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 Tradiční Mezigenerační den a vzpomínka na osvobození Sokolnic v roce 1945
V polovině září se po roční odmlce mohla uspořádat 

naše už tradiční akce – MEZIGENERAČNÍ DEN, která má 
za cíl propojování generací – děti, rodiče, prarodiče – 
nejen mezi sebou navzájem, ale také s našimi seniory. 
Akce se koná v druhé polovině září během sobotního 
dopoledne v zámeckém parku. Zaměstnanci domova 
ve spolupráci s rodinným centrem Lípa připravili pro 
děti různé soutěže jako třeba hod dělovou koulí, ruské 
kuželky, zdravověda, střelba, skládání puzzle, pexeso, 
znalostní soutěže, skok v pytli, překážková dráha, chůze 
po laně. Jako další zábavu jsme pro děti připravili dva 
skákací hrady, míčovou hru padák, oblíbené bludiště 
a děti si mohly také vyzkoušet svou obratnost při chůzi 
na chůdách. Letos se zapojila i naše nová kolegyně s ma-
lováním na obličej, o které byl mezi dětmi velký zájem. 
Samozřejmostí byly stánky s občerstvením, cukrovinkami 
a dárkovými předměty. Své odměny za účast si vyzvedlo 
120 „závodníků“, park průběžně navštívilo kolem 300 
účastníků, kteří nás za pěknou rodinnou akci pochválili.

Následující víkend se konala v zámeckém parku další 
společenská akce spojená se vzpomínkou na osvobo-
zení Sokolnic v roce 1945. Bitevní ukázku vztahující 
se ke konci 2. světové války předvedlo známé sdružení 

milovníků historie Acaballado, které 
pořádá v našem zámeckém parku kaž-
doročně také zimní Bitvu tří císařů. Ten-
tokrát přišli s novou tématikou. Muže 
a chlapce zaujala především vojenská 
technika, zbraně a vojenská ležení. 
Velmi zajímavá byla ukázka německé 
vojenské polní nemocnice s veškerým 
dobovým vybavením – ošetřovací lůžka, 
operační sál, chirurgické nástroje. Tato 
netradiční akce, která se letos konala 
v našem domově poprvé, se setkala  
s velkým uznáním návštěvníků.

-Mgr. Eva Stiborová, sociální 
pracovnice – aktivizační oddělení-
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Okénko do mateřské školy
● V měsíci říjnu se v mateřské škole konala společná 
schůzka všech rodičů budoucích prvňáčků, dětí v po-
vinné předškolní docházce. Na ní je přítomné paní uči-
telky seznámily s tím, co vše obsahuje termín školní zra-
lost a školní připravenost a jednotlivými oblastmi těchto 
termínů – např. grafomotorické dovednosti, prostorová 
orientace, předčtenářské i předmatematické dovednosti, 
samostatnost aj.
● Stejně jako v předchozích letech opět proběhla logo-
pedická depistáž dětí, jejichž rodiče měli o její provedení 
zájem. Taktéž jako v předchozích letech ji s dětmi realizo-
vala Mgr. Petra Hrančíková, která má zároveň ambulanci 
klinické logopedie v sokolnické S–Pasáži.
● Tento měsíc si děti ze všech 4 tříd užily i cestování au-
tobusem do nedalekého Brna. Nejprve jsme postupně, 
vždy děti ze 2 tříd společně, navštívili Otevřenou zahradu. 
Co jsme zde zažili a dělali?
SLUNÍČKA – děti si samy tvořily z těsta housky a pletýnky, 
vyrobily si barevnou kaštanovou dračí bombu, zkoušely 
poznávat bylinky podle vůně a míchaly si čaj ze sušených 
bylinek, který i ochutnaly. Tento interaktivní výlet se nám 
vážně všem moc líbil. Včetně jízdy autobusem a skvělých 
svačinek od maminek, které přichystaly svým malým ces-
tovatelům na toto dopoledne do batůžků!
MOTÝLCI – vyzkoušeli jsme si, jaké to je upéct si rohlíky 
a housky v kamenné peci, uvařit si čaj z bylinek, které 

jsme si v zahradě natrhali, vyrobit si „létající bomby“ 
z kaštanů a podívat se zblízka na život některých domá-
cích zvířátek. Zahrada byla plná překvapení a my dou-
fáme, že jsme zde nebyli naposled…
KOŤÁTKA – děti prožily úžasné podzimní dopoledne: 
pekly rohlíky, tvořily létacího dráčka z kaštanů a namí-
chaly si ze sušených bylinek vlastní sáček čaje.
KUŘÁTKA – Otevřená zahrada je krásný přírodní areál – 
přístupný sezónně pro veřejnost a pro školy. Konají se 
v ní poznávací výukové programy pod vedením zkuše-
ných lektorek. Děti si zde prohlédly podzimní zahrádku 
s rostlinami, poznávaly léčivé bylinky, podzimní zeleninu, 
vyráběly létající dráčky z kaštanů a pentliček, zdolávaly 
přírodní překážky, dřevěné palisády, prolézačky a tunýlky, 
pozorovaly práci ve skleníku, pojmenovávaly zahradnické 
nářadí, vlastnoručně si z těsta vyrobily rohlíčky a upekly  
je v opravdové starodávné peci a viděly, jak se v ní topí 
dřevem, prohlížely si domácí zvířátka (slepičky, ovečky, 
králíčky), ze sušených bylinek si namíchaly do sáčků lé-
čivý čaj a odnesly domů. A také se ještě naučily pohy-
bovou hru O veverce, a říkadlo Obilíčko obilí k pečení 
rohlíčků. Dětem se v zahradě moc líbilo, získaly nové zku-
šenosti a nevšední zážitky.
● Další autobusové cestování nás všechny čekalo spo-
lečně v jeden den, a to do divadla Radost v Brně. Tam 
jsme zhlédli loutkové představení pro děti „Pejsek a ko-
čička“, pohádku z pera Josefa Čapka, kterou měli rádi už 
rodiče i prarodiče současných dětí.
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● Děti ze třídy SLUNÍČKA se v říjnových dnech věnovaly 
sběru a tvoření z přírodnin, rozvíjení znalosti tuzemského 
ovoce a zeleniny, pozorování postupných změn v přírodě 
i počasí, ale také upevňování místních tradic a svátků, 
jakým jsou Dušičky, svátek všech zemřelých. Nadále 
jsme s dětmi pokračovali v rozvíjení ctnosti přátelskosti, 
ale také ve společném upevňování a dodržování třídních 
pravidel, která děti vymyslely, aby nám spolu bylo všem 
dobře.
● Měsíc říjen jsme si v KOŤÁTKÁCH užívali na zahrádce. 
Povídali jsme si, co všechno roste na zahrádce a na poli, 
k čemu se jednotlivé plodiny využívají. Děti si nosily ob-
líbenou zeleninu, poznávaly ji podle chuti, čichu. Děti se 

také seznámily se svátkem Dušiček, společně jsme se 
vypravili na sokolnický hřbitov. A také už víme, kdy naše 
republika slaví narozeniny.
● Na konci září jsme se v mateřské škole s dětmi ze 
třídy MOTÝLCI rozloučili s babím létem a s radostí přivítali 
podzim. S dětmi jsme měli spoustu práce – z podzimních 
zahrádek jsme sklidili všechno ovoce a zeleninu a pro-
střednictvím nejrůznějších her, činností a aktivit jsme se 
je naučili rozlišovat.
Podzimní vítr k nám přifoukal draky, se kterými jsme plnili 
různé úkoly. A když jsme měli vše hotové, prolétli jsme se 
s nimi po naší školní, podzimní zahradě, která je nazdo-
bená těmi nejkrásnějšími barvami – barvami podzimu.
Nezapomněli jsme ani na zvířátka – vyrobili jsme si je-
žečka z brambor a přírodnin, a přitom se dozvěděli 
spoustu zajímavých informací o životě tohoto „pichla-
vého“ zvířátka, které se pilně připravuje na zimu.
● Ve třídě KUŘÁTKA děti poznávaly podzimní přírod-
niny – řepu, brambory, kaštany, šípky, kukuřici, mako-
vice, dýně. S maňásky a rekvizitami (řepou, převleky) 
dramatizovaly pohádku O veliké řepě a sestavovaly dějo-
vou posloupnost. Také si užily podzimní hrátky s velkými 
dýněmi, krásně je vyzdobily přírodninami (šípky, bram-
bory, větvičky, lístečky, kaštany) a vystavily před hlavním 
vchodem do budovy MŠ. ■

inzerce

Zprávy z rady
●  Hala DCM Sokolnice
Ministerstvo životního prostředí zaslalo obci oznámení – 
zahájení zjišťovacího řízení záměru „Hala DCM Sokol-
nice“ se žádostí o písemné vyjádření. Jedná se o úmysl 
haly na pozemku 578/58 v k.ú. Sokolnice, do které by 
měl být umístěn provoz společnosti zabývající se úpravou 
plastových granulátů pro přípravu plastových výrobků. 
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve 
smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, žádá 
o písemné vyjádření k tomuto oznámení, tedy, zda bude 
obec požadovat, aby výše uvedený záměr výstavby prů-
myslové haly byl podroben posouzení vlivů na životní pro-
středí podle uvedeného zákona. RO byla obeznámena se 
skutečností, že vyvěšení informace na úřední desce obce 
bylo provedeno dne 27. září 2021 a dále, že veřejnost, 
dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní 
samosprávné celky mohou zaslat písemné vyjádření 
k oznámení příslušnému Ministerstvu do 30 dnů ode dne 
zveřejnění této informace. O zahájení zjišťovacího řízení 
záměru „Hala DCM Sokolnice“ byli obeznámeni staros-
tou i všichni zastupitelé obce s žádostí o jejich případné 
vyjádření k projednání Rady obce. 
RO v tomto bodě dlouze diskutovala a shodla se na tom, 
že je žádoucí vznést u MŽP požadavek na další posuzo-
vání záměru dle zákona, mj. z následujících důvodů:
Ze zaslaného záměru není zřejmé, kdo je investorem. Je 
zde pouze zmiňován developer a vlastník pozemku. V zá-
měru je uvedeno, že se má jednat o přestěhování a zvět-
šení současného provozu z Brna.

Kuřátka
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Z oznámení není konkrétně zřejmé, zda z předpokládané 
činnosti budou vznikat nějaké odpady či imise. Není tak 
zřejmé, zda samotná činnost nebude mít vliv na zvýšení 
hluku nebo vzniku různých imisí. Nelze se tedy ztotožnit 
s konstatováním, že „Realizace a provoz záměru nebude 
mít významný vliv na obyvatelstvo ani veřejné zdraví“.
V oznámení je uvedena pouze odhadována hmotnost 
vstupního granulátu, a to na 6.500 t za rok. Není možné 
tedy přesně posuzovat vlivy záměru na životní prostředí, 
pokud je pouze odhadnuta celková hmotnost vstupního 
granulátu. S tím pak souvisí i zvýšená dopravní zátěž. 
Bylo by přinejmenším vhodné, aby byla závazně uvedena 
maximální hmotnost vstupního granulátu za rok. 
Z oznámení není zřejmé, zda k dovozu vstupního granu-
látu bude docházet průběžně, anebo nárazově. Toto má 
pak dopad na jednotlivé vlivy na životní prostřední. Bylo 
by vhodné, aby bylo závazně uvedeno, jak bude docházet 
k dovozu vstupního granulátu. V rámci posuzování hluku 
není zohledněna aktuálně dokončovaná nová výstavba 
rodinných domů na sever od záměru, označená v územ-
ním plánu plocha P2.
V rámci posuzování hluku není zohledněn vliv na souse-
dící plochu přestavby určenou pro výstavbu rodinných 
domů (P3).
V rámci posuzování hluku není zohledněn vliv na souse-
dící plochu přestavby (P8).
Str. 32 „Vzhledem k umístění obytné zástavby v blízkosti 
komunikace Kobylnická bylo dle výpočtů hlukové studie 
zjištěno, že ve zvoleném výpočtovém roce 2023 dochází 
u této zástavby k překračování hlukových limitů, a to pře-
devším v noční době. Lze očekávat, že již v současnosti 
jsou hodnoty hluku z dopravy pro zástavbu na uvedené 
komunikaci nadlimitní.“ 
Nejsou navrhována žádná preventivní/ochranná opat-
ření proti hluku. Bylo by vhodné, aby byla navržena kon-
krétní opatření proti hluku a ta byla případně přímo ulo-
žena jako povinnost.
Str. 40 „I když je imisní situace v lokalitě příznivá, jsou 
součástí záměru preventivní opatření k eliminaci emisí 
tuhých látek“. Dále jsou uvedena pouze obecná opatření: 
„Pravidelné čištění komunikací a po skončení zimního 
období zajištění očisty komunikací za účelem odstranění 
posypového materiálu.“ Z uvedených navrhovaných opat-
ření není zřejmé, jakých komunikací se mají týkat a jak 
často/pravidelně mají probíhat. Bylo by vhodné, aby opat-
ření proti emise tuhých látek byla konkrétní. Také by bylo 
vhodné, aby preventivní/ochranná opatření proti emisi 
tuhých látek byla případně přímo uložena jako povinnost.
Dle mapy situace záměru se záměr v části zelené plochy 
přímo dotkne vodního toku Říčka, a tedy i záplavového 
území. Lze předpokládat, že celý areál bude oplocen 
a v takovém případě je nutné zohlednit, jaký vliv bude 
mít záměr na záplavové území, tj. na chování vodního 
toku, popř. rizika kontaminace (nejenom při povodňovém 
rozlivu).
V záměru je konstatováno, že se nachází v lokalitě pa-
mátkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova, ale nebylo předlo-
ženo žádné vyjádření příslušných orgánů k záměru. Lze 
předpokládat, že při výstavbě haly proběhnout výkopové 

práce, které by mohly mít přímý dopad na tento charakter 
daného území. 
Dále je konstatováno, že se nachází v lokalitě radaru 
provozovaného Ministerstvem obrany, ale nebylo předlo-
ženo žádné jeho vyjádření k záměru. 
Dle platného územního plánu obce Sokolnice pro danou 
lokalitu (z roku 2019) je hlavní pozemek určen pro vyu-
žití Vd, tj. drobná výroba. S ohledem na pouhou odha-
dovanou produkci plastových výrobků ve výši cca 6.500 
tun ročně se domníváme, že tato skutečnost neodpovídá 
drobné výrobě dle územního plánu. Při počtu pracov-
ních dnů v roce 250 a nosnost cisterny 10 t to vychází 
na téměř 3 cisterny denně (+ jízda zpět), což rozhodně 
nesvědčí o drobné výrobě.
V textové části územního plánu je výslovně uvedeno, že 
„veškeré negativní dopady na životní prostředí budou 
eliminovány na hranici pozemku.“ Není zřejmé, zda toto 
bude u záměru uplatněno, když nejsou navrženy žádné 
povinnosti v tomto směru.
Z předložených podkladů nevyplývá, že by jednotlivé vlivy 
na životní prostředí byly posouzeny také ve vzájemných 
souvislostech.
Z předložených podkladů nevyplývá, že by jednotlivé vlivy 
na životní prostředí byly posouzeny také s ohledem na ce-
lou dobu předpokládané existence záměru (haly), resp. 
při její likvidaci.
Návrh na usnesení:
Rada obce Sokolnice, s ohledem na výše uvedené 
skutečnosti, požaduje, aby záměr byl posouzen dle 
z.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pro-
středí, tj. prošel řízením EIA. RO uložila starostovi zaslat 
v příslušném termínu předmětný požadavek MŽP, v sou-
ladu s obdrženým oznámením.
●  Umístění reklamy na budovu ZŠ
RO obdržela žádost o umístění reklamy na budovu ZŠ So-
kolnice. Rozměr reklamy by byl 2,4 m × 5,1 m, způsob 
uchycení plachta s úchytkami na fasádě. 
RO neodsouhlasila umístění reklamy na budovu ZŠ dle 
předložené žádosti. 
●  EG.D – přeložka kabelu NN přístavba MŠ
Obec Sokolnice obdržela od společnosti EG.D, a.s., se síd-
lem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, smlouvu 
o převodu práv a povinností SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO 
A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ke stavbě nazvané „Nástavba ma-
teřské školy v Sokolnicích“.
RO schválila text a uzavření předložené smlouvy o pře-
vodu práv a povinností SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STA-
VEBNÍHO ŘÍZENÍ ke stavbě nazvané „Nástavba mateřské 
školy v Sokolnicích“ a uložila starostovi tuto smlouvu uza-
vřít nejpozději do 30. října 2021.
●  Zpráva o výsledku kontroly ZŠ
RO se seznámila se zprávou o výsledku kontroly s ve-
řejnoprávními prostředky, za první pololetí roku 2021, 
která byla vykonána v době od 2. září 2019 do 8. září 
2021 u právnické osoby Základní škola Sokolnice, okres  
Brno-venkov, příspěvková organizace. 
RO vzala na vědomí zprávu o výsledku kontroly od spol. 
AUDIT-DANĚ spol. s r.o. a uložila řediteli ZŠ Sokolnice, 
nejpozději do 30. listopadu 2021, písemně informovat 
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radu obce, jakým způsobem byly odstraněny nedostatky 
zjištěné při kontrole a jaká byla přijata následná opatření.
●  Zpráva o výsledku kontroly MŠ
RO se seznámila se zprávou o výsledku kontroly s veřej-
noprávními prostředky za první pololetí roku 2021, která 
byla vykonána v době od 8. září 2019 do 21. září 2021 
u právnické osoby Mateřská škola Sokolnice, okres  
Brno-venkov, příspěvková organizace.
RO vzala na vědomí zprávu o výsledku kontroly od spol. 
AUDIT–DANĚ spol. s r.o. a uložila ředitelce MŠ Sokolnice, 
nejpozději do 30. listopadu 2021, písemně informovat 
radu obce, jakým způsobem byly odstraněny nedostatky 
zjištěné při kontrole a jaká byla přijata následná opatření.
●  Vánoční strom 2021
Stalo se tradicí, že první adventní neděli se v naší obci 
koná slavnostní rozsvícení vánočního stromu. I letos by 
RO již po sedmé, na prostranství před S-pasáží chtěla 
uskutečnit akci Rozsvícení vánočního stromu. Ke zdár-
nému průběhu akce je potřeba zajistit vánoční strom, 
kulturní program, občerstvení pro občany a další. 
RO uložila starostovi zajistit vše potřebné ke zdárnému 
průběhu akce – Rozsvícení vánočního stromu.
●  Program rozvoje obce Sokolnice 2022–2027
V prosinci letošního roku končí účinnost tohoto strategic-
kého dokumentu. RO na své schůzi dne 4. února 2021 
schválila cenovou nabídku MAS Slavkovské bojiště, z.s., 
na jeho aktualizaci na období 2022–2027. Nyní MAS Slav-
kovské bojiště, z.s. zaslal jeho obsah k připomínkování.
RO vzala na vědomí obsah Programu rozvoje obce Sokol-
nice 2022–2027 a uložila paní Hrdličkové zveřejnit do-
kument Program rozvoje obce Sokolnice 2022–2027 na 
úřední desce OÚ k případnému připomínkování.
RO dále uložila starostovi zařadit dokument Program roz-
voje obce Sokolnice 2022–2027 k projednání na nejbliž-
ším zasedání zastupitelstva obce. 
●  Zimní údržba
RO obdržela vyžádanou CN na zimní údržbu chodníků od 
p. Petra Gottvalda, Kpt. Otakara Jaroše 125/10, 628 01 
Vyškov a CN od p. Richarda Janouška, Zámecká 152, 
664 52 Sokolnice na zimní údržbu komunikací. 
RO schvaluje CN na zimní údržbu chodníků od p. Petra 
Gottvalda, Kpt. Otakara Jaroše 125/10, 628 01 Vyškov 
a CN od p. Richarda Janouška, Zámecká 152, 664 52 
Sokolnice na zimní údržbu komunikací. 
●  Zápis do kroniky obce za rok 2020
Kronikářka obce p. Čermáková předložila radě obce ná-
vrh textů, které navrhuje zaznamenat do místní kroniky. 
RO uložila všem radním, aby do 30. listopadu 2021 za-
slali své připomínky k návrhu textů pro zápis do kroniky 
starostovi obce.
●  Adventní koncert
V minulých letech se v zámecké kapli pravidelně uskuteč-
ňoval adventní koncert Pěveckého sboru Blahoslava Haj-
nce. RO obdržela CN na uspořádání adventního koncertu 
i pro letošní rok. Cena zůstává neměnná jako v minulých 
letech.
RO schválila uspořádání adventního koncertu Pěveckého 
sboru Blahoslava Hajnce v zámecké kapli dle předložené 
CN. RO uložila starostovi sdělit paní Evě Hajncové roz-

hodnutí rady obce. Dále RO uložila starostovi zajistit vše 
potřebné s realizací této kulturní akce, která se uskuteční 
pouze za předpokladu, že to dovolí aktuálně platná opat-
ření vztahující se k pandemii COVID-19. 
●  DPP se členy JSDH
RO byl předložen návrh na uzavření DPP a vyplacení 
odměn členů JSDH Sokolnice, kteří byli v letošním roce 
účastni zásahů JSDH Sokolnice. 
RO schválila uzavření DPP a vyplacení odměn členům 
JSDH dle předloženého návrhu. 
●  Navýšení cen za svoz komunálního odpadu
Obec obdržela od společnosti SUEZ a.s., Španěl-
ská 1073/10, 120 00 PRAHA 2, VINOHRADY, IČO: 
25638955 informace a odůvodnění ve věci úpravy cen 
za poskytované služby pro rok 2022. Ceny na příští rok 
se odvíjejí od aktuální situace na trhu poskytování služeb  
v nakládání s odpady, kde se do ceny služeb promítají 
hlavně následující faktory: navýšení cen koncových za-
řízení, novela zákona o odpadech (novela schválená 
1. prosince 2020 Sb. 541/2020), růst cen pohonných 
hmot, růst mzdových nákladů, růst cen u nakupovaných 
služeb, inflační faktory, růst cen energií. Na základě uve-
dených skutečností se ceny pro rok 2022 zvýší u komu-
nálních odpadů o 20 %. Na základě navýšení cen dojde 
navýšení cen i u nebezpečných a ostatních odpadů, které 
jsou sváženy z SSO.
RO vzala na vědomí informace a odůvodnění ve věci 
úpravy cen za poskytované služby pro rok 2022 a schvá-
lila nově předložené ceníky s účinností od 1. ledna 2022.
●  Nákup dvou velkoobjemových kontejnerů
Ve Sběrném středisku odpadů Sokolnice (SSO) je řada 
nejrůznějších kontejnerů. Jejich kapacita je většinou do-
stačující. V případě, že dojde ke zpoždění v jejich vyve-
zení, dostává se obsluha do nepříjemné situace. Proto 
se radě obce navrhuje zakoupit další dva velkoobjemové 
kontejnery a tyto umístit do SSO jako rezervu. Byly by po-
užity pouze v případě, že dojde k problému s vyvezením 
naplněných kontejnerů. 
RO schválila nákup dvou kusů velkoobjemových kontej-
nerů 7 m3 a 10 m3 a jejich umístění na SSO.
●  Dohoda o ukončení nájmu – COPYMARK
Společnost COPYMARK s.r.o. požádala o ukončení nájmu 
obecních prostor v budově na ul. Komenského 162, So-
kolnice (pošta), dohodou ke dni 31. prosince 2021. 
RO vzala na vědomí ukončení pronájmu prostor na ul. Ko-
menského 162, Sokolnice, a uložila starostovi uzavřít do-
hodu o ukončení smluvního vztahu se spol. COPYMARK 
s.r.o. 
RO dále uložila pí Hrdličkové informovat veřejnost o mož-
nosti pronájmu předmětného prostoru od 1/2022.
●  Výběrové řízení – technik stavebního úřadu
Na základě veřejné výzvy na místo „Referent/ka na 
úseku územního plánování a stavebního řádu“ Staveb-
ního úřadu Sokolnice, která byla schválena radou obce 
dne 16. září 2021, a jež byla zveřejněna na ÚD a elektro-
nické ÚD obce Sokolnice i v ostatních okolních obcích, 
vč. zveřejnění nabídky prostřednictvím úřadu práce, se 
nepřihlásil žádný uchazeč. 
RO vzala na vědomí výše uvedenou informaci.
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●  Dobrovolný Svazek obcí Šlapanicko – Dodatek č. 2
Radě obce byl předložen Dodatek č. 2 Smlouvy o spo-
lupráci a financování projektu „Stavba integrovaného 
systému sítě bezpečných úseků cyklostezek na území 
Šlapanicka“. Svazek v rámci projektu zrealizoval a do-
končil úseky I. etapy cyklostezek na Šlapanicku (D2, D41,  
R2-01 a R2-02). Nyní běží doba udržitelnosti projektu. Na 
realizaci projektu byly poskytnuty dotace v celkové výši 
Kč  48.459.113,09. Smluvní strany se z důvodu dokon-
čení jednotlivých úseků cyklostezek, dle projektu a po-
skytnutí dotace na projekt, dohodly v souladu s čl. VII. 
odst. 1. Smlouvy o spolupráci a financování projektu 
„Stavba integrovaného systému sítě bezpečných úseků 
cyklostezek na území Šlapanicka“, na změně smlouvy 
formou Dodatku č. 2
RO schválila text a uzavření výše uvedeného Dodatku 
č. 2 smlouvy o spolupráci a financování projektu „Stavba 
integrovaného systému sítě bezpečných úseků cykloste-
zek na území Šlapanicka“ mezi obcí Sokolnice a Dobro-
volným svazkem obcí Šlapanicko.
●  Změna dopravního značení
Starosta obce předložil RO návrh na stanovení změny 
dopravního značení, a to konkrétně na nám. Zbyňka  
Fialy, kde dochází ke konfliktním situacím s ohledem na 
nevhodně zaparkovaná auta. Omezeni bývají nejen řidiči 
ve výhledu, ale i chodci, kteří v tomto místě přecházejí 
z ul. Komenského na ul. Tuřanskou či Václava Haňky 
a opačně.
Dále navrhuje upravit dopravní značení v ul. Průchodní, 
kde automobily parkují mimo zbudovaná parkovací 
místa (za S-pasáží a bývalou rest. U Husara) na obou-
směrné komunikaci, jejíž šíře parkování v jízdním pruhu 
neumožňuje. V této ulici není (s ohledem na její šířku) 
zbudován chodník a v průběhu dne je tato komunikace 
permanentně využívána chodci (zvláště pak žáky ZŠ, 
kteří tudy chodí do školní jídelny a zpět). Opět na tomto 
místě dochází ke konfliktním situacím, kterým by se pro-
střednictvím odpovídajícího dopravního značení mohlo 
předcházet.
V neposlední řadě doporučuje upravit dopravním znače-
ním rychlost a parkování v ul. Za Sýpkou, kde po výstavbě 
cyklostezky je tato komunikace značně využívaná cyklisty 
i návštěvníky cyklostezky, kteří zde parkují vozidla.
RO vzala na vědomí podnět starosty obce týkající se ná-
vrhů na změnu dopravního značení na nám. Zbyňka Fi-
aly, v ul. Průchodní a ul. Za Sýpkou. RO uložila starostovi 
zajistit CN na zpracování projektu, který by řešil zvýšení 
bezpečnosti v dopravě v předmětných ulicích, a to v ter-
mínu do 20. prosince 2021.
●  Údržba značení Moravských vinařských stezek
RO obdržela CN na údržbu cyklo značení logovaných 
tras LVA–Slavkovské bojiště na území obce Sokolnice 
od Nadace Partnerství. Na základě terénního průzkumu 
byl zjištěn aktuální stav značení a identifikovány sestavy 
značení k opravě, optimalizaci, odstranění či doplnění 
na území naší obce. Jako součást údržby značení je na-
vrženo přeložit trasu Brněnské vinařské stezky a trasy 
LVA-Slavkovské bojiště na pravý břeh Říčky, kde je vybu-
dovaná komfortní asfaltová cesta. Tato trasa bude pro 

cyklisty daleko pohodlnější než polní cesta, po níž trasa 
Brněnské vinařské stezky a trasy LVA–Slavkovské bojiště 
vede nyní. Opravy značení by proběhly na konci letošního 
roku.
RO schválila předloženou CN Nadace Partnerství na 
opravu, optimalizaci, odstranění a doplnění cyklo zna-
čení logovaných tras LVA–Slavkovské bojiště na území 
obce Sokolnice.
●  Plán financování obnovy vodárenských zařízení 
Obec Sokolnice jako vlastník vodovodu a kanalizace je 
povinná zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování, 
vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu 
a dokládat jejich použití pro tyto účely. Tato povinnost vy-
plývá z § 8 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vo-
dovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (dále jen ZoVaK) v aktuálním znění od 
1. února 2021.
Vlastník vodovodu nebo kanalizace je dále povinen zpra-
covat a realizovat Plán financování obnovy vodovodu nebo 
kanalizací (dále jen PFO), a to na dobu nejméně 10 ka-
lendářních let. Tato povinnost vyplývá z § 8 odst. 11 zá-
kona č. 274/2001 Sb. (ZoVaK). Obsah PFO včetně pravi-
del pro jeho zpracování stanoví prováděcí právní předpis 
428/2001 Sb. v aktuálním znění od 1. července 2021. 
Vyhláška 244/2021 Sb., která mění prováděcí vyhlášku 
428/2001 Sb. nabývá v bodech týkajících se Plánu finan-
cování obnovy účinnosti 1. ledna 2026. K zajištění jed-
notného postupu pro zpracování PFO ve smyslu výše uve-
dených ustanovení vydalo Ministerstvo zemědělství (dále 
jen MZe) Metodický pokyn pro zpracování a dokládání re-
alizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, 
(Čj.:9353/2020-15132), který nabyl účinnosti 3. dubna 
2020 (dále jen Metodický pokyn MZe pro PFO). RO se 
předkládá nově zpracovaná PFO vodárenských zařízení 
v souladu s aktuálně platnou legislativou.
RO odsouhlasila aktualizovaný PFO vodárenských zaří-
zení vč. příloh a pověřila starostu jejich podpisem.
●  JMK – VB zastávky u hřbitova
Obec v letošním roce realizovala stavbu autobuso-
vých zastávek u hřbitova. V rámci této investice byla na 
části pozemku ve vlastnictví JMK – povinného z věc-
ného břemene, realizována stavba vedení veřejného 
osvětlení. S ohledem na tuto skutečnost je třeba uza-
vřít smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku 
p. č. 585/1 v k. ú. Sokolnice. 
RO schválila text a uzavření předložené smlouvy o zřízení 
věcného břemene mezi obcí a JM krajem a uložila sta-
rostovi obce do 15. prosince 2021 tuto smlouvu uzavřít.
●  Rozpočet obce na rok 2022
Rada projednala návrh rozpočtu na rok 2022. Rada se 
shodla na dalších úpravách výdajové stránky. 
RO schválila konečnou podobu návrhu rozpočtu, který 
bude předložen zastupitelstvu obce k projednání a schvá-
lení. RO uložila starostovi předložit návrh rozpočtu nej-
bližšímu zasedání zastupitelstva. RO uložila starostovi do 
30. listopadu 2021 zaslat návrh rozpočtu finančnímu vý-
boru (v elektronické podobě) k projednání. RO požádala 
finanční výbor, aby do 4. prosince 2021 zaslal písemné 
vyjádření k předloženému návrhu rozpočtu.
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●  Kalkulace vodného na rok 2022
Vodárenská akciová společnost, a. s., předložila Radě 
obce ke schválení kalkulaci vodného na rok 2022. 
RO schválila předloženou kalkulaci vodného na rok 
2022, kdy cena vodného je stanovena na Kč 43,98 bez 
DPH za m3. 
●  Kalkulace stočného na rok 2022
Vodárenská akciová společnost, a. s., předložila radě 
obce ke schválení kalkulaci stočného na rok 2022. 
RO schválila předloženou kalkulaci stočného na rok 
2022, kdy cena stočného je stanovena na Kč 46,17 bez 
DPH za m3. 
●  Tajemník obecního úřadu
RO byl předložen návrh na zřízení pracovní pozice ta-
jemníka OÚ. Tajemník OÚ koná úkoly plynoucí ze zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Dále ta-
jemník OÚ plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, 
radou obce nebo starostou. V současné chvíli vykonává 
veškeré úkoly obecního úřadu v samostatné i přenesené 
působnosti ze své pozice starosta. S ohledem na skuteč-
nost, že uvolněná místostarostka obce je v dlouhodobé 
pracovní neschopnosti a na OÚ není žádný odpovídající 
úředník, který by její činnost mohl suplovat, je navrho-
váno zřízení pozice tajemníka OÚ. Tento by převzal část 
kompetencí starosty (dle výše uvedeného zákona) a plnil 
jemu uložené úkoly zastupitelstvem obce, radou obce 
nebo starostou.
RO schválila zřízení pozice tajemníka OÚ v Sokolnicích 
a uložila starostovi zařídit vše potřebné pro vznik této 
pracovní pozice. RO dále uložila starostovi vyhlásit výbě-
rové řízení na pozici tajemníka OÚ v Sokolnicích.
●  Dotační poradenství
RO obdržela vyžádanou CN od spol. HANDL, s.r.o., na 
dotační poradenství související s přípravou a podáním 
žádosti o dotaci na MMR, dle Výzvy k podávání žádosti 

o dotace v roce 2022. Nabídka zahrnuje poraden-
ství, konzultace, koordinační činnost s administrativou 
a přípravou potřebných dokumentů pro podání žádosti 
o finanční příspěvek z Ministerstva pro místní rozvoj, 
117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova. 
RO odsouhlasila předloženou CN od spol. HANDL, s.r.o., 
na dotační poradenství související s přípravou a podáním 
žádosti o dotaci na MMR, dle Výzvy k podávání žádosti 
o dotace v roce 2022.
●  Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK
Obec obdržela od Jihomoravského kraje, se sídlem Žero-
tínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, návrh Smlouvy o zajiš-
tění financování systému IDS JMK.
RO schválila text a uzavření smlouvy o zajištění standardu 
IDS JMK mezi obcí Sokolnice a Jihomoravským krajem, 
se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno a uložila 
starostovi do 15. prosince 2021 tuto smlouvu podepsat. 
●  Oznámení o konání akce – Listopáda 2021
Obec obdržela oznámení o konání hudební produkce ve 
stylu Disco–Oldies, která byla navržena uskutečnit dne 
13. listopadu 2021 od 20.00 do 2.00 hodin v místní 
sokolovně. 
RO pořádání akce „Listopáda 2021“ neschválila, neboť 
nebyly dodrženy podmínky vyplývající z platné Vyhlášky 
obce 3/2016 a 1/2016. 
●  Nadstandard IDS JMK
Obec Sokolnice přispívá již několik let na nadstandard 
IDS JMK, kterým je autobus z Brna. Jedná se o spojení 
na lince N95 tam a zpět z rozjezdu ve 23.30 hodin každý 
den v roce a spoj z rozjezdu tam a zpět v 1.30 hodin (v so-
botu, neděli a ve svátky). Částka nadstandardu pro naši 
obec na příští rok činí 107.865 Kč. 
RO odsouhlasila poskytování služby nadstandardního 
spoje noční autobusové linky pro rok 2022 za částku 
107.865 Kč. -OÚ-

Zamyšlení na listopad
„Lidská mysl se napohled zdokonaluje, protože je stále 
v pohybu; ale jak postupuje k nově nabývanému a do-
bývanému, ztrácí to, co ji zdobilo a zaměstnávalo dříve. 
Lidé jsou lepšími lékárníky, než bývali, ale jsou horšími 
proroky; čtou sice noviny, ale zanedbávají klasiky.

Všechno má svůj čas. I omyl, místo aby byl vyhlazen, na-
bývá spíše nových forem a bere na sebe rafinovanější 
převlek.

Hloupost mění půdu, ale dorůstá do staré výšky: pro ne-
rozum se vždycky najde výmluva. Kdo dříve naivně věřil 
na sny a znamení, dnes konvertoval k vážnějším a dů-
stojnějším formám šarlatánství. Fanatikové, vizionáři 
a lehkověrníci – lidé, kteří věří tomu, co si přejí anebo 
co je oslňuje, a ne tomu, co vědí nebo co lze rozumově 
vysvětlit – si nedají nikdy pokoj; a jen přenášejí svou vro-
zenou lásku k zázrakům ze starých a zavržených chimér 
na módní teorie a neprobádaná území moderní vědy.“
 William Hazlitt

– to není má chyba, mám prostě takovou povahu. 
– toho se prostě nemohu vzdát 
– to je nesmysl 
– nemám sice pravdu, ale ustoupit? To nikdy! 
– ta práce mi nesedí, já už jsem taková 
– nedá se nic dělat! Nejde to! 
– to dělají přece všichni 
– to si myslí každý 
– ten? Toho nemohu vystát! 
Dokud si takové věci myslíme, jsme otroky, otroky sebe 
sama, své minulosti, svého okolí. K. Schreber

„Nerozhoduje lepší teorie, ale jen lepší život.“  K. Schreber

„Nejlepší prostředek jak poznat sám sebe, je pokusit se 
porozumět druhým.“  André Gilde

„Prvním znakem vnitřní svobody je ticho, jejím posledním 
znakem mlčení. Všechno pomíjivé je plné hluku. Každý 
únik do hluku pochází ze strachu, každá cesta do ticha  
z odvahy. W. Bonsels

-Mgr. Věra Životská-
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Život na dědině v době válek napoleonských
Příští měsíc opět vzpomeneme památnou bitvu tří cí-

sařů, bitvu, která způsobila mnoho škod a ztrátu tisíců ži-
votů. O této bitvě už se napsalo spousta článků a čerpalo 
z různých historických dokumentů. 

V tomto čísle budeme čerpat z dokumentu, který vypra-
coval učitelský sbor v Újezdě u Brna za vedení okr. škol-
ního inspektora Osvalda Baráčka v Brně 1931. I když se 
tato událost popisována tímto kolektivem netýká přímo 
naší obce, přesto stojí za přečtení.

Náš lid v kraji brněnském trpěl mnoho v dobách váleč-
ných, nejvíce snad v době války třicetileté, pak v dobách 
poroby a roboty a za napoleonských válek.

Ze starých kronik a zápisů našich starých písmáků se 
dovídáme jaké martyrium vytrpěli naši předkové v době 
války slavkovské. Před našimi zraky vyvstává celý ten ře-
těz nevýslovné bídy a utrpení, kdy řádila kol Brna solda-
teska. Vojsko, ať ruské, francouzské neb rakouské, roz-
jelo se kol Brna po všech dědinách a bylo postrachem 
obyvatelstva. Když přitáhli do Újezda Rusové, Kašpar 
Jahoda, který jich měl na svém statku 14, zapsal si mezi 
jiným do své kroniky. „Museli jsme jim dáti hodně jídla, 
nejlepší jejich jídlo bylo maso, kapusta, kroupy a kaše. 
Maso na muže každý den půl funtu (1 funt = 1 libra = 
40,9 dkg). Leželi kol Brna daleko do okolí. Sóžení bylo 
veliké s těmi lidmi. Nemoh se žádný s nimi domluvit. Dů-
stojníci bili vojáky i lid. Újezdští občané museli v r. 1805 
kromě válečné daně skládati obilí, zemáky, uzené maso, 
mouku a svými potahy vojsku vše dovážeti. Až do Poho-
řelic někdy zajížděli a obilí pak vozili do Mikulova. Když 
vojsko přitáhlo v tom roce k Újezdu, museli jim sedláci 
dáti, co jenom chtěli. Očitý svědek zapsal do kroniky: 
„Hned jak přišli, rabovali. Dobytek brali, se šatů lidi svlé-
kali, brali kabáty, kožuchy, haliny i ženské šaty. I vozy 
a jiné věci sebrali a jiným prodávali.“ Z jiných zápisů se 
dovídáme, že brali všechno, co jim pod ruku přišlo. Se-
brali vrata, dveře, ohrady, ploty i obilí ze stodol. I náčiní, 
jako motyky, hrábě a nářadí vynášeli z domu a všechno 
pálili. Újezdský hřbitov byl ohraničen dřevěnými deskami 
na dubových sloupkách. Za čtvrt hodiny byl rozebrán. 
V těchto dobách začínali v Újezdě a okolí pěstovati bram-
bory. Vojáci je cpali do ranců a odnášeli k ohňům. Co 
nespotřebovali, druhý den rozházeli po zemi.

Podobně bylo i v okolních dědinách. Tři dny před bitvou 
v celém okolí se rabovalo. Chrlický zámek byl od 29. lis-
topadu do 1. prosince 1805 úplně vydrancován a skoro 
všichni úředníci utekli do Brna. Vrchní Brutmann z Chr-
lic již předtím psal do Brna, že poddaní všeho už pozbyli 
a nemají nic na živobytí. A nebylo divu. Francouzi brali 
všechno, nač přišli: dříví, šindel, desky, vinné koly, žeb-
říky, sruby, dveře, vrata, ploty a dokonce i celé střechy 
ze stavení. V Šlapanicích takřka ani jeden hofer (dvůr) 
neměl střechy na stavení. V chalupách brali kuchyňské 
nádobí a hospodářské nářadí, ničili nábytek a vybírali 
úly. Ve stodolách a na sýpkách nezůstalo nic, ze sklepů 
zmizelo všechno, ve stájích, chlívkách a na dvoře jak by 
vymetl. Za bitvy byla nouze o potraviny, proto si lidé dělali 
díry v zemi, aby si aspoň něco obilí schovali.

Stromů bylo pokáceno veliké množství. Byl totiž ne-
dostatek dříví. Tak ve Šlapanicích pokáceno bylo 2178 
stromů a u Dvorské 1816 různých stromů. Kde už bylo 
všechno vyrabováno a nebylo z čeho bráti, vojáci zapa-
lovali. Někde byly ohně zakládány úmyslně, jinde z neo-
patrnosti a nedbalosti, třeba když vojáci kouřili. V Újezdě 
samém však nevznikl požár nikde kromě bomb, které tu 
a tam dopadly.

Donedávna se na polích mezi Tvarožnou a Sokolni-
cemi nacházely desítky dělostřeleckých koulí, které kon-
čily jako suvenýry místních lidí.

Na místě, kde v Žatčanech dnes stojí dvůr, býval mlýn 
na hrázi. Do tohoto mlýna schovávali se Rusové. Mlýn za 
bitvy shořel. Na památku toho boje jsou zazděny ve štítě 
domu, který nyní patří dvoru žatčanskému, tři koule.

V mnoha staveních v Telnici jsou zazděny koule na 
památku. Také jsou tři na věži. Když jel císař Napoleon 
Telnicí, odpočinul si dvě hodiny na faře. Za bitvy byl 
o Telnici krutý boj. Spojenci ji několikrát dobyli, ale ko-
nečně zůstala Francouzům. Po bitvě byla zde i vojenská 
nemocnice.

Také ve zbrojnici na hradě Pernštejně, který patří maji-
teli sokolnického zámku, mají pěknou sbírku zbraní z bi-
tvy slavkovské. -Článek dle původních materiálů 

sepsala Miroslava Mifková-
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Bio úvaha
Dneska, jak se píše, je velkým 

byznysem rakovina... Kdo by ne-
chtěl být zdravý? Ale někde je chyba 
v systému. Proč propagujete zdra-
vou výživu? Protože lidská přirozená 
touha po moci a majetku se zvrhla 
v nadprodukci potravin... lidstvo si 
odbouralo pohyb, vymyslelo televizi... 
a protože přece jen nějaké vnitřní 
pohnutky nutí při koukání z gauče 
aspoň pohnout rukou... proč ji nena-
táhnout do misky s něčím dobrým? 
A potravinářský průmysl produkuje 
stále více, protože je poptávka... za 
cenu toho, že se přírodě trochu po-

může... umělými hnojivy. Co jsou 
umělá hnojiva? Podle zákona o ne-
zničitelnosti hmoty je to jen to, co 
nám příroda poskytuje, ale my jsme 
se naučili to zkoncentrovat do nad-
měrných a škodlivých dávek. Pak při-
jdou zdravotní problémy... a začneme 
nabízet potraviny, které neprošly 
tímto obchodním mlýnem... Tak proč 
někdo neřekne STOP – raději méně 
a v lepší kvalitě? Protože by vydělával 
míň – a na prodeji biopotravin se dá 
vydělat taky, ne?

Nezdravý životní styl je vůbec velký 
byznys, nejenom rakovina. Povolání 
vznikají a zanikají tak, jak se vyvíjí 
technický pokrok, a lidskou přiroze-
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Poklad v Sokolnicích?
Jak známo, 2. prosince 1805 se v našem regionu ode-

hrála jedna z nejznámějších bitev historie známá jako bi-
tva u Slavkova nebo „bitva tří císařů“. Základní historické 
konotace zná jistě většina obyvatel této oblasti. Bezpro-
středně po bitvě se krajem začaly šířit pověsti, že někde 
na slavkovském bojišti byla zakopána či ukryta ruská vo-
jenská pokladna. Okruh pověstí se rozšířil poté, co byl tři-
advacet let po bitvě, roku 1828, odhalen ruský vysloužilý 
voják Josef Andrejovský, který žádal o rakouské státní ob-
čanství a o povolení sňatku. Při této příležitosti vyšlo na-
jevo, že Andrejovský se po letech jako dezertér na místo 
bitvy často vracel. Rakouské úřady zjistily, že se pode-
zřele potuloval po slavkovském bojišti a obhlížel různá 
místa. Koncem roku 1828 se dokonce v kraji pohyboval 
se dvěma zámožnými stříbrnickými sedláky Černým a Mi-
kulíkem. Trojice dlouhými ručními vrtáky vrtala do půdy 
a něco hledala, a proto rakouské úřady zahájily vyšetřo-
vání těchto podezřelých aktivit. V moravském zemském 
archivu o tom existuje celá složka dokumentů, které byly 
tehdy zařazeny do režimu „Přísně tajné“. Do vyšetřování 
se zapojilo buchlovské panství, brněnské a uherskohra-
dišťské krajské hejtmanství, vysoká zemská místa a po-
stupně se znepokojivé informace dostávaly před nejvyšší 
vládní a policejní úředníky. Při vyšetřováních Josef An-
drejovský vypovídal, že byl přímým účastníkem zakopání 
ruské válečné pokladny, a to jako příslušník Tělesného 
gardového Preobraženského pluku. Podle něj bylo zako-
páno asi deset kroků od pravého břehu nějakého blíže 
nespecifikovaného potoka šest sudů zlatých a šest sudů 
stříbrných ruských mincí – tedy poklad ohromné hodnoty. 
Koncem dubna 1829 nicméně nařídil brněnský krajský 
hejtman von Münch provést úřední výkop na místě po-

blíž Vážan nad Litavou, které označil Josef Andrejovský 
jako místo uložení ruské pokladny, a které prý od doby 
slavné bitvy mnohokrát obhlížel. Akce skončila napros-
tým nezdarem a úřady označily Andrejovského za zcela 
nedůvěryhodnou a nespolehlivou osobu. 

Plynul čas a v roce 1908 se objevil zvláštní dopis. Na-
psal ho jistý Ignác Konšel, správce školy z Telnice: „Ozna-
muji, že po možném šetření mohu sděliti jen to samo, co 
mi od Vašnosti dopisem oznámeno. Že ruská komise prý 
pokladnu onu blíže presshausu hledala, ničeho prý ne-
nalezla. Tolik dle ústního sdělení některých osob, kteréž 
samy to slyšely od jiných, nyní už zemřelých osob.“

Presshaus byla lisovna v Sokolnicích. A kolem ní se prý 
pohybovala blíže nespecifikovaná ruská komise v blíže 
neurčeném čase, nicméně jistě velmi dávno před něko-
lika generacemi. Co vše si lze pod tímto tvrzením před-
stavit? Nebyl nalezen žádný archivní zápis. Pohyb nějaké 
ruské komise by však musel být nutně pod dohledem 

Presshaus Sokolnice (poválečná fotografie)

ností je co nejvíc si zjednodušit tu ná-
mahu přežít od narození až do smrti. 
Dneska vznikají studia pro výživové 
poradenství – proč nám teda nepo-
radí zdravý rozum? Protože jsme se 
odnaučili poslouchat přírodu a mys-
líme si, že jsme-li obdařeni rozumo-
vými schopnostmi, jsme něco víc než 
obyčejná moucha nebo červ? To si ta 
příroda s námi pěkně zahrává... ne-
chá nás vymýšlet, jak se mít dobře, 
a pak zase jiné, co vymyslí, jak od-
stranit následky toho, že nám bylo 
dobře a teď už není. Moudro z knihy: 
když je člověku dobře, nemůže 
mu pak vadit, že je mu taky trochu 
špatně. Jenže – ono vadí.

Výživovým poradcům jdou na ruku 
fitness centra. Dřív se děcka vylí- 
tala na loukách a polích, dneska 
ministerští úředníci složitým práv-
ním postupem vymýšlejí, jak za- 
komponovat do školního vzdě-
lávacího plánu hodinu tělesné  

výchovy navíc. I tady bych měla  
připomínku, spíš pochybnost, že je  
to opravdu výchova. Zvlášť ti – nác-
tiletí si složitě shánějí omluvenky –  
vymluvenky, aby byli osvobozeni  
z hodin TV. Ti psychicky méně 
odolnější vyměknou a s nechutí si  
odcvičí to minimum, co po nich kan-
tor chce – a tím si další pohybové ak-
tivity jen znechutí. Spíš jde o to, aby 
se vůbec pohnuli, protože vychovat 
děti k tomu, aby samy od sebe cítily 
a uspokojovaly potřebu po pohybu, 
se podaří jen v ojedinělých přípa-
dech. Budiž jim odpuštěno, v jejich 
věku je nic nebolí a neomezuje, ne-
věří, že když se nebudou hýbat, že 
si zadělávají v pozdějším věku na 
zdravotní problémy. Proč to řešit tak 
dlouho dopředu? Budu to řešit, až to 
přijde.

Uvědomělejší začnou za hříšný pe-
níz navštěvovat ona fitness centra. 
Tím u určité části populace stoupnou 

v ceně a budou se tím všude chlubit, 
že ONI žijí zdravě. Těm je možné zá-
vidět. Ale co? Pohyb, nebo tu jejich 
nafoukanost a politovat je? Protože 
pohyb by měl být přirozený, a ne z něj 
dělat byznys.

A ta třetí skupina byznysmenů je 
naše zdravotnictví. Když už přile-
zete po kolenou ke křížku – napřed 
zaplaťte a pak, když máte štěstí, 
dostanete pár tabletek. Blažená ne-
vědomosti – pro mé dítě jen to nej-
dražší – což pohříchu není vždycky 
to nejkvalitnější. Takto profituje z vás 
farmaceutický průmysl. 

Promiňte, trochu jsem se zamys-
lela. Skoro to vypadá, že neprávem 
kritizuji snahy jednotlivců o nápravu. 
Na druhé straně tento velký byznys 
má i svoje výhody – na trhu práce 
vznikají nové profese a tím se pod-
poruje zaměstnanost, lidi si vydě-
lají svoje peníze, kterými uspokojují 
svoje životní potřeby...              -J. Č.-



11/2021     Sokolnický zpravodaj 12

rakouských úřadů. Byla by potřeba povolení i přítomnost 
úřadů, protože si nelze představit, že by se nějaká cizí 
komise (tedy vyšetřovací skupina) mohla pohybovat regi-
onem jen tak. O údajné komisi se však nic bližšího neví. 
Přesto můžeme z Konšelova dopisu vyextrahovat infor-
maci, že nějaká skupina osob se v Sokolnicích a okolí 
pokoušela pátrat po ruské pokladně z bitvy u Slavkova. 
Jedinou skupinou, jejíž hledačské aktivity jsou zcela 
prokazatelné, je skupina Josefa Andrejovského a dvou  
stříbrnických sedláků Černého a Mikulíka. Tato skupina 
se roku 1828 pohybovala v různých částech slavkov-
ského bojiště, a dokonce testovala půdu pomocí vrtáku. 
Místní lidé snadno mohli považovat tuto podivnou trojici 
za komisi. A v ní byl muž, který hovořil rusky. Nicméně ta-
kové ztotožnění není ničím víc než pouhou domněnkou. 

Údajné sokolnické působení ruské komise má ještě je-
den velmi zajímavý rozměr: skupina nepátrala v místech, 
která později při výsleších určil příslušník ruské gardy 
Josef Andrejovskij, nýbrž daleko od nich, až na druhé 
straně bojiště, kde ruská garda vůbec nepůsobila. Je-
nomže Josef Andrejovský vůbec nemusel být účastníkem 
nějakého zakopání pokladny. Mohl vycházet z pověstí, 
které se vynořily bezprostředně po bitvě, mohl něco ne-
určitého zaslechnout od ruských vojáků a pátral na růz-
ných místech slavkovského bojiště, jehož podoba se po 
třiadvaceti letech nutně k nepoznání proměnila. 

Pokud má tento příběh racionální základ, je třeba jej 
konfrontovat s konkrétní historickou situací a historic-
kými reáliemi. Velký prostor pro tyto otázky je věnován 
v nové reprezentativní publikaci Případ Austerlitz 1805 – 
Staré legendy a nová fakta (Zdeněk Chromý a kol., vyda-
vatelství Zoner Press Brno), která je vybavená stovkami 
barevných fotografií a nově zpracovanými mapami. 

Kromě toho je podstatná část publikace věnována sta-
rým i novodobým nálezům z oblasti slavkovského bojiště 
a přilehlých oblastí. Mnohé z těchto nálezů pocházejí i ze 
sokolnických a telnických lokalit. Tím kniha navazuje na 
cca sto let starou publikaci archeologa Aloise Procházky 
Památky z bitvy u Slavkova a podstatně ji rozšiřuje. 

Další části knihy se věnují otázkám financování armád 
v době slavné bitvy, struktuře a organizaci jednotlivých 
pluků, ruské gardě, vojenským pokladnám obecně, vo-
zatajstvům apod. S využitím ruských vojenských rozkazů 
a korespondence je zde detailně popsán postup a vojen-
ské střety mezi Olomoucí a Slavkovem, slavná Weyrothe-
rova porada, analýza bitvy ve východní části bojiště v pe-
rimetru ruské gardy, ústup poražené spojenecké armády 
atd. atd. 

A protože tyto kapitoly často vycházejí také z méně 
dostupných, zejména u nás málo zpracovaných ruských 
historických materiálů, přinášejí mnoho pozoruhod-
ných detailů o slavné bitvě, které u nás dosud nebyly  
publikovány.  -Zdeněk Chromý-

Ruská mosazná ikonka 
nalezená u Sokolnic

Francouzský knoflík z lokality 
nad sokolnickým zámkem

Novinky z Lípy
Vánoční těšení
Těšíte se na Vánoce? My v Lípě se těšíme moc. Už něko-
likátým rokem pořádáme před Vánoci tvořivou dílnu za-
měřenou na nadcházející svátky. V slavnostní atmosféře 
si společně s dětmi vyrábíme drobné dárky pro jejich  
blízké.
Na předchozích vánočních těšeních jsme například tvořili 
velice oblíbená mýdla, aromatické oleje a parfémy, by-
tové difuzéry nebo voňavky do auta. Také jsme vyráběli 
všechny možné papírové dekorace a potřeby, jmenovky 
na dárky, balicí papíry a vánoční přání. Chybět nemohly 
ani věnce na vánoční tabuli i dveře a jiné dekorace 
z chvojí. A samozřejmě součástí těšení byla ochutnávka 
vánočního cukroví. Chcete se pochlubit vaším super re-
ceptem? Přineste nám vzorek.

V sobotu 27. listopadu se na Vás budeme těšit v prosto-
rách LÍPY na Masarykově 34 a 35.

Festival knihy
V sobotu 9. října jsme ve spolupráci s místní základní ško-
lou uspořádali festival knihy. Celý program byl vyladěný 
do posledního detailu. Za pomoci žáků Terezy Kolbekové, 
Anny Sloukové, Adély Kudlové, Natálie a Dominika Kon-
štanských a Tomáše Hradílka se nám povedlo připravit 
vydařené odpoledne.
Součástí programu byla dvě představení LiStOvÁnÍ – před-
stavení pro mladší děti Manolito Brejloun o desetiletém 
chlapci, který žije s rodiči, mladším bratrem a dědečkem 
v drsné madridské čtvrti a díky svým svérázným komen-
tářům a naivnímu pohledu na svět prožívá s kamarády 
nejedno vzrušující dobrodružství. Druhé přestavení cílilo 
spíše na starší děti – Nejlepší kniha o fake news!!! Obě 

Presshaus Sokolnice (2017)
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Dýňohrátky na základce
V pátek 8. října 2021, proběhl za zdmi naší školy již 

15. ročník soutěže v nejnápaditějším vyřezávání dýní. Se-
šlo se celkem 78 dýní, na nichž pracovali žáci od 1. do  
9. třídy a vytvořili opravdu „dýňové skvosty“.

Na výstavě byly k vidění dýně malé, velké i obří, ve 
tvaru ježka, páva, galaxie, Spidermana, smajlíka, šneka, 
budíku či lentilek. Naši základku tak ovládla halloween-
ská nálada a vítězem byl vlastně každý, kdo se k našim 
dýňohrátkám připojil. Všechny dýně byly vystaveny před 
školou, kde je až do večera obdi-
vovali všichni příznivci dýňohrátek  
i kolemjdoucí ze zastávky, především 
však rodiče i prarodiče dětí, ale také 
pan starosta i další pracovníci OÚ 
Sokolnice, kteří se přesvědčili, jak 
máme šikovné a kreativní žáky.

V letošním roce jsme opět dýně 
rozdělovali do 6 kategorií a odměnili 
následující výherce. Tentokrát paní 
učitelky Finková a Bednárová vyhlá-
sily ještě jednu cenu, a to cenu orga-
nizátora akce za vysokou kreativitu  
a pracnost. Komisí byly vyhlášeny 
tyto výherní dýně : 

Na 1. místě v kategorii dýně s nej-
větším počtem hlasů (38) se umís-

tila dýně č. 58 pod názvem „Humiho vězení“, kterou vy-
robila dvojice výherců Vojtěch Jedlička a Vojtěch Herman 
ze 7.B třídy.

1. místa v kategorii originální dýně jsou tentokrát po-
prvé v historii soutěže, tedy zcela výjimečně dvě – dýni:  
č. 81 „Královna pávů“ Emmy Mrkvicové ze 4.B třídy  
a dýně pod č. 56 s názvem „Big Mac Menu“ souroze-
necké dvojice žáků Natálie a Jakuba Mariánkových  
z 1.B + 6.A. 

1. místo v kategorii obří dýně náleží dýni č. 62 Patrika 
Přerovského z 1.B třídy.

představení LiStOvÁnÍ byla skvělá a vyvolávala salvy smí-
chu u malých dětí, u těch starších i u dospělých.
Na festivalu knihy jsme měli také připravený workshop 
Ex libris, kde si děti mohly z linorytu vyrobit svou vlastní 
knižní značku. Ex libris v latině znamená doslova „z knih“, 
ve smyslu: Tato kniha je z knih pana XY. Do češtiny se 
překládá jako knižní značka. A právě takových krásných 
a originálních knižních značek v sokolnických knihov-
nách výrazně přibylo.
V neposlední řadě byl po celou dobu festivalu připraven 
bazar knih. Někteří (a věřte, že vím, o čem mluvím) si 
odnášeli stohy knih, že jim ani tašky nestačily.

Drakiáda
V den drakiády nám nemohlo počasí vyjít líp – foukalo 
akorát tak, aby létali draci, ale ne tolik, aby létaly papíry 

na houbové stezce. Sluníčko hřálo a nás potěšil velký zá-
jem o drakiádu.
V soutěži dýňových dezertů se sešlo pět vynikajích účast-
níků a výhru si odnesla paní Iva Kunátová.
Na houbovou stezku se nakonec vydalo několik desítek 
dětí a starší naopak ocenili naučnou cestu v hájku. Sva-
řák a čaj hřály zevnitř, zvenku sluníčko a později i plápo-
lající oheň.
Děkujeme žačkám ZŠ Aničce Sloukové a Natálce Konš-
tanské a obci Sokolnice za organizační pomoc. A samo-
zřejmě všem účastníkům za krásné odpoledne.

LÍPA pomáhá pomáhat
Jako předchozí roky i letos spolupracujeme s Unií peču-
jících (dříve spolek Klára pomáhá). Pro rodiny, které ne-
mají tolik času na vánoční radosti a starosti, se tak letos 
ve spolupráci s MŠ Újezd u Brna staneme opět sběrným 
místem pro dárky dětem i dospělým.
DO KDY? CO ZABALIT? Hračky, knihy, hry (nové nebo v ta-
kovém stavu, jakém byste je chtěli i pro své děti), droge-
rie, domácí cukroví, sladkosti (i pro rodiny s bezlepkovou 
a bezmléčnou dietou), ořechy, …
JAK? Zabalené jako vánoční dárek, s popiskem, pro jaký 
věk a holka/kluk, žena/muž je vhodné, případně přilepit 
papírek s popisem obsahu.
KDY můžete nosit? Do Lípy každé dopoledne do 13 hodin 
nebo odpoledne v době, kdy probíhá nějaký kroužek. Do 
MŠ Újezd u Brna vždy v otevírací době školky.
Těšíme se na pomáhání! -Tereza Šteflová-
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1. místo v kategorii vyřezáváná dýně obsadila dýně 
č. 30 „Loď“ Anny Tesařové ze 2. třídy.

1. místo v kategorii malovaná dýně vyhrála dýně č. 33 
„IT“ Matěje Michalíka z 5.A třídy.

1. místo v kategorii přírodninová dýně patří dýni č. 41 
„Hedvika“ Ondřeje Michalíka z 5.A třídy. 

Cenu organizátorek akce získává dýně č. 95 „Harry Po-
tter“ Elen Žilkové ze 2. třídy.

Velké díky patří žákům 9. třídy, kteří pomáhali s orga-
nizací výstavy a soutěže, s jejím vyhodnocováním a hlíd-
kami. Díky i žákům 7.A, kteří se taktéž účastnili hlídek 
před školou a samozřejmě všem školákům, jimž nebylo 
zatěžko přijít v 19.30 hodin odnášet naše dýně na školní 
dvůr. Samozřejmě nesmíme zapomenout říci: „Děkuji“ 
všem účastníkům a skalním fandům našich dýňohrátek.

V neposlední řadě patří náš vděk rodičům, kteří namo-
tivovali a spolupracovali se svými dětmi. Byli jste skvělí! 
Již teď se těšíme na příští 16. ročník. 

-Mgr. Helga Finková a Mgr. Renáta Bednárová-

DRAKIÁDA aneb vše, co létá
Takto začínala pozvánka na letošní drakiádu, kterou 

pořádala družina žáků prvních a druhých tříd v pátek 
8. října 2021. Počasí bylo pro tuto akci jako stvořené – 
slunečno a silnější vítr, jež nám draky unášel pěkně vy-
soko a v některých případech i na místa, kam bychom ani 
nechtěli… Ale pěkně popořádku.

Po vydařeném obědě se obě třídy vydaly i se svými 
dračími kamarády na obří plochu v bývalém vojenském 
areálu. Po kompletaci létajících „strojů“ proběhlo již tra-
diční focení všech účastníků, při kterém nejeden nepo-
sedný drak začal nabírat výšku. Po takto rychlém startu 
bylo těžké rozhodnout, komu vzlétl nejdříve, ale ten, 
co vyletěl nejvýše, se nedal přehlédnout. Na čerstvém 
vzduchu rychle vyhládlo, a tak přišla na řadu svačina ve 
formě moučníku, který si obě oddělení připravila již před-
chozí den. Čas letěl také jako vítr a po dvou hodinách 
nastal čas na návrat. Naše skupina byla sice chudší o pár 

draků, kteří uvízli ve větvích stromů či se zatoužili podívat 
i za hranice obce, ale co se dá dělat.

Alespoň malou náplastí byl pro všechny dráček na po-
věšení či na špejli a upomínkový list. Na nejlepší v daných 
kategoriích čekal diplom s cenou. 

-Pracovnice školní družiny-

130 let v centru dění aneb 
od kalamáře po online výuku

Sto třicet let školní budovy, to už si žádá pořádnou 
oslavu. Proto jsme se 26. října rozhodli ukázat, jak vlastně 
ve škole probíhá vzdělávání dětí. Výstava „130 let v cen-
tru dění aneb od kalamáře po online výuku“ měla za cíl 
přiblížit rodičům a příznivcům školy, jak to u nás vypadá 
za zavřenými dveřmi. V odpoledních hodinách jsme si pro 
zájemce z široké veřejnosti připravili v každé třídě učební 
pomůcky, práce žáků a spoustu dalších zajímavých věcí. 

Zájemci si tak mohli vyzkoušet techniky masáže srdce 
na figuríně nebo práci s mikroskopem. K prolistování 
byly také nynější učebnice i ty se starším datem vydání. 
Zájemci mohli také zhlédnout historické záběry z oslav 
stého výročí otevření školní budovy. Velmi vydařená byla 
i výstava starých hraček, na které se podíleli mnozí ro-
diče. Sešly se nám kousky staré i přes padesát let, za což 
vám velmi děkujeme. 

Jsme rádi, že na tuto výstavu přišlo nemálo lidí a velmi 
rádi se s vámi znovu potkáme i při dalších akcích, které 
bude škola pořádat, k příležitosti 150 let vzdělávání  
v Sokolnicích.          -Jakub Šustr-

Zajímavosti o stromech
Projekt „VZDĚLÁVÁME SE SPOLEČNĚ“ se 20. října 

2021 uskutečnil v sokolnické oboře přesně na DEN 
STROMŮ, a proto se vše týkalo STROMŮ a života v lese. 
Nejprve jsme si společně přečetli informace o tom, co 
vlastně strom je, jaké má části, druhy a celkový význam 
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i prospěch stromů (lesa) na život člověka. Nejvíce zaujaly 
rekordy týkající se stáří, výšky i objemu kmenů.

Cestou do obory jsme poznávali stromy, které běžně 
rostou (javor, bříza, lípa …) i ty vzácně rostoucí (pavlovnie 
z Číny, katalpa). U brány na nás čekal lesník, jenž nám 
poutavě o oboře popovídal a seznámil s druhy chované 
zvěře i o stromech, které v oboře můžeme vidět. Dalším 
zastavením byly panely o tom, jak se v lese chovat. Největ-
ším překvapením pro děti byl nález části parohů daňka. 
Všichni si samozřejmě chtěli vzít do rukou tento artefakt 
a vyfotit se s ním. Dále následovala samotná cesta po 
vyznačených stezkách. Všichni se chovali ukázněně, tak 
nám bylo umožněno zahlédnout i běžící parohy s jejich 
hrdým majitelem (daňkem) a několik srnek. Vzácností, 
kterou nikdo bohužel nezahlédl, je jelen bílý. Museli jsme 
se spokojit s tím, že ho uvidíme alespoň na fotce. Cesta 
v krásném slunečném počasí na začátku podzimu rychle 
utekla a po prohlédnutí panelů i myslivny jsme se vrátili 
zpět. Bonusem na závěr byla procházka zámeckým par-

kem přiléhajícím k místnímu zámečku s Domovem pro 
seniory. Zde si v růžové zahradě ještě děti pohrály a užily 
si zvířátka (kozy, papoušky, rybičky). Každý zde nasbíral 
kytici barevných listů, ze kterých jsme společně vyrobili 
velkou housenku.

Odměnou za pěší túru byla nejen sladkost, ale i oma-
lovánky, pracovní listy, jež po vyplnění posloužily k do-
tvoření našeho projektového listu. Všichni žáci školy si 
mohou naše výtvory prohlédnout a doplnit si znalosti ze 
života stromů. -Pracovnice školní družiny-

Bavíme se společně 
Není důležité, k jaké tradici se přikloníme, důležitější 

je, že si najdeme čas, vymyslíme kostým, nachystáme pa-
třičné občerstvení a umíme se bavit. SPOLEČNĚ! 

Schovány pod maskou se děti ve školní družině vžily 
do role kostlivců, čarodějnic, duchů a užívaly si hudbu, 
tanec, soutěžení nebo jen tak luštily bludiště či vybarvo-
valy omalovánku. Největším lákadlem byly samozřejmě 
přinesené pochutiny, které se v průběhu odpoledne de-
gustovaly. Samy děti si také zvládly zapéct tousty ve tvaru 
mumií, a ty teprve chutnaly! Po občerstvení následovalo 
hlasování o nejlepší kostým, jež nebylo vůbec snadné. 
Nakonec se to ale podařilo a na výherce čekaly tema-
tické ceny. Domů se nikomu moc nechtělo, ale jelikož 
byli všichni SKVĚLÍ, čekalo překvapení ve formě malé 
odměny na každého. Děkujeme rodičům za podporu, 
nachystané dobroty (třeba USEKNUTÉ ČARODĚJNICKÉ 
PRSTY), a všem co nám pak pomáhali s úklidem.

České DUŠIČKY jsme si připomněli v pátek 5. listo-
padu a vyrazili na sokolnický hřbitov. Za pěkného po-
časí a vybaveni svíčkami jsme se (po předchozí besedě 
o významu tohoto svátku i o chování na tomto místě)  
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inzerce

Kulečníkové finále 2021
Dne 9. října tohoto roku, i přes covidová omezení, se uskutečnil v restau-

raci Na Sokolovně, jako již každoročně, tradiční turnaj v kulečníku. Zúčastnilo 
se osm dvojic hráčů. 

Finálové utkání proběhlo mezi hráči Slávkem a Pavlem Fricovými proti 
Zdeňku Fricovi mladšímu s Martinem Flajzarem. Finálový pohár získali Slávek 
s Pavlem. -Fric, Fišer-

pustili do zapalování a vzpomínání. 
Nechybělo zastavení u hrobu paní 
učitelky Teterové, na kterou často 
myslíme. Touto vycházkou jsme 
ukončili toto tajemné, magické, nos-
talgické období a už plánujeme, čím 
si zpestříme ADVENT.     

 -Markéta Kupská-

Česko zpívá koledy…  
i v Sokolnicích

Se zkracujícími se dny a mrazivými 
ranními teplotami je každému jasné, 
že se blíží nejkrásnější čas v roce, 
Vánoce. K těm patří už dlouhá léta 
zpěv vánočních koled. Základní škola 
v Sokolnicích se už řadu let účastní 
akce Deníku s názvem Česko zpívá 
koledy. 

Nejinak tomu bude i letos. Tímto 
zveme všechny zájemce na 8. pro-
since v 18 hodin před S-pasáž. Tam 
si společně zazpíváme známé koledy 
jako Narodil se Kristus Pán, Půjdem 
spolu do Betléma nebo Nesem vám 
noviny. Těšíme se na viděnou os-
mého prosince!   -Jakub Šustr-


