32, 
ostatní plocha, o výměře 835 m2 a pozemku p.č. 
1696/46, ostatní plocha, o výměře 772 m2. Pozemky 
jsou zapsány na LV 1955, k.ú. Sokolnice. Celkově se 
jedná o 1.607 m2. Majitel po jednání se starostou obce 
(kdy došlo ke snížení původně navrhované kupní ceny) 
nakonec nabídl pozemky k odprodeji za 2.100 Kč/m2 
(celkem 3.374.700 Kč). 
ZO odsouhlasilo zakoupení pozemku p.č. 1696/32 a po-
zemku p.č. 1696/46 v k.ú. Sokolnice. 

Zprávy z Rady
●  Schválení rozpisu rozpočtu na rok 2021
Radě obce byl předložen návrh rozpisu rozpočtu na rok 
2021. Rozpis vychází z rozpočtu obce schváleného zastu-
pitelstvem dne 10.12.2020.
RO schválila předložený návrh rozpisu rozpočtu na rok 
2021.
●  Zápis do kroniky obce za rok 2019
Kronikářka obce pí Čermáková předložila radě obce ná-
vrh textů, které navrhuje zaznamenat do místní kroniky. 
RO uložila všem radním, aby do 1. prosince 2020 zaslali 
své připomínky k návrhu textů pro zápis do kroniky sta-
rostovi obce na e-mail: starosta@sokolnice.cz. Tyto připo-
mínky byly nyní projednány.
RO schválila aktualizovanou podobu návrhu zápisu do 
kroniky obce za rok 2019 a uložila kronikářce obce pro-
vést zápis do kroniky za rok 2019, v termínu nejpozději 
do 28. února 2021.
●  Rozpočet MŠ na rok 2021 
Radě obce byl předložen návrh rozpočtu Mateřské školy 
Sokolnice (dále jen také „MŠ“) na rok 2021. Návrh roz-
počtu MŠ byl zveřejněn (v souladu s metodickým výkla-

dem MF ČR zveřejněným ve „Zprávách Ministerstva fi-
nancí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů 
číslo 02/2017“ ze dne 15. února 2017) po dobu nej-
méně 15 dnů, a to až do doby projednávání radou obce.
Rada obce schválila rozpočet Mateřské školy Sokolnice 
na rok 2021. 
●  Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Sokolnice
Radě obce byl předložen návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu Mateřské školy Sokolnice (dále jen také „MŠ“) 
na léta 2022–2023. Návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu MŠ byl zveřejněn (v souladu s metodickým vý-
kladem MF ČR zveřejněným ve „Zprávách Ministerstva 
financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů 
číslo 02/2017“ ze dne 15. února 2017) po dobu nej-
méně 15 dnů, a to až do doby projednávání radou obce.
Rada obce schválila střednědobý výhled rozpočtu Mateř-
ské školy Sokolnice na léta 2022–2023. 
●  Pracovní poměr – 

p. Šormová, p. Svoboda a p. Knotková
RO byl předložen návrh na uzavření pracovní smlouvy 
s pí Šormovou, p. Svobodou a pí Knotkovou na úklid 
veřejného prostranství a údržbu zeleně s nástupem od 
1. ledna 2021. 
RO odsouhlasila uzavření pracovní smlouvy s pí Šormo-
vou a p. Svobodou na úklid veřejného prostranství a ze-
leně s nástupem od 1. ledna 2021. Dále RO schválila 
uzavření pracovní smlouvy s pí Knotkovou na úklid ve-
řejného prostranství, na dobu určitou – do 31. prosince 
2021, s nástupem od 1. ledna 2021. 
●  Výsadby na hřbitově
RO byla předložena cenová nabídka na realizaci výsa-
deb dřevin a úpravy stávajících výsadeb na hřbitově 
v Sokolnicích. 
RO odsouhlasila cenovou nabídku na realizaci výsadeb 
dřevin a úpravy stávajících výsadeb na hřbitově v Sokolni-
cích, které by měly být provedeny ještě v měsíci prosinci. 
●  Mobilní rozhlas
RO byla předložena nabídka na poskytování služeb komu-
nikačního systému Mobilní rozhlas „MINI“ ZDARMA, který 
pomáhá samosprávám modernizovat řízení a komunikaci 
s obyvateli. Systém propojení s webovými stránkami (au-
tomatické zprávy e-mailem, do aplikace a na webový pro-
fil) je k dispozici pro všechny typy komunikace. Licence 
dále obsahuje celý systém pro účely krizové komunikace. 
Krizovou komunikací se rozumí informování o těchto si-
tuacích: epidemie, karantény, živelné pohromy (povodně, 
sesuvy půdy, vichřice, orkány, zemětřesení) a rozsáhlé 
požáry.
RO odsouhlasila pořízení aplikace Mobilní rozhlas „MINI“ 
ZDARMA od společnosti Neogenia, s.r.o., Hybešova 42, 
602 00 Brno, IČO: 29198950. 
●  E.ON – VB rozš. NN areál po vojsku
RO v minulosti schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene na stavbu nazvanou „Sokolnice, 
rozš. NN, Obec areál po vojsku“. Nyní společnost E.ON 
Distribuce, a.s., zastoupená společností MDP GEO, s.r.o., 
předložila ke schválení návrh smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. HO-014330065440/001 mezi společností 
E.ON a obcí Sokolnice.
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RO schválila text a uzavření předloženého návrhu smlouvy 
o zřízení věcného břemene č. HO-014330065440/001.
●  Rekonstrukce mostu na ul. Zámecká
RO na své schůzi dne 1. prosince 2020 schválila zpra-
cování studie rekonstrukce mostního objektu na ul. Zá-
mecká, včetně předložení cenové nabídky na její reali-
zaci. Nyní spol. VIAPONT, s.r.o. předložila tuto cenovou 
nabídku na její vyhotovení. 
RO schválila předloženou cenovou nabídku na zpracování 
studie rekonstrukce mostního objektu na ul. Zámecká od 
spol. VIAPONT, s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno. 
●  Rozpočet ZŠ na rok 2021
Radě obce byl předložen návrh rozpočtu Základní školy 
Sokolnice (dále jen také „ZŠ“) na rok 2021. Návrh roz-
počtu ZŠ byl zveřejněn (v souladu s metodickým výkla-
dem MF ČR zveřejněným ve „Zprávách Ministerstva fi-
nancí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů 
číslo 02/2017“ ze dne 15. února 2017) po dobu nej-
méně 15 dnů, a to až do doby projednávání radou obce.
Rada obce schválila rozpočet Základní školy Sokolnice 
na rok 2021. 
●  Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ
Radě obce byl předložen návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu Základní školy Sokolnice (dále jen také „ZŠ“) na 
léta 2022–2023. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
ZŠ byl zveřejněn (v souladu s metodickým výkladem MF 
ČR zveřejněným ve „Zprávách Ministerstva financí České 
republiky pro finanční orgány obcí a krajů číslo 02/2017“ 
ze dne 15. února 2017) po dobu nejméně 15 dnů, a to až 
do doby projednávání radou obce.
Rada obce schválila střednědobý výhled rozpočtu Zá-
kladní školy Sokolnice na léta 2022–2023. 
●  VAS – smlouva o spolupráci
Vodárenská akciová společnost, a.s. předložila radě 
smlouvu o spolupráci, jejímž předmětem je úprava vzá-
jemných práv a povinností v souvislosti s umístěním 
souboru technických zařízení a prvků na objektu VDJ So-
kolnice umožňujících sběr dat a odesílání dat sloužících 
k ochraně objektu. 
RO odsouhlasila text a uzavření smlouvy o spolupráci 
se spol. Vodárenská akciová společnost, a.s., se sídlem 
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno a uložila sta-
rostovi tuto smlouvu uzavřít nejpozději do 30. prosince 
2020. 
●  Licenční smlouva s TopGis, s.r.o.
Radě obce byl předložen návrh licenční smlouvy na do-
dání nové ortofotomapy 2020, v rozlišení 10cm/pix., pro 
potřebu stavebního úřadu Sokolnice, zahrnující katas-
trální území Sokolnic, Telnice, Újezdu u Brna, Nesvačilky, 
Měnína, Žatčan, Moutnic a Těšan. 
RO schválila text a uzavření licenční smlouvy na dodání 
ortofotomap mezi obcí Sokolnice a spol. TopGis, s.r.o. 
Brno a uložila starostovi do 8. ledna 2021 tuto smlouvu 
uzavřít.
●  GRANTIKA – 

cenová nabídka projektového poradenství
RO byla předložena cenová nabídka na administraci do-
tace a následné udržitelnosti projektu rekonstrukce I. NP 
OÚ Sokolnice. 

RO schválila předloženou cenovou nabídku na admini-
straci dotace a následnou udržitelnost projektu rekon-
strukce I. NP OÚ Sokolnice.
●  Rekonstrukce ulice Tuřanská – 

VŘ na zhotovitele
 Obec vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele stavby s ná-
zvem „Oprava ulice Tuřanská“ s termínem zahájení prací 
v březnu 2021. Ve stanoveném termínu byly zaslány 
3 nabídky. 
RO schválila jako vítěze výběrového řízení na zhotovitele 
stavby s názvem: „Oprava ulice Tuřanská“ společnost 
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní 
stavby MORAVA, se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, 
IČO: 48035599, jejíž nabídka byla vyhodnocena podle 
soutěžních kritérií jako nejvýhodnější, včetně předložené 
smlouvy o dílo. 
RO uložila starostovi uzavřít smlouvu o dílo s vítězem vý-
běrového řízení nejpozději do 29. ledna 2021. 
●  Náhrada škody v důsledku 

nesprávného úředního postupu
Obec Sokolnice obdržela od Ministerstva pro místní roz-
voj ČR výzvu k úhradě škody způsobené nesprávným 
úředním postupem Obecního úřadu Sokolnice, staveb-
ního úřadu, kterého se tento úřad dopustil tím, že vy-
dal v roce 2006 obsahově nesprávné vyjádření ve věci 
záměru stavby „Dekontaminační plochy v k.ú. Měnín“. 
Rada vzala výzvu k úhradě škody způsobené nespráv-
ným úředním postupem na vědomí a uložila starostovi 
uplatnit náhradu škody prostřednictvím pojišťovny a zá-
roveň informovat Ministerstvo pro místní rozvoj o po-
stupu ve věci. Pojišťovna Kooperativa sdělila, že dle je-
jího názoru nárok na pojistné plnění nevzniká, a proto 
obec oslovila svého právního zástupce, aby prověřil ob-
sah všech smluv uzavřených mezi obcí a pojišťovnou Ko-
operativa, zda nevznikla povinnost k plnění této pojistné  
události. 
RO přerušila projednávání tohoto bodu do doby, než ob-
drží informaci právního zástupce obce. 
●  Výběrové řízení 

na provozovatele veřejného osvětlení
RO byl předložen návrh výzvy k podání nabídky na provo-
zovatele veřejného osvětlení v obci, jejímž předmětem je 
kompletní servis a údržba VO.
RO odsouhlasila vyhlásit výběrové řízení na provozova-
tele veřejného osvětlení v obci.
RO ukládá starostovi oslovit alespoň tři firmy k podání na-
bídky na servis a údržbu VO v obci. 
●  Diecézní charita Brno – 

nové podmínky spolupráce
Diecézní charita Brno předložila žádost o nastavení no-
vých podmínek spolupráce týkající se svozu kontejnerů 
a recyklace textilu, kdy v současné době došlo, z důvodu 
opatření v souvislosti s Covid-19, ke snížení odbytu tex-
tilu z kontejnerů a snížení jeho výkupní ceny. Předmětem 
žádosti je příspěvek na pokrytí nákladů DCHB na palivo 
při svozu kontejnerů ve výši 1.100 Kč/rok. 
RO schválila poskytnutí příspěvku Diecézní charitě Brno 
na pokrytí nákladů na palivo při svozu kontejnerů ve výši 
1.100 Kč/rok. 
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●  Přípojky na ul. Kaštanová
Obec obdržela žádost o vyjádření ke stavbě vodovodní 
přípojky a přípojky splaškové kanalizace pro budoucí 
stavbu zahradního domku na ulici Kaštanová. Tento po-
zemek se nachází v lokalitě označené v územním plánu 
Zz, s přípustným využitím zahrádkářská zeleň (ohrazené 
plochy sadů, zahrad a zahrádkářské zeleně). Územní 
plán v textové části jednoznačně určuje, že na těchto po-
zemcích nejsou přípustné stavby individuální rekreace, 
resp. činnosti, děje a stavby, které narušují kvalitu pro-
středí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, stavby 
pro rekreaci a rovněž jakákoliv výstavba. Mimo to RO 
upozorňuje, že obec nemá aktuálně volnou kapacitu na  
ČOV.
RO neposkytla kladné vyjádření ke stavbě vodovodní 
přípojky a přípojky splaškové kanalizace na pozemku 
na ulici Kaštanová pro budoucí stavbu zahradního  
domku.
●  Instalace AlzaBoxu
Obec obdržela nabídku od společnosti Alza.cz, a.s. na 
umístění AlzaBoxu – schránky, která slouží zákazníkům 
k odběru zboží objednaného u spol. Alza.cz a u jejich part-
nerských e-shopů a doručovatelů (Zásilkovna a další). 
RO schválila text a uzavření smlouvy pro umístění Alza- 
Boxu mezi obcí Sokolnice a spol. Alza.cz a.s., Praha 7 Ho-

lešovice, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, IČO: 270 82 
440 a uložila starostovi smlouvu nejpozději do 30. ledna 
2021 uzavřít. 
●  SUEZ CZ – 

změna ceníku za svoz komunálního odpadu
Společnost SUEZ CZ a.s. předložila návrh na změnu (na-
výšení) ceny za sběr, svoz a odstranění směsného komu-
nálního odpadu, jak u občanů, tak i u živnostníků, s plat-
ností od 1. února 2021.
RO schválila Přílohu č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 140621316, 
Ceník č. 1 – Sběr, svoz a odstranění směsného komunál-
ního odpadu s platností od 1. února 2021. 
●  Výběrové řízení na provozování VO
Radě obce byl předložen obsah výzvy k podání nabídky 
na zajišťování oprav a údržby veřejného osvětlení v obci 
Sokolnice včetně návrhu smlouvy o dílo. Rada obce její 
obsah schválila. 
●  Skleněná vitrína na sochu Panny Marie
RO byla předložena cenová nabídka na zhotovení skle-
něné vitríny s podstavcem pro plastiku Panny Marie, 
která je umístěna v kapličce na návsi a v loňském roce 
byla zrestaurována. 
RO odsouhlasila předloženou cenovou nabídku na zho-
tovení skleněné vitríny s podstavcem pro plastiku Panny 
Marie.  -OÚ-

Informace k platbě poplatku za psa
Poplatek pro rok 2021 zůstává ve výši 200 Kč za psa. Za druhého a každého 
dalšího psa téhož majitele 500 Kč.
Pro poplatníky starší 65 let je sazba poplatku 100 Kč za prvního a 300 Kč za 
druhého a každého dalšího psa.
Osvobozeni od platby jsou držitelé ZTP a ZTP/P a další osoby uvedené v OZV 
č.3/2019.
Poplatek je splatný do 31. března 2021.
Poplatek je možné zaplatit bezhotovostně převodem na číslo účtu 
1343297349/0800, variabilní symbol – číslo popisné, do poznámky prosím 
uveďte pes + jméno a příjmení nebo v hotovosti v úředních hodinách na po-
kladně obecního úřadu.
Přihlášku k platbě poplatku za psa vyplňuje pouze nový poplatník, změny  
a nového (dalšího) psa stávajícího poplatníka je možné doplnit do přihlášky 
evidované na OÚ. Přihláška je ke stažení na webových stránkách obce.
Podrobnosti naleznete v Obecně závazné vyhlášce č.3/2019 obce Sokolnice. 
 ■

Návštěvy u jubilantů
Pěknou tradicí v naší obci jsou 
osobní návštěvy u občanů, kteří se 
dožívají významného jubilea (75, 
80 a více let). Jubilanty navštěvuje 
často osobně pan starosta nebo jiný 
zástupce obce společně se členem 
SPOZ, poblahopřejí, předají pozor-
nost od obce a většinou chvíli posedí 
a popovídají si. Často se probírají 
zajímavé detaily ze života jubilantů, 
z jejich životní cesty. Seniory zajímá 
dění v obci, novinky, mnohokrát už 
sami moc ven nechodí a rádi si po-
vykládají o všem možném. Bohu-
žel vzhledem k situaci v roce 2020 
nebylo a vypadá to, že i v části roku 
2021 nebude možné tyto návštěvy 
realizovat. Ujišťujeme jubilanty: ne-
zapomněli jsme na Vás, a pokud 
budete mít i nadále zájem o setkání 
po uvolnění vládních opatření, zkon-
taktujeme Vás a rádi se na návštěvě 
domluvíme. ■

ELEKTRIKÁŘ
• nové rozvody
• opravy
• rekonstrukce
Tel. č.:  797 676 748

inzerce

Statistika obyvatel obce Sokolnice v roce 2020
Ke konci roku 2020 bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu 2279 občanů 
ČR,  z toho 61 obyvatel DS Sokolnice. 
V roce 2020 se narodilo 19 dětí, zemřelo 26 obyvatel, z toho 12 v DS Sokol-
nice. Přistěhovalo se 53 obyvatel, z toho 4 do DS Sokolnice, odstěhovalo se 
39 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 r. 2020 nenarodilo žádné dítě, 
bylo uzavřeno 26 manželství (18 v Sokolnicích, z toho 2 církevní, 8 v Telnici, 
z toho 3 církevní), a zemřelo 38 osob (v Sokolnicích 34, v Telnici 4).
V roce 2020 byla přidělena čísla popisná pro 2 stavby.

-Jana Brabcová, matrika a evidence obyvatel-
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Informace k platbě poplatku za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek pro rok 2021 zůstává ve výši  600 Kč a poplat-
níkem je:
• každá fyzická osoba přihlášená v obci k pobytu (týká 

se i cizinců)
• vlastník nemovitosti určené k bydlení (RD, bytová jed-

notka), kde není přihlášena žádná osoba 
• vlastník nemovitosti určené k rekreaci
Platba poplatku:
• bezhotovostně převodem na číslo účtu 

1343297349/0800, variabilní symbol – číslo po-
pisné, do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení, 

• v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních 
hodinách. 

Poplatek je možné platit jednorázově za společnou do-
mácnost, tak jak je uvedeno na přihlášce. 
Poplatek je splatný do 31. března 2021.

Přihlášku k platbě poplatku vyplňují pouze noví poplat-
níci nebo poplatníci, u nichž došlo v roce 2020 ke změně 
údajů. Přihláška je k dispozici ke stažení na webových 
stránkách obce Sokolnice nebo na obecním úřadě.
Osvobozeny od poplatku jsou děti narozené v roce 2021 
a osoby umístěné v sociálních zařízeních.

Podrobnosti naleznete v Obecně závazné vyhlášce  
č. 2/2019 obce Sokolnice. ■

Servis veřejného osvětlení v Sokolnicích
Reakce na zprávy z rady obce, uvedené ve zpravodaji 12/2020, o stížnos-
tech na opravu a údržbu VO v obci.

Stížnosti na nefungující osvětlení 
v obci Sokolnice se týkaly lokality 
Slanisko. První z poruch se obje-
vila v sobotu 31. 10. 2020. Z obce 
byla naší firmě závada nahlášena 
v pondělí 2. 11. 2020. Téhož dne 
byla závada zjištěna. Byl vypadený 
hlavní jistič s pojistkami v rozvaděči 
VO následkem vyhořelého soumra-
kového spínače důsledkem vzdušné 
vlhkosti, která v něm zkondenzo-
vala. Soumrakový spínač byl vymě-
něn i s pojistkami, osvětlení bylo 
následně odzkoušeno a přepnuto 
do automatického režimu. Infor-
mace o opravě byla předána obci. 
Po setmění byla provedena obhlídka, 
osvětlení sepnulo a v čase kontroly 
svítilo. V úterý byla z obce nahlá-
šena opět porucha VO Slanisko. Opět  
byl vypadený hlavní jistič s pojist-
kami v rozvaděči VO. Soumrakový 
spínač byl v pořádku. Po výměně 
pojistek a zapnutí hlavního jističe 
osvětlení svítilo, jak kdyby tam žádná  

porucha nebyla. Takové závady se 
pak těžko lokalizují. Při obhlídce  
zařízení bylo naznáno, že příčina 
výpadku byla nejspíš zkondenzo-
vaná vlhkost v rozvaděči a v někte-
rých sloupech VO. Bylo provedeno 
sušení mokrých částí zařízení. Pro-
blém výpadku se večer bohužel opa-
koval znovu, proto následující den  
ve středu bylo sníženo dimenzování 
pojistek jednotlivých obvodů, čímž  
se problém projevil na dvou fázích  
kabelu. Kabel v zemi měl, vlivem 
špatného uložení, někde svod  
do země. Pro lokalizaci místa po-
ruchy byl objednán speciální mě-
řicí kabelový vůz. V daný okamžik  
byla ve středu zprovozněna ales-
poň část osvětlení na třetí fázi ka-
belu. I tato část osvětlení však opět  
večer vypadla, jak bylo zjištěno  
obhlídkou v noci na výzvu pana  
starosty. Pravděpodobně také vlivem 
působení poruchy na kabelu ode-
šel hlavní stykač, který spínal celé  

osvětlení v dané lokalitě, tento sty-
kač byl další den vyměněn za nový. 
Vzhledem k tomu, že nejbližší na-
bízený termín kabelového vozu byl 
potvrzen až na další týden, byla ve 
čtvrtek mezitím provedena ales-
poň lokalizace úseku, mezi kterými 
lampami se poškození kabelu na-
chází. Znamenalo to postupné od-
pojení světelných zdrojů ve všech 
sloupech. V pátek 6. 11. 2020 byl 
úsek s vadným kabelem nahrazen 
provizorním kabelem, vedeném po 
plotě. Večer svítilo VO v celé lokalitě  
Slanisko.
V následujícím týdnu bylo lokalizo-
váno přesné místo poruchy v zemi. 
To se nacházelo pod obrubníkem 
v komunikaci, proto byla odkopána 
zemina v trase v nejbližším možném 
místě až na kabel a ten byl opraven, 
přeložen a bylo zaměřeno jeho nové 
uložení.
O celém postupu oprav bylo vedení 
obce technikem průběžně telefo-
nicky informováno. Servisní firma ne-
obdržela od vedení obce na postup 
prací technika jedinou stížnost, a to 
ani ústní.
-Za ENERGPRO s.r.o. Michal Kučera-

To vše, ne abychom došli lásky, ale abychom ji prokázali – neboť, kde 
dáváme, tam již sami dostáváme. Stabilita lásky, stabilita pokory, trpě-
livosti. Vytrvat – při obtížích si říct – ještě nyní vytrvej. Nemyslet na léta 
obětování se, nýbrž na přítomnou chvíli. Teď to přece dokážeme! V naší 
době se lidstvo spojuje. Zeměkoule se přes všechno napětí, krize  
a rány stále rychleji sjednocuje.

„Všechno mě posiluje v přesvědčení, že budoucnost teď může být ve-
dena jen těmi, kteří se spojí ve společné víře v duchovní budoucnost 
Země.“ Pierre Teilhard de Chardin

■

Zamyšlení na leden
Do nového roku a všech jeho dnů:

„Vnášej lásku, kde je nenávist.
Všude jdi jen s čistým srdcem.
Odpouštěj, kde najdeš provinění,
spojuj, kde je rozdvojení,
hlásej pravdu, kde je blud,
a víru, kde světla není!“

   Josef Hlouch
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Jan Vystoupil

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
Profesionální komentovaná videoprohlídka

Pole, sady, vinohrady

Vinné sklepy

Pomůžu Vám s prodejem Vaší nemovitosti 

Pro své klienty hledám v Sokolnicích:
Rodinný dům, ideálně se zahrádkou, může být i větší (dvougenerační). Počet poptávajících - 12 rodin.
Pole, vinohrady a zemědělské pozemky. Počet poptávajících - 8 zemědělců.
Vinné sklepy s možností nadstavby, nebo již s vybudovaným ubytováním. Počet poptávajících -  9 vinařů.

Realitní makléř

+420 774 999 016
www.janvystoupil.cz

Ubytovací zařízení, nebo dům, který lze k těmto účelům přestavět. Počet poptávajícíh - 6 investorů.

Pohledy z dronu

Rodinné domy

Ubytování, penziony

Bytové jednotky

inzerce

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 22. 1. 2021. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 2 je 4. 2. 2021.

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

Pohřební služba CONCORDIA
pro region Újezd u Brna a okolí

Po domluvě s pohřební službou NOHEL,  
která ukončila svou činnost ke 31. 12. 2020, nás požádala  

o zajištění poskytování služeb v jejich místech působení.  
V případě úmrtí zajistíme vše dle zvyklostí.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na tel.:
EVŽEN VOLESKÝ 602 737 719 nebo 602 737 718

Pohřeb lze sjednat:
– u Vás doma  

(telefonicky se domluvíme na hodině, kdy k Vám přijedeme)

– můžete navštívit některou z našich kanceláří  
(i v tomto případě nám prosím předem zavolejte,  
abychom Vám zarezervovali čas Vaší návštěvy):

• Rajhrad, Tovární 27 (obřadní síň Concordia),
• Židlochovice, Brněnská ul. 490 – vedoucí paní Látalová  

(u mostu přes řeku na zámecké straně města, patrová 
vilka, ve které se nachází i Foto-Vrba a Svatební salon), 

• Brno, Pekařská 36 (cca 100 m nad nemocnicí  
u sv. Anny – dům s podloubím na levé straně směr 
Šilingrovo náměstí).

Máme 30leté zkušenosti v oboru pohřební služba

Základní informace při úmrtí můžete rovněž získat u pana 
Petra Banďoucha z Hrušek (kamenictví/výkopy hrobů) 

na č. mobilu: 736 187 992

inzerce
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Zámek a další fotografie

Na zobrazených fotografiích nebo pohlednicích, pravděpodobně z období konce předminulého a začátku minulého 
století, jsou záběry na zámek a další významné budovy v naší obci. Jednu z fotografií nechal vytisknout vlastním 
nákladem pan Ignác Zajíček. Fotografie jsou z osobního archivu paní Mirky Mifkové. ■

Bitva na Bílé hoře
V loňském roce uplynulo 400 let od této bitvy. Chtěla 

bych vás seznámit s osobností Jana Melichara Bořity, 
jednoho z majitelů sokolnického panství, který se právě 
zmíněné bitvy účastnil. V kronice naší obce je jen jeden 
řádek zmiňující se o jeho osobě.

Před několika lety jsem navštívila pana ing. Antonína 
Sekaninu v Telnici, který mně daroval malou publikaci, ve 
které popisuje dobu právě před těmi 400 lety a zabýval 
se rodem Bořitů. Snad se najde několik čtenářů našeho 
zpravodaje, které bude tato doba zajímat.

Pohled do historie naší obce a jejího okolí
Náš kraj se vyznačuje bohatou a zajímavou historií. 

Bylo by jistě ke škodě příštích generací našich spoluob-
čanů jim tyto významné, ale málo známé skutečnosti 
nepřiblížit, aby snad později nezapadly v zapomenutí. 
Zejména dobu v rozpětí roku 1618 až 1648 nelze po-
minout, neboť toto období se dotklo téměř celé Moravy 
a zejména našich předků tak významně, hluboce a krutě, 
že jeho důsledky byly zahlazovány v mnohých následují-
cích desetiletích.

Majitelé panství sokolnického a s nimi tehdy spoje-
ného líšeňského hráli v době třicetileté války významnou 
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roli, která často přesahovala hranice našeho regionu. Ať 
to byli Bořitové, Bergarové či Magnisové. Velmi málo bylo 
o nich napsáno a proto jsem se snažil zejména významné 
události spojené s nimi a s naším krajem doplnit. Domní-
vám se, že svými osudy, které mnohdy až románovým 
spádem se zapsaly do dějin našich obcí takovým způso-
bem, že se dá z nich vytvořit nejen věrný obraz té doby, 
ale přiblížit i jejich osobní tragedie. Je také z toho vidět 
jednoznačně mravní narušení zejména vyšších spole-
čenských vrstev. Z jejich jednání je zřejmá bezohlednost 
a honba za hmotnými úspěchy, bez ohledu na bezpráví 
vůči poddaným, které se vystupňovalo ve válce třicetileté 
k jejich nezměrnému útisku, který vedl často nejenom ke 
ztrátě majetku, zdraví ale i k smrti.

Bořitové na sokolnickém a líšeňském panství
O Bohuslavu Bořitovi

Roku 1567 přijala Alena ze Svojkova na Jiříkovicích 
svého manžela Bohuslava Bořitu z Budče za spolek dílu 
svého na tvrzi a dvoře v Jiříkovicích. Ten pocházel z rodu, 
který odvozoval svůj původ od známých Vršovců. Alena 
Svojkovská brzy zemřela a Bohuslav Bořita se nedlouho 
po té znovu oženil s Mandalenou Věžníkovou, vdovou 
po Janu Věžníkovi, která po svém manželovi zdědila 
statek Kobeřický, ves, tvrz, dvůr a dost rozsáhlé polesí 
u Bílého vlka. Avšak i ona zemřela předčasně, takže Bo-
huslav Bořita se oženil potřetí s Evou Kytlicovou. Že byl 
znalý i problematiky zemědělství, ukazuje i to, že roku  
1573–1583 byl regentem, tj. vrchním úředníkem na 
rozsáhlém slavkovském panství, patřící tehdy ještě ne-
zletilému sirotku Oldřichu Kounicovi. Z peněz takto získa-
ných a nepochybně i z peněz, jež byly strženy za prodané 
Kobeřice, počal kupovat v okolí svého jirkovského sídla 
drobné zemanské, mladické a rytířské statky. Kupy a pro-
dej byly prováděny v oněch dobách mezi souvěrci, tedy 
mezi katolíky a opět mezi nekatolíky, což byly dvě proti 
sobě jdoucí politické skupiny.

Bohuslav Bořita byl bratrem Boleslavským, tedy ná-
boženství českobratrského, a tak kupoval tyto statky 
od českých bratrů nebo nekatolíků. Kostely v Líšni  
a v Telnici, k nimž byly bořitovské dědiny přifařeny, byly 
nekatolické a nekatolíky byly i poddaní v těchto vsích. 
Těmito kupy uskutečněnými v uvedených letech Bohu-
slavem Bořitou z Budče na Jiříkovicích vzniklo dominium 
Sokolnicko-Líšeňského. V roce 1580 koupil od Jana st.  
z Žerotína Kobylnice s tvrzí, dvorem, pivovarem, mlýnem 
a dvěma rybníky i s Ponětovicemi, jejichž tvrz byla v roce 
1546 pustá, a Horákovem, s pustým, tehdy již polozbo-
řeným hradem. Roku 1588 koupil od Jana z Leskova  
Líšeň, tvrz, ves s dvorem, sladovnou, pivovarem, mlýnem, 
pilou, vinohrady a s nimi Obce se dvorem a Slatinu za  
17 500 zlatých. Roku 1596 opět koupil od od Jindřicha 
ml. purkrabího z Donína Sokolnice ves, tvrz, dvůr, Telnici 
a Medlánky za 22 000 zlatých.

Takto vytvořené bořitovské dominium se táhlo půdou 
vrchnostenskou a poddanskou skoro 20 km nepřetržitě 
od Říčky u Obcí a od Horákova přes Líšeň a Slatinu, od 
Jiříkovic kolem Zlatého potoka k Sokolnicím a Telnici, 
kde pozemky sahaly hluboko do černozemního úvalu 

Dolnomoravského. Mělo louky, pole, pastviny se dvory 
a ovčárnami, pivovary a chmelnicemi, mlýny a rovněž tak 
rozsáhlou půdu poddanskou s 278 poddanými. Patřilo 
k rytířským statkům největším na Moravě a bylo pravdě-
podobně i panstvím nejcennějším.

Bohuslav Bořita psal se z počátku na Jiříkovicích, ale 
když pak koupil statky větší, psal se na Líšni a Sokolni-
cích. Měl syny: Hynka, Jana Melichara, Matouše a dceru 
Juliánu. V dějinách našeho kraje vystupuje jen Hynek, 
jako majitel části líšeňské a zboží jiříkovského a Jan Meli-
char, jako majitel části kobylnicko-sokolnické.

Bořitovské dominium bylo po smrti Bohuslava Bořity 
(asi kol. 1607) rozděleno tak, že Líšeň, Slatina, Obce 
a Jiříkovice držel Hynek, a Sokolnice, Telnici, Kobylnice, 
Ponětovice, Horákov a Medlánky Jan Melichar.

Jan Melichar se narodil asi kolem roku 1585 pravděpo-
dobně na tvrzi jiříkovské nebo kobylnické, tehdejších síd-
lech jeho otce Bohuslava. Věnoval se dráze vojenské. Bý-
val proto velmi často a dlouho mimo Sokolnice, takže po 
něm téměř žádných památek nezůstalo. Roku 1614 byl 
jmenován plukovníkem jízdy moravských stavů. K vojsku 
vedla ho snad záliba, snad i potřeba peněz, neboť dů-
stojnická služba byla tehdy velmi dobře placena a dá se 
předpokládat, že panství bořitovské, které se tak rychle 
rozrůstalo, nebylo asi bez dluhů. Jisté je, že Jan Melichar 
Bořita na Sokolnicích a Kobylnicích se stal na počátku 
povstání moravských stavů, jak ve správě země, tak na 
poli válečném, jedním z jeho nejvýznačnějších horlitelů 
a široce v soudnictví, financích i vojsku činným a důleži-
tým členem.

Plukovník jízdy moravských stavů Jan Melichar Bořita  
na Sokolnicích a Kobylnicích v době bitvy na Bílé hoře 

Když moravští stavové vyhlásili 2. května 1619, že se 
připojují ke stavům českým a lid brněnský prohlásil, že 
chce být s nimi za jedno, stalo se povstání proti císaři 
hotovou věcí. Dne 5. srpna 1619 došlo k bitvě u Věstonic 
mezi vojskem moravským a císařským, v níž císařští byli 
poraženi. V této době statky bořitovské stihla velká po-
hroma. Císařský generál Dampier vpadl do země a zpus-
tošil zde strašlivým způsobem řadu vesnic a statků. Janu 
Melicharu Bořitovi vypálili v Sokolnicích zámek a spálili 
v jeho okolí nalézající se dědiny. Jak onen sokolnický 
zámek – tvrz vypadal, není zaznamenáno. Nelišil se ani 
příliš od toho, který byl na starém místě vybudován po 
třicetileté válce, o němž bylo napsáno, že jeho opevnění 
mělo tři brány. Jedna byla před mlýnem – na cestě od 
Slaniska – ovčírny, druhá mezi farou a dřívějším obydlím 
poklásného a třetí od cesty z Nadvrbí.

V oné době, kdy válka tak krutě zasáhla do osudu 
bořitovských dědin sokolnické jejich částí, Jan Melichar 
Bořita, který zasedal na zemském soudu, byl snad již 
u vojska jako plukovník jízdy moravských stavů. Je ovšem 
možné, že tak učinil po devastaci svého panství, aby toto 
pomstil.

V běhu dalších událostí došlo 8. listopadu 1620 k bitvě 
na Bílé hoře. Nepříznivé důsledky této bitvy poznamenaly 
nejenom další život jejich účastníků, ale postihly celý náš 
národ. Provinění sokolnického Jana Melichara proti císaři 
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bylo označováno jako velmi značné. Původcům rebelie 
prý napomáhal, z rebelie se těšil, za dlužnou částku se 
stavěl, k zápisům svoji pečeť tiskl. Byl též v zemské ko-
misi finanční a byl dosazen za rytířstvo i do zemského 
soudu. Byl jedním z těch, o nichž císařské kruhy říkaly: 
„od kterých nám Bůh s pomocí, aby byli brzy vyexpedo-
váni, jeden každý dle svého provinění na hrdle neb měšci 
trpíc“. Tento sokolnický pán, nazývaný též Janem Kobyl-
kou (asi dle svých Kobylnic) Bořitou, se však brzy chlu-
bil, ještě s jinými, že se mu od císaře pardonu dostalo… 
„ó kdyby jeho milost císařská věděti ráčila, kdo tito jsou 
a co činili, nikdy by pardonu nebyli dostali“. Bylo by omy-
lem se domnívat, že Jan Melichar unikl zatčení a potres-
tání jen oním vyjádřením zemského gubernátora „dostal 
pardon“ odůvodněním jeho vojenskou službou.

Bořitu zachránila však dle všeho hned v počátku ta-
jemná žena našeho kraje Alžběta Pesarová z Pergu, ma-
jitelka drobných biskupských lén ve Šlapanicích a Tuřa-
nech, svým zákrokem u Dietrichsteina. Její zájem netýkal 
se osoby sokolnického pána, nýbrž jeho sokolnického 
panství, které, měla-li mít jistotu, že jej získá koupí, bylo 
nutno zachránit před konfiskací. Proto Jan Melichar své 
sokolnické panství prodal, neboť bylo zřejmé, že comi-
ssio confiscation, pokud nebude mít žádný movitý ma-
jetek, nebude mít o něj zájem. K prodeji nemovitosti tak 
rozsáhlé a cenné, osobou tak proskribovanou byl ještě 
nutný souhlas příslušných úředních instancí, ten však byl 
kupcem – Alžbětou Pergarovou, u moravského guberná-
tora Dietrichsteina, nebo jeho prostřednictvím dosažen.

Tak tedy v roce 1622 bylo prodáno sokolnické panství. 
Byly to Sokolnice, tvrz, dvůr, mlýn, sladovna a pivovar, 

Telnice s farou, Kobylnice s dvorem, Ponětovice, Horákov 
s vinohradem, kuchyňskou zahradou, zahradou ovoc-
nou, chmelnicí a ves Medlánky za 4 222 zlatých dukátů. 
K placení dukáty bylo sáhnuto asi proto, že již tehdy se 
začalo projevovat znehodnocení běžných peněz, zvaných 
též zlaté.

O tom, jak naše dědiny válečnými vlivy do roku 1626 
vypadaly, můžeme si učinit představu a obraz ze zprávy 
moravského gubernátora Frant. Dietrichsteina, který 
v prosinci 1626 bránil tomu, aby císařské vojsko pod 
Valdštejnem na Moravě přezimovalo slovy: „jaký obraz 
této země, která kdysi za svého rozkvětu počítala jen 
selských událostí 100 000 a která jich má nyní pouze 
30 000. Kde jsou ta slavná města, dnes spíše už jen vsi 
a kde jsou ty čisté vesnice, dnes takřka pustá a nevzdě-
laná hromada země“.

Jan Melichar Bořita prožil po bitvě na Bílé hoře zřejmě 
devět let krajně neklidných. Vyšetřování, vymáhání 
dlužné částky od země, finanční potíže, prodej Sokolnicka 
a Líšeňska po otci zděděných, různá vládní nařízení jeho 
se týkajících, jednání u zemských komisí, neblahé osudy 
známých doma i v cizině, posuzování jeho činnosti na po-
vstání a na válečných událostech, jak od jedné, tak druhé 
strany, vše to působilo na zchudlého, zatrpklého, již stár-
noucího muže neblaze. Země nabývala jiné tvářnosti, 
přicházeli noví lidé a vše nasvědčovalo tomu, že císař 
jde v českých zemích neochvějně za cílem: „jako nádobu 
hrnčířskou vše staré rozdrtit“.
Použitá literatura – ing. Antonín Sekanina – Pohled do 
historie Telnice a jejího okolí  

-Miroslava Mifková-

Cukrovar Sokolnice – Jihomoravské cukrovary, závod 12
V návaznosti na článek v minulém zpravodaji se seznamte 
s provozní technologií a s provozy, které zajišťovaly vý-
robu cukru. Cukrovar byl významným zaměstnavatelem, 
především významným sezónním zaměstnavatelem  
v podzimním období.

Cíl: Výroba surového cukru
Ovlivnění života obce:
Doprava řepy, odvážení řízků, doprava surového cukru, 
zápach vodního hospodářství, hluk vápenky
Zaměstnanost obyvatel obce

Provozní technologie:
1. Praní řepy
2. Řezání řepy – řízky
3. Získání cukerní šťávy – difuse
4. Čištění cukerní šťávy – hašené vápno oxid uhličitý
5. Filtrace cukerní šťávy – šámy
6. Zahuštění šťávy – odparka
7. Svaření šťávy na krystaly – varostroje
8. Odstředění cukroviny – surový cukr + melasa
Ostatní provozy
• Sklady řepy
• Vodní hospodářství – technologická voda ze 

Zlatého potoka

• Doprava řepy do technologie, praní řepy, 
čištění vody usazováním

• Energetika  – úprava vody pro kotelnu
   – výroba tepla
   – výroba elektrické energie (protitlaká  
      parní turbína s generátorem)
• Laboratoř – kontrola vod kotelny
   – stanovení čistoty cukerní šťávy
   – stanovení cukernatosti řepy
• Zámečnická dílna
• Elektrodílny
• Údržba a čištění armatur, údržba odparky 

a varostrojů
• Stolárna
• Ubytovny
Pomocný provoz

Vápenka  – výroba páleného vápna  
     a oxidu uhličitého, hašení vápna

Ředitelství cukrovaru
1. Ředitel
2. Ekonomický úsek
3. Zásobování
4. Řepné oddělení  – nákupy a skladování řepy
   – distribuce řízků
   – vážení surovin -Z.A.-
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Netradiční advent
Všechno má svoje pro a proti, a tak byl uplynulý advent 

skutečně vhodný čas k usebrání se, k uklidnění, k rozjí-
mání a k času stráveném v kruhu svých nejbližších.

V LÍPĚ jsme museli zrušit všechny naplánované spo-
lečenské akce, tvořivé dílny a čtení pro děti. Místo toho 
jsme připravili celoadventní projekt – Adventní putování, 
čtyřdílnou hru pro celou rodinu. Po čtyři adventní týdny 
vždy v pondělí naši vánoční skřítci připravili trasu a od 
úterý do neděle byla procházka s herními zastaveními 
dostupná.

První část jsme pojmenovali Vánoce ve světě. Obsa-
hovala 15 zastavení s informacemi o vánočních zajíma-
vostech z 15 zemí světa. Putující si mohli vybrat, jestli se 
půjdou jen tak projít a přitom se něco dozvědět nebo jestli 
jsou hraví a soutěživí a pustí se do vánoční zámečkovky.

A tak jsme se mimo jiné dozvěděli, že v Nizozemsku 
dostávají děti dárky už v noci z 5. prosince a nosí jim je 
Sinterklaase v doprovodu Černého Petra. Ve Francii nosí 
dárky Pére Noël neboli Otec Vánoc, který je obdobou 
amerického Santa Clause. Oba jsou staří vousatí pánové 
s létajícími saněmi taženými soby. Podobný je i Babbo 
Natale, který obdarovává děti v Itálii. I finský Joulupoukki 
se mu nápadně podobá. Ten ale nenosí dárky tajně, ale 
během štědrovečerní večeře klepe na vchodové dveře. 
V Portugalsku se bělovlasý stařík v červeném oblečku 
jmenuje Pai Natal. V Německu na severu ale nečekejte 
ani Santu, ani Ježíška. Tam naděluje Weihnachtsmann 
s dlouhými rezavými vlasy a vousy. Ve Švédsku je zvlášt-
ním vánočním symbolem slaměný kozel Julbock, který se 
na Tři krále hází do ohně. Ve Španělsku děti dostávají 

dárek až 6. ledna od Tří králů a velmi oblíbená je zde 
vánoční loterie. V Británii je zvykem začít štědrovečerní 
hostinu rozlomením tuby ve tvaru bonbonu (christmas 
cracker), ve které je papírová koruna, malý dárek a lís-
teček s vtipem. Dárky nosí Father Christmas. V Řecku 
dárky nosí dětem svatý Vasil, a to na Nový rok (někdy už 
25. prosince ráno) a kromě něj se také objevují Kalikan-
dzarové, zlí skřeti, kteří způsobují různé pohromy a škodí 
lidem. I na Islandu jsou Vánoce odlišné – dárky nosí 13 
skřítků, se kterými žije také černá vánoční kočka. V Ar-
gentině je o Vánocích zrovna léto, a tak si zdobí různé 
stálezelené stromy chomáčky bavlny a dárky naděluje 
kůň Magi. Naopak v Japonsku se Vánoce vůbec neslaví, 
oblíbeným jídlem je kýbl kuřat z KFC (díky úspěšné re-
klamě z roku 1974 „Na Vánoce Kentucky“ si mnoho Ja-
ponců myslí, že právě kuřata z rychlého občerstvení jsou 
tradičním štědrovečerním pokrmem :)

Druhá část se jmenovala Vánoční úkolovka. K dispo-
zici bylo 12 zastavení s vánočně laděnými úkoly pro nej-
menší děti.

Další týden skřítci připravili cestu nazvanou Adventní 
zvyky. Skládala se z 12 zastavení s vánočními a advent-
ními zvyky s krásnými malovanými motivy. Mezi zvyky 
v adventním čase jsme zařadili například skládání bet-
léma, zapalování svíček na adventním věnci, barborky 
nebo pečení cukroví - věděli jste, že tradice praví, že vá-
nočního cukroví má být 7 druhů? Méně tradičními zvyky 
je předpovídání počasí v následujícím roce podle cibulo-
vých slupek – naloupalo se 12 sukének z cibule, do ka-
ždé se nasypalo trochu soli a seřadily se vedle sebe tak, 
aby každá symbolizovala jeden měsíc. Kde se do rána 
sůl zcela rozpustila, to byl deštivý měsíc, kde sůl zůstala  

Oblastní charita Rajhrad – Tříkrálová sbírka v roce 2021
Letošní Tříkrálová sbírka je jiná než v předchozích lé-
tech. Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie 
nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. 
Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřís-
nění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká repub-
lika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci  
nevyjdou. 
Ani v naší obci se tedy neuskutečnilo tradiční koledování.  
I přes tuto situaci můžeme přispět Oblastní charitě Raj-
hrad on-line až do 30. 4. 2021. Nemůžeme tedy sledo-
vat výši dobrovolných příspěvků v naší obci. Můžeme se 
pokusit zjistit výslednou částku pro Oblastní charitu Raj-
hrad po ukončení tříkrálové koledy a výsledek zveřejnit  
v Sokolnickém zpravodaji.
V minulém ročníku Tříkrálové sbírky bylo vybráno v ob-
cích v působnosti Oblastní Charity Rajhrad více než  
4 700 000 korun.
Pokud se rozhodnete podpořit finančně Tříkrálovou 
sbírku, mohou být vaše finanční prostředky, prostřednic-
tvím variabilního symbolu, použity cíleně pro region, ve 
kterém žijeme. Tedy pro Oblastní charitu Rajhrad.

Tříkrálová sbírka:
ÚČET: 66008822/800
Variabilní symbol: 77706200 
Specifický symbol: 37717

Finančními dary pomůžeme kvalitně pečovat o paci-
enty lůžkového a mobilního hospice, klienty Charitní zá-
chranné sítě, klienty Chráněného bydlení sv. Luisy, Cha-
ritní pečovatelské služby a pacienty Domácí zdravotní 
péče. Dále přispějeme k rozvoji služeb a zařízení.

-Komise pro vydávání SZ-

► Koupím rodinný dům 4 + kk a větší se zahradou v Sokolnicích a okolí. Telefon: 732 756 746
inzerce
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Sokolničtí žáci se účastní projektu Digi me
V tomto školním roce se žáci druhého 
stupně, i přes všechna opatření, 
účastní celoročního mezinárodního 
projektu Digi me. O co se jedná? Jde 
o spolupráci Rakouska a České re-
publiky, ve které je kladen důraz na 

posílení digitálních dovedností žáků. 
Současně je projekt koncipován tak, 
aby nejen zvyšoval povědomí dětí 
o informačních technologiích, mož-
nostech jejich využití, ale taky rozvíjel 
jejich kreativitu a především je bavil.

Abychom dodrželi všechny výše zmí-
něné cíle projektu, nechali jsme žáky, 
aby si sami zvolili, jaké IT vybavení 
využijeme a jak celý projekt uskuteč-
níme. Nakonec vyhrály 3D tiskárny, 
se kterými budeme vyrábět pomůcky 
do výuky chemie a přírodopisu. Žáci 
se seznámí se základy 3D modelo-
vání a při závěrečné dokumentaci se 
naučí stříhání a tvorbu propagačního 
videa. 
Závěrem projektu bude prezentace 
jejich výrobků a propagačního videa 
v Brně ve středisku volného času Lu-
žánky před organizátory a kolegy z ji-
ných škol. Zde také proběhne soutěž 
s ostatními zúčastněnými základními 
školami hodnocená odborníky z IT.
Věříme, že tento projekt bude pro 
děti přínosem, naučí se zacházet  
s moderními technologiemi a třeba 
objeví svůj potenciál pro další stu-
dium nebo praxi. Také bychom rádi 
poděkovali středisku volného času 
Lužánky za organizaci a zprostředko-
vání těchto kreativních aktivit. 

-Nikola Kalandrová-

 Adventní putování

neporušená, ta sukénka zvěstovala sucho. Zvyk věštění 
budoucnosti ze sedmi hrnečků také není moc známý. 
Pod sedm hrnečků se vložily symboly – mince zname-
nala bohatství, uhlí nemoc, prsten svatbu nebo lásku, 
hřebínek varoval před nedostatkem, šáteček věštil cestu, 
chléb štěstí a dudlík miminko. Pak stačilo jen zamíchat  
a jeden si zvolit.

Poslední část představila Vánoční zvyky. 12 zastavení 
s vánočními zvyky v naší zemi. Tento díl byl pro všechny, 
kteří se chtějí projít a dozvědět se něco o tradičních  
i ne tak dobře známých zvycích. Mezi ty tradiční pa-
tří samozřejmě koledování, sudý počet lidí u stolu,  
šupinky pod talíř, krájení jablka, lití olova, zlaté pra-
sátko, Ježíšek nebo házení střevícem. Ale také jsme se 
dozvěděli, proč hospodyňky před večeří pečlivě kontro-
lovaly, jestli v domě nejsou cizí věci (ty přinášejí v no-
vém roce velkou smůlu), proč se na Štědrý den nemá 
zametat ani vynášet smetí (abychom si nevymetli nebo 
nevynesli štěstí z domu), proč mladé dívky sbíraly patky 
od vánoček (která jich nasbírala devět, ta se v násle-
dujícím roce vdala), proč se ovazovaly nohy vánočního 
stolu (aby přítomní i dalším roce zůstali pohromadě)  
a proč dívky o štědrém večeru třásly na zahradě stromky 
(pokud se v reakci na třesení ozval štěkot psa, ženich 
se měl objevit z toho směru, odkud pes štěkal). K pu-
tování byl tentokrát potřeba nabitý telefon se čtečkou  
QR kódů.

Doufáme, že se čtyři procházky líbily a trochu roztříštily 
monotónnost netradičně klidného adventu doma.

- Tereza Šteflová-
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Šikovné ruce mezi námi V současném zimním období, kdy 
je nám lépe v teple domova, přemýš-
líte možná, jak se zabavit ve volných 
chvílích.

Tentokrát pro vás mám inspiraci 
v podobě paličkování, kterou mi 
poskytla sokolnická občanka, paní 
Blanka Tichá.

Je to sice už delší dobu, co se této 
ruční práci věnovala, ale její výrobky 
zdobí dodnes nejen její dům. Jsou to 
hlavně nástěnné dekorace, ale touto 
technikou si můžete vyrobit i oděvní 
doplňky a ozdoby. Uplatní se napří-

Čerti ve školní družině
V pekle, a letos očividně ani v nebi, žádná karanténa 

nebyla, protože zástupci z nebeské hůry i z hlubin pekel-
ných navštívili v prosinci i naši školu. Prvňáci ze školní 
družiny se tento den věnovali pracovním listům na téma 
MIKULÁŠ, zkoušeli čertí škleb, házeli bramborou na cíl 
a trénovali skoky v pytli (co kdyby náhodou) a tu náhle 
dva čerti zabloudili do naší třídy. 

Nevím, zda byli více překvapení oni, nebo děti, každo-
pádně s malým strachem na srdíčku se každý snažil slíbit 
polepšení a společnou básničkou a písničkou se podařilo 

naklonit si čerty na naši stranu. Nikoho naštěstí nebylo 
potřeba odnést do pekla, a tak nám bylo povoleno vytvořit 
si i společnou fotografii na památku, protože tolik malých 
čertů s anděly pohromadě překvapilo i návštěvu z pekla. 
Při odchodu nám čerti předali velký koš s balíčky, které 
udělaly každému radost. Posledním úkolem bylo hlaso-
vat pro NEJ ČERTA a NEJ ANDĚLA, kteří byli posléze od-
měněni malým dárkem a diplomem. Den jsme zakončili 
tanečním rejem v rytmu hudby na přání. Ke konci družiny 
se všem rozdávalo čertovské vysvědčení a omalovánka 
s upomínkovým listem.

-Kolektiv Školní družiny základní školy-
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klad na stínítkách na lampy. Paličkované krajky najdeme 
i na originálních zástěrách ke krojům. 

Důvod, proč se paní Tichá pustila do paličkování, byl 
jednoduchý. Chtěla se s touto technikou seznámit a pro-
niknout hlouběji do tajů paličkování. Také se tím zabavila 
ve chvílích, kdy jí počasí nedovolilo věnovat se zahrádce. 
Kromě toho tato činnost rozvíjí a podporuje jemnou mo-
toriku rukou.

Co je paličkování a co k tomu potřebujeme? Je to spo-
jování nití křížením a stáčením do vzorů. V prvé řadě po-
třebujeme herduli. Herdule je speciální kulatý polštář, na 
který si připevníme předlohu – takzvaný podvinek, na 
paličky navineme silnější šicí nitě nebo jiné příze. Pak už 
potřebujeme jen špendlíky a trpělivost, se kterou omotá-

váme pomocí paliček nitě, vytváříme součky podle před-
lohy a upevňujeme je špendlíky. Na závěr hotový výrobek 
přetřeme speciálním tužidlem.

Paní Tichá se učila paličkovat u paní Hrbáčkové v Brně, 
ale ta dnes již zřejmě nežije. Zhotovila asi třicet různých 
ozdob či obrázků. Jak sama říká, nejtěžší jsou lístečky. 
Ale to už necháme na každém z vás, koho tato technika 
zaujme a bude si ji chtít vyzkoušet. Na internetu najdete 
návody pro samouky, nabídku kurzů a také nabídku po-
můcek pro paličkování.

Na fotkách se můžete pokochat dílem paní Tiché. Pokud 
se paličkování nebo jiným rukodělným pracím věnujete, 
můžete se s ostatními čtenáři zpravodaje podělit o svoje  
zkušenosti. -Jitka Čermáková-
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Pěší nebo cyklo výlet přes Vladimírov
V období distanční výuky žáků a práce z domova (home office) je potřeba dětem i sobě dopřát i v pracovní dny pobyt 
v přírodě. V okolí naší obce nejsou lesy. Je zde síť polních cest a cyklostezek. Využívejme volné okamžiky k "prozkou-
mání" našeho blízkého i vzdálenějšího okolí. Zajímavými prvky ve vesnicích i v polích jsou významné budovy, pomníky, 
pamětní desky, drobné sakrální stavby (kříže, sochy, kapličky, Boží muka, křížové cesty). Mohou se stát našimi ori-
entačními body v krajině, můžeme se seznamovat s jejich tvůrci, s jejich historií. Mohou být i cílem našeho putování 
krajinou.

Chcete-li si udělat příjemnou procházku nebo cyklový-
let po blízkém okolí, přinášíme vám inspiraci na výlet 
o délce přibližně 8 km. Trasa vede částečně po asfalto-
vých cestách, částečně po cestách polních – nezpevně-
ných. S ohledem na povrch polních cest je příhodné zvolit 
tuto aktivitu za příznivého počasí.

Výlet zahájíme na návsi u kaple sv. Václava (start). 
Abychom omezili naši cestu po rušné hlavní silnici, zabo-
číme z Brněnské ulice ke Kříži (smírčímu kříž) a k Tvrzišti 
Stráž (2). Projdeme/projedeme ul. Hasičskou, přetneme 
ul. Brněnskou na cyklostezku. Na začátku cyklostezky je 
umístěn opravený kříž (3). Jeho původní místo bylo na 
křižovatce v místech kruhového objezdu a benzínové sta-
nice (5). Následně byl přesunut na křižovatku před od-
bočkou na rozvodnu (6). Měnící se místní dopravní pod-
mínky si vyžádaly další stanoviště. Opravený kříž je nyní 
umístěn v klidové zóně. 
Pod mostem (4), po kterém je vedena železniční trať, 
je umístěna pamětní deska na paměť tragické události 
z 6. května 2004. Původní kamenný most byl orientován 
jiným způsobem, vozovka pod ním měla tvar esíčka. Pro-
jíždění pod mostem bylo nebezpečné, dopravní situace 
byla málo přehledná. Také následující křižovatka (bez 
kruhového objezdu), byla úsekem častých nehod.
Cyklostezkou se vydáme po ul. Brněnská, následně po 

ul. U Rozvodny, směrem vpravo kolem SŠEE po asfaltové 
polní cestě K Vladimírovu (7). Čtyřkřídlý zemědělský dvůr 
byl založen hrabětem Wladimírem Mitrovským z Mitrovic 
a Nemyšle kolem roku 1851. Hlavní budova je zdobena 
zvoničkou a erbem Mitrovských. Dvůr byl zemědělským 
zázemím panství Sokolnice. V současné době objekt 
chátrá.
Od dvora bude naše trasa pokračovat vpravo po nezpev-
něné cestě k hájku U Lip. V hájku vyvěrala studánka, ne-
daleko stál kříž. V současné době je kříž opraven a umís-
těn v blízkosti vstupní brány na sokolnický hřbitov.
Od hájku U Lip se vydáme k železniční trati (8). Po od-
bočení vpravo se vracíme podél železnice k rozvodně 
a cyklostezkou zpět do vesnice přes kruhový objezd po 
cyklostezce. Za křížem (3) odbočíme vlevo po ulici Na Vý-
honě. Po odbočení na ul Tuřanskou je před ul. Na Skalce 
umístěna Boží muka (9). I tato drobná sakrální stavba 
byla přemístěna. Původně stála na okraji pozemku pro-
tější zahrady.
Na nám. Zbyňka Fialy je v travnatém prostoru umístěn 
dřevěný kříž. V tomto „trojúhelníku“, který je ohraničen 
silnicemi (dopravními komunikacemi), bývala zástavba 
menších domků s hasičskou zbrojnicí. Cestu můžeme 
ukončit u pomníku padlým obou světových válek. Víte, 
kde je pomník v centru obce umístěn?

-Jitka Králová, Jarmila Šustrová, Pavel Novák-
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Rozloučení s Lídou Tocháčkovou
S lítostí oznamujeme všem příbuz-

ným a známým, že nás po krátké ne-
moci na konci minulého roku opus-
tila sokolnická rodačka sestra Lída 
Tocháčková (rozená Friedlová).

Otec Lídy Tocháčkové, pan Ev-
žen Friedl, byl ředitelem sokolnic-
kého cukrovaru a 25 let působil 
jako starosta Sokola v Sokolnicích 
(1926–1952). Za svého působení se 
významně zasadil o výstavbu místní 
sokolovny, jejíž základní kámen byl 
položen 9. března 1930.  Maminka 
byla cvičitelkou žákyň, takže Lída 
byla od malička v sokolském pro-
středí – v rodině, v tělocvičně i na 
blízkém hřišti.

V dětských letech prožívala se 
svou sestrou všechna veřejná cvičení 
doma i v okolních obcích. Po obno-

vení Sokola v roce 1945-46 již byla 
dorostenkou a v krátké době – v roce 
1947 složila slavnostní slib členky 
Sokola. Členský průkaz a odznak při-
jímala z rukou starosty – svého táty – 
s velkým dojetím.

Když měla volit své povolání, roz-
hodla se stejně jako její sestra pro 
vysokoškolské studium tělesné vý-
chovy. V průběhu celé své kantorské 
činnosti vykonávala sestra Lída také 
cvičitelskou funkci. Po přestěho-
vání do Brna v roce 1967 působila 
v Sokole Brno I a po jeho obnovení 
v roce 1990 byla zvolena jeho náčel-
nicí, což pokládala za velkou poctu. 
V roce 1994 byla i náčelnicí brněn-
ského sokolského sletu. Od obnovy 
Sokola se naše sestra cvičitelka 
a náčelnice podílela na nácviku ně-

kolika ženských skladeb a přivedla 
na Strahov své cvičenky na XII., XIII. 
i XIV. Všesokolský slet.

Čest její památce.
-TJ Sokol Sokolnice-

Leden
Leden je obdobím pokračujícího klidu. Tomuto období 

se také říká „včelařská zima“, je to období od konce lis-
topadu do konce února. Včely žijí svůj život na úsporný 
režim, přičemž se shluknou těsně k sobě v zimním chu-
máči. Zatímco teplota v úlu může spadnout i pod 0 °C, 
uprostřed zimního chumáče včel se udržuje téměř stálá 
teplota kolem 35 °C. Jakmile vyjde sluníčko, tak jak to 
bylo po svátcích, pár jich krátce vyletělo a zase se vrátily. 
Záleží také na typu úlu, přes dřevo proniká teplo, včely 
se uvolňují ze zimního chomáče, 
putují po jednotlivých rámcích, kde 
hledají potravu, některé i krátkodobě 
vyletují ven. Tak se včelstvo posouvá 
za zásobami a často se přibližuje 
k teplejší stěně úlu. Čím je včelstvo 
silnější, tím je schopné vytvořit větší 
teplo a tím mají menší spotřebu zá-
sob. V případě málo zásob se nalé-
zají  uhynulé  včely, jak vězí hlavou 
v prázdných buňkách. Hlavní pro 
zdárné přezimování je klid, i mini-
mální vyrušování, například klepa-
jící  větev může ohrozit přezimování 
včel. Nejsou ani případy, kdy se na-
jdou  úly rozházené po stanovišti,  
a to ne zásahem medvěda, ale lid-
ským chudákem, který si troufne na 
bezbranného. Časté jsou i návštěvy 
zvířat, například datel  nebo jezevec, 
pro které je úl jako naplněná chlad-
nička. Ale jak to bylo dříve, že jsem 
měl návštěvy datlů v oboře, letos 
mně rozebírají úly, kde jsem to neče-

kal, v zahradách a i úly bez včel, příroda a lidi jsou nějak 
zvrácené. V předešlém období jsme tak jako každý rok 
provedli léčení pomocí aerosolu. Včelaři očistili podložky 
a budou odebírat měl pro odeslání do laboratoří. Zatím 
nevíme, jak proběhne předávání vzorků, protože je poza-
staveno schůzové setkávání. 

Jako novinky na další období bychom dali na první 
místo nově schválenou Metodiku kontroly zdraví zví-
řat pro rok 2021, kam včely také patří, ze které vyplývá 
změna platnosti  vyšetření na mor, místo 12 měsíců na 
4 měsíce, a současně se to bude týkat při přemisťování 

včel na vzdálenost větší než 10 km.
Ze zprávy o medné produkci v roce 

2020 v Evropské unii vyplývá o cel-
kově mimořádně špatné situaci, 
znovu se řešila opatření při potížích 
nejen s mlékem, masem, ale i me-
dem, jeho přísnější kontrolu při do-
vozu ze třetích zemí. 

Také se objevily první náznaky 
o problematice včelaření ve měs-
tech, ze kterých vyplývá, že nic by se 
nemělo přehánět, dochází vytlačo-
vání původního hmyzu, mělo by dojít 
k rozumnému plánování.

Tak jako díky omezeným kontak-
tům, dochází i v oboru včelařském 
velkému rozvoji různých projektů jak 
mezinárodních, s podporou Minister-
stva zemědělství, rozběhla se i forma 
přednášek  on-line formou, možnost 
různé přednášky vzhlédnou po in-
ternetu na youtube. Jo prožíváme 
zvláštní dobu, jako by nám to příroda 
vracela.  -Václav Hůrka-
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Měsíc PO ÚT ST ČT PÁ SO NE Týden

Le
de

n

1 2 3 53

4 5 6 7 8 9 10 1

11 12 13 14 15 16 17 2

18 19 20 21 22 23 24 3

25 26 27 28 29 30 31 4

Ún
or

1 2 3 4 5 6 7 5

8 9 10 11 12 13 14 6

15 16 17 18 19 20 21 7

22 23 24 25 26 27 28 8

Bř
ez

en

1 2 3 4 5 6 7 9

8 9 10 11 12 13 14 10

15 16 17 18 19 20 21 11

22 23 24 25 26 27 28 12

29 30 31 13

D
ub

en

1 2 3 4 13

5 6 7 8 9 10 11 14

12 13 14 15 16 17 18 15

19 20 21 22 23 24 25 16

26 27 28 29 30 17

Kv
ět

en

1 2 17

3 4 5 6 7 8 9 18

10 11 12 13 14 15 16 19

17 18 19 20 21 22 23 20

24 25 26 27 28 29 30 21

31 22

Če
rv

en

1 2 3 4 5 6 22

7 8 9 10 11 12 13 23

14 15 16 17 18 19 20 24

21 22 23 24 25 26 27 25

28 29 30 26

Měsíc PO ÚT ST ČT PÁ SO NE Týden

Če
rv

en
ec

1 2 3 4 26

5 6 7 8 9 10 11 27

12 13 14 15 16 17 18 28

19 20 21 22 23 24 25 29

26 27 28 29 30 31 30

Sr
pe

n

1 30

2 3 4 5 6 7 8 31

9 10 11 12 13 14 15 32

16 17 18 19 20 21 22 33

23 24 25 26 27 28 29 34

30 31 35
Zá

ří

1 2 3 4 5 35

6 7 8 9 10 11 12 36

13 14 15 16 17 18 19 37

20 21 22 23 24 25 26 38

27 28 29 30 39

Ří
je

n

1 2 3 39

4 5 6 7 8 9 10 40

11 12 13 14 15 16 17 41

18 19 20 21 22 23 24 42

25 26 27 28 29 30 31 43

Li
st

op
ad

1 2 3 4 5 6 7 44

8 9 10 11 12 13 14 45

15 16 17 18 19 20 21 46

22 23 24 25 26 27 28 47

29 30 48

Pr
os

in
ec

1 2 3 4 5 48

6 7 8 9 10 11 12 49

13 14 15 16 17 18 19 50

20 21 22 23 24 25 26 51

27 28 29 30 31 52

Harmonogram svozu odpadů v Sokolnicích pro rok 2021

Plasty – svoz 1× za měsíc

Popelnice – svoz 1× za 14 dnů


