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Vydává zastupitelstvo obce Sokolnice – zdarma
Vážení spoluobčané,
… se smutkem v srdcích oznamujeme, že 13. ledna 2022
po těžké nemoci zemřela ve věku nedožitých 57 let
místostarostka obce paní Ivanka Hamanová. Statečně
bojovala, aby byla déle s těmi, které měla ráda.
…. paní Ivanka Hamanová nastoupila na obecní úřad
v Sokolnicích v srpnu 2012, na pracovní místo administrativní
pracovnice. Na podzim roku 2018 byla zvolena do funkce
místostarostky obce Sokolnice.
S paní místostarostkou odchází pečlivý, důsledný člověk,
člověk milující svoji rodinu, práci i obec. Dovolte nám, abychom jí tímto poděkovali za
vše, co pro naši obec udělala, za její pracovitost, svědomitost a obětavost, se kterou
svoji funkci zastávala.
Jistě bude žít dál v srdcích a vzpomínkách těch, kteří ji poznali…
Zastupitelstvo obce Sokolnice

Poděkování Jednotce sboru
dobrovolných hasičů Sokolnice
Dovolte mi touto cestou poděkovat Jednotce sboru dobrovolných hasičů Sokolnice nejen za celoroční práci pro
naše občany, ale především za pomoc a mimořádné
nasazení při likvidaci následků tornáda, které dne
24. června 2021 ničilo obyvatelům obcí na jihu Moravy
domovy, výrobní prostory a zařízení a vše další, co stálo
v cestě. Členové naší jednotky byli nasazeni šest dnů
na velkokapacitní skládce v obci Hrušky, a tak se spolupodíleli na likvidaci následků této přírodní katastrofy.
-starosta-

Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje
Vážení hasiči,
na tu noc, kdy se jižní Moravou přehnalo tornádo, nikdy
nezapomenu. Pár desítek minut po katastrofě jsme přijeli na místo. Bylo to peklo. Měl jsem strach, kolik obětí
si živel vyžádá.
Mezi prvními, kteří přijeli na místo, kromě zdravotníků
a profesionálních hasičů, byli dobrovolní hasiči. Ale tím
to neskončilo. V dalších dnech přijížděly pomáhat další
jednotky z celé republiky.
Chlapi, chci vám touto cestou poděkovat! Když to lidé
na jižní Moravě nejvíce potřebovali, neváhali jste ani minutu. A pomáhali jste hodiny, dny a týdny. Vážím si toho.
Dokázali jste opět, jako už tolikrát, že jste nenahraditelnou složkou integrovaného záchranného systému.
Tolik z průvodního dopisu hejtmana Jihomoravského
kraje Mgr. Jana Grolicha k Pamětnímu listu Jednotce
sboru dobrovolných hasičů Sokolnice. Naše jednotka
sloužila šest dní v obci Hrušky na velkokapacitní skládce.
Jednalo se o řízení ukládání sutě a dalších trosek, technická pomoc na strojích, stavba dočasných zpevněných
Sokolnický zpravodaj

1/2022

1

komunikací apod. Nástup na místo byl v 7 hodin ráno a konec v 21 hodin
večer, to znamenalo vyjet ze Sokolnic v 6 hodin a vrátit se kolem 22 hodiny.
Z naší jednotky se vystřídalo 15 mužů a žen, v průměru šest osob na jeden
pracovní den.
-Petra Lauterbachová-

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři sokolnického zpravodaje, dovolte mi, abych vám všem na úvod popřál do roku
2022 především pevné zdraví, spousty životní energie a optimismu a abychom se už pořádně nadechli bez všech
těch respirátorů a roušek. Já pevně věřím tomu, že letošní rok bude rokem naděje, že se společně setkáme na koštu
vína, na hodové zábavě, na Saňařcupu, letním koncertě nebo u rozžínání vánočního stromu či při sokolnickém betlému. Z osobního setkání a rozhovorů s vámi vím, že vám všem, ale (a přiznám se) i mně samotnému to nesmírně
chybí, a tak pevně doufám, že bude opravdu lépe…
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, co nás čeká v roce letošním.
REALIZOVANÉ PROJEKTY ROKU 2021
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U HŘBITOVA – cílem realizace
tohoto projektu bylo zbudování oboustranné autobusové
zastávky „U Hřbitova“. Projekt zahrnoval 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.
osvětlení. Prostorové omezení stávající komunikace na
straně k ohradní zdi bažantnice si vyžádalo zřízení autobusové zastávky na jízdním pruhu, bylo využito maximálního možného prostoru pro rozšíření krajnice komunikace
(vzhledem k poloze ohradní zdi zámeckého parku), aby
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stojící autobus nezasahoval do rozhledového trojúhelníku v místě napojení účelové komunikace parku na silnici III/4183. Účelem vybudování autobusových zastávek
u hřbitova byla snaha obce o zvýšení dostupnosti tohoto
prostoru a zajištění komfortu cestujících – návštěvníků
hřbitova, zvláště pak v situaci, kdy byl po dobu covidové
pandemie zámecký park znepřístupněn. Silnicí je vedena jedna linka hromadné autobusové dopravy č. 151
s 11 spoji v každém směru ve všední den. Stavba byla
zdárně ukončena ve stanoveném termínu 30. května
2021. Celkové náklady činily Kč 5.049.425,65, přičemž
700.000 Kč obec získala z dotace IROP.

REKONSTRUKCE POVRCHU ULICE TUŘANSKÁ – povrch
asfaltové komunikace v ul. Tuřanská byl dlouhodobě
v žalostném stavu. Obec předpokládala, že spol. E.GD
provede v této ulici kabelizaci NN a poté komunikaci
i chodníky opraví. Ke kabelizaci však nedochází, a ani
v brzké době nedojde, proto se obec rozhodla opravu povrchu komunikace dále neodkládat. Spol. SWIETELSKY
stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, stavbu zahájila na přelomu března a dubna. Mysleli jsme též na chodce, a mimo komunikaci byl v této
ulici opraven chodník, kdy obec nechala vyměnit stávající povrch z betonových dlaždic za zámkovou dlažbu.
Náklady na provedení rekonstrukce byly dle smlouvy
Kč 1.154.887,69.

REKONSTRUKCE ULICE NIVA – v rámci rekonstrukce této
ulice došlo k jejímu osovému rozdělení na dvě stejné poloviny. Uprostřed ulice Niva byla umístěna vozovka šířky
4 m. Po obou stranách vozovky byly realizovány parkovací
pásy šířky 2 m a za nimi chodník šířky 1,5 m. Mezi chodníkem a domy vznikl zelený pás šířky 1,3 m až 1,4 m.
Celkem bylo zbudováno 21 parkovacích míst vpravo
a 17 parkovacích míst vlevo. V místech vjezdů k nemovitostem byl parkovací pás rozdělen. Vlastní vjezdy byly
odlišeny dlažbou jiné barvy. Šířka vjezdů k nemovitostem
byla realizována ve 2,5 m před nemovitostí a 3,5 m ve vozovce s ohledem na manipulační prostor při vjezdu k nemovitosti. Chodníky v šířce 1,5 m jsou od parkovacího
pásu odděleny silničním obrubníkem zvýšeným o 10 cm
nad přilehlou hranou parkovacích ploch. Již na počátku
stavby jsme museli řešit problém s dešťovou kanalizací,
neboť bylo zjištěno, že tato je v ulici na několika místech poškozena. K poškození došlo v minulosti zřejmě

při připojování domů na splaškovou kanalizaci. Průměr
kanalizace byl v inkriminovaných místech neodborně
zmenšen, a do budoucna hrozilo, že bude nefunkční.
Problém se podařilo odstranit a stavba byla ukončena
v srpnu v řádném termínu. Náklady na realizaci byly ve
výši Kč 7.238.954,51.
REKONSTRUKCE I. NP OÚ – V červnu byla zahájena rekonstrukce prvního patra obecního úřadu. Tyto stavební
úpravy navázaly na rekonstrukci 2. NP a obřadní síně,
která byla provedena v roce 2018. V rámci těchto stavebních prací byla centrální chodba obecního úřadu zbavena
stávající PVC povlakové krytiny a nahrazena keramickou velkoformátovou dlažbou, která je již v uličním křídle a ve II. NP. Stěny byly obloženy sádrokartonem a dle
architektonického návrhu opatřeny drážkami pro zabudované LED pásky. Strop chodby byl osazen sádrokartonovým podhledem. Vyměněny byly též dveřní zárubně
a dveřní křídla. V celém 1. NP byla provedena výměna
elektroinstalace, svítidel, zásuvek a vypínačů. Sociální
zařízení se dispozičně změnila, stávající obklady a dlažby
byly nahrazeny novými v identickém designu sociálních
zařízení ve 2. NP, strop zde byl opatřen sádrokartonovým
podhledem, do kterého byla osazena vestavná svítidla
a ventilátory pro odvětrání. Z původní šatny a místnosti
na úklid byla nově zbudovaná kopírovna. Náklady na realizaci činily 2.416.772 Kč, přičemž 1.746.244 Kč obec
získala z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ od
Ministerstva pro místní rozvoj.
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VÝSADBA STROMŮ OKOLO CYKLOSTEZEK – v území
okolo nově vystavěných cyklostezek (Sokolnice–Kobylnice; Sokolnice–Telnice) byla zachována část původních
dřevin, na různých částech parcel v různé míře a skladbě.
Nejčastěji se jednalo o javory, hlohy, ovocné dřeviny atd.
Většina ploch byla ale bez vegetace a bez stromů. Naší
snahou tedy bylo zajistit pestrou skladbu s různými ovocnými i okrasnými druhy, které by byly vhodné pro dané
klimatické podmínky. Všechny navržené dřeviny byly domácí, původní a medonosné. Z ovocných dřevin byly vysázeny hrušky, švestky, meruňky, jablka. Je mi moc líto,
že se nepodařilo opatřit stromy jedlých kaštanů, které
jsme plánovali vysázet v úseku cyklostezky mezi Sokolnicemi a Kobylnicemi. Nicméně doufám, že díky novým
výsadbám dojde nejenom zde, ale i v úseku Sokolnice–
Telnice (zde byly vysázeny duby, javory a lípy) ke zvýšení
biodiverzity a rozšíření druhového spektra dřevin. Celkem
bylo v obou lokalitách zasázeno 81 ks stromů. Náklady
na projekt činily 301.895 Kč, kdy 249.500 Kč bylo hrazeno z dotace SFŽP a 52.395 Kč z rozpočtu obce.

PLÁNOVANÉ PROJEKTY ROKU 2022
REKONSTRUKCE ULICE NA SKALCE – místní komunikace v ulici Na Skalce, která leží v intravilánu obce Sokolnice, zpřístupňuje vnitroblok rodinných domků na nároží
ulic Brněnská a Tuřanská a soubor patrových garáží na
p.č. 1089/2–1089/16. Na jižním okraji je ulice napojena
styčnou křižovatkou na ulici Brněnskou (silnice II/418),
na severním okraji ústí do místní komunikace ulice Tuřanská. Rekonstrukce ulice Na Skalce jednoznačně vymezí prostory pro dopravní infrastrukturu – komunikace,
parkovací plochy a sjezdy k nemovitostem. Stavba zachovává všechny stávající sjezdy z přilehlých objektů včetně
výjezdů z patrových garáží. V místě napojení sjezdů na
komunikaci budou položeny nájezdové obrubníky. Součástí stavby bude vybudování 10 ks šikmých parkovacích
stání (včetně 1 x pro ZTP) a podélných parkovacích pruhů
dl. 8,20 m. Stávající obousměrný sjezd z ulice Brněnské
(sil. II/418) bude řešen jako jednosměrný (směrem do
ulice Na Skalce), protože požadované rozhledové poměry
sjezdu na krajskou silnici II/148 není možné dodržet bez
výrazného zásahu do stávající zástavby. Výjezd a vjezd
z ulice Na Skalce na ulici Tuřanskou zůstane zachován.
Rozhledové poměry v místech napojení ulice Na Skalce
na ulici Tuřanskou byly projektantem dodrženy. Do-
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pravní řešení ulice Na Skalce bude upraveno dopravní
značkou Obytná zóna s dopravním omezením rychlosti
20 km/hod. Rekonstrukce této ulice si vyžádá pouze
minimální terénní úpravy z důvodů sjednocení a plynulosti definovaných profilů komunikací, odstavných ploch,
vjezdů a parkovacích stání. Nejsou navrhovány žádné
násypy ani zářezy. Upravené komunikace budou vedeny
prakticky v úrovni stávajícího terénu. Projekt nevyvolává
žádné kácení vzrostlých stromů. Naopak v nově vytvořených ozeleněných plochách budou vysazeny další stromy
a keře. Zahájení stavby je plánováno v 3/2022. Předpokládané náklady na stavbu činí 5.400.000 Kč.
REKONSTRUKCE UL. POD STRÁŽÍ – Předmětem stavby
je zlepšení územně technických podmínek a zlepšení stávající dopravní infastruktury v předmětné části obce. Rekonstrukce ulice Pod Stráží jednoznačně vymezí prostory
pro dopravní infrastrukturu – komunikace, chodníky, parkovací plochy a sjezdy k nemovitostem. Stávající nestmelený povrch komunikace bude nahrazen kompletní novou
konstrukcí vozovky s živičným povrchem. Podél tohoto
úseku bude vybudován nový chodník šířky 1,50 m, oddělený od vozovky zeleným pásem proměnné šířky. Budou
obnoveny všechny stávající sjezdy z přilehlých objektů,
včetně stanice HZS, a vybudovány nové sjezdy v předpokládaných místech nové zástavby. V místě napojení
sjezdů na komunikaci budou položeny nájezdové obrubníky. V místech, kde to dovoluje šířka zeleného pásu mezi
vozovkou a chodníkem vlevo, budou vybudovány podélné
parkovací pásy (celková kapacita parkovacích pruhů je
21 vozidel). V části ulice Pod Stráží je vybudován stávající dešťový kanalizační řad. Tato kanalizace bude v rámci
stavby prodloužena o 72,05 m. Součástí bude též výměna stávajících uličních vpustí a zřízení nových uličních
vpustí. Rozšíření dešťové kanalizace je kapacitně i technicky bez problémů. Dopravní řešení ulice Pod Stráž
bude upraveno dopravní značkou – Zóna s dopravním
omezením rychlosti 30 km/hod. Stávající dopravní řešení
jednosměrné ulice Krátká bude na vjezdu z ulice Komenského rovněž upraveno shodným dopravním značením.
V místech napojení ulice Pod Stráží na ulici Komenského
(II/418) a ulici Telnickou budou z důvodu zachování potřebných vzdáleností rozhledových trojúhelníků osazeny
dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě. Rekonstrukce
této lokality si vyžádá pouze minimální terénní úpravy
z důvodů sjednocení a plynulosti definovaných profilů komunikací, odstavných ploch, vjezdů a chodníků. Nejsou
navrhovány žádné násypy ani zářezy. Upravené komunikace jsou vedeny prakticky v úrovni stávajícího terénu.
Projekt zachovává a ochrání veškeré vzrostlé stromy
v prostoru stavby. Nově vzniklé zelené plochy v prostoru
mezi komunikacemi a chodníky a plochami parkovacích
stání budou ozeleněny a doplněny o výsadbu stromů
a keřů. Poloha smírčího kříže nebude stavbou měněna
(zůstává zakomponován ve stávající ploše zeleně) a objekt bude po dobu stavby ochráněn.
Realizace stavby by měla mít příznivý vliv na životní prostředí, který se projeví snížením hlučnosti a prašnosti
stávající místní dopravy. Předpokládané zahájení sta-

vebních prací je v 5/2022. Předpokládané náklady na stavbu činí
16.800.000 Kč.
PŘECHODY PRO CHODCE KAŠTANOVÁ–KOBYLNICKÁ – vybudování
přechodů pro pěší na ulici Kaštanová
(sil. II/418) a na ulici Kobylnická (sil.
III/4183) umožní zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v této lokalitě.
Umístění přechodů s napojením na
chodníky odpovídající šířky vyhoví
současné i výhledové intenzitě motorové dopravy a pohybu pěších.
Osvětlení přechodu pro chodce bude
provedeno svítidly s LED optikou pro
osvětlení přechodu pro chodce. Svítidla budou umístěna na nových 6 m
sloupech pomocí rovných výložníků.
Předpokládané náklady na realizaci
jsou 1.200.000 Kč.

Slavnostní vítání nových občánků
V roce 2021 jsme v červnu a září celkem šestkrát uspořádali vítání občánků,
přivítali jsme celkem 25 dětí narozených ve druhé polovině roku 2020 a do
konce května 2021.
Stejně jako v roce 2020 kvůli protiepidemickým opatřením zimní vítání občánků neproběhlo, nestihli jsme přivítat 10 dětí narozených v roce 2021.
Doufáme, že nám situace umožní uspořádat slavnostní přivítání co nejdříve.
Všem dětem narozeným v roce 2021 přejeme hodně zdraví a krásné dětství
a rodičům ještě jednou gratulujeme!
Představujeme vám nové občánky obce Sokolnice narozené v roce 2021. ■

Vážení spoluobčané,
snažil jsem se vám předložit krátký
výčet toho, co na obci pro letošní
rok plánujeme. Jak jsem již na úvod
prezentoval, 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 spokojenosti nás všech. Tímto vás všechny
srdečně zdravím.
-starosta-

Oznámení
o pořízení
platebního
terminálu
Obecní úřad
sděluje občanům,
že od 1. 12. 2021
je možné platit
na pokladně
Obecního úřadu
Sokolnice
bezhotovostně
platební kartou.
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Statistika obyvatel
obce Sokolnice
v roce 2021
Ke konci roku 2021 bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu 2.288
občanů ČR, z toho 68 obyvatel DS
Sokolnice, ohlášené místo pobytu
v Sokolnicích má 82 cizinců.
V roce 2021 se narodilo 24 dětí, zemřelo 31 obyvatel, z toho 17 v DS
Sokolnice.
Přistěhovalo se 84 obyvatel, z toho
24 do DS Sokolnice, odstěhovalo se
51 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. 2021 nenarodilo žádné
dítě, bylo uzavřeno 19 manželství
(13 v Sokolnicích, 6 v Telnici, z toho
2 církevní), a zemřelo 51 osob (v Sokolnicích 47, v Telnici 4).
V roce 2021 byla přidělena čísla popisná pro 2 stavby.
-Jana Brabcová,
matrika a evidence obyvatel-

Kontrola
dodržování
stanovených
limitů rychlosti
Vážený pane starosto (starostko),
sděluji Vám, že v období od 1. ledna
2021 do 31. prosince 2021 byla
ve vašem městě (obci) provedena
7x kontrola dodržování stanovených
limitů rychlosti (pravidel silničního
provozu).
Při provedené kontrole bylo zjištěno
8 přestupků – porušení § 125c,
odst. 1, písm. f, bod 2, 3, 4 zákona
číslo 361/2000 Sb. v platném znění.
-prap. Pavel Lahoda, inspektor-

Informace k platbě pachtovného a nájemného za zahrádky a ornou půdu
Úhradu je možné provést osobně v hotovosti nebo kartou na pokladně obecního úřadu, poslat složenkou, nebo
bezhotovostně převodem na účet obce u ČS a. s., číslo
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účtu: 1343297349/0800. Variabilní symbol pro platbu
1012 a do poznámky uveďte příjmení a jméno, případně
jiné identifikační údaje (parc. č., č. smlouvy… ).
■

Informace k platbě poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Poplatek pro rok 2022 byl stanoven
ve výši 700 Kč za osobu na rok a poplatníkem je:
• fyzická osoba přihlášená v obci
(podle § 16c zákona o místních
poplatcích)
• vlastník nemovité věci zahrnující
byt, rodinný dům, nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci, ve které
není přihlášená žádná fyzická
osoba a která je umístěna na
území obce.
Stávající přihlášky zůstávají v platnosti. Žádáme poplatníky o vyplnění přihlášky pouze v případě, že
přihlášku dosud neodevzdali, jsou

novými poplatníky, nebo u nich došlo ke změně; přihláška bude platná
i pro další období. Přihláška je k dispozici na webových stránkách obce
Sokolnice ve formátu .pdf a .xls nebo
na obecním úřadě.
Úhrada poplatku:
• bezhotovostně převodem na účet
obce číslo 1343297349/0800,
variabilní symbol 1340 a číslo
popisné nemovitosti, za kterou je poplatek odváděn (např.
1340435). V případě nemovitosti, kde je více bytových jednotek, doplní se za číslo popisné

Informace k platbě poplatku za psa
Poplatek pro rok 2022 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
jednoho psa, a 300 Kč za dva a každého dalšího psa
téže osoby.
Osvobozeni od platby jsou držitelé ZTP a ZTP/P a další
osoby uvedené v OZV č.3/2019.
Poplatek je splatný do 31. 3. 2022.
Úhrada poplatku:
• bezhotovostně převodem na účet obce číslo
1343297349/0800, variabilní symbol 1341 a číslo
popisné nemovitosti, ve které se pes nachází (např.

Zprávy ze zastupitelstva
V pondělí dne 20. prosince 2021 se v 18.00 hodin v Základní škole Sokolnice uskutečnilo veřejné zasedání
zastupitelstva obce. Projednány byly tyto body:
● Rozpočet obce na rok 2022
Návrh rozpočtu byl opakovaně projednán radou obce. Finanční výbor jej projednal dne 1. 12. 2021 a doporučil ke
schválení. Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce
Obecního úřadu Sokolnice (a na www.sokolnice.cz) od
16. 11. 2021 do 9. 12. 2021.
Rada doporučila zastupitelstvu svěřit radě pravomoc provádět rozpočtová opatření v průběhu roku 2022 v plném
rozsahu dle § 16 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Rada taktéž doporučila zastupitelstvu uložit starostovi,
aby zabezpečil provedení veškerých účetních a finančních
operací souvisejících s přijetím dotací a s rozhodnutími
orgánů obce v období od 10. 12. 2021 do 31. 12. 2021
s tím, že příslušná rozpočtová opatření a změny rozpisu
rozpočtu budou provedeny v měsíci lednu 2022 a budou zapracovány do evidence a finančních výkazů za rok
2021. Vzhledem k tomu, že součástí rozpočtu obce je

i číslo bytu (bez mezer, pomlček
apod.).
• v hotovosti nebo platební kartou v úředních hodinách na pokladně obecního úřadu.
Poplatek je možné platit jednorázově
za společnou domácnost tak, jak je
uvedeno na přihlášce.
Poplatek je splatný do 31. 3. 2022.
Osvobozeny od poplatku jsou děti
narozené v roce 2022 a další osoby
stanovené v OZV Obce Sokolnice,
tyto skutečnosti je třeba doložit.
Podrobnosti naleznete v Obecně
závazné vyhlášce č.2/2021 obce
Sokolnice.
■

1340435). V případě nemovitosti, kde je více bytových jednotek, doplní se za číslo popisné i číslo bytu
(bez mezer, pomlček apod.)
• v hotovosti nebo platební kartou v úředních hodinách
na pokladně 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.
Žádáme majitele psů o vyplnění čísla čipu a známky pro
případnou rychlou identifikaci psa.
Přihláška je platná i pro další období. Přihláška je ke stažení na webových stránkách obce.
Podrobnosti naleznete v Obecně závazné vyhlášce
č.3/2019 obce Sokolnice. 
■
i příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím, doporučila rada stanovit závazné využití tohoto příspěvku.
Zastupitelstvo obce schválilo předložený návrh rozpočtu
obce Sokolnice na rok 2022.
Zastupitelstvo obce schválilo, aby rada obce prováděla
rozpočtová opatření v plném rozsahu dle § 16 zákona
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce, aby od
10. 12. 2021 do 31. 12. 2021 zabezpečil provedení veškerých účetních a finančních operací souvisejících s přijetím dotací a s rozhodnutími orgánů obce v období od
10. 12. 2021 do 31. 12. 2021 s tím, že příslušná rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu budou provedeny v měsíci lednu 2022 a budou zapracovány do
evidence a finančních výkazů za rok 2021.
Zastupitelstvo obce, v souladu s ustanovením § 12
odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
stanovilo jako závazný ukazatel, jímž se má v roce 2022
povinně řídit Rada obce Sokolnice – jako výkonný orgán při hospodaření podle rozpočtu: v rozpočtu příjmů i výdajů jednotlivé paragrafy dle platné rozpočtové
skladby.
Sokolnický zpravodaj
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Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku na
provoz Základní školy Sokolnice (dále jen ZŠ) z rozpočtu
zřizovatele v celkové výši 2.021.000 Kč a dále stanovilo,
že část poskytnutého příspěvku ZŠ ve výši 80.000 Kč je
účelově vázáno pouze na financování kulturních a sportovních akcí pro děti. Zastupitelstvo obce uložilo ZŠ, že je
povinna předkládat zřizovateli potřebné podklady ke kontrole svého hospodaření v termínech stanovených Radou
obce Sokolnice. Zastupitelstvo obce uložilo ZŠ předložit
zřizovateli účetní závěrku za rok 2021 (obsahující zejména rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu pro PO) a výkaz P 1-04 za rok 2021 nejpozději do 28. 2. 2022. Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo ZŠ vyúčtovat nejpozději
do 31. 1. 2022 účelově vázané prostředky, poskytnuté
z rozpočtu zřizovatele v roce 2021 a případně nevyčerpanou část vrátit do rozpočtu zřizovatele do 18. 2. 2022.
Zastupitelstvo obce Sokolnice stanovilo ZŠ předložit obci
nejpozději do 31. 3. 2022 podrobný a přehledný seznam
čerpání poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v 2021.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku na
provoz Mateřské školy Sokolnice (dále jen MŠ) z rozpočtu zřizovatele v celkové výši 1.500.000 Kč a dále
stanovilo, že část poskytnutého příspěvku MŠ ve výši
30.000 Kč je účelově vázána pouze na financování kulturních a sportovních akcí pro děti. Zastupitelstvo obce
uložilo MŠ, že je povinna předkládat zřizovateli potřebné
podklady ke kontrole svého hospodaření v termínech
stanovených Radou obce Sokolnice. Zastupitelstvo obce
ukládá MŠ předložit zřizovateli účetní závěrku za rok
2021 (obsahující zejména rozvahu, výkaz zisku a ztrát,
přílohu pro PO) a výkaz P 1-04 za rok 2021 nejpozději
do 28. 2. 2022. Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo MŠ
vyúčtovat nejpozději do 31. 1. 2022 účelově vázané prostředky, poskytnuté z rozpočtu zřizovatele v roce 2021,
a případně nevyčerpanou část vrátit do rozpočtu zřizovatele do 18. 2. 2022, a dále předložit obci nejpozději do
31. 3. 2022 podrobný a přehledný seznam čerpání poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v 2021.
● TJ Sokol – změna čerpání dotace
Obec obdržela žádost Tělocvičné jednoty Sokol Sokolnice
týkající se dotace poskytnuté v roce 2021. Dotace byla
poskytnuta na rekonstrukci schodů do sokolovny ve výši
118.000 Kč. TJ v průběhu roku oslovila několik potenciálních dodavatelů, a bohužel žádný nebyl schopen garantovat realizaci do konce roku 2021. Z tohoto důvodu požádala o schválení posunutí termínu realizace a vyúčtování
poskytnuté dotace do 30. 6. 2022. Tělocvičná jednota
současně sdělila, že obdržela dotaci ve výši 60.000 Kč
na uspořádání Jánských hodů. Bohužel epidemiologická
situace opět nedovolila tuto akci uspořádat, a proto byla
dotace, ve výši 60.000 Kč, vrácena na účet obce.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření předloženého
Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sokolnice číslo 01/2021 mezi obcí
a TJ Sokol Sokolnice, týkající se změny doby realizace
a vyúčtování dotace v termínu do 30. 6. 2022 a uložilo
starostovi obce uzavřít Dodatek číslo 1 nejpozději do
31. 12. 2021.
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● OZV č. 02/2021 – poplatek za odpad
Vzhledem ke změně právních předpisů bylo nutné vydat
novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
odpad. Předkládaný návrh byl předem konzultován s příslušným odborem Ministerstva vnitra ČR a je v pořádku.
Plánovaný termín zasedání ZO byl ve čtvrtek 9. 12. 2021.
Z důvodu izolace starosty obce do 17. 12. 2021 (Covid-19) byl termín posunut na 20. 12. 2021. Doba mezi
schválením OZV a datem nabytí účinnosti je kratší než
15 dnů, a proto byl v článku 13. vyhlášky doplněn text
„neboť sleduje naléhavý obecný zájem“.
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku
číslo 02/2021 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a uložilo starostovi obce
zaslat tuto vyhlášku, neprodleně po jejím vyhlášení, ke
kontrole zákonnosti Ministerstvu vnitra ČR.
● Program rozvoje obce Sokolnice 2022–2027
MAS Slavkovské bojiště, z. s., zaslala obci aktualizovanou verzi strategického dokumentu s názvem Program
rozvoje obce Sokolnice na období 2022–2027. Dokument byl od 27. 10. 2021 zveřejněn na úřední desce, aby
se k němu mohli občané vyjádřit.
Zastupitelstvo obce schválilo předložený Program rozvoje
obce Sokolnice na období 2022–2027.
● Prodej pozemku 360/2
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p. č. 360/2 o výměře 95 m2, zahrada. Jedná se o pozemek mezi budovou
sýpky a parkovacím zálivem v ulici Za Sýpkou. Obec obdržela žádost o odprodej tohoto pozemku.
Obec si nechala vyhotovit znalecký posudek, kde znalec
stanovil tržní cenu pozemku na 237.500 Kč.
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že záměr prodeje pozemku p. č. 360/2 byl zveřejněn zákonným způsobem od 26. 10. 2021 do 15. 10. 2021. Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo prodej pozemku
p. č. 360/2 o výměře 95 m2, zahrada, v k. ú. Sokolnice,
za kupní cenu 237.500 Kč bez DPH. Prodej bude osvobozen od DPH v případě, že splní podmínky pro osvobození
dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V opačném případě bude prodej
zatížen DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, v platném znění. Celá kupní cena bude
uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Kupující
dále uhradí náklady na sepis kupní smlouvy a správní
poplatek za řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi uzavřít
kupní smlouvu nejpozději do 31. 3. 2022.
● Zahrádky u rozvodny
Obec je vlastníkem 11 zahrádek za benzínovou čerpací
stanicí, mezi okružní křižovatkou a Dunávkou. A jedné
zahrádky za rozvodnou. V březnu 2018 schválilo zastupitelstvo obce (dne 13. 3. 2018, bod číslo 1) prodej zahrádek za cenu 68 Kč + DPH. V červnu přijalo zastupitelstvo
obce (dne 13. 6. 2018, bod číslo 5) doplňují podmínky
pro prodej zahrádek tohoto znění: Zastupitelstvo potvr-

zuje, že prodej zahrádek schválený dne 13. 3. 2018,
bod číslo 01, zůstává v platnosti, a doplňují se následující podmínky prodeje. Požádá-li zájemce (dále jen „Zájemce“) o odprodej obecního pozemku, který je pronajat
či propachtován jiné osobě (dále jen „předmětný pozemek“), postupuje obec následovně:
Obec písemně vyrozumí stávajícího nájemce/pachtýře
o podané žádosti o odkup předmětného pozemku. Obec
dá současně nájemci/pachtýři lhůtu 30 dnů na vyjádření, zda má stávající nájemce/pachtýř zájem o odkup
předmětného pozemku. Nebude-li mít pachtýř zájem,
nebo písemně neodpoví ve stanovené lhůtě, prodá obec
předmětný pozemek Zájemci.
Bude-li mít pachtýř zájem o zakoupení předmětného pozemku, musí být kupní smlouva uzavřena do 30 dnů ode
dne vyjádření nájemce/pachtýře. Po marném uplynutí
této lhůty prodá obec předmětný pozemek Zájemci.
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí současný stav obecních zahrádek kolem benzínové čerpací
stanice a za rozvodnou. A uložilo paní Hrdličkové do
7. 1. 2022 písemně informovat všechny pachtýře pozemků p. č. 2987/19, 2987/23, 2987/24, 2987/25,
2987/26, 2795/11, 3008/5, 3008/6, 3008/7, 1491,
1499 a 1500 o tom, že obec obdržela žádost o odprodej
těchto pozemků. Informace nebude zasílána těm pachtýřům, kteří požádali o odkup a jejichž žádost bude dnes
případně schválena.
● Prodej pozemku p. č. 2987/19
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p. č. 2987/19
o výměře 435 m2, zahrada. Jedná se o pozemek mezi
rozvodnou a silnicí Brno–Telnice. Jeho současný nájemce
požádal o odprodej tohoto pozemku do jeho vlastnictví.
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že záměr
prodeje pozemku p. č. 2987/19 byl zveřejněn zákonným
způsobem od 27. 10. 2021 do 15. 11. 2021. Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo prodej pozemku p. č.
2987/19 o výměře 435 m2, zahrada, v k. ú. Sokolnice,
kupní cenu 200 Kč/m2 bez DPH. Celá kupní cena bude
uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Kupující
uhradí náklady na sepis kupní smlouvy a správní poplatek za řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi uzavřít kupní
smlouvu nejpozději do 31. 3. 2022.
● Prodej pozemku p. č. 2987/25
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p. č. 2987/25
o výměře 418 m2, zahrada. Jedná se o pozemek mezi
rozvodnou a silnicí Brno–Telnice. Jeho současný nájemce
požádal o odprodej tohoto pozemku do jeho vlastnictví.
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že záměr
prodeje pozemku p. č. 2987/25 byl zveřejněn zákonným
způsobem od 27. 10. 2021 do 15. 11. 2021. Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo prodej pozemku p. č.
2987/25 o výměře 418 m2, zahrada, v k. ú. Sokolnice,
kupní cenu: 200 Kč/m2 bez DPH. Celá kupní cena bude
uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Kupující
uhradí náklady na sepis kupní smlouvy a správní poplatek za řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovi-

tostí. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi uzavřít kupní
smlouvu nejpozději do 31. 3. 2022.
● Prodej pozemku 1429/4
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p. č. 1429/4 o výměře 45 m2, zahrada. Jedná se o pozemek v zahrádkářské lokalitě Na Stání. Obec obdržela žádost o odprodej
tohoto pozemku.
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že záměr
prodeje pozemku p. č. 1429/4 byl zveřejněn zákonným
způsobem od 27. 10. 2021 do 15. 11. 2021. Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo prodej pozemku p. č.
1429/4 o výměře 45 m2, zahrada, v k. ú. Sokolnice, za
kupní cenu 200 Kč/m2 bez DPH. Celá kupní cena bude
uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Kupující
uhradí náklady na sepis kupní smlouvy a správní poplatek za řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi uzavřít kupní
smlouvu nejpozději do 31. 3. 2022.
● Prodej pozemku 1499
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p. č. 1499 o výměře 601 m2, zahrada. Jedná se o pozemek mezi Dunávkou a silnicí Brno–Telnice. Jeho současný nájemce požádal o odprodej tohoto pozemku do jeho vlastnictví.
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že záměr
prodeje pozemku p. č. 1499 byl zveřejněn zákonným způsobem od 27. 10. 2021 do 15. 11. 2021. Zastupitelstvo
obce Sokolnice schválilo prodej pozemku p. č. 1499 o výměře 601 m2, zahrada, v k. ú. Sokolnice za kupní cenu
200 Kč/m2 bez DPH. Celá kupní cena bude uhrazena
nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí náklady na sepis kupní smlouvy a správní poplatek za řízení
o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi uzavřít kupní
smlouvu nejpozději do 31. 3. 2022.
● Prodej pozemku 3008/5
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p. č. 3008/5
o výměře 387 m2, zahrada. Jedná se o pozemek mezi
Dunávkou a silnicí Brno–Telnice. Obec obdržela žádost
o odprodej tohoto pozemku.
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že záměr
prodeje pozemku p. č. 3008/5 byl zveřejněn zákonným
způsobem od 27. 10. 2021 do 15. 11. 2021. Vzhledem
k tomu, že o předmětný pozemek má zájem více uchazečů, zastupitelstvo přerušilo projednávání tohoto bodu
a uložilo radě obce zpracovat zásady prodeje nemovitého majetku obce v případě, že o něj projeví zájem více
uchazečů.
● Prodej pozemku 3008/6
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p. č. 3008/6
o výměře 382 m2, zahrada. Jedná se o pozemek mezi
Dunávkou a silnicí Brno–Telnice. Obec obdržela žádost
o odprodej tohoto pozemku.
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že záměr
prodeje pozemku p. č. 3008/6 byl zveřejněn zákonným
způsobem od 27. 10. 2021 do 15. 11. 2021. Vzhledem
Sokolnický zpravodaj
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k tomu, že o předmětný pozemek má zájem více uchazečů, zastupitelstvo přerušilo projednávání tohoto bodu
a uložilo radě obce zpracovat zásady prodeje nemovitého majetku obce v případě, že o něj projeví zájem více
uchazečů.
● Prodej pozemku 3008/7
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p. č. 3008/7
o výměře 408 m2, zahrada. Jedná se o pozemek mezi
Dunávkou a silnicí Brno–Telnice. Obec obdržela žádost
o odprodej tohoto pozemku.
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že záměr
prodeje pozemku p. č. 3008/7 byl zveřejněn zákonným
způsobem od 27. 10. 2021 do 15. 11. 2021. Vzhledem
k tomu, že o předmětný pozemek má zájem více uchazečů, zastupitelstvo přerušilo projednávání tohoto bodu
a uložilo radě obce zpracovat zásady prodeje nemovitého majetku obce v případě, že o něj projeví zájem více
uchazečů.
● Prodej zahrádek p. č. 2987/19, 2987/23,
2987/24, 2987/25, 2987/26 a 2795/11
Obec obdržela žádost o odprodej obecních zahrádek p.
č. 2987/19, 2987/23, 2987/24, 2987/25, 2987/26
a 2795/11 v k. ú. Sokolnice. Všechny uvedené zahrádky
jsou propachtovány.
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že záměr prodeje pozemku 2987/19, 2987/23, 2987/24,
2987/25, 2987/26 a 2795/11 v k. ú. Sokolnice byl
zveřejněn zákonným způsobem od 27. 10. 2021 do
15. 11. 2021. Vzhledem k tomu, že o předmětné pozemky má zájem více uchazečů, zastupitelstvo přerušilo
projednávání tohoto bodu a uložilo radě obce zpracovat
zásady prodeje nemovitého majetku obce v případě, že
o něj projeví zájem více uchazečů.
● Prodej zahrádek p. č. 2987/23, 2987/24,
2987/25 a 2987/26
Obec obdržela žádost o odprodej obecních zahrádek p.
č. 2987/25 a 2987/26 o celkové výměře 969 m2 s tím,
že žadatelé nabízí kupní cenu 150 Kč/m2. Pokud by nebylo možné jim vyhovět, tak žádají o odprodej obecních
zahrádek p. č. 2987/23 a 2987/24 o celkové výměře
846 m2 s tím, že nabízí kupní cenu 150 Kč/m2. Všechny
čtyři uvedené zahrádky jsou propachtovány.
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že záměr prodeje pozemku 2987/23, 2987/24, 2987/25
a 2987/26 v k. ú. Sokolnice byl zveřejněn zákonným
způsobem od 27. 10. 2021 do 15. 11. 2021. Vzhledem k
tomu, že o předmětné pozemky má zájem více uchazečů,
zastupitelstvo přerušilo projednávání tohoto bodu a uložilo radě obce zpracovat zásady prodeje nemov. majetku
obce v případě, že o něj projeví zájem více uchazečů.
●

Prodej zahrádek p. č. 2987/19, 2987/23,
2987/24, 2987/25, 2987/26, 2795/11,
3008/5, 3008/6, 3008/7, 1491, 1499 a 1500
Obec obdržela žádost o odprodej obecních zahrádek p.
č. 2987/19, 2987/23, 2987/24, 2987/25, 2987/26,
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2795/11, 3008/5, 3008/6, 3008/7, 1491, 1499
a 1500 v k. ú. Sokolnice o celkové výměře 5.508 m2
a nabízí kupní cenu 200 Kč/m2. Zahrádky p. č. 2987/19,
2987/23, 2987/24, 2987/25, 2987/26, 2795/11,
1499 a 1500 jsou propachtovány.
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že
záměr prodeje pozemků p. č. 2987/19, 2987/23,
2987/24, 2987/25, 2987/26, 2795/11, 3008/5,
3008/6, 3008/7, 1491, 1499 a 1500 v k. ú. Sokolnice
byl zveřejněn zákonným způsobem od 27. 10. 2021 do
15. 11. 2021. Vzhledem k tomu, že o předmětné pozemky má zájem více uchazečů, zastupitelstvo přerušilo
projednávání tohoto bodu a uložilo radě obce zpracovat
zásady prodeje nemovitého majetku obce v případě, že
o něj projeví zájem více uchazečů.
● Směna pozemků
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo v září 2019
a následně v březnu 2020 směnu pozemků mezi obcí
a žadateli. Žadatelé nyní předložili aktualizovanou žádost s komplexnějším návrhem převodů vlastnického
práva.
V návaznosti na zveřejněný záměr číslo 021/2021 obdržela obec „Žádost o odprodej nemovitostí ve vlastnictví obce“ od dalšího žadatele. Tento současně sděluje,
že pokud zastupitelstvo upřednostní bezúplatný převod
obecního majetku, má zájem o část parcely 2068/2 o výměře cca 50 m2 do jeho vlastnictví.
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že záměr
zcizení majetku obce byl zveřejněn zákonným způsobem
od 18. 11. 2021 do 9. 12. 2021.Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo uzavření daru, na základě kterého:
Žadatelé bezúplatně převedou obci Sokolnice část pozemku o výměře 160 m2.
Obec Sokolnice bezúplatně převede do vlastnictví žadatelů část pozemků o výměře 154 m2.
Obec zajistí a uhradí vyhotovení darovací smlouvy. Žadatelé uhradí správní poplatek za řízení o povolení vkladu
práv do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo starostovi nejpozději do 31. 3. 2021 uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu/darování těchto pozemků.
● Přijetí daru – pozemku p. č. 1407/71
Obec, prostřednictvím svého právního zástupce, vyjednala bezúplatný převod pozemku o výměře 47 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Sokolnice, který
obec hodlá využít ke stavbě cyklostezky v lokalitě Hrubé
louky.
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo tento bezúplatný
převod pozemku o výměře 47 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, k. ú. Sokolnice. Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo starostovi nejpozději do 31. 3. 2021 uzavřít
smlouvu o bezúplatném převodu pozemku do majetku
obce.
● Mimořádná odměna starostovi obce za rok 2021
Zákon o obcích umožňuje schválit uvolněným členům
zastupitelstva mimořádnou odměnu. Rada obce navrhla,

na základě podnětu předsedy finančního výboru, schválit
starostovi naší obce mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku měsíční odměny. Jako důvod je uvedeno mimořádné úsilí při realizaci oprav a investic obecního majetku,
vč. získání dotačních prostředků na jejich kofinancování;
zejména opravy komunikací na ulici Niva a Tuřanská, výstavba autobusových zastávek u hřbitova, rekonstrukce
budovy obecního úřadu a další. V neposlední řadě
i výrazně náročnější zajišťování výkonu veřejné správy
v situaci, kdy paní místostarostka je de facto tři čtvrtě
roku v pracovní neschopnosti.
Starosta oznámil Zastupitelstvu obce Sokolnice, že projednávaný bod se týká jeho osoby a proto upozorňuje
na tuto skutečnost v souladu s § 83 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.
Zastupitelstvo obce schválilo mimořádnou odměnu
Mgr. Liborovi Beránkovi, starostovi obce Sokolnice, ve
výši dvojnásobku jeho měsíční odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc s ohledem na výše uvedené
odůvodnění.
Starosta obce v tomto bodě nehlasoval.
● Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor (dále jen KV) na základě provedené
kontroly vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu
obce v roce 2020 spolkům a dalším subjektům na
podporu jejich činnosti předložil na červnovém zasedání
zastupitelstvu obce její výsledek. Na základě usnesení
ZO a podnětu KV byly spolky a další subjekty, kterým
byly poskytnuty v loňském roce finanční prostředky
na podporu jejich činnosti, upozorněny na možné
porušování zákona o ochraně osobních údajů, především
pak s ohledem na vyúčtování pro následující období,
a dále byly vyzvány ke konkretizaci skutečností vztahující
se k vyúčtování dotace. Nyní KV předložil usnesení k zaslaným vyjádřením od dotčených subjektů.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí přijatá usnesení
KV, včetně doporučení nastavení formátu čerpání dotace
u příjemce dotace Lípa – komunitní centrum, a to již pro
dotaci za rok 2021.
●

Schválení dodatku ke smlouvě
o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Spolek Tady to mám rád, z. s., se obrátil na DSO Šlapanicko a jeho členské obce, které na jaře 2021 podpořily
jeho projekt Nový domov formou návratné finanční výpomoci, s žádostí o schválení dodatku k této smlouvě, uzavřené mezi obcí Sokolnice a DSO Šlapanicko.
Předmětem dodatku je úprava čl. II. odst. 10 uvedené
smlouvy, ve kterém se mj. uvádí, že spolek nezatíží nemovitost, na její pořízení je poskytována finanční podpora zástavním právem.
Zastupitelstvo obce Sokolnice neschválilo dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční
výpomoci, uzavřené dne 17. 6. 2021 mezi obcí Sokolnice (jako poskytovatelem) a Dobrovolným svazkem
obcí Šlapanicko, se sídlem Opuštěná 9/2, 656 70 Brno,
IČO: 04379322 (jako příjemcem).

Zprávy z rady
● Rámcová dohoda s MV-GŘ HZS ČR
Obec již několik let usiluje o dotaci na nákup nového hasičského auta. V návrhu rozpočtu obce na rok 2022 jsou
alokovány finanční prostředky na kofinancování nákupu
tohoto vozidla. Nyní obec obdržela sdělení od Generálního ředitelství HZS ČR, že v roce 2022 by mělo být uspokojeno celkem 30 obcí z cca 180, přičemž obec Sokolnice
je na 15 místě. Podmínkou pro udělení dotace je nákup
vozidla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. GŘ HZS ČR nabídlo obcím uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním zadavatelem
a pověřujícím zadavatelem, kdy ČR MV, zastoupené Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru ČR, zajistí výkon zadavatelských činností při výběrovém řízení na nákup hasičského vozidla
CAS 20 pro naše hasiče.
RO schválila předložený návrh „Smlouvy o vymezení práv
a povinností mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem“ mezi ČR MV, zastoupené Generálním
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a obcí
Sokolnice.
RO uložila starostovi neprodleně zaslat podepsanou
smlouvu GŘ HZS ČR.
● Rozpis rozpočtu obce na rok 2022
Radě obce byl předložen návrh rozpisu rozpočtu na rok
2022. Rozpis vychází z rozpočtu obce schváleného zastupitelstvem dne 20. 12. 2021.
RO schválila předložený návrh rozpisu rozpočtu na rok
2022.
● Kácení dřeviny na ul. K Zahrádkám
Obecní úřad obdržel žádost o povolení ke kácení dřeviny
na ulici K Zahrádkám, rostoucí na pozemku p. č. 865.
Dřevina je vysokokmen, jehož větve zasahují do sousední
nemovitosti. Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je
108 cm. Pozemek je majetkem obce, proto žádost o případné kácení musí schválit rada obce. Starosta obce
informoval RO, že na základě provedeného šetření bylo
zjištěno, že se jedná o zdravý strom, který pouze svojí
částí zasahuje na sousední pozemek. V tomto směru doporučuje pouze provést výchovný řez, nikoli odstranit celý
strom.
RO neschválila kácení stromu rostoucí na pozemku
p. č. 865 v k. ú. Sokolnice
● Výběrové řízení na tajemníka obecního úřadu
V souladu s dřívějším usnesením rady obce bylo vyhlášeno výběrové řízení (dále jen VŘ) na pozici tajemníka
Obecního úřadu Sokolnice. Ve stanoveném termínu obdržela obec jednu přihlášku. Výběrová komise, s ohledem na izolaci starosty obce (onemocnění COVID-19),
prozatím nezasedala, a tím pádem nemohla doporučit
či nedoporučit uzavření pracovní smlouvy na tuto pozici
s přihlášeným zájemcem.
RO přerušila projednání VŘ na tajemníka OÚ do doby vyjádření výběrové komise.
Sokolnický zpravodaj
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● Zápis do kroniky obce za rok 2020
Kronikářka obce p. Čermáková předložila radě obce návrh textů, které navrhuje zaznamenat do místní kroniky.
RO uložila všem radním, aby do 30. 11. 2021 zaslali své
připomínky k návrhu textů pro zápis do kroniky starostovi
obce na e-mail: starosta@sokolnice.cz.
RO schválila aktualizovanou podobu návrhu zápisu do
kroniky obce za rok 2020 a uložila kronikářce obce provést zápis do kroniky obce za rok 2020 v termínu nejpozději do 30. 3. 2022.
● Rozpočet MŠ na rok 2022
Radě obce byl předložen návrh rozpočtu Mateřské školy
Sokolnice (dále jen také „MŠ“) na rok 2022. Návrh rozpočtu MŠ 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. 2. 2017) po dobu nejméně 15
dnů a byl zveřejněn až do doby projednávání radou obce.
Rada obce schválila rozpočet MŠ Sokolnice na rok 2022.
● Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Sokolnice
Radě obce byl předložen návrh střednědobého výhledu
rozpočtu Mateřské školy Sokolnice (dále jen také „MŠ“)
na léta 2022–2024. Návrh střednědobého výhledu
rozpočtu MŠ 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. 2. 2017) po dobu nejméně 15
dnů a byl zveřejněn až do doby projednávání radou obce.
Rada obce schválila střednědobý výhled rozpočtu MŠ Sokolnice na léta 2022–2024.
● Rozpočet ZŠ na rok 2022
Radě obce byl předložen návrh rozpočtu Základní školy
Sokolnice (dále jen také „ZŠ“) na rok 2022. Návrh 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. 2. 2017) po dobu nejméně
15 dnů a byl zveřejněn až do doby projednávání radou
obce.
Rada obce schválila rozpočet ZŠ Sokolnice na rok 2022.
● Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ
Radě obce byl předložen návrh střednědobého výhledu
rozpočtu Základní školy Sokolnice (dále jen také „ZŠ“) na
léta 2022–2024. 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. 2. 2017) po dobu nejméně 15 dnů a byl zveřejněn až do doby projednávání radou obce.
Rada obce schválila střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Sokolnice na léta 2022–2024.
● Památník bitvy tří císařů – okružní křižovatka
V rámci stavby „II/380. II/418 Sokolnice křižovatka“ byla
v 05–08/2009 realizována nová okružní křižovatka.
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Předmětem projektu „Sokolnice – památník bitvy tři císařů“ by měl být návrh na vybudování výtvarného díla
uprostřed této okružní křižovatky, které bude připomínkou jedné z významných lokalit bitvy tří císařů u Slavkova,
ke které došlo 2. prosince 1805. Památník nebude mít
oslavný charakter. Záměrem je upozornit, že Sokolnice
byly bezprostřední součástí prostoru bitvy tří císařů, která
patří k nejvýznamnějším událostem, jaké se na Moravě
během staletí – se všemi svými důsledky pro místní
obyvatelstvo – odehrály. Inspirací výtvarné podoby památníku je tradiční uložení palných zbraní, pušek ve vojenském táboře, jehlancová „stanová“ forma. Tato v zásadě pyramidální sestava stylizovaných pušek, zejména
jejich hlavní, tvořených kovovými rourami s připojenými
nabíjecími tyčemi a nasazenými bodáky, je centrálním
symbolem.
RO byla předložena studie realizace památníku na tomto
kruhovém objezdu, jejímiž autory jsou Ing. Stanislav
Skřička a PhDr. Karel Rechlík.
RO vzala na vědomí předloženou studii projektu „Sokolnice – památník bitvy tři císařů“.
RO uložila starostovi projednat tento záměr společně
s autory studie a dotčenými orgány – PČR a SÚS JMK –
za účelem získání souhlasu s případnou realizací tohoto
památníku uprostřed okružní křižovatky, a to v termínu
30. 3. 2022.
● Butio Invest s. r. o. – Žádost o pronájem pozemku
Firma Butio Invest s. r. o., se sídlem Za Hládkovem
676/20, Střešovice, 169 00 Praha, předložila žádost
o pronájem pozemku na parc. č. 57, v k. ú. Sokolnice, za
účelem reklamy.
RO neschválila žádost o pronájem pozemku na pozemku
parc. č. 57, v k.ú. Sokolnice, za účelem reklamy.
● Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence
Obec Sokolnice obdržela od Dobrovolného svazku obcí
Šlapanicko, se sídlem na MěÚ Šlapanice, Opuštěná 2,
656 70 Brno, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence (DPO – data protection officer) pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení
GDPR“).
RO schvaluje text a uzavření předloženého dodatku.
●

Smlouva o uměleckém hostování –
Tříkrálový koncert
RO byl předložen návrh smlouvy o uměleckém hostování
MUSICA FLOREA, z. s., se sídlem U Cihelny 108, 250 65
Bořanovice, IČO 26546400, v rámci uspořádání Tříkrálového koncertu, který se uskutečnil 9. 1. 2022 v zámecké
kapli v Sokolnicích.
RO schválila uzavření smlouvy o uměleckém hostování
MUSICA FLOREA, z. s., sídlem U Cihelny 108, 250 65
Bořanovice, IČO 26546400, v rámci uspořádání Tříkrálového koncertu a uložila starostovi tuto nejpozději do
31. 12. 2021 uzavřít.
-OÚ-

Vzpomínky
„Veškeré učení se opírá především
o paměť, učíme se zbytečně, jestliže nám vymizí z paměti, co se naučíme. Někteří lidé věřili, že je darem přírody a ničím jiným, avšak ona
se zvětšuje pěstováním, tak jako
všechno ostatní. Můžeme dokonce
říci, že se nic tak nezvětšuje, věnuje-li se tomu péče, a nic tak nezhyne,
je-li to zanedbáváno, jako paměť.“
Quintiliasnus
Pomalu ubíhají první dny nového
roku. Vánoční svátky byly po delší
době bílé, k radosti nejen dětí. Ty
svou největší radost asi prožívaly
na Štědrý den, kdy většina z nich
očekávala dárky, o které si psaly
Ježíškovi. A měly tam úplně jiné dárečky, jako za mých dětských časů.
Tehdy tam bývaly většinou rukavice,
šály, čepice… Ale hlavně pod stromkem nesměla chybět kniha. A někteří
tam mívali i brusle. Tu v mé paměti
vyvstávají vzpomínky na zamrzlý rybník, někdy už po sv. Mikuláši, kdy
jsme volný čas trávili právě na něm.
A pokud pod stromečkem někteří
z mých vrstevníků našli brusle, pak to
začalo. To se na ledě hemžilo dětmi
různých věkových kategorií. Někteří
měli brusle na kličku, ti zkušenější
připevněny na pevno a kluci později
tzv. „kanady“. Ale to byla úplně jiná
doba, než jak současné děti prožívají
zimu dnes. A co pak ta starší generace, jak to popsal ve svých pamětech a vzpomínkách pan prof. Josef
Umlášek?

Od malička si pamatuji na zamrzlou lůžu na dvoře, jak jsem se
na ní klouzal a také na klouzačce na rybníku. Kdo měl podkůvky
na kramflekách, tak ten na „klózáko“ jel nejdál a ještě na konci
dokázal vykroužit velký oblouk. Všeobecně vesničtí kluci tehdy
bruslili tak, že s pomocí starších a zkušenějších si vsadili do
kusu dřeva nějaký plíšek, dřevo provrtali, dírou protáhli provázky a kouskem dřívka jako olivkou utáhli k botě. I já jsem se
cosi takového pokoušel udělat, ale s nevalným úspěchem. Ono
to i ostatním zlobilo, spadalo to i přesto, že se jezdilo na jedné
noze. Druhou, bez brusle, se jen odráželo. Ovšem jezdilo to mnohem lépe než sebelepší podkůvky. Jezdili jsme nejvíce na panském
rybníku, kde bývala největší zamrzlá plocha. Za války, tuším
bylo to před Vánocemi v roce 1915, došel nám balíček poštou od
tatínka z války. V balíku byly pro mne brusle - věc nevídaná
mezi sokolnickými kluky, ovšem současně v dopise psal tatínek
mamince, aby mne neposílala na rybník, abych se neutopil. Ale
nic to nepomohlo. Kdy to jen trošku šlo, už jsem byl na ledě.
Měl jsem za války chatrné boty, a tak jsem brusle přitahoval nejen klíčkem, ale i řemínky a provázky. Jednou jsme se vypravili
s Jendem Černým s bruslemi na škarpu podél trati. Ve škarpě
bývala po celé délce voda v kalužích, a jak jen trochu umrzlo,
hned zamrzly všechny kaluže a dalo se tam klouzat. A tak jsme
zašli hodně daleko, až k Chrlicím, a k polednímu jsme se vraceli domů. Po starém sokolnickém zvyku měli jsme každý jednu
z mých bruslí upevněnou na noze a vesele jsme se odráželi
a uháněli mezi rákosím domů. Když jsme přibruslili až k železničnímu mostu přes Dunávku, dostali jsme se do míst, kde
je škarpa hluboká přes metr, a jak se na ni slunce opíralo, led
změkl, a Jenda se probořil.

Tak tady vzpomínky na zimu sepsané v pamětech pana prof. Umláška končí. Jak to ale s tím Jendou nakonec dopadlo? To už si musíme jen domyslet.
-Se svolením vnučky pana Josefa Umláška pí T. B. sepsala Miroslava MifkováSokolnický zpravodaj
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Zamyšlení na leden
„Člověk, který nachází omluvu pro druhé, je blízko všem
lidem. Nezavírá oči, ví, kde je a kdy se děje zlo, ale nesoudí. Ví, kolik temnoty vládne v člověku, jak málo víme
o tom, z jakých motivů k jakému činu došlo.“
Ladislav Boros
Děti očekávají všechno. Co mají, dostaly jako dar. Jejich
radost není výsledkem vlastního výkonu, ale je výsledkem hry, obdarování. Děti všemu věří. Každé slovo je pro
ně věrohodné. Slyší je, přijímají a rostou jím. Nejsou dorostlé, protože ještě rostou. Pro mnohé dospělé znamená
dospělost konec růstu.

Rok na vsi
LEDEN
Leden, leden,
přikryl vodu ledem.
A kde včera byly louže,
tam to dneska pěkně klouže.
1. ledna – Nový rok – Na Nový rok muselo být doma uklizeno a hospodyňky musely mít všude čisto, aby z minulého roku nezbyly žádné resty. Také by se mělo vrátit vše
půjčené a měli bychom se zbavit všech dluhů, aby se do
nového roku vstupovalo s čistým štítem. V tento den by
se lidé měli vyhýbat hádkám, aby se jich nedržely celý
rok.
Podle lidových tradic patří na novoroční stůl ovarová polévka, někde hovězí vývar s krupicí, kterému se říkalo
milionová polévka, k obědu nesmí chybět čočka, která
má rodině zajistit dostatek peněz. Čočka se podává s volským okem, kdy vejce symbolizuje nový život a začátek
něčeho nového, nebo s vepřovou pečení, protože prasátko přináší mnoho štěstí do rodiny.
Mezi staré tradice patřily také novoroční koledy a vinšování, koledování s „bukačem“ (hudební nástroj ze
džbánu, který vydával bučivý zvuk) nebo obchůzky s pruty
(koledování s proutky trnky ozdobenými hrášky, sušeným
ovocem a stužkou, které hospodáři mohli odkoupit a zasadit na jaře na poli se lnem, aby
dobře rostly).
6. ledna – Tři králové – na Tři krále se ve většině rodin odstrojuje stromeček. Někde bylo
zvykem, že se druhý den zatopilo dřevem z vánočního stromku, rodina si uvařila kávu a rozloučila se tak s vánoční atmosférou.
Tříkrálová koleda – malí koledníci obcházejí
domácnosti převlečení za tři krále, žehnají stavení tím, že posvěcenou křídou píší na vstupní
dveře C † B † M †, což znamená Christus mansionem benedicat, v překladu Kriste, žehnej
tomuto domu. V dnešních dnech bývá tříkrálová koleda spojená se sbírkou Charity České
republiky.
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„Člověče, u tebe je moc odpuštění, u tebe je moc prominutí. Ty sám jsi určen za původce odpuštění. Nadarmo
prosíš o odpuštění pro sebe, když se zdráháš dát odpuštění bližnímu. Člověče, ty sám jsi byl učiněn mírou milosrdenství: Kolik si žádáš slitování, tolik ho dávej.“
Petr Chrysologus
„Kdo odsuzuje svého bližního, může se mýlit. Kdo mu odpustí, nikdy se nemýlí.“
K. H. Waggerl
„Byl bych nepochybně křesťanem, kdyby křesťané jimi
byli dvacet čtyři hodin denně.“
Mahátma Gándhí


■
Tradičními činnostmi v hospodářství v lednu byly zabíjačky, draní peří, ledování a ruční práce v teple u kamen.
Lidové pranostiky, pověry:
Na Nový rok by se neměla podávat drůbež, aby nám neuletělo štěstí, ryby, aby nám štěstí neuplavalo, a zajíc, aby
neuteklo.
Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu
vlídná.
Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně
bílí beránci.
Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
Když je leden bílý, je sedlákovi milý.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
NA CO SE MŮŽEME V LÍPĚ TĚŠIT V ÚNORU?
• v úterý 15. února v 18 hodin – Když nejde učení –
seminář se speciální pedagožkou a logopedkou Mgr.
Zdeňkou Wajdovou
• v sobotu 26. února ve 14 hodin – Šití šatů a triček –
tvořivý workshop
• v neděli 27. února v 15 hodin – O popleteném kouzelníkovi – divadelní představení divadla Tramtárie
pro děti
-Tereza Šteflová-

Tříkrálová sbírka – tradice, která nekončí – poděkování dárcům
Události posledních dvou let srazily mnoho lidí na kolena.
Ale také prověřily solidaritu a ochotu pomáhat. Organizátoři
Tříkrálové sbírky s úžasem pozorovali, kolik lidí stále nezištně pomáhá druhým a podpoří péči o nemocné, hendikepované, opuštěné... zkrátka své bližní v těžké životní situaci. Obdivujeme také charitní pracovníky, kteří pracovali na
hraně svých sil, a přesto se ještě snažili udržet tříkrálovou
tradici živou. Díky nim a armádě dobrovolníků neztratila tříkrálová tradice kontinuitu a koledníci v lednu opět zaplavili
ulice.
Přesto nás nejspíš čekají složité časy – do Charity přicházejí noví klienti hledající pomoc, a na druhé straně ubývají
kapacity, jak lidské, tak finanční. Budoucnost je však třeba
vidět optimisticky, Charita je nadále připravena pomáhat.
Díky Tříkrálové sbírce začínáme rok 2022 dobrým skutkem,
koledníci zase rozšířili radost a požehnání. Společnými silami znovu dokážeme, že každá koruna pomáhá tam, kde
je potřeba.
OBLASTNÍ CHARITA RAJHRAD využije finanční prostředky
k následujícím aktivitám:
• financování rekonstrukce lůžkového oddělení A,
• financování dešťové kanalizace,
• pořízení nových zvonků u pacientských postelí,
• financování nového zadního vchodu/dveří s dálkovým
ovládáním,
• financování nového výtahu u zadního vchodu.
Poděkování za sbírku v obci Sokolnice patří organizátorům,
skupinkám koledníků a především všem dárcům. V roce
2022 bylo vybráno „neuvěřitelných“ 88.626 Kč.
-JD-

Výtěžek Tříkrálové sbírky
2001

14 033,00 Kč

2002

20 059,50 Kč

2003

27 567,40 Kč

2004

29 631,50 Kč

2005

45 201,50 Kč

2006

29 715,50 Kč

2007

36 135,00 Kč

2008

35 806,50 Kč

2009

38 394,00 Kč

2010

43 991,00 Kč

2011

44 996,00 Kč

2012

53 523,00 Kč

2013

50.017,00 Kč

2014

56.085,00 Kč

2015

63.609,00 Kč

2016

62.744,00 Kč

2017

69.982,00 Kč

2018

71.721,00 Kč

2019

75.019,00 Kč

2020

81.320,00 Kč

2021

on-line

2022

88.626,00 Kč

Pohled z okna
Druhou lednovou neděli jsem šla jednou sokolnickou ulicí a toho dne padal sníh. Celá dědina ztichla v němém
úžasu, že je zase posypaná sněhem, což se v posledních letech nestávalo moc často. O sněhových závějích už si
mohou naše vnoučata jenom nechat vyprávět. Ba dokonce o Vánocích, dnes už loňských, nám v Sokolnicích napadl
sníh, a znovu přivolal kouzlo bílých Vánoc.
To mě inspirovalo k tomu, abych vyhledala téměř třicet let staré slohové práce mé dcery. Pokud máte chuť, sedněte
si v teple s hrnkem čaje a začtěte se do „uměleckého popisu“.
-Jitka ČermákováPohled z okna učebny
Není tak častý, jak byste se mohli domnívat.
Právě teď, v zimním období, když přijdu ráno do třídy,
vítá mě za okenními tabulkami tma. Nanejvýš nakukuje
do učebny nějaká pouliční lampa, aby mi popřála dobrý
den. Odpovím jí smluveným znamením – rozsvítím světla,
a ať se tma cpe dovnitř jak chce, nedám jí šanci koukat
mi do sešitů, jestli mám napsané úkoly. Pak už zvonek
přivolá vyučujícího, a když v přestávce otočím své oči
k oknu, vidím, že tma se bez rozloučení tiše vytratila.
Stromy protahují svoje větve a probuzeny denním světlem, někdy i sluníčkem, provádějí s větrem svůj ranní tělocvik. Občas přeletí autem vyrušený pták, něco na mne
křikne a je pryč. Ještě letmý pohled na oblohu, zda i dnes
přijely mraky s nákladem vody, a už mě zase povinnosti
volají.
Zato v létě, když je brzy světlo, je pohled z okna úplně
jiný. Je vidět lidské hemžení na chodníku i probouzející

se květy na keřích, které poctivě hlídají a chrání náš památník vědomostí. A když náhodou kolem oken proletí
včelka, připomene mi ta pilná dělnice, že i já mám být
pilná a neztrácet čas lelkováním u okna.
Místo, které mám ráda – pohled z okna
Bylo zimní ráno. Ráno po Štědrém večeru. Když jsem
se podívala z okna, něco mi venku připadlo divného.
Všechno jako by někdo natřel bílou barvou. Přistoupila
jsem blíž k oknu a zjistila, že přes noc napadl sníh. Nedivila jsem se tomu. Paní Zima asi také chtěla přispět svým
dárkem k Vánocům, a poslala nám proto svoji bílou, hebkou peřinu, kterou celé léto pečlivě opatrovala.
To nádherné bílo venku mě zaujalo. Zůstala jsem tedy
stát u okna a postupně si prohlížela všechno, co mi velikost okna dovolovala. Můj pohled zkrášlovala čistě bílá
záclona, jejíž květy mi připomínaly svým tvarem sněhové
vločky.
Sokolnický zpravodaj
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Oči se mi zastavily na obrovském stříbrném smrku.
Byl celý pokryt bílým sněhovým závojem. Tento závoj mu
zakrýval jeho množství rukou. Smrk vypadal jako vězeň,
kterého obklopují mříže vytvořené z plotu. Paní Zima obdarovala i tyto po celý rok holé dráty bílou barvou. Vytvořila se tak malá okénka, mezi kterými jako by se na mne
dívalo tisíc párů očí sněhových vloček.
Nejkrásnější jsou ale bílé střechy domů. Ty mi připomínají horské hřbety, protože se skoro dotýkají nebes.
Občas se na některém hřbetu objeví osamocený lyžař.
Je mu asi zima, a proto se jde ohřát do horské boudy.
Po chvíli zjistím, že to byla jen obyčejná kočka, která si
ze střechy udělala sjezdovku a pak si vlezla za komín.
Těchto horských bud je zde mnoho. Z každé vychází bílý
kouř a něco našeptává těm mohutným obrům tam kdesi
nahoře. Mezi obry se občas objeví nějaká zlatá nitka.
Ta naznačuje, že ani ta v létě tak žhavá lampa nikdy
nezhasíná.
inzerce

Moje oči si už ale našly jiný cíl. Sledují právě jakýsi kaňon, kterým protéká bílá láva z nedaleké sopky. Lávou
proplouvají hučící lodě, na jejichž palubách jsou k vidění povětšinou prkýnka, na koncích s ohnutou špičkou,
a v kajutách krčící se námořníci – lyžaři. Hned vedle kaňonu je k vidění takové pohoří pro trpaslíky, ve kterém
v létě rostou nejrůznější květiny. Uprostřed tohoto minipohoří se tyčí osamělá královna květin – růže. I ta má bílý
kabátek. V zimě totiž všechno, co je venku, obdaruje paní
Zima bílým oděvem. A všechnu tuto bílou krásu je možné
spatřit v jednom jediném okamžiku.
Po odstoupení od okna se zase těším na druhý den,
kdy moje oči utkví na některém objektu z té bílé krásy.
Následující ráno je však všechno ještě divnější. Na
okna se podepsal pan malíř Mráz. Nakreslil na okenní
tabulky překrásné obrázky zimní krajiny. I on chce ukázat své umění. Přes tyto malby je pohled ven ještě krásnější než včera. Všechno je jako v pohádce. Smrk má
překrásně vyšívané šaty, sjezdovky
střech jsou jako by je pokryl zdobeným papírem, kaňon s protékající lávou je lemován ozdobnými krajkami
vytvořenými koly hučících stvoření,
která kaňonem denně plují, a naše
minipohoří je zakryto sněhovou
záclonou.
Asi málokdo by v tomto minipohoří
hledal předzahrádku, v kaňonu silnici a ve sjezdovce střechu.
Při pohledu na tento sice malý, ale
krásný kousek světa, si připadám
jako v pohádce, jako ve snu, který ne
a ne skončit.
■

prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další
zaměření - konzultace

ZDARMA
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Pro malé čtenáře

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 28. 1. 2022.
Příspěvky můžete odevzdávat
na OÚ Sokolnice nebo posílat na
adresu zpravodaj@sokolnice.cz.
Uzávěrka Sokolnického
zpravodaje č. 2 je 10. 2. 2022.
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
Sokolnický zpravodaj
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Tříkrálový koncert s překvapením
Musica Florea
Umělecký vedoucí Marek Štryncl
V neděli 9. ledna 2022 jsme si mohli zajít do kaple zámku
Sokolnice na koncert hudebního souboru Musica Florea
založeného v roce 1992. Soubor se věnuje převážně barokní hudbě s důrazem na nově objevená díla s interpretací na dobové nástroje.
Barokní hudba v podání jednoho z nejvýznamnějších hudebních souborů u nás zazněla v plném obsazení tohoto
hudebního tělesa, a my jsme tak měli jedinečnou příležitost vidět a hlavně slyšet historické nástroje, které nejsou
jinak běžně na koncertech k vidění.

roky byly však negativně ovlivněny epidemickou situací
a několika uzávěrami, kdy vyučovat hru na hudební nástroj nešlo.
Teprve tento školní rok v listopadu 2021 jsme začali
společně zkoušet jednou týdně, a to všichni žáci, kteří již
měli za sebou rok výuky na hudební nástroj.
Vystoupeni na „Tříkrálovém koncertě“ bylo naše první veřejné vystoupení, navíc před takto významným a mezinárodně uznávaným hudebním souborem jako je MUSICA
FLOREA.
V současné době má náš soubor hudebního kroužku
11 členů, přidaly se k nám i dvě houslistky, a nacvičujeme skladby různých žánrů a stylů. Zkoušky máme vždy
ve čtvrtek v 18.15 hodin ve škole.
-Pavel Juřeník-

Jako předkapela vystoupili žáci ZŠ Sokolnice z hudebního kroužku a zahráli čtyři
koledy.
Hudební kroužek v ZŠ Sokolnice začal
působit od druhého pololetí ve školním
roce 2019/2020. Nejprve probíhala výuka hry na zobcové flétny (jak pro školáky, tak i předškoláky) a od druhého
pololetí následujícího školního roku, díky
přispění obce, i na klarinet. Oba školní

Jako ve Versailles
Před koncertní návštěvou Polska se zastavil komorní
orchestr MUSICA FLOREA v neděli 9. ledna 2022 u nás
v Sokolnicích a v zámecké kapli předvedl, proč je jedním z nejuznávanějších interpretů barokní hudby u nás
i v Evropě. Muzikanti o tom podali nenápadný důkaz už při
prvním vstupu do kaple. Toto prostředí je všechny velmi
překvapilo. Evidentně na ně dýchlo něco, co jim vyloudilo
na tvářích jakýsi blažený úsměv, něco podobné pocitům,
jako když se vracíte na vámi velmi známé místo, nebo
domů z dlouhé cesty. Pravděpodobně se jim ale vybavily
vzpomínky na vydařený koncert v Paříži, protože dirigent
Marek Štryncl nadšeně poznamenal: „Tady je to jako ve
Versailles,“ a houslistky na to ještě nadšeněji: „Přesně,
jako ve Versailles!“ Zámecká kaple byla vánočně vyzdobena, na oltářích bělostně zářily ručně vyšívané ubrusy
od paní Elišky Zmrzlé, část kolem oltáře byla barevně
podsvícena.
V úvodu pěkně zahrály vánoční koledy dětí z flétnové
třídy Základní školy Sokolnice pod vedením pana učitele
Pavla Juřeníka.
V hlavním programu zazněly, pod uměleckým vedením
Marka Štryncla, skladby Františka Ignáce Tůmy (1704–
1774): Sonata à 8; Georga Philippa Telemanna (1681–
1767): Suita G dur, TWV 55:G2, Ouverture, Courante,
Gavotte en Rondeau, Branle, Sarabande, Fantasie,
Menuet 1, Menuet 2 – doucement, Rossignol; Johanna
Josefa Brentnera (1689-1742): Pastorella; Antona Zimmermanna (1741–1781): Cassacione angherese, La
Representatione (Adagio, Allegretto, Adagio, Allegretto),
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Menuetto Ebraico, Trio Turco, Il Pellegrinaggio Sclavacco
(Andantino), Il Canto (Andante), Finale Variazione (Andantino, Allegro, Andantino, Allegro, Prestissimo, Presto,
Adagio, Allegro, Andante, Allegretto, Allegro, Adagio,
Allegro).
Soubor Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden
z prvních výrazných počinů na poli stylově poučené interpretace hudby v České Republice. Založil ho violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Hra na originální nástroje
nebo jejich kopie, podložená studiem dobových pramenů
a estetiky, a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků tvoří nezbytný základ činnosti
souboru a jsou zároveň zárukou jeho renomé.
Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní
hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální
skladby, orchestrální koncerty i monumentální skladby
symfonické, operní a oratorní od počátků baroka po 20.
století.
Soubor hostuje na významných světových festivalech
a spolupracuje s význačnými sólisty i ansámbly (např.
Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, Nancy Argenta,
Veronique Gens, Paul Badura-Skoda, Susanne Rydén,
Orlando Consort, Les Pages et les Chantres du Centre de
Musique Baroque de Versailles, Le Poeme Harmonique,
Boni Pueri).
Obdržel řadu prestižních ocenění (např. nejvyšší ohodnocení francouzského časopisu Diapason za nahrávku
díla J. D. Zelenky Missa Sanctissimae Trinitatis, Studio
Matouš 1994; „Zlatá Harmonie 1997“ za nejlepší domácí nahrávku roku – Bachovy árie s M. Koženou, Polygram 1997; Cannes Classical Award – MIDEM 2003

za nahrávku korunovační opery
Sub olea pacis et palma virtutis
J. D. Zelenky, Supraphon 2001).
V roce 2009 soubor obdržel diplom za nejlepší interpretaci děl
J. S. Bacha na festivalu v chorvatském Varaždinu.
Od roku 2002 pořádá Musica
Florea vlastní koncertní řady
s důrazem na prezentaci nově
objevených děl i skladeb, které
si zasluhují návrat k interpretační
původnosti. O dalších koncertech
na území ČR je možno se informovat na www.musicaflorea.cz/
koncerty/.
Tříkrálový koncert byl milým
a laskavým ukončením vánoční
doby.
Koncert se uskutečnil za podpory obce Sokolnice.
-RJ, JŠ-

Okénko do mateřské školy
● Prosinec je měsícem, na který se všechny děti těší
– a to i ty z naší mateřské školy ze všech 4 tříd: MOTÝLCI, SLUNÍČKA, KUŘÁTKA a KOŤÁTKA. Je plný očekávání, přání a tajemství, ale i malých obav a slziček, když
k nám přijde Mikuláš s čertíky a andílky. Malý strach vystřídala velká odvaha – s Mikulášem jsme si hezky popovídali, čertíci na nás trošku zabrblali a andílci – ti se tiše
usmívali. Mikuláš měl s sebou také velkou mikulášskou
knihu, v níž měl napsáno, co všechno děti umí, co se jim
daří nebo naopak nedaří. Zkrátka věděl o dětech úplně
všechno. Děti zazpívaly písničky a také přidaly pár básniček. Nakonec nám čertíci pro všechny děti nechali vozík plný dobrot, které pak dětem ve třídách paní učitelky
rozdělily. Mikuláši se v naší mateřské škole velmi líbilo
a slíbil, že za rok k nám přijde zase.
● Po mikulášské nadílce následoval další prima den,
nebo spíše odpoledne, a to adventní odpoledne s maminkami a tatínky. Připravili jsme si pro ně v každé třídě
krátký program skládající se z koled, písniček a básniček.

Pilně jsme trénovali a hodně se všichni těšili. V den, kdy
se toto odpoledne konalo, dokonce napadala spousta
báječného sněhu a atmosféra byla přímo pohádková. Odpoledne proběhlo u stromečku před mateřskou školou,
během zpívání a recitování na nás na všechny krásně
sněžilo a pak děti společně s maminkami a tatínky ozdobily venkovní stromeček ozdobami, které na místě

Motýlci
Motýlci

Motýlci
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nám pod stromečkem v naší třídě dárečky… radost byla
veliká. A co se nám líbilo nejvíce? Naše relaxační žíněnka,
kde si můžeme povídat pohádky, prohlížet knížky anebo
prostě jen tak odpočívat. Předvánoční atmosféru jsme si
ve třídě užili – třída provoněná cukrovím od maminek,
tóny vánočních písní a koled a jiskřičky v dětských očích
očekávajících ten vysněný den…
● V době adventu si děti ve třídě KUŘÁTKA vyzdobily
třídu, vyráběly adventní kalendáře z papíru, učily se básničky a písničky pro Mikuláše. Letos k nám přišel opravdový Mikuláš… a nepřišel sám… Jako každý rok i letos
naděloval ve třídě Kuřátek Ježíšek, a děti našly pod vánočním stromečkem spoustu dárků a radosti. Nezapomněli jsme ani na staré babičky a dědečky v Domově
seniorů, a děti pro ně připravily vánoční přáníčka pro
radost.
● Na začátku adventní doby si děti ze třídy KOŤÁTKA
vyrobily z přírodnin krásný adventní věneček. A začalo
netrpělivé vyhlížení vánočních svátků, které jsme si krátili přípravami na setkání se svatým Mikulášem a jeho
pomocníky. Děti se učily říkanky a písničky a narychlo se
snažily polepšit! Dopadlo to dobře, nikdo neskončil v čertovském pytli.
Společně jsme napsali dopis Ježíškovi, nastrojili jsme si
stromeček a vyzkoušeli jsme si některé vánoční tradice
a zvyky. Vyrobili jsme vánoční přáníčka a popřáli kamarádům v ostatních třídách krásné Vánoce.
S rodiči jsme si užili zasněženou besídku u stromečku,
který jsme ozdobili společně vyrobenými ozdobami. A Ježíšek za námi skutečně přišel a nadělil nám plno hezkých
hraček. Krásné Vánoce!

Kuřátka

Kuřátka

Kuřátka

společně vyrobili z materiálu připraveného paními učitelkami. Stromeček byl krásně ozdobený, děti vyskotačené
ve sněhové nadílce, rodiče předvánočně naladění a paní
učitelky spokojené, že se vše povedlo.
● Měsíc prosinec nás na pár dnů obdaroval sněhem
a my všichni ze třídy MOTÝLCI jsme si jej na naší školní
zahradě užili. Každým dnem jsme se také víc a víc těšili na Vánoce. Aby nám to čekání rychleji utíkalo, bavili
jsme se u spousty činností a aktivit spojených s přípravou na Vánoce – vyzkoušeli jsme si chytat kapříky, zdobit
vánoční stromečky, vyrobili jsme si andílky, zpívali jsme
vánoční koledy a písničky a také jsme pro rodiče nachystali krásné vánoční odpoledne plné písniček a básniček
spojené se zdobením stromečku před mateřskou školou.
A jednoho dne k nám opravdu přišel Ježíšek a nechal
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● Ve třídě SLUNÍČKA jsme se v prosinci také chystali na
Vánoce i příchod Mikuláše s jeho průvodci. Dokonce jsme
se i za čertíky a andílky převlékli a celé jedno dopoledne
si takto užili. Pilně jsme pomocí adventního kalendáře
počítali ubíhající dny, povídali i četli si o tom, jaký název
a význam má každá svíce na adventním věnci, vyřezávali
a vyráběli vánoční betlém, zkrátka jsme měli práce víc
než dost. Také jsme nazdobili stromeček ve třídě a tiše

Sluníčka

Sluníčka

Sluníčka

Sluníčka

Sluníčka

se těšili, že i tento rok si jej Ježíšek všimne a nechá nám
pod ním něco hezkého na hraní, kreslení i vyrábění…
A opravdu! Když jsme se vrátili jednou z procházky, bylo
pod stromečkem plno dárečků, stavebnic, pastelek
a dokonce i obrázková relaxační matrace. Panečku,
hned jsme se pustili do sestavování hasičské zbrojnice, farmy pro zvířátka, nakonec došlo i na lenošení na
matraci.
■

Sluníčka

Sluníčka
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Mikulášská neděle
V neděli 5. prosince chodil Sokolnicemi Mikuláš. V patách
měl anděla i čerta. Přišel na návštěvu i za mým vnukem
Dominikem, kterému ještě nejsou dva roky a je trochu
strašpytlík. Ale protože ho nikdo předem nestrašil, byla to
velmi milá návštěva. Domča se při jejich příchodu rozzářil
jako sluníčko. Moc se mu všichni tři líbili. Sice neřekl ani
slovo, ačkoliv je jinak dost upovídaný (po kom asi?), ale
na rozloučenou jim zvesela mával.

A jak to bylo u mých druháčků?
Včera jsem se bála, že mě čerti odnesou. Hodně jsem se
bála. Byli u dveří a taťka je nechtěl pustit dovnitř.
Natálka
Já jsem byla v klidu, protože k nám čert nechodí.
Tamarka
Měla jsem pocit strachu a příjemnosti. Čert mě zmaloval.
Jsem ráda, že přišli.
Viktorka
Já jsem se bál, protože jsem si myslel, že mě vezmou do
pytle. Ale místo toho jsem řekl básničku a dostal tři pytle
bonbónů.
Martin
Měla jsem strach, že přijde pět čertů, naštěstí přišli
dva. Já jsem se šla schovat pod postel, andílek mi dal
třpytky.	
Eliška
Přišli: Mikuláš a čert. Čert říkal, abych se polepšil. V pytlíku jsem měl dvě brambory. Nevím, proč tam nebyl anděl.
Matyáš
Moc jsem se těšila. Přišla k nám čertice, měla červené
oči.
Elen
V sobotu jsem se těšila, ale v neděli jsem se bála. Šli
jsme ven a viděli čertici. Prošla kolem nás a byla pryč.

Emma
Třepaly se mi nohy. Těšil jsem se. Přišli k nám pozdě. Čertice si se mnou zatancovala.
Vilém
-Jana Hrdličková a žáci 2. třídy-

Mikuláš ve školní družině
Mikulášsko-čertovsko-andělská veselice se konala ve
školní družině s malým zpožděním.
V pátek 10. 12. 2021 se děti v kostýmech čertů, andílků,
a dokonce i Mikuláše roztančily na nejen vánoční písně
ve školní aule. Pozvánka z nebe byla sice potvrzena, ale
sv. Mikuláš ne a ne přijít. Čekání jsme si tedy krátili růz-
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nými soutěžemi, např. házením brambor na cíl, skákáním v pytli, trénováním čertího šklebu či dokonce vybíráním blech.
Dva hrůzostrašné čerty konečně někdo spatřil na chodbě,
ale jejich cesta vedla nejprve do třídy prvňáčků. Někteří
druháci už ale byli plni obav a hledali úkryt pod klavírem
i jinde. Po necelé půlhodince se také dočkali. Všichni
zůstali úplně zamrazení a vzhlíželi na úplně zářícího
sv. Mikuláše i na čerty, kteří nesli obrovský koš s dárky.
Sv. Mikuláš pochválil naše šikovné žáky, ti zlobivější museli slíbit polepšení. Pár dobrovolníků předneslo básničku a všichni
společně zazpívali písničku. Každý
si pak osobně převzal z rukou Mikuláše balíček se sladkostmi, nechyběla ani brambora. Před odchodem
jsme požádali o společné foto na památku, které se úžasně povedlo. Ve
třídě jsme ještě plni dojmů vyhlásili
6 nejlepších převleků a pustili se do
občerstvení i cukroví, jež jsme si pro
tuto příležitost společně upekli. Jak
je již zvykem, při odchodu čekala odměna úplně na každého a také čertovské vysvědčení s ohodnocením
absolvovaných soutěží. Den nám příjemně utekl a zkrátil
tak čekání na tolik očekávaný příchod Ježíška. Jestlipak
si vzpomene a donese nějaký dárek i do tříd školní družiny…? Těšíme se.
-Markéta Kupská-

Zdravověda ve školní družině
V této nelehké době se nám do družiny podařilo pro poslední projekt domluvit sestřičky z nemocnice.
Projekt s názvem ZDRAVOVĚDA jsme rozdělili do několika
částí. Úvodní hromadná část zahrnovala vše, co se týká
první pomoci – důležitá telefonní čísla, ošetřovatelské
postupy u konkrétních úrazů, zkušenosti dětí a nácvik
transportu zraněného. Poté se třída, čítající cca 24 žáků,
rozdělila do tří skupin. První skupina měla možnost vyzkoušet si po teoretické přípravě nepřímou srdeční masáž na figuríně zvané ANDULA. Děti to moc bavilo a před
blížícími se vánočními svátky mohly potrénovat i písničku
ROLNIČKY, ROLNIČKY, která se báječně hodí do rytmu
masírování. Tlakoměrem s dětskou manžetou si mohly

nechat přeměřit svůj tlak – a ejhle, všichni měli 100/50,
takže paráda, vše v pořádku. Sestřičky přijely s velkou
výbavou obvazového materiálu. Každý chtěl obvázat minimálně jednu část těla, a tak to na konci projektu vypadalo jako po hromadné havárii. Naštěstí to byl jen trénink. Na druhém stanovišti se děti učily stříhat mašličky
a poté fixem nakreslené rány samy pečlivě ošetřovaly. Ti
šikovnější si mohli nacvičit obvazování např. poraněného
prstu. Lákadlem byl FONENDOSKOP, kterým si většina
poslechla ozvy svého srdíčka. Třetí stanoviště bylo ryze
výukové. Na tuto část jsme si už v předchozích dnech
v družině nakreslili a vystřihli figurínu, které jsme přiřazovali vnitřní orgány, pojmenovali jsme je a povídali si o jejich funkci. K výuce názvu kostí jsme si také vystřihli kostlivce a dozvěděli se plno zajímavých údajů o počtu kostí,
zubů, váze srdce atd. Pro přiblížení funkce jsme si také
sestavili za pomoci brček a sáčků funkční model plic. Poslední částí byly pracovní listy, ve kterých nechyběla ani
omalovánka, seznam zdravých potravin nebo přiřazování
orgánů i kostí. Celé odpoledne bylo plné zajímavých informací s možností si všechno vyzkoušet (což děti nejvíce
bavilo) a nikdo se nenudil. Děkujeme za čas, materiál,
báječně sestavený program i trpělivost moc hodným
a PROSPĚŠNÝM sestřičkám.
-Markéta Kupská-

Leden
Leden je obdobím, kterému se také říká „včelařská
zima“, je to období od konce listopadu do konce února.
Včely by si měly žít svůj život v úsporném režimu, kdy by
se měly shluknout těsně k sobě v zimním chumáči. Zatímco teplota v úle může spadnout i pod 0 °C, uprostřed
zimního chumáče včel se udržuje téměř stálá teplota kolem 35 °C. Určitě jste si všimli krátkého oteplení, které
bylo maximálně využito k vyprázdnění kalových váčků,
u včelařů se tomu říká, že se „vyprášily“. Včelaři také provedou očištění podložek, aby mohli odevzdat kontrolní
vzorek měli na spad roztočů.
Když shrneme jednoduché poznatky z pozorování včel
a zhodnotíme uplynulý rok, byl to již druhý za sebou silně
podprůměrný rok, tak jako ve všem, včetně nemožných
proticovidových opatření. A jenom ještě pro informaci –
v Praze proběhnul celostátní sjezd, na kterém byla volbou potvrzena Mgr. Jarmila Machová ve funkci předsedkyně ČSV.
V předešlých příspěvcích jsem mnohokrát vzpomenul
problematiku rozmanitosti rostlin okolo nás. Ale ještě než
se budeme bavit o rostlinách, shrneme, jak to vypadá
v úle. Včela medonosná je známá pro svojí schopnost
produkovat med. Je neodmyslitelným druhem hmyzu
všude tam, kde se vyskytují kvetoucí rostliny. Včela
je nejmenší a nejpilnější domácí tvor, ale také jeden
z nejužitečnějších.
Každému včelstvu „vládne“ královna (matka), se kterou v úlu žijí včely dělnice a trubci. Dělnic je v létě kolem
60 tisíc, trubců několik set či tisíc. Hlavními úkoly královny jsou feromonové řízení zásob pro přežití včelstva
a kladení vajíček. Za jeden den jich do buněk v plástu

Návštěva z Komerční banky
Dne 14. 12. 2021 jsme se zúčastnili interaktivní besedy
se zaměstnanci Komerční banky ze Slavkova u Brna. Připravili si pro nás speciální přednášku týkající se finanční
gramotnosti.
Dozvěděli jsme se zajímavosti z historie finanční gramotnosti – o původu peněz, jak a čím se dříve platilo, co byl
směnný obchod, ale i novinky ze současnosti. Dnes se
oproti minulosti více než penězi platí platebními kartami
a používá se internetové a mobilní bankovnictví. Dále
jsme se dozvěděli, jaká je pracovní náplň bankéře, jak
funguje Česká národní banka, co jsou to úvěry a úroky
nebo jaká je průměrná mzda v České republice.
Během výkladu jsme si mohli zahrát speciální naučné
online rychlokvízy a dostali jsme záludné otázky. Za
správné odpovědi jsme byli odměněni hezkým drobným
dárečkem.
Pracovníci byli velmi milí a vše nám srozumitelně vysvětlili. Děkujeme paní učitelce H. Finkové a pracovníkům
Komerční banky za zábavnou a poučnou besedu, která
nám hodně dala.
-Nela Siebenbürgerová,
Nela Vraspírová 7.Bzvládne vyprodukovat i přes 2 tisíce, což je asi dvojnásobek její vlastní váhy!
K výrobě 1 kilogramu medu potřebují včely asi 3 kilogramy rostlinného nektaru, což představuje asi šedesát
tisíc výletů z úlu. K nasbírání 0,5 kg medu musí včela
vyletět asi 1600x z úlu a při každé cestě nalétá více jak
10 Km. Takže jedna včela nasbírá za celý svůj život asi
9 gramů medu.
Co všechno by na světě bylo jinak, kdyby včely nebyly? Albert Einstein prohlásil, že pokud by nebyly
včely, tak by mělo lidstvo jen čtyři roky života. Naváži
myšlenkou amerického entomologa Edwarda Wilsona, který prohlásil, že „kdyby zmizeli bezobratlí, pochybuji, že by lidský druh mohl žít déle než několik
měsíců“.
Když se díváme okolo sebe, příroda se pomalu mění,
tak jako společenské dění, ekonomika nás jako venkovany přinutí více využívat půdu, a tímto máme příležitost
i pomoci hmyzu včetně včel. Jak může každý pomoci
včelám? Vysadit květiny, keře nebo stromy, které jsou pro
ně potravou. V únoru vás budu konkrétně zahradnicky
inspirovat.
-Václav Hůrka-
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