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Rozsvícení Vánočního stromu
I přes současnou epidemiologickou situaci, která v naší 
republice panuje, rozhodla s předstihem Rada obce 
o tom, že i v letošním roce bude zachována tradice roz-
svícení vánočního stromu v Sokolnicích před budovou 
S-pasáže. Nešlo rozhodnout jinak, vždyť vánoční strom 
se už šestkrát stal ozdobou naší obce v době adventu 
i času Vánoc. A tak sedmý vánoční strom tentokráte obci 
darovali manželé Mlýnkovi z ulice Nad Vrbím, za což jim 
tímto ještě jednou moc děkujeme. V pondělí 23. listo-
padu 2020 byl strom pokácen a přepraven před budovu 
S-pasáže, kde jej zaměstnanci obce usadili do ocelového 
pouzdra a poté, tak jako každý rok, nádherně nazdobili.  
Je nám velmi líto, že jsme se letos (v podvečer první ad-
ventní neděle) nemohli společně potkat a vychutnat si 
tu jedinečnou atmosféru samotného rozsvícení, že nám 
letos k tomu nezazpívaly děti z MŠ i ZŠ, nebo že jsme ne-
mohli jen tak postát se svařáčkem v ruce a nepopovídat 
si s ostatními přihlížejícími. Pevně doufáme, že se v příš-
tím roce vše vrátí do normálních kolejí a osmé rozsvícení 
vánočního stromu si zase společně, zase s vystoupením 
dětí, zase se svařáčkem v ruce, zase se sborovým odpočí-
táváním, prostě se vším, všichni náležitě užijeme…  
Vážení občané, dovolte mi, abych vám všem popřál klidné 
prožití adventního času i blížících se vánočních svátků 
ve společnosti těch nejbližších, především pevné zdraví, 
spousty pozitivní energie, klidu a pohody a do nového 
roku jen to nejlepší.  -starosta-
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Okénko do mateřské školy
●  Poněvadž došlo na přelomu měsíců října a listopadu 
k uzavření naší mateřské školy Krajskou hygienickou sta-
nicí v Brně z důvodu karanténního opatření proti nákaze 
onemocnění Covid-19, zajistily paní učitelky pro všechny 
děti v povinné předškolní docházce distanční vzdělá-
vání – úkoly pro realizaci v domácím prostředí (pracovní 
listy, texty, inspirativní tipy na společné aktivity dětí a ro-
dičů – didaktické hry, pohybové a výtvarné aktivity, tvo-
ření, čtení. Všechny tyto činnosti byly tematicky zaměřeny 
a tvořeny na základě rozvíjení cílů i kompetencí, které ob-
sahuje Školní vzdělávací program MŠ Sokolnice
●  Ve třídě u „Sluníček“ jsme nejen pozorovali podzimní 
přírodu a její změny v okolí, ale také jsme vyráběli z pří-
rodnin, povídali a četli jsme si o zvířátkách, jak se chystají 
na zimu, a „pomohli“ jsme jim s chystáním pelíšků na 

zimní odpočinek. V šatně naší třídy jsme jim nachystali 
z větviček, listí a mechu komfortní „ubytování“. S nad-
šením jsme se pustili i do výroby vánočního překvapení 
z keramiky, které si vlastnoručně vypálíme v naší nové 
peci na keramiku. Už se vážně těšíme! Poznávali jsme 
také lidské emoce jako jsou radost, strach, smutek, ne-
chuť a hněv, zkoušeli je zaznamenat nejen pomocí ba-
rometru nálady, ale také prostřednictvím odpovídajících 
smajlíků k situacím na obrázcích.
●  Po tichu karantény se v naší třídě „Koťátka“ opět za-
čaly ozývat veselé hlásky dětí. Děti měly radost, že si mů-
žou zase hrát s kamarády a svými oblíbenými hračkami. 
V měsíci listopadu jsme sbírali listí, tvořili z něho obrázky, 
třídili podle velikostí a tvarů. Přijel k nám také svatý  
Martin a děti se podle jeho příkladu učily dělit s druhými. 
Nezapomněli jsme také na ptáčky, zima už je blízko 
a děti vymýšlely, jak jim můžou pomoci. Seznamovaly se 
s různými druhy ptáčků, zjišťovaly, co rádi zobou a proč 
někteří odlétají do teplých krajin.

Koťátka

Koťátka

Koťátka

Sluníčka

Sluníčka

Sluníčka



3Sokolnický zpravodaj     12/2020

●  První listopadové dny trávily děti ze třídy „Motýlci“ 
doma se svými rodiči, protože mateřská škola byla za-
vřená. Vůbec ale nezahálely, poněvadž vzdělávání pro-
bíhalo v distanční formě. Se splněnými aktivitami, čin-
nostmi a úkoly, které dětem paní učitelka nachystala, 

se děti pochlubily prostřednictvím fotek, které jejich ro-
diče zaslali na třídní email. Pak už jsme čekali, zda le-
tos přijede Martin na bílém koni. Aby nám čekání rychleji 
uběhlo, zahráli jsme si na kováře, který koval podkovičky. 
Martina na bílém koni jsme se sice nedočkali, zato jsme 

Motýlci

Motýlci

Motýlci Kuřátka



12/2020     Sokolnický zpravodaj 

Advent ve školní družině
Advent je doba příprav, radosti a těšení. Pro děti je toto 

období obzvláště dlouhé a každá příležitost zkrátit si toto 
čekání přijde vhod. Školní družina proto s radostí využila 

příležitost a zapojila se do akce pořádané kulturním cen-
trem LÍPA.

VÁNOCE VE SVĚTĚ, tak zněl název této čtyřdílné ad-
ventní hry a byl příslibem k získání zajímavých informací 
spojených s vycházkou po obci. Za pomoci mapy jsme 
po čtyři odpoledne prošli všech 15 zastavení a dozvěděli 
se, jak to chodí v různých koutech světa o VÁNOCÍCH. 
Všechny otázky zveřejněné na webových stránkách děti 
zvládly odpovědět a otevřely všechny virtuální zámečky. 
Za odevzdání správných odpovědí dostaly malou od-
měnu. Už teď se těšíme na další týden. Moc děkujeme 
skřítkům i samotné LÍPĚ za skvěle připravenou pro-
cházku s herními zastaveními a samozřejmě za všechny 
jiné akce pořádané pro všechny kategorie spoluobčanů 
Sokolnic. 

PROTO VŠEM PŘEJEME VESELÉ VÁNOCE, ať jste 
kdekoliv.

MERRY CHRISTMAS, FROHE WEIHNACHTEN, JOYEUX 
NOËL, FELIZ NAVIDAD, BUON NATALE, С РОЖДЕСТВÓМ, 
VROLIJK KERSTFEEST ■
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se dočkali vyrábění z keramické hlíny… pššššt, bude to 
překvapení! Poslední listopadové dny jsme si povídali 
o zvířátkách a jejich přípravách na zimu a vyrobili jim pe-
líšky, aby se jim v zimě dobře odpočívalo…
●  Ve třídě „Kuřátek“ si děti osvojovaly poznatky a do-
vednosti k vykonávání jednotlivých činností v péči o ži-
votní prostředí s využitím různých přírodních i odpadních 
materiálů k rozvíjení dětské fantazie a tvořivosti. Sezná-
mily se s tříděním odpadu (sklo, papír, plasty). Na školní 
zahradě a při vycházkách děti pozorovaly změny v přírodě 
(barvy stromů, rostlin, sklizené zahrádky). S barevným 
podzimem se děti učily rozlišovat a pojmenovávat zá-

kladní barvy i barevné odstíny. Po první Adventní neděli 
se děti začaly připravovat na příchod Mikuláše do mateř-
ské školy. Z barevných papírů a vaty slepovaly Mikuláše, 
punčochy, andělíčky a čerty. Také se učily básničku a pís-
ničku, kterou budou přednášet Mikulášovi.

Kde se vzal, tu se vzal, 
Mikuláš pod okny stál.
V ruce velkou berličku,
na hlavě měl čepičku.
Z bílých vousů teplý šál,
takhle, děti, vypadal! ■

Kuřátka
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Jak jsme znovu učili on-line
Před pár měsíci začal školní rok a já jsem psal o tom, 

že vůbec nevíme, co nás letos čeká. S jistotou však už 
teď můžu říct, že jsme se opravdu nenudili.

Po počátečním rozkoukávání jsme celou školu rozdě-
lili na několik samostatných oddělení, izolovali jsme žáky 
různých stupňů či tříd, abychom předešli případnému za-
vření celé školy. 

Do toho přišlo nařízení shora a na druhém stupni se 
začaly střídat ročníky. Situace se ale začala zhoršovat na-
tolik, že po pouhých dvou dnech, 14. října 2020, začala 
opět distanční výuka. Z avizovaných dvou týdnů se škola 
zavřela na týdnů šest.

A učitelé, žáci i rodiče opět zahájili distanční vzdě-
lávání. Tentokrát již nebyli jen tak vhozeni do vody, 
ať plavou. Po jarních prvních pokusech jsme byli již 
lépe připraveni. Díky mimořádnému finančnímu pří-
spěvku jsme zajistili další vzdělávací software a poří-
dili notebooky a tablety pro učitele. Několik zařízení 
jsme zapůjčili i do rodin, které potřebovaly pomoc. Ve 
spolupráci s mobilním operátorem jsme v několika pří-
padech nabídli také bezplatné neomezené připojení  
k internetu.

Mohlo by se zdát, že vše tedy bylo bez problémů a fun-
govalo bez chyb.

Ovšem technika a programové vybavení je pouze 
jedna z několika částí celého systému. Hlavní tíhu celého  

on-line vyučování na svých bedrech nesli právě žáci, uči-
telé a rodiče.

Žáci opět museli úplně otočit své vzdělávací návyky, 
sami si hlídat časy on-line hodin, komunikovali výhradně 
přes počítače. Z řad školáků dolehlo toto opatření nejvíce 
na letošní prvňáčky. Zastihlo je v době, kdy se teprve se-
znamovali s písmenky, s psaním teprve začínali a ještě 
ani neznali všechny číslice. Velice těžce situace dopadla 
také na letošní deváťáky, kteří se teprve začali vzpama-
továvat z jarního přerušení výuky a letos, kdy před se-
bou mají první těžkou zkoušku v podobě přijímaček, je 
potkalo další období nejistoty.

U pedagogů byl patrný obrovský skok od jarního sezna-
mování s online výukou k sebejisté podzimní výuce často 
obohacované vlastními on-line materiály, kvízy, vlastními 
videonahrávkami na youtube či únikovými hrami.

K učitelům profesionálům se přidalo však také veliké 
množství dalších spolupracovníků. Jsou to ti, kterým patří 
obdiv a úcta největší. Jsou jimi rodiče, kteří byli nuceni 
ke svým mnoha povinnostem přibrat ještě učitelské po-
vinnosti. Ale zvládli to. Učitelé sice mají k dispozici dlou-
holeté zkušenosti, mnoho semestrů didaktiky, psycholo-
gie, pedagogiky, ale rodič je pro své dítě schopen udělat 
cokoliv. 

Vážení rodiče, děkujeme vám. Bez vás bychom byli na-
hraní. I toto uzavření škol ukázalo, že spolupráce školy 
a rodičů je to nejdůležitější, co nás dokáže posunout dál.

-Mgr. Tomáš Struška, ředitel ZŠ Sokolnice-
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„Advent je doba pokání, 
ale radostného!

Radost má v životě přirozeném i nadpřirozeném nesmír-
nou cenu. Radost je slunce, bez něhož nic neroste a vše 
záhy zakrní. Svět zítřka patří těm, kdo dovedou hlásat  
a dávat radost.
Největší umění je umění žít. A v tomto umění je nejcen-
nější – umět vidět a vytvářet pravou radost. Neotáčej 
jablíčko k sobě tou stranou, kde má skvrnu, ale tou, kde 
je hezké.
Budeš-li šířit radost, vše se k tobě sejde jako včely na 
květ. Budeš-li šířit smutek, všecko od tebe uteče. Tváříš-li 
se kysele, kdo tě má mít rád? “ Josef Hlouch

Uplynulý rok – to byl čas konat dobro, získat si zásluhy.
Dnes nás blaží každé vítězství nad sebou, sebezapření 
pokory, lásky.
Také nás bolí každá ztráta, prohra v boji o dokonalost, ale 
i to, že jsme málo vykonali.
Nedívejme se, čeho bychom se měli bát, ale hledejme, co 
bychom dobrého mohli vykonat.
Nemysleme na to, co opouštíme, čeho se vzdáváme, ale 
na to, co můžeme vykonat. -Věra Životská-
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Cukrovar Sokolnice
„Dětství i mládí jsem prožívala v domě mých rodičů 

s výhledem na rybník a cukrovar. Právě v těchto dnech 
končívala tzv. „kampaň“, doba, kdy vrcholilo zpracování 
cukrové řepy a spousta našich spoluobčanů, ale i z okol-
ních vesnic, pracovala i v trojsměnném provozu, aby bylo 
vše včas zpracováno a ukončeno.

Dírou v plotě jsem nosívala mému tatínkovi oběd, aby 
netrpěl hlady. Jezdil jako strojvůdce na „karolínce“ a do-
vážel z nádraží vagony cukrové řepy, aby zpět opět vozil 
řízky na nádraží. Celý podzim se postupně vršily haldy 
řepy na ploše tohoto závodu. A pak to začalo!!

Zmizely haldy řepy, přestal se ozývat rachot z vápenky, 
postupně se zbouraly všechny budovy, byl zbořen komín, 
který do té doby tvořil dominantu obce. Jediná vila, která 
stojí na okraji cukrovaru, obývaná převážně úředníky, 
ještě stojí.

Při pohledu na plochu cukrovaru zarostlou náletovými 
dřevinami a plevelem je mně smutno, určitě nejenom 
mně.“ (M. M.) 

Tolik vzpomínky. A teď historie. 
Cukrovar v Sokolnicích povstal na místě, kde stávala 

velká dietrichsteinská koželužna na výrobu kůže pode-
švové. Je podobně pravdě, že to bylo provedeno jen pou-
hým jejím přebudováním. Továrna tato byla vystavěna 
r. 1805 jako privilegovaná manufaktura, t. j. závod, který 
nebyl tehdejšími cechovními předpisy spoután, aneb jen 
nepatrně. V letech 1850tých, a snad již 1840tých však 
toto, dosud vzkvétající, odvětví u nás počalo trpěti konku-
rencí továren německých, belgických a nakonec i americ-
kých, které zmodernisováním vyráběly laciněji.

Z uvedeného lze vytušiti opětně nejen podnikatelský 
talent hr. Dietrichsteina, ale i jeho schopnost rychlého 
přeorientování, neboť se zdá, že ani tato krise kožař-
ského průmyslu nebyla bez vlivu na přeměnu sokolnické 
koželužny v cukrovar. ...

V sokolnickém cukrovaře, vybudovaném r. 1841, se 
zpracovalo již následujícího roku na 11.200 v. centů, tj. 

11.200 q řepy. Lze míti za to, že to byla jen řepa vypěsto-
vaná na pozemcích velkostatku. ...

Z těchto zachovaných písemných zpráv viděti, že první 
prací na jaře, bylo rovnání loňských řepných krechtů – 
„prizem“, načež koncem března až do poloviny května 
byla prováděna orba a po povláčení se vysévala řepná 
semena – „Rübensamen gelegt“, – zřejmě sadba pod 
motyčku, do špetek, kladených do rýh zhotovených mar-
kéry, lidově mangáry zvanými. ...

Řepa byla po dlouhou řadu roků pěstována převahou 
na humosních, vypuštěných rybnících. Byl to zejména 
rybník v Kobylnicích, složený tehdy z 9 různě velikých, po-
stupně příkopem odvodněných parcel, majících celkem 
278 měříc. Rybníky ty byly asi přímo pro pěstování řepy 
vypuštěny a v pole přeměněny. ...

(Roku 1805 kobylnické rybníky ještě byly. Mnohý ruský 
voják armády Przybyszewského, který se až sem probil, 
našel v nich prý v zoufalé situaci chladnou prosincovou 
lázeň, a obyvatelstvo strachem z domu nevycházející, sly-
šelo dlouho zoufalé výkřiky z kalných jeho vod.)

Pavel Štěpánek: „Z dějin pěstování řepy na Velkostatku 
sokolnicko-blažovském“ k stoletému jubileu trvání sokol-
nického cukrovaru 1841–1941.

Sňatkem hraběte Vladimír Mittrovského s dcerou hra-
běte Dietrichsteina v r. 1844 přešel cukrovar do majetku 
rodiny Mittrovských. Původně se vyráběl pouze surový 
cukr, voda Zlatého potoka obstarávala zpočátku pohon 
strojů. V roce 1847 bylo rozšířeno zařízení cukrovaru o je-
den žentour a provoz se zvětšoval – pracovalo se ve dne 
i v noci. Rozvoj cukrovaru rok od roku pokračoval.

Kromě výroby surového cukru byla v r. 1871 zřízena 
i výroba rafinády. Bílý cukr – písek se vyráběl za velmi ztí-
žených podmínek, a proto byla v r. 1879 výroba rafinády 
zrušena a od té doby se vyráběl pouze cukr surový.

Hrabě Mittrovský vedl cukrovar ve vlastní režii až 
do roku 1896, kdy se rozhodl, že jej pronajme. Již v té 
době projevili zájem o pronájem cukrovaru rolníci z blíz-
kého okolí Sokolnic. Neměli však v jednání o pronájem 
úspěch – hrabě Mittrovský pronajal cukrovar na dobu 

20 let firmě Offermann a spol. My-
šlenka pokrokových rolníků na zís-
kání cukrovaru do vlastních rukou 
je neopustila a přední rolníci Fran-
tišek Dvořák a František Sekanina 
ze Sokolnic, jakož i Alois Barták 
z Telnice navázali přímé jednání 
s hrabětem Mittrovským o pronájem 
cukrovaru. Při několikerém jednání 
projevil hrabě Mittrovský pochyb-
nosti o finančním zajištění a mluvčím 
oznámil, že uzavře nájemní smlouvu 
s financující bankou a nebude mít 
námitky proti podnájmu cukrovaru 
nově utvářející se akciové společ-
nosti „Rolnický akciový cukrovar  
v Sokolnicích.“ ...

Po těchto přípravných jednáních 
se konala dne 30. prosince 1913 Zadní brána, pohled od sochy sv. Jana u SSO
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ustavující valná hromada. Byl zvolen dvacetičlenný výbor, 
v jehož čele stál ve funkci předsedy František Dvořák, 
rolník ze Sokolnic. Nově utvořená rolnická akciová spo-
lečnost vydala 2000 akcií o nominální hodnotě K 200,-- 
za kus. Akcie byly vázány povinnou dodávkou 150 q cuk-
rovky na jednu akcii.

Dne 1. dubna 1916 převzala rolnická společnost cuk-
rovar do své správy od dosavadního nájemce – firmy Of-
fermann a spol. – a tím byla usilovná práce rolníků Dvo-
řáka, Sekaniny a Bartáka korunována úspěchem.

První starostí akciové společnosti bylo postavit ještě 
před zahájením kampaně 1916/17 vlečnou kolejovou 
dráhu z cukrovaru do železniční stanice Sokolnice v délce 
1,5 km, aby byl též zajištěn přísun cukrovky ke zpraco-
vání i ze vzdálenějších míst. Stavba vlečky byla zadána 
filiálce berlínské firmy Orenstein & Koppel. Důležitou roli 
při zadávání stavby hrála lokomotiva, kterou žádná z do-
mácích firem nemohla dodat dříve než do jednoho roku. 
Jedině firma Orenstein & Koppel mohla lokomotivu dodat 
do dvou měsíců s podmínkou, že jí bude zadána i stavba 
vlečky.

Po vzniku samostatného československého státu 
v r. 1918 celkový rozvoj rolnické společnosti úspěšně po-
kračoval a důvěra rolníků v podnik se zvyšovala.

Při osvobozovacích bojích v Sokolnicích dne 24. dubna 
1945 byl cukrovar ustupující německou armádou zapá-
len a z velké části zničen. Po osvobození s velkou oběta-
vostí a nadšením všech zaměstnanců byly zahájeny od-
klizovací práce. Cukrovar se podařilo přes značné potíže 
vybudovat a rekonstruovat tak, že první kampaň mohla 
být zahájena v r. 1947. Rok 1947 se bohužel vyznačoval 

katastrofálním suchem a byly oprávněné obavy, že cuk-
rovar nebude mít v této kampani dostatek vody. Důmy-
slným zřízením umělé přehrady v korytě Zlatého potoka  
v Bažantnici a další výstavbou přehrady u filtračních polí, 
dále pak stálým přítokem vody z pramenů Zlatého potoka 
podařilo se dosáhnout přítoku 30 vteřin. litrů potřebné 
vody pro provoz závodu při maximálním denním zpraco-
vání 8000 q řepy.

Za zmínku stojí, že od r. 1928 byly ekonomickou sou-
částí cukrovaru dvory Vladimírov a Ovčírna. V tehdejší 
době byly dvory dobrým přínosem pro hospodaření cuk-
rovaru a příznivě ovlivňovaly jeho finanční výsledky, a to 
i přesto, že v r. 1928 vyhořela na dvoře Vladimírov kůlna 
na uskladnění hospodářských strojů a část stodol v délce 
31 m. Za válečných událostí v dubnu 1945 utrpěly oba 
dvory velké ztráty hlavně na dobytku, a polní práce byly 
velmi ztíženy pro nedostatek pracovních sil a potahů. 
Na dvoře Vladimírov, který byl bez elektrického proudu, 
byla v roce 1949 provedena rozsáhlá elektrifikace. Další 
zajímavostí je, že cukrovar měl vlastní závodní zdravotní 
pojišťovnu a fond zaopatření ve stáří. Cukrovar se stal 
součástí meziměstského telefonního styku na trase Ví-
deň-Sokolnice, která představovala se svými 160 km 
tehdy nejdelší telefonní linku Rakouska.

Cukrovar prošel mnoha modernizacemi a změnami, 
k největší modernizaci došlo v r. 1963. Sokolnický  

Splavy a vápenka
Tištěná pohlednice s cukrovarem a vilou pro zaměstnance
(pravděpodobně nejstarší dochovaný pohled na budovy)
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cukrovar se řadil mezi nejmodernější surovárny v celé 
republice. V důsledku tradiční kvalitní výroby byl surový 
cukr exportován také do Rakouska a Itálie. 

Listopadové události v roce 1989 a tím následné 
vzniklé změny politicko-ekonomických poměrů velmi ne-
gativně zasáhly a ovlivnily další poměry a situaci cukro-
varu. Jak se později ukázalo, přímo osudově.

V druhé polovině roku 1990 oslavil cukrovar v Sokolni-
cích jubileum 150 let svého trvání. Vlastní oslava nebyla 
adekvátní tomuto významnému jubileu a byla pozname-
nána celkovou atmosférou a děním nejistoty a předtuchy 
o další existenci cukrovaru. Různé osobní a podnikatelské 
zájmy, názorová neshoda a absolutní nezájem kompe-
tentních míst, to vše bylo rozhodující pro zastavení další 

výroby a provozu a jeho konečnou 
likvidaci. Po stopadesátiletém trvání 
a provozu cukrovaru byla provedena 
v průběhu let 1991, 1992 až do po-
loviny r. 1993 demontáž a likvidace, 
zařízení převážně odprodáno do ji-
ných cukrovarů a nástupnické firmě. 
Byla tak opět zlikvidována malá 
součást z té velké, tradiční a ná-
rodohospodářsky významné sou- 
části – cukrovarnického průmyslu. 
Jeho ekonomický přínos spočíval 
především v tom, že zpracovával do-
mácí surovinu – řepu, a že pro vlastní 
výrobu cukru nepotřeboval téměř do-
vážené hmoty. Nehledě k tomu, že 
poskytoval jistotu a obživu určitému 
okruhu jak občanů místních, tak 
z okolí. 

Za 150 let trvání cukrovaru pro-
šel jeho provozem nespočetný počet 
pracovníků všech kategorií mnoha 
generací. Proto je povinností vyzved-
nout vysokou pracovní morálku a po-
ctivost všech bez rozdílu. Přistupo-
vali k práci s pocitem odpovědnosti, 
i když často za ztížených pracovních 
podmínek. Prožili mnohé radosti 
i mnohá zklamání, ale zůstali vždy 
dobrými a věrnými cukrovarníky. Bo-
hužel těm posledním osud určil být 
bezmocnými svědky likvidace cukro-
varu v Sokolnicích. 

Za použití osobních vzpomínek paní 
Miroslavy Mifkové, publikace Čer-
mák L., Kaniová M., Fojtl O. Stotři-
cetileté výročí cukrovaru Sokolnice 
1840–1970 vč. dodatku z r. 1993 
a dalších pro Sokolnický zpravodaj 
zpracovala Jitka Čermáková ■

Napravo od budovy je vysoká skládka řepy

Tragická podívaná na vypálený cukrovar po konci druhé světové války

MAS slavkovské bojiště chystá regionální značku 
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště se snaží 

dlouhodobě podporovat místní podnikatele, jednak zpra-
cováním výzev z Programu rozvoje venkova nebo vlast-
ními projekty, např. propagací místních řemeslníků v „Ka-
talogu řemeslné výroby“. 

Na jaře letošního roku spustila MAS provoz nového 
webu www.slavkovsketrziste.cz a facebookový profil www.

facebook.com/Slavkovsketrziste, kde shromažďuje aktu-
ální nabídku produktů a služeb na území MAS Slavkovské 
bojiště. V nabídce jsou kromě místních potravin a nápojů 
(např. z farem, pivovarů, vinařů) i zastoupení restaurací, 
řemeslníků, masérů, služeb fotografů. V současné době 
rozšiřujeme portál Slavkovské tržiště o objednávkový for-
mulář, který urychlí spojení mezi „trhovcem“ a kupujícím. 
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Další připravovanou aktivitou je založení regionální 
značky, kterou chceme podpořit to nejlepší a originální 
z naší oblasti a samozřejmě tím i místní ekonomiku 
v současné nelehké situaci. Regionální značka zvidi-
telní náš region, může být udělena řemeslným výrobkům 
a uměleckým dílům (např. výrobky ze dřeva, slaměné 
ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, papírové obaly, 
upomínkové předměty, nábytek), potravinám a zeměděl-
ským produktům (např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, 
obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje, med), přírodním 
produktům (např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty 
z rostlin pro kosmetické účely, rákos). Značka může za-
hrnovat také služby v cestovním ruchu (ubytovací a stra-
vovací zařízení) a „zážitky“, tj. specificky zaměřené služby 
nebo typické akce.

Regionální značku chystáme ve spolupráci s Asociací 
regionálních značek, která aktuálně zaštituje 27 regio-
nálních značek na celém území ČR. Pro zájemce bude 
hned po novém roce uspořádáno setkání, kde budou dis-
kutovány podmínky získání certifikátu. Dále pro zeměděl-
ské i nezemědělské podnikatele chystáme školení v ob-
lasti legislativy, účetnictví, public relations včetně exkurzí 
za příklady dobré praxe. Pro ty, kteří mají sen začít podni-
kat a neví čím začít, chystáme cyklus základních školení, 
který jim může pomoci, jakým směrem se vydat, co řešit 
a krok po kroku je provést systémem založení a adminis-
trace jejich budoucího projektu. Aktuální informace k plá-
novaným aktivitám najdete na www.slavkovskebojiste.cz.
Děkujeme všem členům a příznivcům za podporu a pře-
jeme klidné vánoční svátky a úspěšný vstup do Nového 
roku 2021. -Mgr. Hana Tomanová

Manažerka MAS Slavkovské bojiště-

Jak se na Vánoce dívali v roce 1902
Mám před sebou noviny Právo lidu z 29. prosince roku 

1902 a čtu v nich trochu pesimistický článek o Vánocích. 
Přestože je článek 118 roků starý a mým čtyřem praro-
dičům bylo v té době kolem pěti roků a já se jich nikdy 
nezeptal, co dostávali k Vánocům, to, co se v něm píše, 
se něčím podobá i Vánocům dnešním. 

„Je po svátcích vánočních. Jedni je odstonali pořádnou 
kocovinou, jiní dosud léčí zkažený žaludek a opět jiní, 
a těch je asi nejvíce, mají hlavy plné bolení jak zaplatí 
dluhy, jež si neobyčejnými výdaji způsobili.

Někteří se radují z dárků, mnozí se zase zlobí, že málo 
dostali, že byli ve svém očekávání zklamáni.

Obchodníci bědují, že letos málo vydělali, hostinští na-
říkají, že měli hostince prázdné, pekaři hubují, že hospo-
dyně by si všechno nejraději napekly samy, řezníci hro-
mují, že pro ryby prodali málo masa a rybáři říkají, že lidé 
by chtěli ryby zadarmo.

Všichni dohromady jsou ale rádi, že je konečně po 
těch svátcích. Člověk z nich nic nemá, leč hodně práce  
a k tomu ještě různých mrzutostí.

Považte jen co se taková hospodyně nasmejčí, naběhá 
a nastará, nakuchtí a napachtí, než všechno připraví 
a za dva dny se to všechno sní a nádobí zamaže a co  
z toho?“

Poslední odstavec je to, co mají všechny Vánoce spo-
lečné, příprava oslav Vánoc a jejich průběh, starost o to, 
aby vše proběhlo dobře, aby nic nechybělo, na nic se ne-
zapomnělo, všeho byl dostatek a ještě k tomu aby bylo 
všude čisto, tak to je hlavně největší zásluha žen, kterým 
za to vše patří velké poděkování.  -Jan Fojtl-

Zprávy z rady
●  Rozpočet obce na rok 2021
Rada projednala návrh rozpočtu na rok 2021. Rada se 
shodla na dalších úpravách výdajové stránky a odsou-
hlasila konečnou podobu návrhu rozpočtu, který bude 
předložen zastupitelstvu obce k projednání a schválení. 
Uložila starostovi předložit návrh rozpočtu nejbližšímu za-
sedání zastupitelstva obce. 
●  Rekonstrukce ul. Niva – dotace
Obec má možnost získat dotaci na stavbu „Ulice Niva – 
Sokolnice – rekonstrukce“. K podání žádosti na MMR je 
třeba zpracovat příslušné podklady. Tyto by pro naši obec 
administrovala spol. HANDL s.r.o. 
RO schválila předloženou cenovou nabídku spol. HANDL 
s.r.o., Uhřice 10, 683 33 Nesovice, IČO: 27708047 sou-
visející s přípravou a podáním žádosti o dotaci na stavbu 
„Ulice Niva – Sokolnice – rekonstrukce“.
●  Rekonstrukce povrchu ul. Tuřanská
RO dlouhodobě sleduje neutěšený stav povrchu komu-
nikace ul. Tuřanská, který byl v minulosti opakovaně 
udržován lokálními opravami. Tyto však z dlouhodobého 
hlediska nebyly funkčním řešení. Z tohoto důvodu rada 
zvažuje rekonstrukci kompletního povrchu komunikace  
v celé délce této ulice. 

RO uložila starostovi vyžádat minimálně tři cenové na-
bídky na rekonstrukci povrchu ulice Tuřanská a předložit 
je radě k projednání.
●  Nákup sekačky pro pracovníky obce
Starosta požádal RO o zvážení nákupu sekačky na trávu. 
Navrhuje zakoupení „rideru“, který nemá tak velký po-
loměr otáčení jako traktor. Obrovskou výhodou tohoto 
stroje je, že žací ústrojí má tři nože, takže se seče plocha 
většinou jednou, nikoliv opakovaně (pokud není tráva 
moc vysoká). Ke stroji se dá postupně dokoupit i mnoho 
příslušenství (např. zametací kartáč s košem, sněhová 
radlice, sypač apod.) a tím prodloužit sezónu použití 
stroje. Cena tohoto stroje včetně žacího ústrojí se pohy-
buje okolo 300.000 Kč. 
RO schválila nákup sekačky na trávu (rideru) včetně 
žacího ústrojí a případného příslušenství v ceně do 
300.000 Kč. 
●  Pronájem hrobových míst
RO byl předložen aktualizovaný ceník za pronájem hro-
bových míst na místním hřbitově. RO schvaluje aktua-
lizovaný ceník za pronájem hrobových míst na hřbitově  
v Sokolnicích s účinností od 1. ledna 2021. 
RO uložila místostarostce zveřejnit aktualizovaný ceník 
na webových stránkách obce i prostřednictvím Sokolnic-
kého zpravodaje. 
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●  Náhrada škody v důsledku nesprávného 
úředního postupu

Obec Sokolnice obdržela od Ministerstva pro místní roz-
voj ČR výzvu k úhradě škody způsobené nesprávným 
úředním postupem Obecního úřadu Sokolnice, staveb-
ního úřadu, kterého se tento úřad dopustil tím, že vydal  
v roce 2006 obsahově nesprávné vyjádření ve věci zá-
měru stavby „Dekontaminační plochy v k.ú. Měnín“. 
RO vzala na vědomí výzvu k úhradě škody způsobené 
nesprávným úředním postupem Obecního úřadu Sokol-
nice, stavebního úřadu, od Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR. Uložila starostovi uplatnit náhradu škody prostřed-
nictvím pojišťovny a informovat Ministerstvo pro místní 
rozvoj o postupu ve věci. 
●  Smlouva o uložení věci
Obec na podzim letošního roku zakoupila u společnosti 
Bonita Group Service s.r.o., dětské pískoviště. Toto písko-
viště bude umístěno na dětském hřišti na ul. Průchodní 
(vedle bývalé Restaurace U Husara). Vzhledem k sou-
časným klimatickým podmínkám se rada dohodla se 
spol. Bonita Group Service s.r.o. na uložení pískoviště ve 
skladu společnosti a instalaci v jarních měsících příštího 
roku. 
RO odsouhlasila text a uzavření smlouvy o uložení věci 
mezi obcí Sokolnice a spol. Bonita Group Service s.r.o., 
664 24 Drásov 583, IČO: 27738795. 
●  Oprava komunikace v ul. Ulička
V souvislosti s realizací opravy komunikace v ul. Ulička 
a komunikace navazující na cyklostezku (u garáží smě-
rem od ulice Komenského) byl radě předložen dodatek 
č. 1 smlouvy o dílo, kterým se předmět díla rozšiřuje 
o opravu chodníku před částí rodinných domů v této ulici. 
RO schválila text a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo 
na opravu chodníku před částí rodinných domů v ulici 
Ulička se spol. M-Silnice, a.s., Pardubice a uložila sta-
rostovi nejpozději do 20. listopadu 2020 tento dodatek 
smlouvy o dílo podepsat. 
●  Oprava komunikace ul. Topolka (u garáží)
Obec si vyžádala cenovou nabídku (dále jen „CN“) na 
opravu komunikace v ulici Topolka, před garážemi (poze-
mek p.č. 514/1). 
RO schválila předloženou CN na opravu komunikace 
v ulici Topolka, před garážemi a uložila paní Hrdličkové 
nejpozději do 20. listopadu 2020 vyhotovit objednávku 
dle předložené CN a zaslat ji zástupci spol. M-Silnice, a.s. 
●  Odměny členům SPOZ
Radě obce byl předložen návrh na finanční ocenění členů 
SPOZ Sokolnice.
RO schválila uzavření DPP se členy SPOZ Sokolnice dle 
návrhu.
●  BROJAN STAV s.r.o. – exekuční titul
RO na své schůzi dne 25. června 2020 schválila na zá-
kladě žádosti SÚ Sokolnice objednání realizace exekuce 
na nepeněžitá plnění týkající se zabezpečení stavby proti 
vniknutí osob, zabezpečení stavby tak, aby neohrožovala 
okolí a zabezpečení stavby proti pronikání srážkových do 
sousední stavby. Exekutorský úřad Brno – město, soudní 
exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš, vydal dne 9. září 2020 
exekuční příkaz k provedení exekuce provedením prací 

a výkonů. Nyní žádá obec o sdělení, zda došlo ze strany 
povinného k dobrovolnému splnění stanovených povin-
ností a kdo zajistí potřebné stavební práce. 
RO vzala na vědomí žádost Exekutorského úřadu Brno – 
město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše. RO 
schválila, aby potřebné práce zajistil u třetí osoby soudní 
exekutor s tím, že obec složí soudnímu exekutorovi odpo-
vídající zálohy na další úkony prováděné ve věci. 
●  Stanovení výše poplatku za komunální odpad
RO se seznámila s výší nákladů za komunální odpad v le-
tošním roce. 
RO vzala na vědomí, že pro rok 2021 se výše poplatku 
měnit nebude, tento zůstane stanoven na částce 600 Kč 
za osobu. 
●  Servis a údržba VO v obci
V poslední době se množí stížnosti občanů na opravy 
a údržbu VO v obci. Údržbu a servis VO v obci zajišťuje 
spol. ENERGPRO s.r.o. na základě smlouvy o dílo uza-
vřené v roce 2015. 
RO odsouhlasila, aby starosta obce předložil min. tři ce-
nové nabídky na zajištění údržby a servisu VO naší obce 
do budoucna. 
●  Nadstandard IDS JMK
Obec Sokolnice přispívá již několik let na nadstandard 
IDS JMK, kterým je autobus z Brna, (s odjezdem v 1,30 h, 
v pátek a sobotu), linka N95, spoj číslo 4013 – tzv. „fla-
mendr“ a dále obec přispívá na večerní spoj N95 (s od-
jezdem ve 23.30 z Brna). Částka nadstandardu pro naši 
obec na příští rok činí 91.816 Kč. 
RO schválila poskytování služby nadstandardního 
spoje noční autobusové linky pro rok 2021 za částku 
91.816 Kč.
●  Daňové příjmy za I.–XI./2020
RO byla předložena přehledná tabulka s daňovými příjmy 
obce za jedenáct měsíců roku 2020. Příjmová stránka 
rozpočtu je plněna na 92,34 %.
●  Revizní prohlídka mostu na ul. Zámecká
Obec nechala v souladu s příslušnou legislativou zpraco-
vat v letošním roce u spol. VIAPONT, s.r.o., Brno, periodic-
kou prohlídku mostních objektů. V návaznosti na to byla 
RO předložena revizní prohlídka mostu na ul. Zámecká. 
Výsledkem revizní prohlídky je návrh na zahájení pří-
pravných prací na rekonstrukci mostu, neboť tento není 
v úplně nejlepším stavebně technickém stavu. 
RO schválila zpracování studie rekonstrukce mostního 
objektu na ul. Zámecká a uložila místostarostce požá-
dat spol. VIAPONT, s.r.o., o předložení cenové nabídky 
na zpracování studie rekonstrukce mostního objektu na 
ulici Zámecká. 
●  SoD na zpracování PD rekonstrukce ul. Pod Stráží
RO byl předložen návrh smlouvy o dílo (dále jen SoD) pro 
zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) pro 
akci „Rekonstrukce ulice Pod Stráží“ ve stupni pro vy-
dání společného povolení (DUSP) a pro provádění stavby 
(PDPR) v rozsahu, který vyplývá z veřejného projednání 
s občany obce, konaného dne 15. června 2020.
RO schválila text a uzavření SoD na zpracování PD pro 
akci „Rekonstrukce ulice Pod Stráží“ mezi obcí a spol. 
VIAPONT, s.r.o. Brno. -OÚ-
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Provozní řád cyklostezky CS Šlapanicko
Pro provoz na cyklostezce platí v plném rozsahu ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
zákona č. 361/2000 Sb., silniční zákon a zákona č. 411/2005 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vše 
v platném znění.

Provozovatel cyklostezky: 
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
IČ: 04379322

Umístění cyklostezky:  
Brno-Slatina–Šlapanice, 
Ponětovice–Kobylnice, 
Kobylnice–Sokolnice, 
Sokolnice–Telnice.

1. Komunikaci mohou užívat chodci, cyklisté, osoby na 
kolečkových bruslích, koloběžky, kolečkové běžky, 
osoby s dětskými kočárky, invalidní vozíky, elektro-
kola a podobně. Děti do 6 let mohou užívat cyklo-
stezku pouze v doprovodu rodičů. Cyklostezka není 
určena jako tréninková dráha sportovců.

2. Cyklostezka je výhradně určena pro bezmotorovou 
dopravu. Výjimku tvoří vozidla složek integrovaného 
záchranného systému, vozidla s povolením od obec-
ního úřadu v daném katastrálním území a vozidla 
údržby Povodí Moravy s.p. v místech, kde cyklostezka 
probíhá po břehu vodního toku. Vjezd je umožněn 
v souladu s místním dopravním značením.

3. V případě oprav, rekonstrukce hrází a úprav vodního 
toku, popř. jiných činností souvisejících se správou 
toku, může být provoz na stezce bez náhrady na 
potřebnou dobu omezen nebo přerušen. Konkrétní 
osoba oprávněná k přerušení provozu na stezce 
je za Povodí Moravy, s.p., provoz Brno, Ing. Robert 
Spousta.

4. Mosty přes vodní toky byly navrženy pro pěší a cyk-
listy, ne pro motorovou dopravu.

5. Uživatel cyklostezky je povinen dodržovat pravidla sil-
ničního provozu a být ohleduplný k dalším uživatelům.

6. Uživatel cyklostezky se pohybuje po cyklostezce na 
vlastní nebezpečí. V případě úrazu či nehody zodpo-
vídá za vzniklé škody na zdraví i na majetku ten, kdo 
nehodu způsobil.

7. Cyklostezka je obousměrná, cyklisté, chodci, brus-
laři i ostatní uživatelé jsou povinni chodit nebo jezdit 
vpravo ve směru jízdy. Předjíždí se vlevo. 

8. Provozní doba stezky je nepřetržitá.

9. Uživatel cyklostezky nesmí po sobě zanechávat na 
cyklostezce i v jejím okolí odpadky a nesmí ničit mo-
biliář (lavičky, infopanely, zábradlí apod.), rušit zvěř, 
ptactvo i ostatní návštěvníky cyklostezky hlučným 
chováním (nevhodná hlasitá hudba, křik), dále je 
zakázáno zakládat otevřené ohně a vytvářet jakéko-
liv překážky pro plynulý a bezpečný provoz pozemní 
komunikace.

10. Výslovně je zakázán vjezd jezdcům na koních nebo 
koňských či psích potahů. V úsecích stezky pro 
chodce a cyklisty má držitel psa povinnost mít jej na  
vodítku.

11. Za údržbu jednotlivých úseků cyklostezek a mostů 
přes vodní toky zodpovídá DSO Šlapanicko ve spo-
lupráci s obcemi v daném katastrálním území, a to 
zejména za úklid komunikace včetně 1 m po obou 
stranách (sečení porostů, úklid odpadků, odstraňo-
vání větví dřevin zasahujících do komunikace z okol-
ních porostů a ohrožujících provoz na cyklostezce, 
případně naplavený materiál, pevnost zábradlí atd.)
S odstraněným materiálem bude nakládáno v sou-
ladu s právními předpisy, tzn. nebude odstraňován 
do vodního toku.

12. V případě zjištění závady či poškození cyklostezky, 
lze toto nahlásit na Dobrovolný svazek obcí Šlapa-
nicko, tel. v pracovní dny 533 304 213, nebo e-mail: 
info@dsoslapanicko.cz

Důležité kontakty: Hasiči   150
   Záchranná služba 155
   Policie ČR  158
   SOS    112

Datum schválení:  16. 9. 2020

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Opuštěná 9/2
656 70 Brno
IČ: 04379322

Pronájem hrobového místa na hřbitově v Sokolnicích 
Jedno staré přísloví praví: „Řekni mi, jak se staráš o své 
mrtvé, a já ti řeknu, k jaké civilizaci náležíš.“ Otázky po-
hřbívání zemřelých jsou staré jako lidstvo samo. Každá 
společnost podle míry své kulturní úrovně a vzdělanosti 
projevovala úctu ke svým blízkým zemřelým nejen při po-
hřebním obřadu, ale i při péči a pozornosti místům jejich 
posledního odpočinku – hřbitovům. 

Dne 1. srpna 2020 nabyl účinnosti nový Řád veřejného 
pohřebiště obce Sokolnice, který je zveřejněn na webo-
vých stránkách obce a je vyvěšen na hřbitově. 
Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy 
o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozova-
telem pohřebiště a nájemcem. Smlouva o nájmu musí 
mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu  
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Rozvoj místního hřbitova 
Provozovatelem hřbitova (veřejného 
pohřebiště) v Sokolnicích je obec. 
V prvním dubnovém týdnu letošního 
roku byly zahájeny práce na opravě 
obvodové zdi hřbitova, následovala 
oprava fasády márnice (včetně do-
plnění svislé hydroizolace a výměny 
3 ks oken v její zadní části), oprava 
chodníků, výměna všech záhono-
vých obrubníků oddělujících mlatové 
cesty od travnatých ploch, oprava 
chodníků (včetně uložení chráni-
ček pro budoucí osvětlení hřbitova) 
a oprava štětových cest. Koncem mě- 
síce listopadu byla dokončena vý-
stavba kolumbária. V těchto dnech 
se dokončují práce na rozšíření pro-
storů pro hrobová místa. 
Celkové náklady na rozvoj místního 
hřbitova v letošním roce dosáhly 
výše 1.262.000 Kč. Ve vhodném  
agrotechnickém termínu budou ještě 
doplněny výsadby stromů a keřů. ■

hrobového místa, jeho rozměry, výši nájemného a výši úhrady za služby spo-
jené s nájmem.  
Na pohřebišti jsou poskytovány základní služby – nájem hrobového místa pro 
hroby a hrobky, nájem hrobového místa pro uložení lidských ostatků v urnách 
a nájem místa pro uložení uren s lidskými ostatky v kolumbáriu.
Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí mohou být na tomto veřejném po-
hřebišti pohřbeni, ale pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště.
Od 1. ledna 2021 nabývá účinnosti nový ceník nájmu hrobových míst a ná-
jmu kolumbární schránky pro veřejné pohřebiště v Sokolnicích.
Cena za nájem hrobového místa a kolumbární schránky je tvořena nájmem 
pozemku nebo schránky a službami s nájmem spojených a je vždy předmě-
tem Smlouvy o nájmu hrobového místa nebo kolumbární schránky. Cena za 
nájem je splatná jednorázově, předem, na dobu 10 let.
Nájem hrobového místa včetně služeb spojených s nájmem činí 450 Kč za 
m2 na 10 let.
Hrobové místo (dvojhrob) – rozměr 3 m × 2,95 m = 9 m2 (zaokrouhleno na 
0,5 m2). Cena za pronájem činí 4.050 Kč/10 let.
Hrobové místo (jednohrob) – rozměr 3 m × 1,5 m = 4,5 m2. Cena za proná-
jem činí 2.025 Kč/10 let.
Urnový hrob – rozměr 1,5 m × 1,2 m = 2,0 m2 (zaokrouhleno na 0,5 m2). 
Cena za pronájem činí 900 Kč/10 let.
Nájem kolumbární schránky činí 2.000 Kč/10 let.
Podle nového ceníku budou uzavírány nové nájemní smlouvy, kterým skončí 
platnost k 31. prosince 2020 a dále. Nájemní smlouvy, které byly uzavřeny do 
31. prosince 2020, zůstávají v platnosti. ■

Pro malé čtenáře
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Třídíme použitý olej
Vánoční období je neodmyslitelně spojeno s výborným 
jídlem. Ať už na štědrovečerní tabuli smažíte rybu, kuře 
nebo bílé klobásky, jistě při tom spotřebujete nemalé 
množství oleje či tuku. Ve fritéze nebo na pánvi ho každo-
ročně použijeme několik litrů a pak přemýšlíme co s ním. 
Do odpadkového koše? Do toalety? Správná odpověď je 
za c). DO kontejneru na sběr oleje! V naší obci se nachází 
popelnice určené po sběr použitých jedlých olejů  
a tuků. Ať už tedy použijete olej nebo sádlo, od-
neste tuk do popelnice. Je to skutečně jednoduché, 
olej slijete do plastové lahve a až půjdete vyhodit 
balicí papíry od dárečků, vezměte plnou láhev s se-
bou. Svou nejbližší popelnici najdete na Sběrném 
dvoře v Sokolnicích. 

Proč je vlastně užitečné olej třídit? Jednak zabráníte 
ucpání odpadů v domácnosti, stejně jako ucpání celých 
kanalizačních sítí. Vánoce jsou pro čističky odpadních 
vod náročné období, protože kromě vody přitéká také 
obrovské množství olejů a tuků, které ztěžují správné 
přečištění vody. Náklady na čištění odpadních sítí by se 
mohly lépe využít jinde. Jedlé tuky a oleje se recyklací 
také stávají hodnotnou surovinou pro výrobu biopaliv  
2. generace a letadlového paliva. -Trafin Oil-

Tak, jak předpověděli meteorologové, probudili jsme 
se ve čtvrtek 3. prosince 2020 do bílého rána. Děti měly 
velkou radost, dospělí obavu o cestu do zaměstnání. 
Zimní údržbu místních a účelových komunikací v majetku 
obce zajišťuje obec a bude probíhat ve stejném rozsahu 
jako v minulých letech. Komunikace v obci jsou rozděleny 
podle důležitosti do pořadí, kdy v prvním pořadí jsou od-
klízeny komunikace, po kterých jezdí autobusy linky 151, 
v druhém pořadí následuje úklid ostatních místních ko-
munikací v obci a ve třetím pořadí následuje úklid méně 
významných ostatních komunikací (např. plocha před 
SSO, parkovací plochy u hřbitova a za bytovými domy na 
ul. Nová, bývalá kasárna na ul. Polní). Shrnování sněhu 
na místních komunikacích má obec smluvně zajištěno 
s panem Jiřím Dvořáčkem z Prace.

Shrnování a posyp chodníků a posyp komunikací v obci 
provádí firma pana Petra Gottvalda z Vyškova. Úklid chod-
níků a autobusových zastávek a veřejných prostranství 
v centru obce zajišťují zaměstnanci obce.

Tímto chceme poděkovat všem občanům, kteří obecní 
chodníky před svými nemovitostmi stále udržují tak, jak 

Zimní údržba komunikací



12/2020     Sokolnický zpravodaj 

Sokolnice a druhá vlna Covid-19
1. září 2020 bylo možné všude na 
škole cítit radostné očekávání věcí 
příštích. Učitelé byli rádi, že mohou 
znovu učit. Z žáků čišel mladistvý op-
timismus, a světe div se, radost, že 
po nucené přestávce uvidí kamarády 
i učitele. Ve škole jsme již o prázd-
ninách provedli analýzu dopadu jar-
ního výpadku výuky a naplánovali 

jeho odstranění. Kantoři vysvětlovali, 
procvičovali a opakovali látku, kterou 
ne všichni zvládli distanční formou 
(úkoly dostávali elektronicky).
Naše radost ovšem neměla dlou-
hého trvání. Přišla druhá vlna a škola 
se opět zavřela. Znovu jsme řešili, 
jak minimalizovat dopady uzavření. 
Vytvořili jsme nový rozvrh vyučo-

vání pro výuku na dálku – distanční 
formu. Diskutovali jsme a zvažovali, 
kolik hodin budeme realizovat on-
line, kdy je žák přes obrazovku počí-
tače spojen s vyučujícím i spolužáky 
a může bezprostředně reagovat na 
nejasnosti v probírané látce, zadá-
vaných úkolech a podobně (musí ale 
celou dobu sedět u počítače a hledět  
na obrazovku). Také jaká část výuky 
bude na dálku, kdy žák si sám vy-
bere čas, kdy úkol zpracuje – musí 
se samozřejmě vejít do zadaného 
časového pásma. Nakonec jsme 
v průměru do rozvrhu zařadili z dů-
vodu efektivity, ale i zdravotního hle-
diska, tři hodiny on-line výuky denně. 
Jako platformu jsme použili Google 
Meet a pro odborný výcvik Microsoft 
Teams. Ostatní výuka byla vedena 
přes Google Classroom.
Distančně jsme uspořádali i rodi-
čovské schůzky a účast překonala 
nejsmělejší očekávání. Pozitivní byly  
i ohlasy z řad rodičů. Zákonní zá-
stupci byli jednak potěšeni, že 
i oni zvládají novou techniku a jsou 
schopni se zapojit do on-line konfe-
rence (je pravdou, že jim pomáhali 
jejich synové a dcery) a taktéž, že 
jim informace o průběhu studia byly 
zprostředkovány přímo do vyhřátých 
obýváků. Není tedy divu, že přišla 
velká řada návrhů, abychom tuto 
formu zachovali do budoucna. Na 
druhou stranu musím konstatovat, 
že distanční „rodičák“ má také své 
limity. Můžete rodičům podat obecné 
informace, ale různé kázeňské po-
klesky nebo studijní zakolísání ne-
můžete řešit před ostatními rodiči. 
Zde je metoda z očí do očí a někdy 
i od plic nenahraditelná.
Velký posun ve zvládání techniky 
a software (výukových programů) je 
patrný i na straně vyučujících, a to 
i těch, kteří již více pamatují. Je ra-
dost sledovat dlouholeté kolegyně 
a kolegy, jak bravurně zvládají on-
-line výuku, jako by se s rukou na klá-
vesnici počítače již narodili (někteří 
tvrdí, že je to spíš dle hesla „nouze 
naučila Dalibora housti“).

14

byli zvyklí z let minulých. Obec zajišťuje údržbu 10 km 
místních komunikací a cca 11 km chodníků, takže je ob-
tížné zajistit okamžitý úklid sněhu po celé jejich délce. 
Zdvořile Vás žádáme a přivítáme, když i v nastávajícím 

zimním období budete obci v údržbě chodníků nápo-
mocni, za což vám ještě jednou moc děkujeme.

-Za obec Sokolnice – 
místostarostka obce Ivanka Hamanová-
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Tříkrálová sbírka 2021
Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní cha-
rita Rajhrad na tradiční Tříkrálovou sbírku.
„Zásadní informací je, že i v situaci, která pro nikoho 
z nás není jednoduchá, se Tříkrálová sbírka 2021 bude 
konat. Prozatím se snažíme soustředit pozornost na to, 
aby mohla sbírka proběhnout tradičním způsobem, byť 
za určitých bezpečnostních opatření. Ve hře je však i vari-
anta její on-line podoby, vzhledem k prozatímnímu vývoji 
situace ohledně nemoci covid-19 v Česku,“ říká PR pra-
covnice Oblastní charity Rajhrad, Jana Janoutová. „Koor-

dinátorka sbírky, paní Mária Durkáčová, má již k dispozici 
letáky a materiály, které budeme rozdávat našim asisten-
tům a koledníkům. 
Chci jménem Oblastní charity Rajhrad veřejnost poprosit 
o podporu, která je pro nás zvláště v této době tolik důle-
žitá. I díky Vám můžeme dál pomáhat potřebným a napl-
ňovat tak charitní poslání.
Výtěžek z chystané koledy plánujeme využít například na 
rekonstrukci pokojů v lůžkovém hospici, na pořízení dvou 
automobilů pro terénní pečovatelskou službu a na koupi 
zdravotních pomůcek do Chráněného bydlení sv. Luisy.
V tuto chvíli můžeme naše podporovatele odkázat na 

webové stránky rajhrad.charita.
cz, kde najdou aktuální informace 
ohledně konečné podoby sbírky 
a možnostech poskytnutí fi nančního 
daru,“ dodává Janoutová.  ■
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Trikralova
sbirka

Finanční dar lze také zaslat na účet: 66008822/0800 variabilní symbol 777

www.trikralovasbirka.cz @trikralovasbirka trikralova_sbirka

DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) 
na číslo 87777

Trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) 
na číslo 87777

Cena jedné SMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Tříkrálový koncert v neděli 10. ledna od 18 hodin na ČT1

HLAVNÍ PARTNER                                     PARTNER                                HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER                  HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

Koledující Tři králové
vám přinášejí radost a Boží požehnání. 
Prosíme, podarujte tyto vyslance Charity Česká republika, 
pomůžete tak lidem v nouzi! 
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Okénko 
do českého jazyka
V poslední době se čím dál častěji 
setkávám s  nešvarem, na který chci 
upozornit. 
Je to shoda přísudku s podmětem 
a správné tvary slovesa být. Namát-
kou vyberu příklady z praxe: „Zlobili 
vaše děti?“ nebo „Když by jste do-
staly třeba 5 slovních úloh, jestli by 
jste je zvládly vypočítat?“ „Zkuste na-
psat, jak by jste se zachovaly, kdyby 
byla povodeň?“ Mám na to jednodu-
chou pomůcku v podobě zájmen:

ti (všichni) muži pracovali
ty (všechny) ženy a děti četly
ta (všechna) děcka zpívala

já bych
my bychom
vy byste

Netřeba dělit sloveso na nesprávné 
tvary já by jsem, my by jsme a vy by 
jste. 
Buďme dětem dobrým příkladem 
a zachovejme si gramaticky správ-
nou písemnou češtinu! Stačí na to 
znalosti ze základní školy.  

-Jitka Čermáková-

Na vzniklou situaci se snažím nahlí-
žet jako na jistou příležitost naučit 
se něčemu novému, ale přesto jsem 
velice rád, že 25. listopadu se školou 
opět rozezněl hlahol žáků. Poslední 
ročníky se vrátily ke vzdělávání. Za-
plnily se i dílny pro odborný výcvik. 
Praktické vyučování scházelo žá-

kům asi nejvíc. Praktické dovednosti 
a manuální zručnosti lze přes počítač 
získávat minimálně, a to i přes veš-
kerý pokrok a dokonalost dnešní po-
čítačové techniky. Od 7. prosince se 
do teoretické výuky zapojily i ostatní 
ročníky, i když rotační formou (týden 
mají teoretickou výuku a týden ne).

Držíme palce sobě i naším žákům, 
aby se situace opět nezhoršila a ne-
museli jsme školu opět zavřít. Zno-
vuobnovení vyučování považuji za 
krásný dárek letošních Vánoc i příslib 
pro rok 2021. 

-Ing. Odřich Životský, 
ředitel SŠEE-
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Kuřecí polévka s citrónovo-vaječnou záklechtkou
Kuřecí polévka s příchutí citrónu je pořádný vyprošťovák 
po jakékoliv bujaré oslavě - tedy i poté Silvestrovské. Ale 
samozřejmě nejen po oslavě. Je to polévka natolik hustá 
a bohatá, že plně nahradí hlavní jídlo. A příjemně zahřeje, 
dodá sílu a díky citronové šťávě i nemálo vitamínu C.

Doba přípravy
Příprava zeleniny – 10 minut
Čas vaření kuřete – 60 až 70 minut podle velikosti kuřete
Příprava vaječné záklechtky s citronovou šťávou a dokon-
čení – 5 minut
Vykostění, porcování a vmíchání naporcovaného kuřete 
do vývaru – 15 minut
CELKOVÝ ČAS – 90 až 100 minut

Suroviny pro 8 porcí
1 dobře očištěné kuře
voda
olivový olej
3 středně velké brambory
2 mrkve
2–3 středně velké cibule
2 dl šálek kulatozrnné rýže
3 vejce
čerstvá šťáva z 1 a 1/2 citronů
sůl
čerstvě mletý pepř
Velikost kuřete a surovin samozřejmě přizpůsobte počtu 
porcí. Pokud budete vařit pro dva, budou vám asi stačit 
dvě čtvrtky kuřete…

Postup
Do přiměřeně velkého hrnce (ne do papiňáku!) vložte 
kuře a zalijte vodou tak, aby bylo téměř ponořené. Kuře 
obsypejte nahrubo nakrájenou cibulí. Přiměřeně osolte, 
mlýnkem namelte pepř. Přidejte panenský olivový olej – 
tím rozhodně nešetřete!!! Olivový olej je jedna z ingredi-
encí, která dělá nezaměnitelnou chuť této polévky. Vodu 
s kuřetem přiveďte k varu a vařte na mírném ohni 30 až 
40 minut – podle velikosti kuřete.
Po 30–40 minutách kuře ve vývaru otočíme a obsypeme 
na kostky nakrájenými bramborami. Přidáme na kolečka 
nakrájenou mrkev. Vývar opět přivedeme k varu a při-
dáme kulatozrnnou rýži. Pokud nemáte, klidně použijte 
jakoukoliv jinou rýži (nebo třeba i pohanku). Pomalu va-
říme dalších 20 minut. 
Po dvaceti minutách pomalého varu kuře z vývaru opa-
trně vytáhneme a odložíme na prostorný talíř. Ochut-
náme rýži, jestli je správně na skus a pokud je potřeba, 
ještě chvíli rýži ve vývaru povaříme. Tímto máme hotový 
pořádný základ pro silnou kuřecí polévku. Vývar poté od-
stavíme z ohně a než nám vřelé kuře trochu vychladne, 
jdeme připravit vaječno citronovou záklechtku. 
Vymačkáme šťávu z jedno až z jednoho a půl citronu (po-
dle množství vývaru – aby nebyla polévka příliš kyselá). 
Odstraníme všechna případná jadérka. Do hlubší misky 
rozklepneme 3 vejce. Vejce by měla být aklimatizována 

na kuchyňskou teplotu. Vejce důkladně rozmixujeme ty-
čovým mixérem (nebo v mixéru…) a při pomalém přilévání 
ve vejcích rozmixujeme i citronovou šťávu. Pomalu proto, 
aby se v kyselém citronu nevytvořily vaječné žmolky. 
Jako další krok budeme za stálého mixovámí do vaječné 
směsi přilévat čistý horký vývar. To aby se teploty rozmi-
xovaných vajec a vývaru přiblížily a vaječná záklechtka se 
v horkém vývaru nezdrcla ve vaječné řasy. Tímto si vytvo-
říme fantastickou vaječno-citronovou záklechtku.
Za neustálého míchání pomalu vlijeme do kuřecího vý-
varu všechnu záklechtku. Jakmile máme všechnu zá-
klechtku ve vývaru, důkladně, ale opatrně promícháme, 
aby se záklechtka spojila s vývarem. Vývar se tak stane 
vláčně krémový. Naberte na talíř pořádnou porci kuřecí 
polévky a do ní vložte vybrané kusy kuřecího masa. K na-
prosté dokonalosti a pravému gurmánskému zážitku 
nám zbývá už jen jediné: namlít na porci citronové kuřecí 
polévky černý pepř pro podpoření chuti. 
Maso z uvařeného kuřete samozřejmě obereme všechno 
a nakrájíme na přiměřené kousky (kuřátko vařené spo-
lečně s olivovým olejem má fantastickou chuť, budete se 
při obírání olizovat až za ušima...). Tyto kousky masa pak 
opatrně vmícháme do polévky a máme tak připravenou 
skvělou polévku i do dalších dnů. Kuřecí polévka se totiž 
do příštího oběda krásně naleží – citronová příchuť si na-
jde cestu do hlubin masíčka a zeleniny...
Dobrou chuť a hodně zdraví a lásky v příštím roce Vám 
přeje Laďa Žilka.


