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Výročí 100 let od vzniku ČSR
V  pátek  26.  října  2018  se  u  nás  v  obci  uskutečnily 

oslavy 100.  výročí  vniku naší  (tehdy  ještě Českosloven-
ské) republiky. Již od dopoledních hodin byl v ZŠ den ote-
vřených dveří. Obecní úřad se spolupodílel na výstavě do-
bových fotografií a písemností v aule ZŠ. V tomto směru 
musíme  především  poděkovat  TJ  Sokola  Sokolnice  
a paní Mirce Mifkové za poskytnuté materiály, které mají 
svoji  neocenitelnou  historickou  hodnotu.  Tato  výstava 
byla po ukončení dne otevřených dveří ZŠ přemístěna do 
prostorů knihovny S-pasáže, kde ji můžete zhlédnout do 
konce měsíce listopadu. 
V  odpoledních  hodinách  byla  (na  počest  tohoto  vý-

znamného  výročí)  vysazena  na  nám.  Zbyňka  Fialy  pa-
mátná  lípa. Sázení národního stromu má v naší  repub-
lice dlouhou a pevnou tradici. Starosta obce Mgr. Libor 
Beránek  při  svém  projevu  připomenul  rok  1848,  kdy 
na  všeslovanském  sjezdu  v  Praze,  z  podnětu  F.  L.  Če-
lakovského, byla právě  lípa navržena za národní strom, 
jako  reakce na  frankfurtský sněm, kde byl  jako symbol  
velkoněmectví  zvolen  dub.  Dále  uvedl,  že  lípa  byla  
od  nepaměti  symbolem  ochrany,  pomoci,  a  proto  pod  
jejich  větvemi  hledala  v  bouřce  útočiště  řada  lidí  ve  
víře,  že  do  lípy  neuhodí  blesk.  S  tvárným  lipovým  dře-
vem  pracovali  řezbáři,  dělali  z  něho  oltáře  a  sochy 
svatých,  proto  tedy  „svaté  dřevo“.  Také  konstatoval, 
že  lipové dřevo našlo uplatnění při  výrobě nábytku, hu-

debních nástrojů, že svůj význam má lípa  i v  léčitelství.  
Lípa  se  dožívá  stáří  až  1000  let.  Následně  vyzval  pří-
tomné  zástupce  organizací,  spolků  působících  v  naší 
obci  i  občany,  aby  společně  a  symbolicky  přidali  hlínu 
ke  kořenům  tohoto  stromu.  Závěrem  vyslovil  přání, 
aby  tento  strom  vzkvétal,  tak  jako  naše  obec  i  naše  
republika.
V  podvečer  se  v  rámci  programu  uskutečnilo  před 

sokolovnou  vystoupení  dětí MŠ  a  ZŠ  s  pásmem básni-
ček a písní. Na závěr zazněla v podání žáků ZŠ i všech 
přítomných česká i slovenská část naší původní hymny. 
Poté starosta obce požádal všechny přítomné o minutu 
ticha za všechny padlé, kteří se zasloužili o  to, že naše 
republika  je samostatným a svrchovaným státem. Nato 
společně s jednatelem TJ Sokola Sokolnice položili k po-
mníku padlým věnce. 
V rámci oslav tohoto výročí se následně uskutečnil lam-

piónový průvod, který byl zakončen na sokolském hřišti 
u  rybníka.  Zde  bylo  pro  děti  nachystáno  uspávání  ho-
loubků. Před sedmou hodinou večerní byl z ostrůvku od-
pálen slavnostní ohňostroj na hudební doprovod. Všichni 
přítomní si pak mohli poslechnout koncert Jiřího Helána 
s kapelou, který prostřednictvím svých písniček zavzpo-
mínal na jednotlivá období.
Chceme  tímto  poděkovat  všem,  kteří  se  aktivně  po-

díleli na přípravě  i  realizaci oslav 100. výročí od vzniku  
ČSR.   ■
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Okénko do mateřské školy
Čas jak voda rychle pádí, Vítr tváře nafukuje,
podzim barvy rozdovádí. draky z kůlny vytahuje. 
Jablíčka se červenají, Ptáci letí do daleka, 
kaštany na zem padají za dveřmi už zima čeká.

●  V září k nám zavítala Kometa Popleta, nebo přesněji 
pohádka o „Kometě Popletě“. Nejen, že děti zaujala, ale 
také  měly  některé  možnost  se  aktivně  podílet  na  ději 
pohádky. 
●  Jedno odpoledne se na školní zahradě sešly děti, ma-
minky, tatínci  i  jiní členové rodin dětí při „Dýňovém tvo-
ření“. Všichni pak společně se svými dětmi tvořili z přine-
sených dýní a poskytnutého materiálu krásné „dýňáky“. 
Maminky  i  tatínkové  dali  prostor  umu  a  fantazii,  a  to 
nejen svému, nýbrž i svých dětí. Jejich krásné výtvory je 
poté vítaly před školkou několik málo dnů. Protože počasí 
v těchto dnech nebylo právě teplotně přívětivé, ohřáli se 
všichni tvořílci teplým a voňavým nápojem. 
●  Ve spolupráci se zkušenou  logopedkou Mgr. Petrou 
Hrančíkovou, která má ambulanci v sokolnické S-pasáži, 
jsme  v  naší MŠ  opět  realizovali  logopedickou  depistáž 
pro děti. Jedná se o odborné logopedické vyšetření, které 
pomůže odhalit možné vady řeči i výslovnosti dětí.
●  V  první  polovině  měsíce  října  proběhla  společná 
schůzka s rodiči předškolních dětí, na níž byli rodiče se-
známeni s veškerými aktivitami, které předškoláky v po-
sledním  roce  jejich  předškolní  docházky  do MŠ  čekají,  
a také s dalšími skutečnostmi, které souvisí se školní zra-
lostí a dovednostmi dětí. 
●  Každodenně  probíhají  ve  všech  třídách  vzdělávací 
aktivity v mnoha formách. Děti mají ve  třídách k dispo-
zici vzdělávací nabídku odpovídající nejen jejich zájmům, 
ale také podporující dovednosti a schopnosti dětí, jako je 
např. zrakové vnímání, motorická koordinace, prostorová 
orientace  aj.  Během  těchto  aktivit  vznikají  třeba  dílka 
z přírodnin, hasičské auto z kostek nebo též barevné ob-
rázky jablíček.
●  I  v  letošním  školním  roce  jsme  dostali  pozvání 
z místní Základní školy Sokolnice k navštívení  lákavých 

„Dýňohrátek“.  A  tak  jsme  se  jedno  odpoledne  všichni 
vydali do „velké školy“, kde nám doslova oči přecházely 
nad letošními nápaditými výtvory našich starších kama-
rádů školáků.
●  Naše mateřská  škola  byla  na  základě  přihlášky  vy-
brána do realizace projektu Ministerstva zemědělství ČR 
s názvem „Medové snídaně“. Netrpělivě jsme očekávali 
vybraný  den,  kdy  za  našimi  dětmi  do MŠ  přijeli  2  zku-
šení včelaři, manželé Dobešovi z Mikulovic, kteří měli pro 
děti připraveno zajímavé vyprávění i obrazový a praktický 
materiál o  včelách,  jejich  životě, užitku, o práci  včelaře 
apod. Na tento program navazovala ochutnávka různých 
druhů medu – lipový, řepkový, hořčicový, akátový a také 
svačinka, při níž si děti měly možnost vybrat med  ještě  
i k namazání na chléb s máslem. Aby si děti mohly tento 
zážitek připomenout a dál  se vracet k nabytým zajíma-
vostem,  nechali  nám manželé  Dobešovi  v MŠ  pro  děti 
spoustu obrázkových i textových materiálů o včelách.  
●  Jedno říjnové dopoledne k nám opět po roce zavítal 
pan Zdeněk Ševčík z brněnského divadla RADOST s lout-
kovou pohádkou pod názvem „Malá medvědí pohádka“. 
Veselé příhody medvědího dědečka a jeho malého med-
vědího vnoučka rozesmály nejen všechny děti, ale  i pří-
tomné paní učitelky.
●  Celorepublikové oslavy a připomínky 100. výročí za-
ložení České republiky nás  též pohltily. A  to především 
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přípravou  a  poté  i  vystoupením  předškolních  dětí  na 
oslavě  tohoto  výročí  pořádané  obcí  Sokolnice  26.  října 
2018, ale také návštěvou v základní škole, kde byla je-
jími  pedagogy  uspořádána  velice  zajímavá  obsáhlá  vý-
stava k tomuto republikovému výročí.
●  V  měsíci  říjnu  jsme  využili  ochotné  nabídky  pana 
Ing.  Jindřicha  Friče,  Ph.D.,  ředitele  Centra  dopravního 
výzkumu,  v.v.i.,  k  realizaci  týdenního  vzdělávacího  pro-
jektu  pro  děti,  pojednávajícího  o  dopravě,  bezpečném 
chování v provozu, významu používání  reflexních prvků, 
osvětlení apod. Vzhledem k časové náročnosti této akce 
se jí účastnily pouze děti ve třídě MOTÝLCI, kdy po dobu 

jednoho týdne měly možnost zapojit se pod vedením zku-
šené lektorky do rozmanitých a metodicky zpracovaných 
aktivit vztahujících se ke zmíněnému tématu.
Touto cestou bychom rády vyslovily panu Fričovi velký dík 
za nabídnutí a realizaci tohoto zajímavého programu pro 
naše děti. 
●  Poněvadž počasí nám v měsíci  říjnu dopřálo dosta-
tek větrných dnů, vyzkoušely si děti  i výrobu papírových 
draků,  jež na školní zahradě vyzkoušely v „dračí doved-
nosti“ – létání. Přestože se drakům nechtělo létat pěkně 
„po dračím“, děti si s nimi venku užily dostatek legrace  
a zábavy.  ■

Výlet do jižní Anglie
I letos se našlo mezi dětmi dostatek zájemců o zájezd do 
Velké Británie, a proto  jsme mohli 1.  října 2018 vyrazit 
na dlouhou, téměř dvacetihodinovou, cestu. Zájezd nám 
začal  menší  komplikací,  neboť  autobus  dorazil  téměř 
s hodinovým zpožděním. Ale  věřili  jsme,  že  je  to  jediný 
problém, který nás na výletě potká. Poté co jsme nastou-
pili, rozloučili se s rodiči a v Brně vyzvedli naši průvodkyni 
Vendy, vydali jsme se směr Worthing. Během cesty měly 
děti dostatek prostoru se spřátelit s žáky ze ZŠ Halenkov, 
se kterými  jsme se  tohoto poznávacího zájezdu zúčast-
nili. Krátce před sedmou hodinou večerní  jsme opustili 

naši republiku a s pravidelnými zastávkami na čerpacích 
stanicích jsme projeli Německo, Nizozemí, Belgii a Fran-
cii.  Poslední  zastávka  před  vstupem  do  Velké  Británie 
byla  ve  francouzském  přístavu  Calais,  kde  jsme  prošli 
kontrolou, nalodili se na trajekt a mohli vyrazit přes kanál 
La Manche. 
Přibližně po hodině a půl  jsme dopluli do Doveru a po-
kračovali do města Brighton, kde jsme měli naplánovaný 
první celodenní výlet. V těchto příměstských lázních jsme 
si  prošli  zábavné  molo  Palace  Pier,  které  je  plné  vše-
možných  i  nemožných  hracích  automatů  a  pouťových 
atrakcí. Poté jsme pokračovali do výšek, čekala nás totiž 
návštěva vyhlídkové věže British Airways i360 od Marks 
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Barfield Architects, což  jsou autoři  i  slavného kola Lon-
don Eye. Tato věž je vysoká téměř 162 m a kabina, která 
je celá prosklená a pojme až 200 návštěvníků najednou, 
s námi vyjela do výšky 138 m. A jelikož bylo krásné po-
časí, měli jsme úžasný výhled na široké okolí. Údajně je 
z této věže vidět až 42 km daleko. Po návratu na pevnou 
zem jsme pokračovali v poznávání města. Prošli jsme si 
krásné uličky The Lanes, prohlédli  jsme si bývalou krá-
lovskou  rezidenci  Royal  Pavilion  a  samozřejmě  nesměl 
chybět ani velmi oblíbený „shopping“. Závěr dne jsme si 
pak ještě užili přímo na pláži. Už za tmy jsme se vydali do 
našeho cílového města Worthing,  kde  jsme se  rozdělili 
do našich „adoptivních“ rodin, které se tu o nás poté ce-
lou dobu moc hezky staraly. 
Druhý den ráno nás čekal výlet do Eastbourne, kde jsme 
se prošli po nádherných útesech Seven Sisters. Název je 
prý odvozen od příběhu o sedmi sestrách, z nichž každá 
měla dům postavený mezi vrcholy útesů. Těch vrcholů tu 
totiž není  sedm, ale osm. Místní prý ale mají  radši  jiný 
příběh, v něm se do jednoho námořníka zamilovalo sedm 
sester. Ale protože se nemohly dohodnout a nechtěly si 
závidět,  tak  všechny  skončily  se  svým  životem  skokem 
z útesů do moře. Jak to bylo doopravdy, nevíme, ale roz-
hodně musíme souhlasit, že se jedná o nádherné místo. 
Navíc nám zde svítilo sluníčko a téměř vůbec nefoukalo, 
což se zde prý až tak často nestává. Celé odpoledne jsme 
poté strávili poznáváním města Worthing. 
Ve čtvrtek jsme dopoledne navštívili hrad Arundel, který 
je sídlem vévody a vévodkyně z Norfolku. Tento hrad byl 
založen na Boží hod vánoční už v roce 1067. Současný 
vévoda a vévodkyně zrestaurovali jeho interiér do vikto-
riánské slávy a  také obnovili  park a  vyhlásil  ekologický 
plán na zachování přírody v okolním panství. My jsme si 
mohli projít jak překrásné zahrady, tak hradby a nakonec 
i přístupnou část interiéru. Po prohlídce hradu jsme od-
jeli do města Portsmouth a navštívili tam místní námořní 
muzeum. V něm nás čekala hlavně prohlídka  lodi HMS 
Victory, která bojovala v roce 1805 v bitvě u Trafalgaru. 
Ovšem  poprvé  byla  spuštěna  na  vodu  už  v  roce  1765  
a stále je v činné službě Jejího veličenstva. Díky prohlídce 
jsme si mohli udělat obrázek o tom, jaký byl asi život na 
lodi. Dozvěděli  jsme  se  také mnoho  zajímavostí,  napří-
klad že posádku tvořilo až 850 mužů (i když mnoha z nich 

ještě  nebylo  ani  12  let),  bylo  na  ní 
více jak 100 děl a že admirál Nelson 
bitvu sice vyhrál, ale bohužel nepře-
žil. A protože nechtěl být pohřben do 
moře,  tak  jeho  tělo naložili do sudu 
s  kořalkou,  aby  vydrželo  dlouhou 
cestu  do  Anglie.  Kromě  této  lodě, 
jsme  si  mohli  alespoň  zvenku  pro-
hlédnout i HSM Warrior a HSM Marry 
Rose.  Poté  jsme  se  vrátili  zpět  do 
rodin a museli se zabalit, neboť nás 
čekal už jen poslední den v Anglii. 
V  pátek  jsme  se  rozloučili  s  hosti-
teli a vyjeli za poznáváním Londýna. 
První atrakce, která nás čekala, bylo 
cestování metrem.  A  tedy  nebyla  to 

žádná sranda, protože kdyby se v  tomto bludišti někdo 
ztratil,  tak  tam  bloudí  dodnes. My  jsme  ovšem  šikovní 
a v pořádku  jsme dorazili až k proslulému London Eye. 
To je největším vyhlídkovým kolem v Evropě. Opět  jsme 
měli štěstí na počasí, stejně jako celý týden, a mohli jsme 
si užít překrásný výhled na celý Londýn. A ještě pár zají-
mavostí – kabinek je 32, ale poslední kabinka má číslo 
33. Z pověrčivosti totiž vynechali číslo 13. Původně mělo 
„oko“  fungovat  jen  5  let,  ale  kvůli  ohromnému  zájmu  
o tuto atrakci bude v Londýně asi natrvalo. A část „oka“ 
byla vyrobena i u nás v ČR. Z London Eye jsme se vydali 
k Trafalgar Square a k Buckingham Palace. A pak už nás 
čekala návštěva muzea Madame Tussaud. A ty voskové 
figuríny tam opravdu vypadají jako živé. Prohlíželi jsme si 
je více než 2 hodiny a vůbec jsme se u toho nenudili. Na 
úplný závěr Londýna nás čekala cesta lodičkou po řece 
Temži. No a poté už jsme nastoupili do našeho autobusu 
a vyrazili domů. A stejně jako při odjezdu sem, tak i nyní 
nás čekaly komplikace. Na cestě z Londýna jsme se do-
stali do kolony (havárie osobních aut) a bylo jasné, že ne-
stihneme náš vlak. Naštěstí nám rezervovali místo hned 
v tom následujícím a my jsme si mohli vyzkoušet, jaké to 
je cestovat tunelem pod kanálem La Manche. A poté už 
zase nekonečně dlouhá cesta přes celou západní Evropu 
a v 16:30 jsme se mohli vítat s rodiči v Sokolnicích. Snad 
mají z výletu všichni jen ty nejlepší vzpomínky a třeba za 
rok opět někam vyrazíme.   -D. Elicer-
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Drakiáda
Ve dnech 18. a 19. října 2018 vyrazila družina na kopec 
u bývalých kasáren. Důvodem byl již 10. ročník družinové 
drakiády,  kterou  jsme  vzhledem  k  obrovskému  množ-
ství žáků museli rozdělit do dvou dnů. Ve čtvrtek na toto 
místo dorazilo asi 25 žáků prvních tříd se svým drakem. 
Počasí bylo nádherné, a tak i pohyb na čerstvém vzduchu 
měl blahodárné účinky. I když si slabý větřík s dráčky jen 
zlehka pohrával, přesto se podařilo dostat do výšky vět-
šinu draků různých barev a provedení. Za pomoci dospě-
lých a sourozenců se akce vydařila a každý si tento den 
odnášel  nejenom  skvělé  zážitky,  ale  i  upomínkový  list  
s dráčkem na zapíchnutí do květináče.  -M. Kupská-

Dýňohrátky 2018 na základce
Dne 16. října 2018 proběhl za zdmi naší školy 12. roč-
ník soutěže v nejnápaditějším vyřezávání dýní. Sešlo se 
celkem 90 dýní, na nichž pracovalo 107 žáků školy 1.–9. 
třídy. Žáci vytvořili opravdu „dýňové skvosty“ s nepřeber-
ným množstvím originálních nápadů.
Byly k vidění dýně malé,  velké  i obří,  ve  tvaru zmrzliny, 
sovy,  pelíšku  s  kočičkami,  květinového  záhonu,  sto-
nožky, želvy, Harryho Pottera, pirátů či černošky. Letos si  
dokonce dva naši žáci troufli na dýňový výtvor znázorňu-
jící  automobil. Naši  základku  tak  ovládla  halloweenská 
nálada a vítězem byl vlastně každý, kdo se k našim dý-
ňohrátkám  připojil.  Všechny  dýně  byly  vystaveny  před 
školou,  kde  je  až do  večera obdivovali  všichni  příznivci 
dýňohrátek i kolemjdoucí ze zastávky, především však ro-
diče i prarodiče dětí, již se přesvědčili, jak máme šikovné 
a kreativní žáky.
V  soutěži  se  sešlo  celkem  378  hlasovacích  lístků.  Do 
hlasování se zapojili jak žáci, tak i vyučující a malí před-
školáčci  z  mateřinky,  kteří  nás  každoročně  poctí  svojí 
návštěvou, a my se na ně vždy moc  těšíme. Velmi  rádi 
je v naší škole potkáváme i s jejich velmi milými paními 
učitelkami, které nadšené děti doprovází. Musím ocenit, 
jak mají děti perfektně zorganizované a vyzdvihnout  je-
jich příkladné chování. 
Dýně jsme rozdělili do 6 kategorií a v každé odměnili ví-
těze. V kategorii vyřezávaná dýně zvítězila dýně „Strom“ 

Petra P. ze 6. třídy. V kategorii originální dýně se jako nej-
lepší umístila „Strašidelná dýně“ Antonia N. z 2.A  třídy. 
V kategorii malovaná dýně se nejvíce líbila dýně „Skele-
ton“ Tomáše J. z 3.A třídy. V kategorii přírodninová dýně 
vyhrála dýně „Moudrá sova“ Ondřeje M. ze 2.A třídy. V ka-
tegorii obří dýně zvítězila dýně „Paví záře“ Kateřiny J. ze 
7.A třídy. Největší počet hlasů získala dýně „Chobotnička 
Cecilka“ Veroniky a Barbory M. a Valerie F. ze 7.B třídy.
Velké poděkování náleží žákům 7.A a 7.B třídy, kteří po-
máhali s organizací a vyhodnocováním výstavy a soutěže, 
dále žákům, kteří se účastnili hlídek, a samozřejmě všem 
účastníkům a skalním fandům našich dýňohrátek. 

-Mgr.Helga Finková, Mgr. Renáta Bednárová-

Cesta v čase
Asi málokomu unikla  informace o  velikém výročí,  které 
jsme  slavili  28.  října.  Kulatých  sto  let  od  založení  Čes-
koslovenské  republiky  k  oslavám  přímo  vybízelo.  Do 
oslav se svojí troškou zapojila i naše škola. Na celý pátek  
26.  října  se proměnila  v malé muzeum. Aula  v přízemí 
patřila historii celých Sokolnic a zbytek školy se zabýval 
historií naší školy. 
Jednotlivé  třídy  se  věnovaly  různým  oblastem  školního 
života. V jedné třídě se návštěvníci mohli podívat na his-
torické  lavice či pomůcky,  v další  třídě mohli  vyzkoušet 
historické tělocvičné nářadí, v další učebně si mohli na-
tisknout a odnést slepou mapu pomocí razítek, ve školní 
knihovně zase zavzpomínat na svá školní léta díky starým 
učebnicím. Nemohla chybět ani expozice školních diva-
del, jejichž historie v Sokolnicích sahá opravdu hluboko. 
Dějepisným nadšencům zase mohla udělat radost třída 
věnovaná našim bývalým ředitelům nebo výstava složená 
z různých zápisů z našich školních kronik a dalších histo-
rických materiálů.
Tradičně  nejoblíbenějším  místem  byla  výstava  z  fotek 
tříd,  na  které mohli  návštěvníci  nalézt  nejen  sebe,  ale 
často i své rodiče, prarodiče, děti, vnoučata, pravnoučata 
a mnohé známé.
Děkuji všem, kdo se jakkoliv do příprav našeho dne ote-
vřených dveří  zapojil  a doufám,  že  cesta  v  čase  v naší 
škole byla pro návštěvníky plná příjemných zážitků.

-T. Struška-



 

Úspěchy na florbalových turnajích
Naši  žáci  i  letos  pokračují  v  získávání  úspěchů na  flor-
balových  turnajích. První  se do bojů  zapojila naše děv-
čata ve IV. kategorii (8. a 9. třída), doplněná i z mladších 
ročníků, v okrskovém kole v Těšanech. A vedla si velmi 
dobře,  ve  všech  zápasech  zvítězila  a  slavila  postup  do 
okresního  finále.  To  se  konalo  následující  týden  (1.  lis-
topadu 2018) v Pohořelicích. A děvčata pokračovala na-
dále na vítězné vlně – ve skupině jsme porazili ZŠ Těšany 
i ZŠ Tišnov shodně 2:1. V semifinále jsme si poradili se 
ZŠ Zbýšov 4:1 a ve finále po napínavém průběhu i s do-
mácím týmem ZŠ Pohořelice 5:3. Jsme tedy v této kate-
gorii nejlepší v okrese Brno venkov. 
Další turnaj byl určen pro III. kategorii chlapců (ročník na-
rození 2005 a mladší) a konal se na ZŠ Mokrá-Horákov. 
I  přes  obrovskou  snahu  a  kvalitní  výkon  jsme  podlehli 
domácím a ZŠ Újezd, ale hned dvakrát  jsme si poradili 

s Gymnáziem Šlapanice a mohli se radovat ze 3. místa 
v okrskovém kole. 
Všem moc gratulujeme a děkujeme za kvalitní reprezen-
taci naší školy nejen na palubovkách.             -David Elicer-

Strašidelná diskotéka
Přestože se HALLOWEEN vkradl  i do našich končin,  tak  
i  letos  dala  družina  přednost  strašidelné  diskotéce, 
kterou  navštívilo  hned  několik  duchů,  kostlivců,  upírů, 
čarodějů  a  čarodějek.  Celá  třída  prvňáků  se  roztančila  
v rytmu letošních i starších hitů, nechyběly ani soutěže, 
malování  na  obličej  a  konzumace  přineseného  občers-
tvení. K umocnění  akce posloužila  strašidelná  výzdoba 
třídy a výrobky dětí z předchozích dnů. Trofejí tohoto dne 
byla oční bulva a náhradní cukrový chrup pro každého (co 
kdyby se někdy hodil). Rozzářené oči a spokojený úsměv 
svědčil o povedené akci.  -M. Kupská-
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Drakiáda
V  říjnu  LÍPA  komunitní  centrum  zorganizovala  tradiční 
podzimní  Drakiádu.  Počasí  vyšlo  dokonale.  Mračna  se 
brzy  rozehnala a vítr začal  foukal přímo ukázkově. Díky 
tomu jsme na kopci v bývalých kasárnách mohli přivítat 
rekordní počet návštěvníků. 
Letos jsme se rozhodli rozšířit klasickou drakiádu o něko-
lik novinek. Jednou z nich byla soutěž o nejlepší dýňový 
dezert.  Dýně  jsou  symbolem  podzimu  a  pečení  z  nich 
se stává čím dál populárnější. Existuje spousta receptů,  
a proto se klání o nejchutnější pochoutku z dýně přímo 
nabízelo. Celkem se nám na stole sešlo pět zákusků – 
štrúdl,  bábovky,  koláč  a  donuty.  Po  tom,  co  porotkyně 
všechny dezerty ochutnaly a obodovaly, mohli  je ochut-
nat  také  návštěvníci.  O  tom,  jak  chutnaly,  dostatečně 
vypovídá  to,  že  z  nich  zbylo  jen  pár  drobečků.  Cenou  
v soutěži byla Regionální kuchařka od Petry Pospěchové 
a vyhrála ji za své dýňové donuty Marcela Grätzová.
Další novinkou bylo navázání na staré tradice pasáčků, 
kteří  si  na  podzim  pekli  v  ohních  brambory.  Oheň  pří-
jemně  hřál  po  celou  dobu  drakiády  a  postupně  jsme  
v něm opekli sedm kilo brambor. Vůně táboráku doladila 
kouzelnou podzimní atmosféru.

Nad bývalými kasárnami se ve vzduchu honilo kolem čty-
řiceti draků, dětí však přišlo ještě víc. Všechny dostaly pa-
máteční kartu s omalovánkou draka a sušenku. Po celou 
dobu drakiády se zahřívaly čajem a dospělí  i  svařeným 
vínem. V příjemné atmosféře jsme pouštěli draky až do 
pozdního večera a vyhnala nás domů až tma a chlad.
Prožili jsme krásné odpoledne.  -Tereza Šteflová-

Draci krásně poletovali
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Zprávy ze Zastupitelstva
Ve  středu  31.  října  2018  se  v  kavárně  restaurace  
U  Husara  uskutečnilo  ustavující  zasedání  zastupitel-
stva obce Sokolnice. 

V 17.00 hodin přivítal dosavadní starosta obce Libor Be-
ránek  (dále  jen  také  „předsedající“)  všechny  přítomné 
členy obecního zastupitelstva, občany a zahájil  jednání. 
Potom oznámil, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby 
se  v  souladu s § 91 odst. 1  zákona č. 128/2000 Sb.,  
o  obcích  (obecní  zřízení),  v  platném  znění,  konalo  do  
15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu 
na  neplatnost  voleb  nebo  hlasování.  Informace  podle  
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obec-
ního úřadu Sokolnice zveřejněna v souladu se zákonem 
po dobu nejméně 7 dní, a to od 22. října 2018 do 1.listo-
padu 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické 
úřední desce“. Předsedající dále  z prezenční  listiny pří-
tomných  členů  zastupitelstva  konstatoval,  že  přítomno 
bylo 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech 
členů  zastupitelstva),  takže  zastupitelstvo  bylo  usnáše-
níschopné. Dále uvedl, že zápis z minulého zasedání byl 
ověřen a nebyly proti němu vzneseny námitky. Program 
jednání  obdrželi  členové  OZ  v  dostatečném  časovém 
předstihu. Pro informaci občanů byl program předem vy-
věšen na úřední desce a na „elektronické úřední desce“. 
Dále navrhl zastupitelstvu, aby předsedajícím dnešního 
jednání byl dosavadní starosta. 
Poté  bylo  členům  zastupitelstva  obce  předáno  osvěd-
čení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zá-
kona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  
a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající  provedl  ověření mandátů  členů  zastupitel-
stva dle zápisu okrskové volební komise.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vy-
zval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před 
složením slibu předsedající upozornil přítomné členy za-
stupitelstva,  že  odmítnutí  složit  slib  nebo  složení  slibu  
s  výhradou  má  za  následek  zánik  mandátu  (§  55  zá-
kona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení 
slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený 
v § 69 odst. 2  zákona o obcích a  jmenovitě vyzval pří-
tomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením 
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Žádný 
člen  zastupitelstva  neodmítl  složit  slib  ani  nesložil  slib  
s výhradou.
Předsedající navrhl určit ověřovateli  zápisu  Josefa Chu-
dáčka, Petra Mifka a zapisovatelem paní Markétu Šilber-
gerovou. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjá-
dřit se přítomným občanům i zastupitelům. 
Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem  programu 
v  souladu  s  pozvánkou  předanou  členům  zastupitel-
stva  a  v  souladu  s  informací  zveřejněnou  na  úřední  
desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 
Před  hlasováním  dal  předsedající  možnost  vyjádřit  se 
všem přítomným.

Projednány byly tyto body:
1.  Projednání a schválení návrhu volebního řádu, po-

dle kterého bude probíhat volba starosty, místosta-
rosty,  členů  rady,  předsedů  a  členů  výborů.  Bylo 
nutné  hlasováním  rozhodnout,  zda  volba  bude  ve-
řejná  (aklamací)  nebo  tajná.  Návrh  volebního  řádu 
pro tajnou volbu byl přílohou pozvánky. Další přílohu 
tvořil návrh na veřejnou volbu. Rada obce doporučila 
schválit veřejnou volbu. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo, aby volba 
starosty, místostarosty, členů rady, předsedů a členů 
výborů probíhala veřejně (aklamací). Zastupitelstvo 
obce Sokolnice schválilo předložený volební řád pro 
volbu starosty, místostarosty, dalších členů rady, 
předsedů a členů výborů obce Sokolnice.

2. Volba  členů  volební  komise.  Každá  z  volebních 
stran navrhla jednoho kandidáta jako člena volební 
komise. Volba aklamací. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice zvolilo jako členy vo-
lební komise pro volbu starosty, místostarosty, dal-
ších členů rady, předsedů a členů výborů obce Sokol-
nice pana: Jiřího Životského, Josefa Chudáčka, Pavla 
Nováka.

3.  Stanovení  počtu  členů  kontrolního  výboru.  Podle  
§  118  odst.  2  a  §  119  odst.  1  zákona  číslo 
128/2000 Sb.  o  obcích,  ve  znění  pozdějších  před-
pisů  (dále  jen „zákon o obcích“) musí mít kontrolní 
výbor lichý počet členů a být nejméně tříčlenný. Dle 
§ 84 odst. 2 písmeno l) zákona o obcích je zastupi-
telstvu vyhrazena volba a odvolání předsedy a členů 
kontrolního  výboru.  Podle  §  117  odst.  2  zákona  
o obcích  je povinností zastupitelstva zřídit kontrolní  
výbor.
Zastupitelstvo obce Sokolnice zřídilo kontrolní výbor. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice stanovilo, že pro vo-
lební období 2018 až 2022 bude mít kontrolní výbor 
předsedu a dva členy.

4.  Stanovení  počtu  členů  finančního  výboru.  Podle 
§ 118 odst. 2 a § 119 odst. 1  zákona o obcích  je 
finanční  výbor  nejméně  tříčlenný  a  musí  mít  lichý 
počet  členů.  Dle  §  84  odst.  2  písmeno  l)  zákona  
o  obcích  je  zastupitelstvu  vyhrazena  volba  a  odvo-
lání předsedy a členů finančního výboru. Podle § 117 
odst. 2 zákona o obcích je povinností zastupitelstva 
zřídit finanční výbor.
Zastupitelstvo obce Sokolnice zřídilo finanční výbor.
Zastupitelstvo obce Sokolnice stanovilo, že pro vo-
lební období 2018 až 2022 bude mít finanční výbor 
předsedu a dva členy.

5.  Stanovení počtu členů rady obce. Podle § 99 odst. 
3 zákona o obcích radu obce tvoří starosta, místosta-
rosta  (místostarostové)  a  další  členové  rady  volení  
z  řad  členů  zastupitelstva  obce.  Počet  členů  rady 
obce  je  lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, 
přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů 
zastupitelstva  obce.  Dle  §  84  odst.  2  písmeno m)  
zákona  o  obcích  je  zastupitelstvu  vyhrazeno  volit  
starostu, místostarostu a další členy rady obce (radní) 
a odvolávat je z funkce. 
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Zastupitelstvo obce Sokolnice stanovilo, že pro vo-
lební období 2018 až 2022 bude mít zastupitelstvo 
starostu, jednoho místostarostu a tři členy rady.

6. Určení  počtu  a  funkcí,  ve  kterých  budou  členové 
ZO dlouhodobě uvolněni. Dle § 84 odst. 2 písmeno 
k) zákona o obcích je zastupitelstvu vyhrazeno určo-
vat  funkce,  pro  které  budou  členové  zastupitelstva 
obce dlouhodobě uvolněni. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice stanovilo:

 ¾ člen zastupitelstva bude dlouhodobě uvolněn pro 
výkon funkce starosty obce s účinností od 1. lis-
topadu 2018.

 ¾ člen zastupitelstva bude dlouhodobě uvolněn pro 
výkon funkce místostarosty obce s účinností od 
1. listopadu 2018.

7.  Volby. Na úvod tohoto bodu požádal předsedající vo-
lební komisi, aby se ujala voleb v souladu s obsahem 
schváleného  volebního  řádu.  Pan  Životský  vysvětlil 
přítomným,  jak  bude  probíhat  volba  na  jednotlivé 
funkce.
7.1  Volba starosty. Zastupitelstvo obce Sokolnice 
zvolilo jako starostu obce Sokolnice pana Libora 
Beránka.
7.2  Volba místostarosty. Zastupitelstvo obce Sokol-
nice zvolilo jako místostarostku obce Sokolnice paní 
Ivanku Hamanovou.
7.3  Volba členů rady obce. Zastupitelstvo obce So-
kolnice zvolilo jako člena Rady obce Sokolnice: 
– pana Tomáše Strušku,
– pana Vladimíra Kotolana, 
– pana Richarda Janouška. 
7.4  Volba předsedy kontrolního výboru. Zastupitel-
stvo obce Sokolnice zvolilo jako předsedu kontrol-
ního výboru pana Josefa Chudáčka.
7.5  Volba předsedy finančního výboru. Zastupitel-
stvo obce Sokolnice zvolilo jako předsedu finančního 
výboru pana Petra Mifka.
7.6  Volba členů kontrolního výboru. Zastupitelstvo 
obce Sokolnice zvolilo jako členy kontrolního výboru:
– paní Jiřinu Chudáčkovou,
– pana Jiřího Macenauera. 
7.7  Volba členů finančního výboru. Zastupitelstvo 
obce Sokolnice zvolilo jako členy finančního výboru:
– pana Pavla Nováka, 
– pana Radka Palána.

8.  Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva. Dle § 84 odst. 2 písmeno n) zákona 
o  obcích  je  zastupitelstvu  vyhrazeno  stanovit  výši 
odměn  neuvolněným  členům  zastupitelstva  obce. 
Bližší  podmínky,  včetně  maximální  výše  odměny, 
stanoví nařízení vlády číslo 318/2017 Sb. o výši od-
měn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků,  v platném znění  (neuvolněný člen  rady max. 
6.136 Kč, předseda komise nebo výboru 3.068 Kč, 
člen komise nebo výboru 2.557 Kč a člen zastupitel-
stva 1.534 Kč). 
Zastupitelstvo obce Sokolnice stanovilo výši měsíční 
odměny neuvolněným členům zastupitelstva s plat-
ností od 1. listopadu 2018 (včetně) takto: 

Člen rady obce  1 600 Kč/měsíčně
Předseda výboru nebo komise  1 300 Kč/měsíčně
Člen výboru nebo komise  1 000 Kč/měsíčně
Člen zastupitelstva obce   500 Kč/měsíčně
Zastupitelstvo obce stanovilo, že v případě souběhu 
několika funkcí náleží neuvolněným členům zastupi-
telstva jen jedna měsíční odměna, a to podle funkce, 
za kterou lze poskytnout nejvyšší odměnu. 

9.  Cestovní náhrady. Dle § 80 a 81 zákona o obcích 
členovi zastupitelstva náleží v souvislosti s výkonem 
jeho  funkce příspěvek na stravování a cestovní ná-
hrady ve výši a za podmínek stanovených právními 
předpisy platnými pro zaměstnance obce a v  jejich 
mezích  podle  pravidel  pro  poskytování  cestovních 
náhrad členům zastupitelstva obce, stanovených za-
stupitelstvem obce. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice stanovilo, že členu za-
stupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem jeho 
funkce příspěvek na  stravování  a  cestovní náhrady 
ve  výši  a  za  podmínek  stanovených právními  před-
pisy platnými pro zaměstnance obce.

Zprávy z Rady
●  Výběrové  řízení  –  nábytek  na  OÚ.  Obec  vyhlásila 
opakovaně  výběrové  řízení  na  dodavatele  nábytku  do 
kanceláří ve II. NP budovy obecního úřadu. Obesláno bylo 
celkem pět firem, ve stanoveném termínu obdržela obec 
jednu nabídku. 
RO  schvaluje  jako  vítěze  výběrového  řízení  na  akci  na-
zvanou  „Výroba a montáž nábytku do nových  kanceláří 
v  budově OÚ Sokolnice“  společnost  Potrusil  s.r.o.,  IČO: 
25310119, Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice s tím, 
že bude zachován rozsah předmětu plnění, ale rolety bu-
dou nahrazeny dveřmi. 
RO schvaluje text a uzavření předložené smlouvy o dílo 
na akci nazvanou „Výroba a montáž nábytku do nových 
kanceláří  v  budově  OÚ  Sokolnice“ mezi  obcí  a  společ-
nosti Potrusil s.r.o.
RO ukládá místostarostovi do 18. října 2018 informovat 
uchazeče o výsledku výběrového řízení a vyzvat vítěznou 
společnost k uzavření smlouvy o dílo.
●  Zadávací dokumentace  Společnost RTS a.s.,  která 
pro obce připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby 
autobusových zastávek na ulici Brněnská, zaslala návrh 
zadávací dokumentace.
RO odsouhlasila předloženou zadávací dokumentaci na 
stavbu  s  názvem:  Stavba  autobusové  zastávky  na  ulici 
Brněnská v obci Sokolnice.
●  Zadávací dokumentace – přestavba starého zdra-
votního střediska. Společnost RTS a.s., která pro obec 
připravuje  výběrové  řízení na  zhotovitele projektové do-
kumentace s názvem: „Polyfunkční objekt a bytové domy, 
ulice Masarykova“, zaslala návrh zadávací dokumentace.
RO odsouhlasila předloženou zadávací dokumentaci na 
stavbu s názvem: Polyfunkční objekt a bytové domy, ulice 
Masarykova.
●  Rozvoj místního hřbitova. Obec obdržela od Ing. Vr-
basové návrh rozvoje místního hřbitova. 
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RO schválila záměr rozvoje hřbitova a požádala autorku 
projektu  o  doplnění  ještě  jedné  řady  dvojhrobů  na  vý-
chodní straně v I. etapě, doplnění rozpočtu a předložení 
návrhu řešení čelního oplocení hřbitova.
●  Zimní  údržba.  Obec  obdržela  vyžádané  cenové  na-
bídky  zimní  údržby  chodníků  a  dále  místních  komuni-
kací. Zimní údržba bude prováděna na základě jednoleté 
objednávky.
RO schválila objednat zimní údržbu chodníků (shrnování 
a posyp) a dále posyp místních komunikací dle předlo-
žené cenové nabídky u pana Petra Gottvalda.
RO schválila objednat zimní údržbu místních komunikací 
(jen  shrnování  bez  posypu)  dle  předložené  cenové  na-
bídky u pana Miroslava Dvořáčka.
●  MPS  GRADIOR  –  žádost  o  vyjádření  obce.  Obec 
Sokolnice obdržela od Krajského úřadu JMK, odboru ži-
votního prostředí výzvu, aby se do 15 dnů vyjádřila k ří-
zení (které vede KrÚ JMK) o umístění zdrojů znečišťování 
ovzduší  –  jmenovitě  tryskacího  stroje,  tryskacího  boxu  
a lakovny, které by měly být umístěny v provozovně Sokol-
nice, na ulici U Cihelny, na pozemku parc. č. 431 a 435 
v k. ú. Sokolnice (areál bývalé cihelny). Společnost MPS 
Gradior k žádosti na KrÚ JMK přiložila nejen žádost, ale 
i odborný posudek, rozptylovou studii, dokumentaci pro 
sloučené územní a stavební řízení, vyjádření orgánu EIA 
a souhlasné závazné stanovisko MěÚ Šlapanice, odboru 
životního prostředí.
Rada obce Sokolnice v dané situaci požaduje, aby OŽP 
KrÚ  JMK důsledně posoudil  a  vyhodnotil  tvrzenou  sku-
tečnost,  že  vlivem  provozu  předmětných  stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší nebude zásadním způsobem 
ovlivněno stávající  imisní zatížení posuzovaného území. 
Hodnoty imisních příspěvků, uváděné v rozptylové studii, 
jsou  vypočteny  s  přihlédnutím  k  nejnepříznivějším  roz-
ptylovým podmínkám a hodnotám  legislativně  stanove-
ných emisních limitů. Obec chce eliminovat skutečnost, 
že emisní hodnoty budou ve výsledku od prezentovaných 
hodnot výrazně odlišné. 
RO  obce  upozorňuje  OŽP  KrÚ  JMK,  že  z  hlediska  situ-
ování  stavby  je  zcela  zřejmé,  že  dotčena  nebude  jen 
obytná zástavba, ale  též zemědělská plocha  (pole a vi-
nice). Proto by se měl OŽP KrÚ JMK ve svém vyjádření za-
bývat mj. skutečností a vyvodit případné závěry, zda bude 
zajištěna přiměřená ochrana okolí, a zda tuhé znečišťu-
jící  látky, benzenové, benzeno(a)pyrenové či pachové – 
těkavé organické látky nebudou mít dopad nejenom na 
obyvatele v obytné zástavbě, ale i na pěstované plodiny 
na zasaženém území uvedené v rozptylové studii. 
RO dále požaduje, aby OŽP KrÚ JMK v rámci řízení posu-
zování vlivů na životní prostředí ověřil a prostřednictvím 
svého  vyjádření  uvedl,  zda  provozování  posuzovaných 
zdrojů znečišťování ovzduší nemůže mít prokazatelný vliv 
na kumulaci a usazování škodlivin, které by do budoucna 
ovlivnily kvalitu povrchových či podzemních vod. 
V  neposlední  řadě,  nechť  je  OŽP  KrÚ  JMK  uvědomen  
o  skutečnosti,  že  příspěvky  k  imisním  zátěžím,  prezen-
tované v předložené rozptylové studii, zasahují nejenom 
do k.ú. obce Sokolnice, ale v nemalé míře i do katastru 
sousedního města Újezdu u Brna. V tomto směru nechť 

OŽP KrÚ JMK vyhodnotí, zda  i  tato obec by neměla mít 
prostor pro své případné vyjádření. 
●  Určení oddávajících. RO projednala pověření členů 
Zastupitelstva obce Sokolnice výkonem funkce oddáva-
jícího a schválení jejich účasti na slavnostních obřadech.
Rada obce Sokolnice pověřila, v souladu s ustanovením 
§ 11a odst. 1 písm. a zákona číslo 301/2000 Sb. zákona 
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých sou-
visejících zákonů v platném znění:

Mgr. Libora Beránka, starostu obce Sokolnice,
Ivanku Hamanovou, místostarostku obce Sokolnice,
Ing. Vladimíra Kotolana, člena Rady obce Sokolnice,
Mgr. Tomáše Strušku, člena Rady obce Sokolnice,
Bc. Richarda Janouška, člena Rady obce Sokolnice,
Petra Mifka, člena zastupitelstva obce Sokolnice, 

jako  člena  zastupitelstva  obce,  před  nimiž  snoubenci 
projeví vůli, že spolu vstupují do manželství. Rada obce 
Sokolnice  současně  pověřila  tyto  členy  zastupitelstva 
účastí na slavnostních obřadech (vítání občánků, setkání 
jubilantů, přijetí prvňáčků, přijetí zahraničních delegací, 
účast  na  slavnostních  akcích  u  příležitosti  významných 
událostí státu či obce Sokolnice a podobně).
●  Určení  místa  pro  konání  obřadů.  Zákon  číslo 
301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů v platném znění stanoví  
v  §  11a,  že  obec  určí  místo  pro  konání  slavnostních 
obřadů.
Rada obce Sokolnice určuje obřadní síň ve II. NP budovy 
Obecního  úřadu  Sokolnice  jako místo  pro  konání  slav-
nostních obřadů. 
●  Stanovení  termínů pro konání  svatebních obřadů. 
Zákon číslo 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení 
a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů  v  platném 
znění stanoví v § 12, že obec stanoví termíny pro konání 
svatebních obřadů.
Rada obce Sokolnice stanovila  termíny pro konání  sva-
tebních obřadů: sobotu v době od 9 hodin do 15 hodin.
●  Stanovení oprávnění používat závěsný znak. Zákon 
o  obcích  v § 108  stanoví,  že  starosta má právo užívat 
při  významných  příležitostech  a  občanských  obřadech 
závěsný odznak a rada obce může stanovit, v kterých pří-
padech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva 
obce nebo tajemník obecního úřadu. 
Rada  obce  Sokolnice  stanovuje,  že  užívat  závěsný  od-
znak  při  slavnostních  obřadech  a  smutečních  příleži-
tostech mají  právo  všichni  členové  Zastupitelstva  obce 
Sokolnice. 
●  DPP s brigádníky v zimním období na úklid sněhu. 
V  případě  nepříznivých  klimatických  podmínek  –  např. 
větší  množství  sněhu,  déletrvající  mrznoucí  mrholení, 
ale i v případě např. větrné kalamity, by měl mít starosta 
oprávnění  neprodleně  najmout  potřebný  počet  brigád-
níků na odstraňování následků nastalé situace. 
Rada obce Sokolnice zmocňuje starostu obce v případě 
kalamitní situace neprodleně zaměstnat potřebný počet 
brigádníků na odstraňování následků této situace. Toto 
oprávnění je časově omezeno do 31. prosince 2022.
●  Zřízení komisí  rady obce.  Zákon o obcích v § 102 
odst.  2  stanoví,  že  rada  obce  zřizuje  a  zrušuje  podle  
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potřeby komise rady obce, jmenuje a odvolává z funkce 
jejich předsedy a členy.
Rada obce Sokolnice zřizuje s účinností od 1. prosince 
2018 následující komise: 

Komisi kulturní
Komisi pro Sokolnický Zpravodaj
Komisi pro mládež a sport

●  Jmenování  předsedů  a  členů  komisí.  Zákon  o  ob-
cích v § 102 odst. 2 stanoví, že rada obce může zřizovat  
a  zrušovat  podle  potřeby  komise  rady  obce,  jmenovat  
a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy.
RO jmenuje s účinností od 1. prosince 2018 předsedou 
komise kulturní: Dagmar Kašparovou.
RO jmenuje s účinností od 1. prosince 2018 členem ko-
mise kulturní: Milušku Vondálovou a Marii Fojtlovou.
RO jmenuje s účinností od 1. prosince 2018 předsedou 
komise pro Sokolnický Zpravodaj: Ing. Jarmilu Šustrovou.
RO  jmenuje  s  účinností  od  1.  prosince  2018  členem 
komise  pro  Sokolnický  Zpravodaj:  Mgr.  Věru  Životskou  
a Jana Černého.
RO jmenuje s účinností od 1. prosince 2018 předsedou 
Komise pro mládež a sport: Luboše Krále
RO  jmenuje  s  účinností  od  1.  prosince  2018  čle-
nem Komise  pro mládež  a  sport: Marii  Fojtů  a  Pavlínu 
Jamborovou. 
RO ukládá předsedům všech komisí, aby zpracovali ná-
plň činnosti své komise a zaslali ji v elektronické podobě 
nejpozději do 30.  listopadu 2018 na adresu: starosta@
sokolnice.cz
●  Členění  obecního  úřadu,  náplně  činnosti  a  po-
dobně. Podle § 102 zákona o obcích rada obce stanoví 
rozdělení  pravomocí  v  obecním  úřadu,  zřizuje  a  zru- 
šuje  odbory  a  oddělení  obecního  úřadu  a  stanoví  
celkový  počet  zaměstnanců  obce  v  obecním  úřadu  
a  v  organizačních  složkách  obce.  Rada  probírala  jed-
notlivé  možnosti,  jak  zlepšit  výkon  veřejné  správy  tak,  
aby byl přívětivější zejména k veřejnosti, ale také k pra-
covníkům  obce.  Současně  vzala  na  vědomí,  že  nová 
místostarostka  bude  ze  své  pracovní  pozice  dlouho- 
době  uvolněna  a  na  její  místo  je  třeba  přijmout  
(pracovní  poměr  na  dobu  určitou)  nového  zaměst- 
nance.  Náplně  činnosti  je  možné  řešit  až  poté,  co  
bude  jasné personální  obsazení  obecního úřadu. Rada 
se  shodla,  že  se  k  této  problematice  vrátí  na  příští  
schůzi.
RO přerušuje projednávání  tohoto bodu. RO uložila sta-
rostovi zajistit vhodného uchazeče  jako zástup za dlou-
hodobě uvolněnou I. Hamanovou, a to do pracovního po-
měru na dobu určitou.
●  Uzavření  DPP.  Radě  obce  bylo  navrženo,  aby  obec 
využila  zkušenosti  bývalého  místostarosty  a  uzavřela  
s ním dohodu o provedení práce na měsíc listopad a pro-
sinec v rozsahu max. 300 hodin za oba měsíce. Náplní 
činnosti  by  byla  pomoc nové místostarostce  v  přebrání 
úkolů (které ji čekají), pomoc při dokončení rozjednaných 
správních řízení a podobně. 
RO odsouhlasila uzavřít s Jiřím Životským DPP na měsíce 
listopad  a  prosinec  v  rozsahu max.  300  hodin  za  oba 
měsíce. 

●  Návrh rozpočtu na rok 2019. Rada projednala návrh 
rozpočtu na rok 2019. Navrhovaná výše výdajů výrazně 
převyšuje přepokládané příjmy obce v roce 2019. Rada 
se shodla na úpravě výdajové stránky a uložila starostovi 
do příští rady připravit čistopis těchto změn. 
●  Pozemky  pod  vodním  dílem  Balaton. Obec  Sokol-
nice je vlastníkem pozemků:

p.č. 1689/1 o výměře 1.160 m2, vodní plocha 
p.č. 1689/21 o výměře 1.189 m2, vodní plocha 
p.č. 1689/36 o výměře 504 m2, vodní plocha 
p.č. 2372 o výměře 186 m2, ostatní plocha
p.č. 2373/1 o výměře 393 m2, ostatní plocha
p.č. 2373/2 o výměře 214 m2, ostatní plocha
p.č. 2375 o výměře 304 m2, ostatní plocha. 

Tyto obecní pozemky se nachází pod vodní hladinou vod-
ního díla, pod hrází stavby a u výústního objektu. Vlast-
níkem  vodního  díla  Balaton  je  stát.  Vodní  dílo  Balaton 
bylo  dlouhodobě  pronajímáno  ke  komerčním  účelům. 
Obec  se  před  několika  lety  obrátila  na  Povodí  Moravy 
s.p. (PM) s návrhem na uzavření nájemní smlouvy a vy-
řešení dosavadního bezesmluvního užívání. PM navrhlo, 
že  tyto  pozemky  odkoupí.  Obec  nechala  vyhotovit  zna-
lecký posudek, kde znalec stanovil vyhláškovou cenu na 
467.350 Kč a tržní cenu na 1.431.890 Kč. PM nechalo 
vypracovat jiný posudek, kde znalec stanovil vyhláškovou 
i  tržní cenu na 381.920 Kč. Zastupitelstvo obce prodej 
pozemků za cenu 381.920 Kč neschválilo. Následně byl 
objednán  revizní  posudek,  který  stanovil  tržní  cenu  na 
1.136.600 Kč.
PM za cenu revizního posudku o pozemky nemá zájem. 
Má v takovém případě zájem o náhradu dle § 59a vod-
ního  zákona.  Tato  náhrada  má  jednorázovou  podobu 
odpovídající v zásadě hodnotě věcného břemene. Ta se 
po Povodí dá vyžalovat. Povodí si nechalo na toto zpra-
covat posudek a jednorázové vypořádání podle toho činí 
159.780 Kč.
PM nyní navrhlo toto řešení:
a)  u  pozemků  p.č.  2373/2  a  2375  odkup  za  cenu 

354,96 Kč/m2, celkově  236.750 Kč 
b)  za zbytek pozemku zaplatit  jednorázové vypořádání 

159.780 Kč
Alternativně PM navrhuje odkup všech pozemků za jejich 
tržní cenu, tj. 434.470 Kč. 
RO nesouhlasí ani s jednou předloženou variantou na fi-
nanční vypořádání předmětných pozemků. RO schvaluje 
předat celou záležitost právníkovi s požadavkem na ur-
čení náhrady za pozemky soudní cestou. 
RO ukládá starostovi do 20.  listopadu 2018 informovat 
právníka o rozhodnutí RO a vystavení plné moci k zastu-
pování v tomto řízení. 
●  Cenová  nabídka  –  aktualizace  pasportu.  Inženýr 
Otevřel zaslal cenovou nabídku za zpracování 4 doplňků 
pasportu dopravního značení v obci. Jedná se o změnu 
přednosti  v  jízdě na mostu přes  železniční  trať na ulici 
Telnická, dva zpomalovací prahy v ulici U Rybníka, jeden 
zpomalovací práh v Podešvově ulici a posunutí začátku 
a konce obce na silnici do Kobylnic. Nabídková cena za-
hrnuje grafické zpracování, potřebná vyjádření a projed-
nání s Policií ČR a SÚS Jmk.
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RO schvaluje objednat u  Ing. Otevřela zpracování 4 do-
plňků pasportu dopravního značení  v naší obci,  včetně 
projednání s PČR a SÚS JmK. 
●  Nadstandard  IDS JMK „flamendr“. Obec Sokolnice 
přispívá již několik let na nadstandard IDS JMK, kterým 
je autobus z Brna, s odjezdem v 1.30 hodin, linka N95, 
spoj číslo 4013, tzv. „flamendr“. Jezdí v pátek a v sobotu. 
Ročně na něj obec přispívá částkou cca 22.600 Kč. 
RO  souhlasí,  aby  obec  i  nadále  přispívala  na  provoz 
nočního autobusu, linka N95, s odjezdem v 1.30 hodin  
z Brna. 
●  Nadstandard  IDS  JMK  –  půlnoční  autobus.  Obec 
Sokolnice  a  město  Újezd  u  Brna  společně  již  několik  
let  objednávají  nadstandard  IDS  JMK,  kterým  je  auto-
bus z Brna, s odjezdem v 23.30 hodin,  linka N95, spoj  
číslo  3.  Jezdí  denně.  Ročně  na  něj  obec  přispívá  část-
kou cca 89.200 Kč. Bylo by vhodné včas zahájit jednání 
s  městem  Újezd  u  Brna,  zda  tuto  službu  objednávat  
i nadále. 
RO uložila starostovi obce do 20. prosince 2018 požádat 
společnost KORDIS JMK a. s. o data o tomto autobuso-
vém spoji (zejména průměrný počet cestujících v jednot-
livých dnech do Sokolnic a také do Újezdu u Brna). 
RO ukládá starostovi obce do 30 dnů ode dne doručení 
podkladů od společnosti KORDIS JMK a.s. vyzvat město 
Újezd u Brna k  jednání, zda mají zájem i nadále objed-
návat po celý týden provoz nočního autobusu, linka N95,  
s odjezdem v 23.30 hodin z Brna. 
●  Mobilní  aplikace  Česká  Obec.  Obec  obdržela  na-
bídku na prodloužení smlouvy na užívání produktu s ná-
zvem „Česká Obec“.  Jedná se o  jednoduchý a moderní 
zdroj komunikace s občany, který naše obec užívá něko-
lik let.
RO ovšem neschválila text a uzavření předloženého ná-
vrhu „Smlouvy o poskytování služeb“ mezi obcí a společ-
ností Urbicus s.r.o., Edisonova 2979/7, 612 00 Brno.
●  Ukončení  pracovního  poměru  matrikářky.  Matri-
kářka obce podala dne 30. října 2018 výpověď z pracov-
ního poměru. Návrhem na ukončení pracovního poměru 
matrikářky se  již  zabývala  rada obce dne 19. července 
2018 a uložila starostovi, pokud se rozhodne k ukončení 
pracovního poměru, zveřejnit výzvu k přihlášení zájemců 
na místo matrikářky obce Sokolnice.

RO  vzala  na  vědomí  ukončení  pracovního  poměru  se 
stávající  matrikářkou  ke  dni  31.  ledna  2019  a  uložila 
starostovi  do  16.  listopadu  2018  zveřejnit  výzvu  k  při-
hlášení zájemců na toto místo (v souladu s § 7 zákona  
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů, v platném znění).
●  Rekonstrukce ulice Zámecká. Plocha této ulice (od 
sýpky  směrem  k  DpS  Sokolnice)  nebude  nakonec  pro-
jekčně a  investičně  tak náročná,  jak se předpokládalo. 
Proto byla s projekční kanceláří uzavřena dohoda na sní-
žení ceny za projektovou činnost. 
RO odsouhlasila změnu ceny (snížení) za projekční práce 
na dokumentaci rekonstrukce ulice Zámecká dle předlo-
žené cenové nabídky.
●  Parkoviště  na  pozemku  p.č.  2060/1.  Rada  obce 
rozhodla  již  dne  04.09.2018  o  vypracování  projektové 
dokumentace  na  parkoviště  na  pozemku  p.č.  2060/1  
(u  křižovatky  ulic  Moravská–V.  Haňky–Šlapanická–
Polní), kde by vzniklo 36 až 48 parkovacích míst. Práce 
byly zadány formou písemné objednávky. Při jednání na 
OÚ Sokolnice bylo dne 1. listopadu 2018 dohodnuto, že 
bude lepší tyto práce zasmluvnit. 
RO  souhlasí,  aby  na  vypracování  projektové  dokumen-
tace  na  parkoviště  na  pozemku  p.č.  2060/1  (u  křižo-
vatky  ulic  Moravská–V.  Haňky–Šlapanická–Polní)  byla 
uzavřena SoD.
RO ukládá paní Hamanové do 12. listopadu 2018 požá-
dat  společnost  Viapont  o  zaslání  návrhu  SoD  na  vyho-
tovení projektové dokumentace parkoviště na pozemku 
p.č. 2060/1 v úrovni DUR a DSP+PDPS dle předložené 
cenové nabídky.
●  Zastávka autobusu u hřbitova. Společnost VIAPONT 
zpracovává dokumentaci na zastávky u hřbitova. Vzhle-
dem  k  požadavku  obce  na  přednostní  zpracování  pod-
kladů v ulici Zámecká a komplikacím u těchto zastávek 
(odvodnění)  požádala  společnost  VIAPONT  o  posunutí 
termínu  dokončení  projektové  dokumentace  v  úrovni 
DÚR. 
RO souhlasí  s  prodloužení  termínu na  vypracování  pro-
jektové dokumentace na zastávku autobusu u hřbitova 
dle žádosti. RO schválila text a uzavření Dodatku číslo 2  
k  SoD  na  zpracování  projektové  dokumentace  na  za-
stávku autobusu u hřbitova.  -OÚ-

Sbor pro občanské záležitosti, pod záštitou obce Sokolnice a ve spolupráci se Základní školou Sokolnice, pořádá

SPOLEČENSKÝ VEČER PRO jubiLaNty,
kteří v letošním roce dosahují 70, 75, 80, 85, 90 a více roků

Je pro Vás připraven krátký kulturní program a malé občerstvení.

Přijďte společně strávit příjemný večer. Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi 

v restauraci U Husara, v pátek 30. listopadu 2018 v 16 hodin

Za všechny pořádající Ivana Zmrzlá
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Kalendárium
Orientační  seznam akcí,  které se uskuteční  v naší obci  
v prosinci. Uzávěrka Sokolnického zpravodaje je v časo-

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

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Pr
os

in
ec

 2
01

8

1 Sobota TJ Sokol Sokolnice Mikulášská nadílka, 
adventní dílny Sokolnice 9.00 hodin Začátek konání akce 

bude upřesněn

2 Neděle TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost  
2018 podzim Sokolnice 14.00 hodin Soupeř Tatran Bohunice 

2 Neděle Obec Sokolnice Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu Sokolnice 16.00 hodin Prostranství před                

S-pasáží

5 Středa Telnická farnost Setkání se  
sv. Mikulášem Sokolnice 16.30 hodin Zámecká kaple

6 Čtvrtek Komunitní  
centrum Lípa

Kurz předporodní  
přípravy Sokolnice 18.00 hodin Sídlo KC Lípa na  

ul. Masarykova 35

8 Sobota TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost  
2018 podzim Napajedla 15.00 hodin Soupeř Fatra Napajedla

8 Sobota Komunitní  
centrum Lípa Vánoční těšení Sokolnice 15.00 hodin Sídlo KC Lípa na  

ul. Masarykova 35

11 Úterý Komunitní  
centrum Lípa

Kurz předporodní  
přípravy Sokolnice 19.00 hodin Sídlo KC Lípa na  

ul. Masarykova 35

13 Čtvrtek Komunitní  
centrum Lípa Prožitkový workshop Sokolnice 16.30 hodin Sídlo KC Lípa na  

ul. Masarykova 35

16 Neděle Římskokatolická  
farnost Telnice Biblická pátrání na faře Telnice 9.50 hodin 10.35 hodin Fara v Telnici

19 Středa Zastupitelé obce  
Sokolnice Adventní koncert Sokolnice 18.45 hodin Zámecká kaple 

20 Čtvrtek Komunitní  
centrum Lípa Kurz předporodní přípravy Sokolnice 18.00 hodin Sídlo KC Lípa na  

ul. Masarykova 35

23 Neděle TJ Sokol Sokolnice Živý Betlém Sokolnice 14.00 hodin Prostranství před 
Sokolovnou

Biblická pátrání na faře poprvé
Srdečně zveme všechny na cyklus „Biblická pátrání“ na 
faře  v  Telnici  s  programem pro  děti  a  s  prostorem  pro 
setkání úplně pro všechny.
V neděli 21. října 2018 proběhlo po ranní mši svaté první 
setkání s programem Biblická pátrání, který byl připraven 
pro školní děti na velkém sále, ale i mimo faru. Zábavnou 
a dobrodružnou formou děti pátraly a odhalovaly tajem-
ství spojená s biblí.
A zatímco školní děti prožívaly biblická dobrodružství, na 
malém sále bylo možné na koberci  plném hraček najít 
malé děti, ale  také  jejich maminky a  tatínky.  Jen  těžko 
říct, zda si nakonec nehráli spíše  tatínkové... Později  je 
vystřídali naši teenageři, kteří zkoumali, jak vysokou věž 
lze z Lega postavit. Hóóóódně vysokou!
Plno bylo také v kuchyni i na chodbě. U kávičky, čaje nebo 
kakaa a spousty dobrot si pochutnávali a povídali všichni, 
kteří se rozhodli prožít nedělní dopoledne společně. 
Další Biblické pátrání se uskutečnilo 18. listopadu 2018 
a na následující se můžete těšit 16. prosince 2018, 20. 
ledna 2019, 17. února 2019, 17. března 2019, 14. dubna 
2019, 19. května 2019.

-Římskokatolická farnost Telnice-

Myšlenky moudrých lidí
Pomalu začínáme bilancovat, co nám letošní rok přinesl. 
Chci Vám nabídnout pár myšlenek moudrých lidí.

„Můžeme zavřít oči, můžeme oslepnout. Jsou lidé, slepí 
ke vší kráse, která je více než příjemný pocit. Jsou lidé, 
slepí ke vší pravdě, která je více než přesné pozorování  
a správný výpočet. Jsou lidé, slepí ke všemu dobru, které 
je více než něco užitečného.“  Paul Tillich

„Dnes  se  mi  zdá  nemožné  uplatňovat  direktivní styl  
vedení. Jediná autorita, které dnešní svět rozumí, je po-
stavená na dialogu.  Jestliže  nadřízený  nevede  dialog, 
nemá-li  opravdové  schopnosti  k  dialogu,  je  bez  šance. 
Nebude mít žádnou moc.“

Více než kdy  jindy  snad dostanou  zemi do dědictví  jen 
tiší. Neříkám, že dobrota dosáhne všeho. Ale čeho nedo-
sáhne, toho nedosáhne ani přísnost.“  Hélder Câmara

A na závěr jedno přísloví:
Nikdy nezačínej přestávat. Nikdy nepřestávej začínat.

-Myšlenky moudrých lidí připravila Mgr. Věrka Životská-
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Rady pro bezpečné vánoční nákupy
Blížící se konec roku je pro tzv. „kapsáře“ hotový ráj. Vyskytují se hlavně v mís-
tech, kde je velká koncentrace lidí (nákupní centra, trhy, stánky s rychlým ob-
čerstvením, parkoviště, veřejná hromadná doprava). Je důležité být na výskyt 
takových osob připravený a obezřetný.
Různí podvodníci a kapesní zlodějíčci jsou velice vynalézaví a rafinovaní. Pra-
cují ve skupinkách, vše mají dobře nacvičené a  jsou velice  rychlí. Vše  trvá 
několik vteřin.
Pro věci nechávané ve vozidlech, platí   heslo „auto není  trezor“. Nenechá-
vejte své věci viditelně ve vozidle. Při nakládání nákupu do vozidla nenechá-
vejte v přední části nebo na kapotě či střeše kabelku a cenné věci.

Několik doporučení:
•  Vyhýbejte  se  skupinám  většího 

počtu osob a mějte své věci pod 
kontrolou (na očích).

•  Na ulici, při nákupech, v doprav-
ních prostředcích věnujte zvýše-
nou  pozornost  svým  kabelkám, 
taškám,  zavazadlům  a mějte  je 
pečlivě uzavřené.

•  Nenechávejte  v  horní  části  ka-
belky,  tašek  peněženku  či  jiné 
cennosti.

•  Neukazujte  obsah  své  peně-
ženky cizím osobám.

•  Muži, nenoste peněženky v zad-
ních kapsách u kalhot, ale raději 
je  mějte  umístěné  v  náprsních 
kapsách.

•  Noste  peníze  odděleně  od 
dokladů.

•  Pokud  máte  u  sebe  bezpeč-
nostní  kód  k  platební  kartě, 
noste jej odděleně od karty, zne-
možníte pachateli výběr finanční 
hotovosti z bankomatu (také mo-
bilní  telefon,  který  je  v  kabelce  
a  je  na  něm  PIN,  není  bezpeč-
ným řešením).

•  Noste kabelku těsně u těla s ru-
kou na zapínání, nejlépe v přední 
části  těla.  Ztížíte  tak  provedení 
krádeže. Nevhodná jsou zavaza-
dla umístěná na zádech.

•  Při  výběru  peněz  z  bankomatu 
či při placení v obchodech si vší-
mejte  svého okolí,  zejména  zda 
tuto činnost někdo nepozoruje.

•  V nákupních centrech nedávejte 
kabelky  do  nákupních  košíků 
(stačí  se  natáhnout  pro  žádané 
zboží a může dojít k odcizení).

•  Sledujte své okolí. Zloději si své 
oběti předem vytipují.

•  Při ukládání  zakoupeného zboží 
do  vozidla  nenechávejte  kabel- 
ku, peněženku na sedadle nebo 

na  střeše  vozidla  (přes  otevře-
nou zadní kapotu nevidíte, co se 
děje v přední části vozidla).

•  Pokud Vám byla odcizena plateb. 
karta, ihned účet zablokujte.

•  Mobilní  telefon  ukládejte  bez-
pečně ve vnitřních kapsách.

Dalším  rizikem  mohou  být  nákupy 
dárků  přes  e-shopy.  Toto  má  své 
výhody,  ale  i  skryté  hrozby.  Na  co 
myslet?

•  Kontaktní  údaje  a  spolehlivost 
prodejce  –  ověření  adresy,  re-
cenze  od  ostatních  kupujících. 
Výhodou  je  certifikace a  akredi-
tace obchodu.

•  Pozor na nápadně výhodné ceny 
zboží – zboží nemusí dojít, může 
dojít  jiné  zboží  anebo  se  může 
jednat o padělek výrobku.

•  Platební  podmínky  –  při  koupi 
zboží od neprověřeného prodejce 
si raději  nechte zboží doručit na 
dobírku  a  poté  překontrolovat. 
Při  platbě  prostřednictvím  in-
ternetového  bankovnictví  si  na-
stavte limity plateb.

•  Místo, odkud provádíte platby – 
provádějte  ze  svého  počítače, 
který  by měl  být  dostatečně  za-
bezpečen a chráněn. Jisté riziko 
hrozí  při  platbách  z  cizích  počí-
tačů,  dále  z  mobilních  telefonů 
(nedostatečné zabezpečení).

-nprap. Bc. Alena Peterková-
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Listopad
Listopad  je měsícem  zařazeným  do 
období  včelařského  podzimu.  Je  to 
období, kdy včelaři včelstva zateplují, 
doléčují včelstva, třídí souše, natírají 
vše potřebné a celkově se připravují 
na novou sezónu. 
Jak  jsem  vzpomenul  léčení  včel, 
zase  jsme  se  dostali  do  stavu,  kdy 
léčení  nebude  moc  účinné,  pro-
tože  z  důvodu  setrvalých  vysokých 
teplot  matky  ještě  kladou  a  roztoč 
právě  přežívá  nejenom  na  včelách, 
ale hlavně se může rozmnožovat na 
plodu. A do zavíčkovaného plodu se 
účinná  látka  nedostane,  proto  se 
taky čeká, až matky přestanou klást. 
Léčení  pomocí  fumigace  (kouřem) 
se provádí do teploty 10 stupňů, při 
nižší  teplotě  se  využívá  aplikací  ae-
rosolu,  kdy  se  látka  lépe  dostane 
mezi  semknuté  včely  do  zimního 
chomáče. Po aplikaci pak včelaři dě-

lají  sčítání  padlých  roztočů,  včetně  
evidence. 
Důležitá  je  též  návštěva  včelnice, 
kde  se  provádí  poslední  zateplení 
strůpků,  odebírání  stropních  fólií, 
aby nedocházelo ke srážení vlhkosti  
a  tím  tvorbě  plísní.  Taktéž  se  dělá 
kontrola  zabezpečení  proti  hlodav-
cům. Klepající větev do úlu může být 
příčinou úhynu včelstva.
Také  proběhly  včelařské  vědecké 
konference,  nejen  v  Evropě,  ale  
i v arabském světě, kde se stále více 
řeší  kontaminace  zemědělské  půdy 
pesticidy,  přesto,  že  jsou  již  zaká-
zány. Ale celkově dochází k nárůstu 
kontaminace  půdy  a  tím  se  to  do-
stává do vody, ještě že včely mají tu 
selektivní schopnost a neobjevují se 
rezidua ve včelích produktech, ale co 
se už nemělo, se stále používá.
A to, že zemědělci za účelem zvyšo-
vání  produkce  používají  stále  více 
ošetřování  plodin,  výzkumem  byl  

zjištěn  i  nárůst  z  5  na 90 %  z  roku 
2015 na 2016.
Ve  spolkové  činnosti  probíhá  pří-
prava na členskou schůzi.  V příštím 
roce  bude  snaha  o  využití  dotace 
kraje  na  výsadbu  včelařských  keřů  
a stromů, jestli po volbách ještě bude 
vyhlášena. Malým počinem byla i vý-
sadba lípy na počest stého výročí re-
publiky. Dík za ni.   ■

Roční zhodnocení SDH Sokolnice
V letošním roce jsme se, i přes malý 
počet  nových  dětí,  zúčastnili  ně-
kolika  závodů  v  požárním  sportu, 
kde  jsme  dosáhli  dobrých  výsledků  
a několika pohárů. Děti si zkusily svoji 
verzi TFA (Železný hasič) v Podolí. Na 
konci  letní  sezóny  proběhl  branný 
závod  hasičské  všestrannosti.  Jako 
každoročně si zkusily uvázat uzly na 
čas v Těšanech a tamtéž je čeká Mi-
kulášská  soutěž před koncem  roku.
Děti absolvovaly výlet na BVV Brno – 
Kosmos,  Permonium  v  Oslavanech, 
letecké  muzeum  Koněšín,  den  IZS 
Otmarov.

Družstvo  mužů  absolvovalo  letos 
na  jaře  okrskové  kolo  v  požárním 
sportu.  Jedná  se  o  soutěž  deseti 
okolních  obcí.  Naši  muži  postoupili 
do okresního kola Brno-venkov, kde 
se  umístili  na  celkovém  druhém 
místě,  jako první náhradníci do kola 
krajského.  V  požárním  útoku  I.  a  II. 
kola se účastnili: Jiří Krejčí, Jiří Krejčí 
ml.,  Petr Slouka,  Jiří Máša,  Jaroslav 
Černý  nejml.,  Radek  Máša,  Martin 
Černý, Michal  Zaťko,  Jakub  Luskač, 
Jiří Kochlík a Tomáš Lauterbach.
Kromě  klasického  požárního  sportu 
se naši muži věnují soutěži TFA (Že-

lezný hasič). Letos zkusili ligu Morav-
skou,  Zlínskou,  a  Moravskou  hasič-
skou  jednotu.  Celkem  se  zúčastnili 
21  závodů,  průměrně  jeden  závod 
týdně. Náročnost závodů se liší, např. 
závody ve Vladislavi, z 60 startujících 
mužů  20  nedokončilo.  Náš  nejlepší 
zástupce skončil na 5. místě. Při zá-
vodě  v  Sobělících  se  přenáší  v  půli 
závodní  dráhy  pneumatika  o  váze  
90 kg na 30 m, ihned poté se něko-
likrát  převaluje  pneumatika  o  váze 
120 kg.
Náš nejlepší zástupce Petr Slouka se 
celkově  za  rok  2018  umístil:  v  Mo-
ravské  lize  3.  místo,  Zlínská  liga  
2.  místo  a  Moravské  hasičské  jed-
notě 3. místo.



Hasičský  sbor  tento  rok  hodnotí 
spíše úspěšně, hlavně z pohledu zá-
sahů, kterých bylo celkem 36 za celý 
rok 2018 (k datu 7. 11. 2018). Více 
je vidět v přiloženém grafu.
Přes  zimu  2017/2018  se  provedla 
generální  oprava  čerpadla  na  DA 
Iveco. Proběhl druhý  ročník  soutěže 
TFA  –  Železný  Saňař,  část  jednotky 
byla  přeškolena  na  kurzu  strojníků 
a  nositelů  dýchací  techniky.  Pro-
vedli jsme ukázku hasičské techniky 
v  místní  základní  škole,  pro  školku 
jsme  uspořádali  sportovní  odpole-
dne,  Dýňohrátky  na  hasičce,  Hasič-
ské jelito, Ostatkový průvod, Den dětí 
s hasiči, Den otevřených dveří s po-
slechem  hudby  Donava  a  účast  na 
Živém  betémě.  Byli  jsme  požádáni 
o  čerpání  jímky  na  dešťovou  vodu 
na statku Wladimírov. Historický vůz 
Tatra  805  byl  dvakrát  na  statické 
ukázce  u  příležitosti  založení  sboru 
ve Střelicích a Velaticích.
Na  závěr  bych  Vám  ráda  vysvětlila 
rozdíl mezi dvěma pojmy, a to JSDH 
a  SDH.  Jedná  se  o  dvě  rozdílné 
organizace.

JSDH – Jednotka sboru  
dobrovolných hasičů
Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
se řídí zákonem 133/85 Sb, ve znění 
pozdějších  předpisů,  tedy  zákonem 
„O požární ochraně“.
Zřizovatelem JSDH dle §29 zákona 
133/85 Sb., je obec.
Obec  v  samostatné  působnosti 
na úseku požární ochrany:

a) Zřizuje  jednotku sboru dobro-
volných hasičů  obce,  která  provádí 
hašení požárů  a  záchranné práce 
při živelných pohromách a jiných mi-
mořádných událostech  a  plní další 
úkoly podle zvláštního právního 
předpisu ve svém územním obvodu, 
členům jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce za hašení požárů a  zá-
chranné  práce  při  živelných  pohro-
mách a jiných mimořádných událos-
tech v mimopracovní době poskytuje 
odměnu.
b) Udržuje  akceschopnost  jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce
c) Zabezpečuje  odbornou  přípravu 
členů  jednotky  sboru  dobrovolných 
hasičů obce
d) Zabezpečuje materiální a finanční 
potřeby jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce a požární ochrany.
e) Zajišťuje  péči  o  členy  jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce,  ja-
kož  i  péči  o  zaměstnance  zařazené 
v  jednotkách  hasičských  záchran-
ných  sborů  podniků,  členy  jiných 
jednotek  sborů  dobrovolných  ha-
sičů  obce  nebo  podniků,  popřípadě 
i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní 
pomoci  podle  §18,  jestliže  zasa-
hují  za  ztížených  podmínek  nebo 
u  déle  trvajícího  zásahu  na  území  
obce.

SDH – Sbor dobrovolných hasičů
Sbor  dobrovolných  hasičů  spolek 
pracující  na  úseku  požární  ochrany. 
Řídí  se  zákonem  č.83/1990  Sb. 
ve  znění  pozdějších  předpisů,  tedy 

zákonem  „O  sdružování  občanů“. 
Toto sdružení, ostatně  jako  i ostatní 
občanská sdružení, nesmí dle §5 to-
hoto  zákona,  vykonávat  funkci  stát-
ních  orgánů,  pokud  zvláštní  zákon 
nestanoví jinak. Nesmí řídit státní or-
gány a ukládat povinnosti občanům, 
kteří nejsou jejich členy.
Z  výše  napsaného  je  tedy  patrné, 
že  SDH  a  JSDH  nemají  po  právní 
stránce nic společného. Mohou však 
spolupracovat,  jak  na  to  pamatuje 
zákon 133/85 Sb,. ve své páté části 
a to v §75.
Spolky,  veřejně  prospěšné  orga-
nizace  a  jiné  orgány  a  organizace 
působící  na  úseku  požární  ochrany 
pomáhají při  plnění úkolů na úseku 
požární ochrany zejména tím, že:
a) pomáhají  vyhledávat  členy  jedno-
tek sboru dobrovolných hasičů obcí
b) podílejí  se  na  odborné  přípravě 
členů  jednotek  sborů  dobrovolných 
hasičů obcí
c) podílejí  se  souhlasem  vlastníka 
na  provádění  údržby,  oprav  požární 
techniky, věcných prostředků požární 
ochrany  a  objektů  požární  ochrany, 
včetně vodních zdrojů
d) podílejí  se  na  činnosti  směřu-
jící  k  předcházení  požárům,  ze-
jména na preventivně výchovné čin-
nosti mezi občany a mládeží
e) podílejí  se na ediční a publikační 
činnosti  a  na  dokumentaci  historie 
požární a hasičstva
Člen  JSDH nemusí  být  členem SDH 
a  naopak.  V  obci  může  fungovat 
SDH, přitom obec nemusí mít povin-
nost zřídit JSDH. Nebo naopak, obec 
jednotku zřídí,  aniž by  v obci  fungo-
valo SDH.   -Petra Hrdličková-
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Práce JSDH a SDH Solnice 2018

■  72 %   Ostatní pomoc 
                 (práce pro obec)
■    8 %   Technická pomoc
■  14 %   Požár
■    6 %   Neurčeno



 

Muzika. Koníček i profese celý život – dirigent Jan Zmrzlý
Sokolov  –  Celý  život  zasvětil  Jan  Zmrzlý  muzice.  První 
housličky držel  v  ruce v šesti  letech, od 13 hrál na de-
chové  nástroje  v  kapelách.  K  tomu  i  zpíval.  A  muzice 
je  věrný  stále.  Letos  oslavil  87.  narozeniny  a  současně  
10 let od chvíle, kdy začal působit jako dirigent Městské 
hudby Kynšperk nad Ohří. A s ní také připravil koncert ke 
100. výročí vzniku republiky.
Rodáka ze Sokolnic u Brna zavála do dalekého kraje vo-
jenská služba. „V roce 1952 jsem narukoval do Karlových 
Varů, kde jsem hrál ve vojenské hudbě“, zavzpomínal Jan 
Zmrzlý.  V Karlových  Varech nakonec  zůstal  25  let.  Pak 
Přešel k hornickému orchestru do Sokolova, kde působil 
21  let  i  jako učitel  v  základní umělecké škole, a 30  let 
hrál  i  v  orchestru  Amati  Kraslice,  s  nímž  procestoval 
řadu zemí a získal řadu ocenění. Cestuje a sbírá ocenění  
i s kynšperským orchestrem. „V roce 2011 se stal abso-
lutním  vítězem  Vejvodovy  Zbraslavi,“  vyzdvihl.  Ocenění 
získal  i  jako  skladatel.  Je  autorem  zhruba  25  skladeb, 

které  nahrálo  několik  kapel  na  CD.  „Ke  skládání  jsem 
se dostal až v důchodu, dřív na  to nebyl čas. Se sklad-
bou Čajové růže  jsem zvítězil v  roce 2004 v rozhlasové 
soutěži,“ pochlubil  se diplomem. V případě Zmrzlých  je  
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26. říjen 2018 Den otevřených dveří v Rajhradském archivu
Naladěni  po  prohlídce  výstavy  ve  školní  aule  a  všech 
třídách v Sokolnické škole, zlákala nás výstava ve Stát-
ním okresním archivu Brno-venkov v Rajhradě. Sešlo se 
nás tam pár. Výstava, jako u nás ve škole, zaměřena na  

100 let od zřízení Československé republiky. Výstava kro-
nik a záznamů z kronik obcí Brna-venkova o roku 1918. 
Dobové  fotografie  prezidentů  Tomáše  Garrigue  Masa-
ryka a Edvarda Beneše a komentovaná prohlídka trezoru  
a jeho pokladů a restaurátorské dílny, vše za přítomnosti 
českých legionářů, nemělo chybu. 
Opět  naladěny  na  další  podvečerní  program,  pořádaný 
obcí Sokolnice a TJ Sokol Sokolnice, jsme ujížděly domů.

-Sokolnické seniorky-

◄ Ukázka dobové pohlednice – byla odeslána 25. 11. 1915  
z Nagy Kanizza, Ungarn velectěné paní Josefě Bártové  
do Mladé Boleslavi
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Periodický tisk územního samosprávného celku  
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice,  
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Je vydáván desetkrát ročně. Místo vydávání Sokolnice. 
Nemá žádné regionální mutace. 
Náklad 930 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. 
Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.
Evidenční číslo tisku  
přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání Sokolnického zpravodaje  
č. 11 je 23. 11. 2018. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického zpravodaje  
č. 12 je 29. 11. 2018.

Kontakt inzerce:  
Ivanka Hamanová, e-mail: hamanova@sokolnice.cz

Elektronická verze Sokolnického zpravodaje,  
termíny uzávěrek a vydání jsou umístěny na webových 
stránkách www.sokolnice.cz

Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. 
Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. 
Komise neodpovídá za obsah inzerce.

Grafická příprava, sazba a tisk: Střední škola grafická 
Brno, příspěvková organizace, Šmahova 364/110, 
Brno-Slatina, telefon: 548 211 313

 ►Hledám udržovaný byt  
ke koupi – Brno-venkov. 
Tel. č.: 739 912 867

 ►Koupíme rodinný dům  
se zahrádkou. Dohoda jistá.  
Tel. č.: 703 668 397

inzerce

KřížOVKA
Správné znění křížovky z minulého čísla – POZŮSTATKY 
GOTICKÉ TVRZE

Sestry v akci
Jak  již  bylo  zmíněno  v minulém  vydání  zpravodaje,  byl 
letošní  rok pro všechny členy Sokola a příznivce sportu 
ve znamení Všesokolského sletu. Pozadu nezůstaly ani 
naše Sokolnické sestry, které pod vedením Ivy Fricové na-
cvičily skladbu „CESTA“. Skladba se skládá z volných va-
riací na country tance, cvičení se šátkem a použití šátku 
s kuličkou, kde se uplatní kuželová technika. Celkem se 
nácviku účastnilo 18 cvičenek. Po půlročním nacvičování 
se  začalo  naostro  předsletovým  vystoupením  v  Telnici  
a  Jedovnicích  a  také  krajským  sletem  v  Brně.  Pak  ná-
sledoval  vrchol  v  podobě  týdenního  pobytu  v  Praze  na  
XVI. všesokolském sletu. Ten začal 1. července slavnost-

ním průvodem Prahou, do kterého se zapojilo na 13 tisíc 
účastníků. Po několika dnech secvičování pak naše ses-
try vystoupily spolu s ostatními 6. července 2018 v EDEN 
aréně, kde skladba vynikla v celé své kráse. Po  letních 
prázdninách pak proběhlo posletové vystoupení v Újezdu 
u Brna a zejména pak naše sokolnické vystoupení, kde 
sestry přispěly nejen svou skladbou, ale také se výrazně 
podílely na celé přípravě Sokolnického sletu.
Skladba  CESTA  byla  díky  počtu  cvičenek  dominantou 
všech sletových vystoupení a všechny sestry odvedly vý-
bornou práci při předvádění skladby. Jediným nepřejícím 
faktorem byl u některých vystoupení prudší vítr, který ob-
čas zavál šátky sestrám přímo na obličeje a cvičenky rá-
zem zahalil tak, že by se za ně nestyděl ani arabský emír. 
Tyto  meteorologické  jevy  však  sestry  s  grácií  přestály  
a všichni už se na ně těšíme na příštím sletu za 6 let.  ■

muzikantská  celá  rodina.  „Měl  jsem  to  štěstí,  že man-
želka  je  ze  stejné  branže.  Seznámili  jsme  se  v  kapele, 
kde zpívala,“ připomněl si s úsměvem. 
Letos oslavili krásných 60  let společného života. K mu-
zice  vedli  oba  své  syny.  Starší  Jan  je  známý  například 
pořádáním Rockových sadů v Kraslicích, mladší Jindřich 
hraje  s  tatínkem  v  Kynšperku.  A  právě  s  kynšperským  

orchestrem připravil koncert ke 100. výročí vzniku ČSR. 
Konal se 27. října v kině v Kynšperku. Jako hosté vystou-
pili hudební skladatelé Josef Vejvoda a Antonín Tichý. Za-
hrát si přijel  i Ladislav Gerendáš. „Poznal  jsem ho  jako 
vojáka. Od roku 1968 jsme se neviděli, až letos. Tak jsem 
ho po 50 letech pozval a on rád přijede,“ usmívá se Jan 
Zmrzlý.   -Připravila Petra Hrdličková-
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Obec Sokolnice Vás zve na:

Čtvrté
slavnostní 
rozsvícení
vánočního 

stromu

Kde: prostranství před budovou Spasáže

V rámci kulturního programu vystoupí žáci MŠ a ZŠ Sokolnice
a Sokolnická cimbálová muzika. 

Občerstvení zajištěno – svařené víno a čaj zdarma.

V kolik: v 16.00 hodin
Kdy: 2. 12. 2018 


