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Dýňohrátky 2020 na základce
Ve středu, dne 30. září 2020 proběhl za zdmi naší školy 
už 14. ročník soutěže v nejnápaditějším vyřezávání dýní. 
Sešlo se celkem 70 dýní, na nichž pracovali žáci od 1.–9.
třídy. Žáci vytvořili opravdu „dýňové skvosty“ s nepřeber-
ným množstvím originálních nápadů. Na výstavě byly  
k vidění dýně nejrozmanitějších tvarů a velikostí. Naši 
základku tak ovládla halloweenská nálada a vítězem 
byl vlastně každý, kdo se k našim dýňohrátkám připojil. 
Všechny dýně byly vystaveny před školou, kde je až do ve-
čera obdivovali všichni příznivci dýňohrátek i kolemjdoucí 
ze zastávky, především však rodiče i prarodiče dětí, kteří 
se přesvědčili, jak máme šikovné a kreativní žáky. V sou-
těži se sešlo celkem 309 hlasů. Do hlasování se zapojili 
jak žáci, tak i vyučující a i někteří malí předškoláčci z ma-
teřinky pod vedením jejich paní učitelek.

Odměnili jsme následujících 6 výherců:
1. místo s největším počtem hlasů (36) se umístila dýně 
„Bambi“, Od Emmy ze 3.B.
2. místo obsadila dýně „Panáček“ Ondřeje ze 4.A.
3. místo vyhrála dýně „Dinosauří vejce“ Adama ze 3.B.
4. místo náleží dýni „Spike“ od Filipa ze 2.A.
5. místo získala dýně „Dýňožrout“ Jakub z 5.A.

Poděkování náleží také žákům 9.A a 9.B třídy, kteří po-
máhali s organizací výstavy a soutěže, s jejím vyhodno-
cováním. Děkujeme i žákům, kteří se účastnili hlídek  
a samozřejmě všem účastníkům. Velký dík patří i rodi-
čům, kteří namotivovali a spolupracovali se svými dětmi, 
což je zvláště v dnešní době velmi přínosné a ceníme si 
toho. Již teď se těšíme na příští 15. ročník.

-Helga Finková, Renáta Bednárová-

Děti malují seniorům
Od června se v rámci Politiky stárnutí na krajích konala 

celostátní kampaň Děti malují seniorům, která oslovila 
dětské skupiny, mateřské a základní školy a pozvala je 
k projevu sounáležitosti se staršími lidmi, kteří jsou nyní 
znovu osamoceni a mnohdy odtrženi od svých blízkých 
právě kvůli probíhajícím opatřením. Na podporu osamo-
cených seniorů se tak sešlo 750 přáníček. 

Dne 1. října, kdy slavíme Mezinárodní den seniorů, 
přivezla našim seniorům tato krásná přáníčka paní 
Dana Žižkovská, zástupkyně MPSV pro Jihomoravský 
kraj. Škoda je, že vzhledem k uzavření areálu domova  
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Okénko do mateřské školy
●  Začátek září zpestřila všem dětem z mateřské školy 
loutková pohádka „O vlkovi a kůzlátkách“, s níž k nám 
zavítalo divadlo Kejkle. Holčičky i kluci tak měli možnost 
zhlédnout příběh klasické pohádky s dějovými záplet-
kami vztahujícími se k současnosti. Například, že vlk 
nepoužívá k přelstění kůzlátek změny hlasu či vzhledu, 
ale uvede se do domečku kůzlátek a jejich maminky jako 
pracovník úklidové agentury.
●  V rámci projektu ESSD – Evropský školský sportovní 
den, proběhlo na naší školní zahradě jedno slunečné 
dopoledne sportovní zápolení v rozmanitých sportovních 
disciplínách: hod míčkem na cíl, běh, skok do dálky, chůze 
po kladině a její přeskakování, hry s barevným padákem, 
překážková dráha a jiné. Děti si při jejich zdolávání tréno-
valy odvahu, hbitost, zdatnost a trpělivost, která je nejen 
při sportování velmi důležitá. Pro spokojené děti byla od-
měnou nejen radost z pohybu a pestrosti „sportů“, ale 
také „zlaté“ medaile. 
Za vydatné pomoci celého učitelského kolektivu naší 
mateřské školy celé dopoledne připravila p. uč. Silvie 
Hrozková.
●  Taktéž za vydatné spolupráce a maximální přípravy 
„proměnily“ všechny paní učitelky jedno zářijové odpole-

dne školní zahradu na „Cestu do pohádek“. Děti, které 
byly oblečené v rozmanitých pohádkových či filmových 
kostýmech, společně s maminkami, tatínky a sourozenci, 
procházely jednotlivými stanovišti nesoucími název kla-
sické pohádky a děti zde plnily zábavné úkoly – Perní-
ková chaloupka, O vodníkovi, Jabloňová panna, Červená 
Karkulka, O Smolíčkovi, Hrnečku vař a jiné známé kla-
sické pohádky. Společně jsme si příjemně užili podzimní 
slunečné odpoledne. Na cestu domů děti za odměnu do-
staly perníček přímo z perníkové chaloupky.
●  Pro rodiče dětí, které v tomto šk. roce 2020/2021 
plní povinnou předškolní docházku do MŠ, se uskuteč-
nila společná schůzka s učitelkami MŠ. Na ní byli rodiče 
seznámeni s tím, co jejich děti v tomto roce čeká, na roz-
voji jakých dovedností budou rodiče společně s paními 
učitelkami pracovat, jaké akce jsou pro jejich děti během 
školního roku plánovány. Zároveň byl prostor pro diskuzi  
s rodiči – společnou i individuální, týkající se tématu školní 
zralosti. Společným zájmem nás předškolních pedagogů 
je společně s rodiči klidně a dobře připravit děti na další 
životní krok, kterým nástup do 1. třídy ZŠ bezesporu je.
●  Ve třídě SLUNÍČKA už se všichni noví kamarádi za-
pojili do každodenních aktivit. Předškoláci jsou promyš-
leně vedeni k zájmu o učení nabídkou různorodých ak-
tivit a úkolů. Snažíme se u všech dětí také podporovat  

proběhlo setkání a předání přáníček pouze před vcho-
dem do zařízení. Přesto byli naši senioři velmi mile pře-
kvapeni a s úsměvem malý dárek přijali. Ostatní přáníčka 
předaly aktivizační pracovnice všem na odděleních, ze-
jména imobilním klientům. Jejich jménem děkujeme 
všem neznámým dětem, které našim seniorům svým ob-
rázkem rozjasnily den.

„Přeji všem, abychom hledali ve svém okolí možnosti 
dávat najevo starším lidem naše poděkování, úctu  

a lásku a provázeli je tak profesně i lidsky tímto obdo-
bím, které v mnohých vyvolává obavy, strach a úzkost. 
Stárneme všichni, kéž tedy jednáme v souladu s tím, 
jak bychom chtěli, aby se jednou o nás starala naše 
mladší generace,“ uzavírá Dana Žižkovská, jihomorav-
ská koordinátorka projektu Implementace politiky stár-
nutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních  
věcí. 

-Mgr. Eva Stiborová, Domov pro seniory Sokolnice-
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a rozvíjet jejich samostatnost i schopnost si vzájemně 
pomáhat, která nás provází jako ctnost jménem přátel-
skost. Děti se podílely na vytvoření „pavučiny přátelství“, 
kdy si prostřednictvím hry upevňovaly představu o tom, 
co dělá správný kamarád (přítel). 
●  Ve třídě KOŤÁTKA máme nového šneka Tomáše-Pepu 
Koťátkovského, který se u nás už pěkně zabydlel a děti  
o něj střídavě pečují a nosí krmení. S dětmi tvoříme pravi-
dla chování v naší třídě, povídáme si o podzimu a o všem, 
co k němu patří. Navštívili jsme také společně výstavu 
dýní v základní škole.
Také bychom rády poděkovaly rodičům, že dětem připra-
vili masky na pohádkové odpoledne na školní zahradě, 
které si na konci září užily děti z celé MŠ. 

●  Ve třídě MOTÝLCI se děti věnovaly tématu „Ze za-
hrádky vitaminy bez kašle a žádné rýmy“. Poněvadž se 
dětem líbilo sportovní dopoledne v rámci projektu ESSD, 
vracely se k němu v dalších dnech nejen v rozhovorech, 
ale také volbou aktivit ve třídě, kdy si stavěly překáž-
kové dráhy z různých sportovních pomůcek, které mají 
k dispozici.
●  Ve třídě KUŘÁTKA jsme se s dětmi věnovaly tématu 
pohádek, kdy měly děti ve vzdělávací nabídce mož-
nost různých aktivit na toto téma. Také doprava a bez-
pečnost byla zajímavým námětem pro děvčátka i kluky 
z naší třídy. Nadcházející podzim už nám „poskytl“ 
plno krásných kaštanů, ze kterých se báječně vyrábí  
i sestavuje. ■
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Evropský školní sportovní den 2020
Dne 24. září 2020 proběhl na ZŠ 
Sokolnice Evropský školní sportovní 
den. Akce se konala v rozlehlém are-
álu bývalých kasáren v Sokolnicích, 
který nabízí ideální prostředí s do-
statkem prostoru pro sportovní vyžití. 
Bonusem nám bylo opravdu krásné, 
teplé a slunečné počasí, které přímo 
vybízelo ke dni naplněnému spor-
tem. V průběhu sportovního dne si 
děti mohly na jednotlivých stanoviš-
tích vyzkoušet těchto 11 rozmanitých 
sportovních disciplín: hod basketba-
lovým míčem, skok z místa, trojskok 
z místa, sprint na 60 metrů, T-běh, 

dribling, hod medicinbalem, hod 
kriketovým míčkem, kliky, leh-sedy  
a hluboký předklon. 
Na organizaci sportovního dne se 
kromě učitelů a asistentů pedagoga 
velkou měrou podíleli žáci 9. tříd, 
kteří měli v rámci projektu do tělesné 
výchovy uspořádat sportovní závody 
pro své spolužáky. Deváťáci si vedli 
skvěle a tímto jim děkujeme za per-
fektní zvládnutí celé akce. Děti dosa-
hovaly v jednotlivých disciplínách ob-
divuhodných výkonů a všem žákům 
velmi gratulujeme ke skvělým výsled-
kům! Zároveň je ale velmi důležité, 

aby si děti uvědomovaly, že při sportu 
nejde pouze o nejlepší výsledek  
a o to být první, ale především o ra-
dost z pohybu a nezapomenutelné 
zážitky s kamarády a spolužáky, které 
díky sportovním akcím mohou získat.  
A já si myslím, že i tento cíl byl spl-
něn. Evropský školní sportovní  
den se velice vydařil, na dětech 
byla vidět radost z pohybu i to, že 
si celou akci velmi užily a budou 
na ni rády vzpomínat. Nezbývá 
než doufat, že i příští ročníky se 
ponesou ve stejném duchu a po-
hodové atmosféře, jako tomu bylo  
letos.

-Kristýna Široká-

Sluníčka
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Den proti rakovině v Sokolnicích
Dne 30. 9. 2020 se zúčastnili žáci 8. třídy společně s třídním učitelem Ja-
kubem Šustrem a paní učitelkou Simonou Mifkovou akce Český den proti 
rakovině. Žáci se hned ráno rozdělili do skupin a každá skupina se v pro-
deji květin vystřídala. Žlutý kvítek měsíčku lékařského si lidé mohli zakoupit 
na autobusových zastávkách směrem do Brna za 20 korun. Letošní barva 
stužky byla zelená a hlavní tématem byly nádory ledvin a močového měchýře 
a možnosti prevence. Zakoupením kytičky či jen přispěním do kasičky po-
mohli kolemjdoucí získat prostředky na boj proti téhle zákeřné nemoci – na 
nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu 
onkologické výuky, výzkumu a na vybavení onkologických center. Jedna sku-
pinka zašla i na obecní úřad za panem starostou. Kvítky se prodávaly i násle-
dující den v sokolnické základní škole, kde si je mohly zakoupit nejen žáci, 
ale také zaměstnanci základní školy. Osmá třída dostala kvůli velmi dobrému 
zvládnutí charitativní sbírky čtyři deskové hry a trička s logem dne proti rako-
vině. Ale hlavně jsme moc rádi, že jsme mohli pomoct a ve sbírce jsme vybrali 
přes 10.000 korun, které poputují na velmi dobrou věc. 

-Kateřina Vinklerová, Vendula Páralová-

V SŠEE začal nový (on-line) školní rok
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Letošní školní rok jsme započali plni očekávání, někteří 
žáci se vrátili do lavic po mnoha měsících a výuka se 
nesla hlavně v duchu opakování a bohužel i přípravy 
na znovuzavedení distanční výuky, na kterou nako-
nec žáci a učitelé teoretických předmětů přešli 5. října  
2020. 
Ve škole je však stále živo, jelikož odborný výcvik v díl-
nách probíhá standardně. 
Zaměstnanci a brigádníci měli mnoho práce i během 
prázdnin, kdy ve škole probíhaly intenzivní přípravy na 
nový školní rok. Žáci se tak mohli vrátit do nově vyma-
lovaných učeben, šaten vybavených novými skříňkami  
a hlavně již mohou využívat nově vybavenou výukovu la-
boratoř, která byla zrekonstruována díky finančnímu pří-

spěvku od společnosti ČEPS. Pro pedagogický sbor byly 
nově zrekonstruovány některé kabinety a jistě největ-
ším zásahem byla oprava cesty a parkoviště u školicího 
střediska.
Tento rok bude taky velmi netradiční v oblasti náboru 
nových žáků, o kterém jsme vám podrobněji psali kon-
cem minulého roku. Jelikož byly zrušeny všechny veletrhy 
vzdělávání a téměř všechny přechází na on-line formu, 
budou jednotlivé střední školy představeny pouze po-
mocí videoprezentace či brožur a letáků. Osobní kontakt 
s potencionálními uchazeči tak nebude možný a jsme 
zvědaví, nakolik se tato forma komunikace osvědčí a do 
jaké míry ovlivní přijímací řízení.

-Petra Spáčilová-

Zprávy ze Zastupitelstva
Ve čtvrtek dne 10.  září  2020  se  v 18.00 hodin  v Zá-
kladní  škole  Sokolnice  uskutečnilo  veřejné  zasedání 
Zastupitelstva obce. Projednány byly tyto body:

●  Změna č. II Územního plánu Sokolnice
Rada obce navrhla zahájit práce na aktualizaci územního 
plánu naší obce. Zastupitelstvu obce byly předloženy tyto 
návrhy: 
Plocha rybníka Žabárník
ÚP Sokolnice: Stavby technické infrastruktury (stav vodo-
hospodářské stavby nefunkční), pozemky p.č. 1674/5, 
1674/10, 1674/13, 1674/14, 1674/15 označené TI.
Požadavek: Plochu TI změnit na plochu přestavby pro ob-
čanské vybavení. 
Zastupitelstvo obce schválilo návrh zadání změny územ-
ního plánu – pozemky p.č. 1674/5, 1674/10, 1674/13, 
1674/14, 1674/15 změnit plochu technické infrastruk-
tury, označenou TI, na plochu přestavby pro občanské 
vybavení s nově definovaným regulativem pro budoucí 
využití. Přestavba bude podmíněna řešením zásobo-
vání pitnou vodou, řešením splaškových odpadních vod 
formou vlastní čistírny odpadních vod, řešením úpravy 
stávajícího nevyhovujícího dopravního napojení (úprava 
povrchu, výhybny apod.)
ÚP Sokolnice: Krajinná zeleň NK, pozemky p.č. 1674/7, 
1674/11, 1674/12, 1674/16.
Požadavek: Plochu označenou ve stávajícím ÚP „NK“ 
změnit na zastavitelnou plochu pro otevřené sportoviště 
se zázemím a individuální rekreaci (legalizace stávajících 
chatek) s označením Rs, Ri. Přestavba bude podmíněna 
řešením zásobování pitnou vodou, řešením splaškových 
odpadních vod formou vlastní čistírny odpadních vod ře-
šením úpravy stávajícího nevyhovujícího dopravního na-
pojení (úprava povrchu, výhybny apod.). 
Zastupitelstvo obce schválilo návrh zadání změny územ-
ního plánu – pozemky p.č. 1674/7, 1674/11, 1674/12, 
1674/16 změnit plochu krajinná zeleň označenou NK  
a vymezit ji jako zastavitelnou plochu pro otevřené spor-
toviště se zázemím Rs. Přestavba bude podmíněna ře-
šením zásobování pitnou vodou, řešením splaškových 
odpadních vod formou vlastní čistírny odpadních vod, 

řešením úpravy stávajícího nevyhovujícího dopravního 
napojení (úprava povrchu, výhybny apod.) 
ÚP Sokolnice: Pozemek p.č. 1689/21 – vodní plochy Hp. 
Požadavek: Úprava katastrální mapy dle skutečného 
stavu (parcely – ostatní plocha, vodní plocha na zastavě-
nou plochu a nádvoří). 
Zastupitelstvo obce neschválilo návrh zadání změny 
územního plánu – pozemek p.č. 1689/21 změnit ze sou-
časného využití vodní plocha, vodní nádrž umělá na za-
stavěná plocha a nádvoří.
Pozemky  p.č.  619/1,  617/2,  618/1,  619/2,  619/3  
a 619/4
ÚP Sokolnice: Otevřená sportoviště označená „Rs“. 
Požadavek: Vymezit plochu přestavby pro rekreaci  
a sport se stavbami „Ro“.
Zastupitelstvo obce schválilo návrh zadání změny územ-
ního plánu – pozemky p.č. 619/1, 617/2, 618/1, 619/2, 
619/3 a 619/4 změnit ze současného využití otevřené 
plochy sportoviště, na plochu přestavby pro rekreaci  
a sport se stavbami Ro.
Plocha přestavby P1 – pozemky p.č. 1696/1, 1696/39, 
2234, 1696/44, 1996/26, 1696/46, 1696/32
ÚP Sokolnice: Plocha přestavby pro bydlení v rodinných 
a bytových domech (bývalý vojenský prostor kasárna 
Předky).
Požadavek: Změna způsobu využití (regulativu) plochy 
přestavby na rekreaci, sport, občanské vybavení Rs, Vo.  
Zastupitelstvo obce schválilo návrh zadání změny územ-
ního plánu v ploše přestavby P1 – pozemky p.č. 1696/1, 
1696/39, 2234, 1696/44, 1996/26, 1696/46, 
1696/32 změnit ze současného využití plocha přestavby 
pro bydlení rodinných a bytových domech na plochy pře-
stavby na rekreaci, sport, občanské vybavení. 
Část  plochy  přestavby  P8  –  pozemky  p.č.  591/29, 
591/1, 593, 594, 620
ÚP Sokolnice: Část plochy přestavby P8 pro veřejnou ze-
leň v centru obce. 
Požadavek: Plocha přestavby pro občanské vybavení ve-
řejné infrastruktury – bezbariérové přízemní domky (ná-
jemní rezidenční bydlení pro aktivní seniory s centrálním 
zázemím). 
Zastupitelstvo obce neschválilo návrh zadání změny 
územního plánu v ploše přestavby P8 – pozemky p.č. 
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591/29, 591/1, 593, 594, 620, změnit ze současného 
využití plochy přestavby P8 pro veřejnou zeleň v centru 
obce na plocha přestavby pro občanské vybavení veřejné 
infrastruktury.
Plocha  orné  půdy  –  pozemky  p.č.  2030/1,  2030/2, 
2029, 2028, 2031
ÚP Sokolnice: Nezastavitelná zemědělská plocha (se-
verně od lokality Nad Vrbím vedle bažantnice).
Požadavek: Zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných 
domech ve vazbě na stávající plochy bydlení.
Zastupitelstvo obce neschválilo návrh zadání změny 
územního plánu – pozemky p.č. 2030/1, 2030/2, 2029, 
2028, 2031, změnit ze současného využití nezastavi-
telná zemědělská plocha, na zastavitelná plocha pro by-
dlení v rodinných domech ve vazbě na stávající plochy 
bydlení.
Zastavitelná  plocha  Z6  –  pozemky  p.č.  1408/1  
a 1779/1
ÚP Sokolnice: Zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných 
domech ve vazbě na stávající ulici Krakovskou, označená 
Br. 
Požadavek: Zrušení plochy Z6 a ponechání jejímu stávají-
címu využití (zeleň krajinná, zahrady, orná půda).
Zastupitelstvo obce schválilo návrh zadání změny 
územního plánu v zastavitelné ploše Z6 – pozemky 
p.č. 1408/1 a 1779/1 změnit ze současného vyu-
žití zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných do-
mech ve vazbě na stávající ulici Krakovskou ozna-
čenou Br na zrušení plochy Z6 a ponechání jejímu 
stávajícímu využití (zeleň krajinná, zahrady, orná  
půda). 
Úprava způsobu využití ploch Br – bydlení v rodinných 
domech
ÚP Sokolnice: Z regulativu Br platného ÚP: „zastavitel-
nost jednotlivých stavebních pozemků v zastavitelných 
plochách max. 35 %“.
Požadavek: Zvýšení koeficientu zastavitelnosti staveb-
ního pozemku z 35 % na 40 %.
Zastupitelstvo obce neschválilo návrh zadání změny 
územního plánu – změnu koeficientu zastavění z 35 % 
na 40 %. 
Úprava zastavěného území dle skutečnosti – pozemek 
p.č. 2368
ÚP Sokolnice: Pozemek p.č. 2368, nezastavěné území 
označené NL.
Návrh změny: Pozemek p.č. 2368 opravit v grafické části 
na zastavěné území, ponechat ozn. NL (úprava dle sku-
tečnosti – pozemek se stavbami Mysliveckého svazu 
bude ohraničen jako zastavěné území).
Zastupitelstvo obce schválilo návrh zadání změny územ-
ního plánu – pozemek p.č. 2368 nezastavěné územní 
ozn. NL opravit na zastavěné území a ponechat označení 
NL.
Pozemek p.č. 727/2 – část plochy veřejného prostran-
ství u Říčky
ÚP Sokolnice: Stávající veřejné prostranství u vodoteče 
Říčka PV.
Návrh změny: Vymezit plochu přestavby pro zeleň za-
hrádkářskou Zz.

Zastupitelstvo obce schválilo návrh zadání změny územ-
ního plánu – pozemek p.č. 727/2 změnit ze stávajícího 
veřejného prostranství označeného Pv, u vodoteče Říčka, 
na plochu přestavby pro zeleň zahrádkářskou s označe-
ním Zz.
Zastavitelná plocha Z7
ÚP Sokolnice: Zastavitelná plocha Z7 pro otevřené spor-
toviště označená Rs.
Návrh změny. Vymezit zastavitelnou plochu jako stávající 
plochu veřejné zeleně dle aktuální situace. 
Zastupitelstvo obce schválilo návrh zadání změny územ-
ního plánu – pozemky v zastavitelné ploše Z7 změnit ze 
současného využití pro otevřené sportoviště na zastavi-
telnou plochu Z7 jako stávající plochu veřejné zeleně dle 
aktuální situace s označením Zv.
Regulativy – způsob využití území
Požadavek: Text regulativů zastavěného území nově zpra-
covat dle aktuálních požadavků pořizovatele a legislativy 
(zvlášť pro zastavěné území, zvlášť pro návrhové plochy), 
vč. zapracování požadavků obce.
Zastupitelstvo obce schválilo návrh zadání změny územ-
ního plánu – text regulativů zastavěného území nově 
zpracovat tak, aby byly co nejpřesněji definovány pod-
mínky využití jednotlivých ploch.
Úprava  nezastavěného  území  východně  od  rozvodny 
dle  skutečnosti  –  pozemky  p.č.  2987/14,  2987/15, 
2987/16,  2987/17,  2987/18,  2987/19,  2987/20, 
2987/21,  2987/22,  2987/23,  2987/24,  2987/25, 
2987/26
ÚP Sokolnice: nezastavěné území označené NZ.  
Návrh změny: Opravit v grafické části na zastavěné území 
s označením Zz.
Zastupitelstvo obce schválilo návrh zadání změny územ-
ního plánu – pozemky p.č. 2987/14, 2987/15, 2987/16, 
2987/17, 2987/18, 2987/19, 2987/20, 2987/21, 
2987/22, 2987/23, 2987/24, 2987/25, 2987/26 změ-
nit ze současného využití nezastavěné území označené 
Nz na zastavěné území s označením Zz.
Pozemky v  jižní části obce – pozemky p.č. 858, 859, 
860, 861, 862, 863
ÚP Sokolnice: Stávající plochy zeleně zahrádkářské ozna-
čené Zz.
Návrh změny: Vymezit plochu přestavby pro technickou 
infrastrukturu TI.
Zastupitelstvo obce schválilo návrh zadání změny územ-
ního plánu – pozemky p.č. 858, 859, 860, 861, 862, 
863 změnit ze současného využití plochy zeleně zahrád-
kářské označeného Zz změnit na plochu přestavby pro 
technickou infrastrukturu s označením TI.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, aby funkci pořizova-
tele této změny územního plánu vykonával Městský úřad 
Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování  
a památkové péče, a to jako obec s rozšířenou působ-
ností (ORP). Zastupitelstvo obce žádá MěÚ Šlapanice, 
aby změnu územního plánu pořídil. Zastupitelstvo obce 
očekává, že tuto činnost bude MěÚ Šlapanice pro naši 
obec vykonávat permanentně až do doby ukončení prací 
na této změně. Zastupitelstvo obce zmocnilo starostu 
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obce jako osobu určenou ke spolupráci s MěÚ Šlapanice 
při pořízení této změny územního plánu. 

●  Prodej obecního pozemku p.č. 2242
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p.č. 2242, druh 
pozemku orná půda, o výměře 116 m2. Obec byla požá-
dána o odkup tohoto pozemku. Obec si nechala vyhoto-
vit znalecký posudek, kde znalec stanovil tržní cenu po-
zemku na 410.000 Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na 
úřední desce od 7. července 2020 do 25.července 2020.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr prodeje 
byl zveřejněn zákonným způsobem od 7. července 2020 
do 25.července 2020. Zastupitelstvo obce schválilo pro-
dej pozemku p.č. 2242, o výměře 116 m2, orná půda, za 
těchto podmínek:
Prodávající: Obec Sokolnice
Kupní cena v celkové výši 410.000 Kč bez DPH. Prodej 
je osvobozen od DPH v případě, že splňuje podmínky 
pro osvobození dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb. o dani  
z přidané hodnoty v platném znění. V opačném případě 
bude prodej zatížen DPH dle zákona č. 235/2004 Sb.  
o dani z přidané hodnoty v platném znění. Celá kupní 
cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní 
smlouvy. Kupující uhradí náklady na sepis kupní smlouvy 
a správní poplatek za řízení o povolení vkladu práv do 
katastru nemovitostí.

●  Darovací smlouva na veřejné osvětlení 
Jihomoravský kraj je vlastníkem veřejného osvětlení SO 
422 vybudovaného v rámci stavby „II/380 Sokolnice 
okružní křižovatka“. Veřejné osvětlení se nachází na po-
zemcích p. č. 3019, p. č. 1444/47, p. č. 2975/1 a p. č. 
3011/2 v k. ú. a obci Sokolnice ve vlastnictví obce a je 
svěřeno Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvkové organizaci kraje. Jihomoravský kraj nyní 
předložil obci návrh darovací smlouvy týkající se darování 
stavby veřejného osvětlení SO 422 do vlastnictví obce 
Sokolnice. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo uzavření da-
rovací smlouvy na veřejné osvětlení SO 422, za těchto 
podmínek:
Dárce: Jihomoravský kraj 
Obdarovaný: Obec Sokolnice
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi uzavřít darovací 
smlouvu po schválení Zastupitelstvem JMK. 

●  Směna pozemků s Baroque loft s.r.o.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11. června 
2019 schválilo směnu pozemků mezi obcí Sokolnice  
a spol. Baroque loft, s.r.o., týkající se části pozemků  
p.č. 281/1 a částí pozemku p.č. 497/1 v majetku obce a 
části pozemku p.č. 497/2 v majetku spol. Baroque loft, 
s.r.o. Následně byl vyhotoven geometrický plán (dále 
jen „GP“), kterým byly směňované pozemky vymezeny,  
a obec Sokolnice vložila do katastru nemovitostí svoji 
část GP nově vymezených pozemků. Na straně spo-
lečnosti Baroque loft, s.r.o., bylo nutné dořešit změnu 
Prohlášení vlastníka budovy sýpky, protože v mezidobí 
vstoupili do práv a povinností ze smlouvy noví spoluvlast-

níci pozemku p.č. 497/2 tím, že nabyli bytové jednotky  
v budově. Proto bylo navrženo usnesení ze zasedání 
VZO ze dne 11. června 2019 revokovat a schválit novou 
směnnou smlouvu.   
Zastupitelstvo obce revokovalo usnesení č. 3., 4. zase-
dání zastupitelstva obce konaného 11. června 2019  
a nahradilo ho novým textem tohoto znění:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že záměr směny / 
prodeje části pozemku p.č 281/1 a dále částí pozemku 
p.č 497/1, zapsaných na LV 1, ve vlastnictví obce Sokol-
nice v k.ú. Sokolnice byl zveřejněn zákonným způsobem 
od 14. srpna 2020 do 31. srpna 2020. Zastupitelstvo 
obce Sokolnice schvaluje uzavření smlouvy, na základě 
které obec převede:
část pozemku p.č. 281/1 o velikosti 96 m2, k.ú. Sokol-
nice, nově označenou geometrickým plánem číslo 1380-
1622/219 jako pozemek p.č. 281/9 o výměře 96 m2,
část pozemku p.č. 497/1 o velikosti 102 m2, k.ú. Sokol-
nice, nově označenou geometrickým plánem číslo 1380-
1622/219 jako pozemek p.č. 497/4 o výměře 102 m2,
část pozemku p.č. 497/1 o velikosti 17 m2, k.ú. Sokol-
nice, nově označenou geometrickým plánem číslo 1380-
1622/219 jako pozemek p.č. 497/8 o výměře 17 m2,
část pozemku p.č. 497/1 o velikosti 136 m2, k.ú. Sokol-
nice, nově označenou geometrickým plánem číslo 1380-
1622/219 jako pozemek p.č. 497/9 o výměře 136 m2, 
Spoluvlastníkům nemovitosti sýpky, a na základě které 
Spoluvlastníci převedou obci Sokolnice část pozemku 
p.č. 497/2 o velikosti 43 m2, k.ú. Sokolnice, nově ozna-
čenou geometrickým plánem číslo 1380-1622/219 jako 
pozemek p.č. 497/5 o výměře 43 m2, a dále společnost 
Baroque loft, s.r.o. zaplatí za Spoluvlastníky obci Sokol-
nice částku 261.800 Kč (slovy: dvě stě šedesát jeden 
tisíc osm set korun českých) na vyrovnání rozdílu mezi 
hodnotami směňovaných pozemků.

Zprávy Rady
●  Zimní údržba
Obec obdržela vyžádanou cenovou nabídku na zimní 
údržbu chodníků a komunikací pro období 2020/2021. 
Zimní údržba bude prováděna na základě objednávky. 
Rada obce (dále jen RO) odsouhlasila objednat zimní 
údržbu chodníků (shrnování a posyp) a místních komuni-
kací (posyp) dle předložené cenové nabídky u pana Petra 
Gottvalda. Dále uložila místostarostce předložit (na příští 
schůzi rady) cenovou nabídku na zimní údržbu místních 
komunikací (pouze shrnování) na období 2020/2021.    

●  E. ON – žádost o odprodej části pozemku 
na ul. Kaštanová

Společnost E. ON požádala obec Sokolnice o odprodej 
části pozemku p.č. 1749/91 v k.ú. Sokolnice (na ul. Kaš-
tanová), pro plánovanou výstavbu distribuční trafosta-
nice v rámci rozšíření stávající distribuční sítě.   
RO vzala na vědomí žádost o odkup části obecního po-
zemku p.č. 1749/91 o výměře 25 m2 a uložila starostovi 
předložit tuto žádost na nejbližší zasedání zastupitelstva 
obce k projednání. 
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●  Výrobně skladová hala na ul. Kobylnická
Společnost KADLEC-BAU s.r.o., Srbská 53b, 612 00 Brno, 
IČO: 26935473, požádala obec o vydání souhlasného 
stanoviska k připojení haly Sokolnice (při ul. Kobylnická) 
k veřejné splaškové kanalizaci v obci. 
Po ověření si aktuální situace u provozovatele splaškové 
kanalizace v naší obci – VAS, a.s., divize Brno-venkov, 
obec nemá volnou kapacitu na ČOV pro připojení. Obec 
v letošním roce prakticky vyčerpala kapacitu ČOV, neboť 
v obci bude v nejbližší době postaveno 90 RD a 25 by-
tových jednotek Domova s pečovatelskou službou. Tě-
mito výstavbami (u obou akcí je již požádáno o vydání 
povolení ke stavbě na věcně i místně příslušných SÚ) je 
stávající kapacita ČOV pro obec Sokolnice de facto napl-
něna. S ohledem na skutečnosti uvedené výše není obec 
schopna žádosti vyhovět.   
RO neschválila vydání souhlasného stanoviska k připo-
jení haly Sokolnice při ul. Kobylnická k veřejné splaškové 
kanalizaci v obci Sokolnice. 

●  Soutěž TFA ŽELEZNÝ SAŇAŘ 2020
Sdružení dobrovolných hasičů Sokolnice (dále jen 
„SDH“), požádalo radu obce o souhlas s využitím části 
areálu kasáren na ul. Polní, za účelem pořádání dalšího 
ročníku soutěže TFA ŽELEZNÝ SAŇAŘ 2020 (dne 27. září 
2020). SDH zároveň požádalo RO o poskytnutí propagač-
ních předmětů obce jako dar pro soutěžící.      
RO odsouhlasila využití části areálu kasáren Předky za 
účelem pořádání soutěže TFA ŽELEZNÝ SAŇAŘ 2020, 
a to za podmínek, že to nevyloučí aktuálně nastavená 
opatření vlády ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci ne-
bezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Dále 
RO schválila poskytnutí propagačních předmětů obce 
pro soutěžící.

●  Žádost o pronájem bytu na ul. Masarykova č.p. 34 
LÍPA komunitní centrum, spolek požádal o pronájem pro-
stor v objektu č.p. 34 na ul. Masarykova v obci Sokolnice. 
Prostory chtějí využít pro aktivity komunitního centra. 
RO schválila pronájem prostor na ul. Masarykova č.p. 34 
spolku LÍPA komunitní centrum, se sídlem Niva 296, 664 
52 Sokolnice, od 1. října 2020, nájem 20 Kč/m2/měsíc 
+ služby.

●  Výběrové řízení – technik stavebního úřadu
Na základě veřejné výzvy na místo referent/ka na úseku 
územního plánování a stavebního řádu Stavebního úřadu 
Sokolnice se přihlásil jeden uchazeč, který byl pozván na 
ústní pohovor. Zájemce byl hodnocen jak po stránce zna-
lostní, tak i po stránce profesních zkušeností, ale i komu-
nikačních dovedností, ochoty učit se novému a obětavosti 
k časově náročné a termínované práci. Výběrová komise 
se shodla, že vhodným kandidátem na pozici referent/ka 
na úseku územního plánování a stavebního řádu Staveb-
ního úřadu Sokolnice je Ing. Jiří Hlaváček. 
RO vzala na vědomí doporučení výběrové komise, že 
vhodným kandidátem na místo referenta na úseku územ-
ního plánování a stavebního řádu Stavebního úřadu So-
kolnice je Ing. Jiří Hlaváček a schválila jeho přijetí. 

●  Sportovní hala
Obec požádala spol. JanSport projekt, s.r.o., o zpracování 
studie sportovní haly Sokolnice, jako alternativu využití 
území bývalé čerpací stanice u rybníka, kde by do bu-
doucna mělo vzniknout sportovní zařízení, vč. tenisového 
kurtu. Společnost JanSport projekt, s.r.o., předložila tuto 
studii, ze které byla patrná možnost realizace stavby  
v tomto území. V současné době však není vypsán žádný 
dotační titul na výstavbu sportovních zařízení pro obce 
do 3.000 obyvatel, ze kterého by se investice pohybující 
se kolem 50.000.000 korun dala kofinancovat. Obec 
oslovila TJ Sokol Sokolnice, aby se vyjádřila k možnosti 
realizace ze strany TJ, neboť pro spolky (jako je Sokol) 
v minulosti byly vypisovány dotační tituly na financování 
obdobných akcí. 
O tomto bodu bylo RO (za účasti ostatních zastupitelů) 
dlouze diskutováno, do důsledků byly probírány právní, 
majetkoprávní i finanční okolnosti, neboť případná stavba 
by zasahovala do pozemků nejenom obce, ale i TJ Sokola 
Sokolnice. Dalším diskutovaným aspektem byly aktuálně 
nově vznikající potřeby (v souvislosti s výstavbou 90 RD  
v lokalitě ul. Šlapanická) na dostavbu infrastruktury 
v obci, především pak na přístavbu MŠ a ZŠ. V nepo-
slední řadě byla starostou obce ověřena informace, že 
Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice 
disponuje pravomocným Územním rozhodnutím i Staveb-
ním povolením na výstavbu sportovní haly na Rozvodně  
a v případě poskytnutí finančních prostředků od zřizova-
tele (kterým je JmK), je připravena stavbu realizovat. 
Z několikati hodinové diskuze radních i zastupitelů vyply-
nul závěr nerealizovat výstavbu sportovní haly v tomto 
území, ale i plánovaného sportovního zařízení (posi-
lovna, bowling, wellness, tenisový kurt), ale spíše vybu-
dovat otevřené hřiště – sportoviště, kde by byly umístěny 
např. prvky workoutu, parkuru či volejbalového hřiště, 
přístupné široké veřejnosti 24 hodin denně.       
RO vzala na vědomí studii s názvem „Sportovní hala So-
kolnice, u rybníka“. RO vyjádřila nesouhlas s realizací 
stavby sportovní haly v Sokolnicích u rybníka. Dále RO 
schválila zastavit projekční práce na veřejné zakázce  
s názvem Zpracování a projednání projektové dokumen-
tace na zhotovení stavby „Sportovního zařízení u rybníka 
v Sokolnicích“ a uložila starostovi projednat se spol. 
JanSport projekt, s.r.o., ukončení SoD na výše uvedenou 
zakázku.  

●  Zimní údržba místních komunikací (shrnování)
Obec obdržela vyžádanou cenovou nabídku na zimní 
údržbu místních komunikací (pouze shrnování) pro ob-
dobí 2020/2021. Zimní údržba bude prováděna na zá-
kladě objednávky. 
RO schválila objednat zimní údržbu místních komunikací 
(pouze shrnování) dle předložené cenové nabídky u pana 
Miroslava Dvořáčka.

●  Pořízení pískoviště
RO byly předloženy 3 cenové nabídky (dále jen „CN“) na 
pořízení pískoviště na dětské hřiště U Husara. CN před-
ložila spol. Dřevoartikl, spol. s r.o., Znojmo, spol. REVO 
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hřiště s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm a spol. Bonita Group 
Service s.r.o., Drásov.   
RO odsouhlasila pořídit celokovové pískoviště od spol. 
Bonita Group Service s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov, 
IČO: 27738795 dle předložené CN. 

●  Virtuální letecká prohlídka obce
Obec obdržela od společnosti Panoramas s.r.o., nabídku 
na pořízení virtuální letecké prohlídky naší obce profi 
způsobem (dronem 1,3 gigapixel) za jednorázový vstup 
bez dalších udržovacích poplatků. Společnost garantuje 
funkčnost na všech prohlížečích (pc, notesy, tablety, 
chytré telefony atd.). 
RO schválila pořízení virtuální letecké prohlídky naší 
obce dle předložené nabídky.  

●  Schválení termínu uzavření MŠ
Ředitelka mateřské školy požádala RO o schválení uza-
vření MŠ ve dnech 23.–31. prosince 2020 z důvodu re-
vize elektrických zařízení v celé budově MŠ. Zaměstnanci 
budou v uvedených dnech čerpat řádnou dovolenou.     
RO schválila uzavření MŠ Sokolnice ve dnech od 23. pro-
since do 31. prosince 2020.    

●  Vyřazení kotle z majetku MŠ
Ředitelka MŠ Sokolnice předložila žádost o schválení 
vyřazení elektrického kotle KE 12 801 (dat. pořízení  
r. 1978), z majetku MŠ, z důvodu jeho neopravitelnosti, 
které je podloženo písemným soupisem závad z provede-
ných servisních prací renomovanou firmou.   
RO odsouhlasila vyřazení elektrického kotle KE 12 801  
z majetku MŠ Sokolnice.  

●  VŘ na zhotovitele PD nástavby MŠ v Sokolnicích 
Obec vyhlásila výběrové řízení na zakázku malého roz-
sahu, na zpracovatele projektové dokumentace na 
stavbu s názvem „Nástavba MŠ v Sokolnicích“ Výběrové 
řízení bylo administrováno spol. RTS, a.s., Lazaretní 13, 
Brno. Ve stanoveném termínu byly zaslány čtyři nabídky.  
RO schválila jako vítěze výběrového řízení na zpracovatele 
projektové dokumentace na stavbu s názvem „Nástavba 
MŠ v Sokolnicích“ společnost Architekti Tihelka-Starycha 
s.r.o., se sídlem Brno-Husovice, Gargulákova 1624/32, 

PSČ 614 00, IČO: 27718131, jejíž nabídka byla vyhodno-
cena podle soutěžních kritérií jako nejvýhodnější, včetně 
předložené smlouvy o dílo. 
RO uložila starostovi do 30.října 2020 uzavřít smlouvu  
o dílo s vítězem výběrového řízení. 

●  VŘ na zhotovitele stavby – zastávky u hřbitova
Obec vyhlásila výběrové řízení na zakázku malého roz-
sahu, na zhotovitele stavby s názvem „Sokolnice – au-
tobusové zastávky u hřbitova“. Výběrové řízení bylo 
administrováno spol. RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno. Ve 
stanoveném termínu byly zaslány tři nabídky.  
RO schválila jako vítěze výběrového řízení na zhotovitele 
stavby s názvem „Sokolnice – zastávky u hřbitova“ spo-
lečnost PROSTAVBY a.s., se sídlem Dědina 447, 683 54 
Otnice, IČO: 27713130, jejíž nabídka byla vyhodnocena 
podle soutěžních kritérií jako nejvýhodnější, včetně před-
ložené smlouvy o dílo. 
RO uložila starostovi do 30.října 2020 uzavřít smlouvu  
o dílo s vítězem výběrového řízení. 

●  Daňové příjmy za I.–IX./2020
RO byla předložena přehledná tabulka s daňovými pří-
jmy obce za prvních devět měsíců roku 2020. Příjmová 
stránka rozpočtu je plněna na 92,42 %.

●  Žádost Stavebního úřadu Sokolnice
Vedoucí Stavebního úřadu Sokolnice, Ing. Petra Nová-
ková, požádala radu o souhlas s přijetím nového zaměst-
nance na pozici administrativní pracovník stavebního 
úřadu, což by vyřešilo současný stav kumulované funkce 
technika stavebního úřadu a administrativy, kterou nyní 
zastává paní Jana Robešová. Vzhledem ke stále narůs-
tající administrativě stavebního úřadu (RUIAN, statis-
tika, archivace, kartotéka, běžná administrativa, datové 
schránky) by v případě přijetí nového administrativního 
pracovníka/pracovnice byla p. Robešová plnohodnotným 
technikem stavebního úřadu.        
RO schválila přijetí nového pracovníka/pracovnice na 
pozici administrativní pracovník/pracovnice Stavebního 
úřadu Sokolnice a uložila starostovi zajistit přijetí nového 
pracovníka s nástupem od 1. prosince 2020.

-starosta-

Co lidé inzerovali před 160 lety
Koupě–prodej
• Koupí se vkusný, ne příliš potřebovaný kočár pro cesty. 
Nabídky přijímají se v obchodě se zbožím kořenným  
„u Fortuny“.
• Docela nový, výborně jdoucí šicí stroj jest na prodej  
v domě č. 48 v 1. patře v ulici Františka Josefa.
• Krásný nábytek, skoro docela nový, jest lacino na pro-
dej, jest to 1 pohovka, 6 stolic, 2 lůžka a umyvadlo. Vidět 
jej lze denně od 8 hodin ráno do 6 hodin večer v Pražské 
ulici č. 21 při zemi.
• Domek na venkově v krajině velmi zdravé a půvabné 
jest na prodej. Polovice ceny trhové může se splatiti  

v ročních lhůtách. Na dotazy podá z laskavostí bližší 
zprávy pan Petr Blanka v Neveklově.
• Dům v Brně na jednom z nejhlučnějších míst, dvou 
pater zvýši, s velkým nádvořím, zvláště příhodný pro 
hostinské, nebo kupce jest na prodej s podmínkami 
nadmíru výhodnými. Prozatím se žádá jen 6.000 
zlatých. Kupovači ať se obrátí stran bližších okol-
ností k vlastníku pod nápisem Karel Majer poste  
restante.
• Kdo by chtěl prodati skříň na nerosty s 15–20 příhra-
dami ráčiž oznámiti svou adresu a cenu té skříně ve vý-
pravně těchto novin.
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Oznamování ztrát
• Zlaté hodinky dámské ztraceny byly včera na cestě 
od prašné brány k mostu Alžbětinu. Obsazeny jsou per-
lami a mají v zadu písmena A. M. Poctivý nálezce ráčiž 
je laskavě odevzdati za slušné nálezné v trafice v ulici 
Pasířské.
• Při vycházení z divadla ztratil se včera večer zlatý ná-
ramek s 3 rubíny a s nápisem „Bůh ochrana tvá“. K po-
ctivému nálezci činí se prosba, aby jej za přiměřenou od-
měnu odevzdal ve Spálené ulici č. 26 v II. patře.
• Malý pes, s dlouhou bílou srstí a s dvěma černýma 
skvrnkama na čele zaběhl se včera večer. Hlásí se  
k jménu Kyon. Poctivý nálezce obdrží za donešení toho 
psa od majetníka domu č. 2 v Solní ulici 6 zlatých odměny.
Asi i vás by zajímalo, jak byli tehdy lidé poctiví.    

Hledání služeb
• Mladá, vzdělaná dívka z dobré rodiny, na fortepiáně 
zvláště dobře vycvičena a ve všech jemných pracích žen-
ských, jakož i v šití šatů zběhlá, hledá ve spořádaném 
domě, nejlépe u obstárlé dámy místo za společnici. Las-
kavé dopisy buďtež odevzdány pod nápisem Emílie M. ve 
výpravně těchto novin.    

 Nabídnutí k sňatku
• Mladý muž, z dobré rodiny, mající dobré postavení  
v jednom z větších měst a 1.200 zl. ročních důchodův, 
přál by si vejít v známost s mladou dámou za tím účelem, 
aby se stala jeho chotí. Žádá se, aby byla úplně zdravá, 
vzdělaná, dobře vychovaná, hospodárná a spořádaná. 
Ku kráse hledí se méně, nežli k mírné a veselé povaze. 
Nějaké jmění by bylo vítané, avšak není nevyhnutelně po-
třeba. Listy s podobiznami buďte laskavě odevzdány pod 
znamením J. R. poste restante.
• Vzdělaný mladý muž věku 30 let, katolík, zevnějšku 
ne právě nepříjemného, hledá touto cestou, ano mu ne-
zbývá času s dámami známosti začínati, společnici ži-
vota, pannu, nebo vdovu. Žádá se, aby byla povahy mírné 
a veselé a měla dobré vychování. Ačkoliv ženich s to jest, 
aby ji poskytl živobytí, neškodilo by jmění 4.000–6.000 
zlatých. Návrhy s podobiznou přijímají se pod nápisem 
„Věrnosť“ poste restante. 

Ještě pro zajímavost, v té době byla výkupní cena zlata 
kilo za 1.640 zlatých, takže ta nevěsta by mohla mít, za 
ty peníze, přibližně 2,5 až 3,5 kg zlata.  

-Jan Fojtl -

Říjen
Říjen je měsícem zařazeným do období včelařského 

podletí. V tomto období by měla být již z velké části na-
krmena a připravována na zimní období. Tak jako každý 
rok by měl každý včelař nebrat na lehkou váhu sledování 
úrovně napadení varroózou, což je stále někdy opomíjený 
roztoč. Největší srandou je pak, kdy Český svaz včelařů 
vyžaduje v únoru poslání vzorků z jednotlivých stano-
višť. Přitom hlavní je od léta vytvářený tlak na roztoče, 
tak aby spad roztočů byl co nejmenší. Jedním z prvních 
opatřeních je vložení trubčích rámků, protože nezavíč-
kovaný trubčí plod je pro roztoče obrovským lákadlem, 
tento se nechá zavíčkovat a pak se odstraní ze včelstva  
i s napadenými roztoči.

Obvykle je do buňky samičkou nakladeno více va- 
jíček roztočů, zpravidla jeden sameček a pět samiček, 
čímž se zajistí vysoká rozmnožovací schopnost. Další  
metodou je odpařování kyseliny mravenčí, hlavně  
po vytočení medu, případně jiných preparátů podá-
vaných podle návodů. Na podzim se pak používá tzv.  
fumigace, kdy se na speciální knot nakape správný  
počet kapek léčiva a po jeho zapálení se vloží do úlu.  
Tím jak včely vyvinutý kouř se snaží vyhnat z úlu,  
nevědomky zároveň rozhání léčivo po úle a zároveň  
jej nechají působit na roztoče, které nosí na sobě.  
Letos jsme poprvé použili Varomed, který se jako 
kapalina kapal mezi uličky, je to na bázi kyseliny  
šťavelové. 

A včelař, aby měl kontrolu, jak říkám zablešenosti  
včel, má na dně úlu vložené podložky a druhý den  
se podívá, kolik jich spadlo. A podle toho léčbu opa- 
kuje. Na množství spadlých roztočů mají také vliv  
mravenci, kteří, jak si myslíme, že jdou za medem, 

opak je pravdou. Jsou to tak jak v celé přírodě býlo-
žravci. A bílkovinou není med, ale právě ten roztoč. 
Když je na podložce kapka medu a roztoč, kapku 
oběhne, ale roztoče sebere. Jsou však dvě možnosti, 
buď vodní zábrany, nebo si přivstat do čtvrté hodiny  
ráno.

Určitě jste si všimli, jak ve sdělovacích prostřed-
cích se upozorňuje na nedostatek medu, na oblasti  
s větším zavčelením a tím málo potravy v přírodě. Proto 
bych chtěl tímto poděkovat za naše včely, našim pěstite-
lům, že vyseli pohanku, která je zdrojem nejen velice po-
třebného pylu, ale i nektaru. Dneska je to celkem i složité 
najít stanoviště, kde se včely uživí. Už jsem to vzpomínal, 
záležitost vyřezávání keřů a stromů, ale i trávy, která ani 
nezakvete. 

Úkolem včelařů je dnes také vyvařování vosku ze sta-
rých rámků, úklid okolo úlů, zabezpečení proti vniknutí 
čtyřnohého predátora jako jsou myši, nebo specialista 
rejsek, ale také létavého návštěvníka jako je datel, stra-
kapoud nebo žluva. Taky se objevili dvojnozí nenechavci, 
co poškozují úly, za doby králů by byli tvrdě potrestáni, 
ale dneska?

Taky jste jistě zaregistrovali, že i naše obec bude včela-
řit, bylo to na základě domluvy, abychom si vzájemně ne-
konkurovali, při naší třetí ve světě zavčeleností na jeden 
kilometr čtvereční, má naše republika průměr 8 včelstev, 
naše obec okolo 10. Věřím, že obec vyjde vstříc a nebu-
deme si dělat problémy. 

A jenom perlička k závěru, když jsem procházel inter-
net, tak mě ťukla informace, že „ piráti“ budou digitali-
zovat ohlašování postřiků, tak jsem si vzpomněl , jak za 
války se musela hlásit včelstva Židů, jako kdyby jim ty 
včely létaly jinak.

-Václav Hůrka-
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inzerce

   ► Hledáme nový  
  domov – RD nebo  
  byt Sokolnice  
  a okolí. 
  Telefonní číslo:  
 605 997 025

   ► Samotář hledá 
  chatu/chalupu.  
  Zahrádka výhodou. 
  Zn. Odpočinek  
  od rodiny.  
 Telefonní číslo:  
 605 871 619

inzerce
Periodický tisk územního samosprávného celku  
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice,  
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Je vydáván desetkrát ročně. Místo vydávání Sokolnice. 
Nemá žádné regionální mutace. 
Náklad 930 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. 
Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.
Evidenční číslo tisku  
přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání Sokolnického zpravodaje  
č. 10 je 23. 10. 2020. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 11  
je 5. 11. 2020.

Kontakt inzerce:  
Andrea Hrdličková, e-mail: hrdlickova@sokolnice.cz

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

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

Grafická příprava, sazba a tisk: Střední škola grafická 
Brno, příspěvková organizace, Šmahova 364/110, 
Brno-Slatina, telefon: 548 211 313
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Zamyšlení na říjen
Zájem druhých je pro nás stejně nezbytný jako vzduch, 

který dýcháme. Nemůžeme-li u nich dosáhnout uznání, 
měníme taktiku. Pravda není jen jedna, je jich mnoho. 
Jeden poznatek může být pravdivý a přitom odporovat 
jinému stejně pravdivému. Záleží na hledisku, z něhož  
o věci uvažujeme.

„Jsme do značné míry to, zač nás mají druzí. Odezva 
našich slov nás buď povzbuzuje, anebo odrazuje. Ně-
kdo je v jednom prostředí mudrc a filozof, ale v jiném 
si netroufá otevřít ústa a platí za hlupáka. V některých 
společnostech mají úspěch jen hrubé, primitivní žerty, 

kdežto sebelepší postřeh či sarkasmus zapadne bez  
povšimnutí.

Nadaní lidé rostou se svým prostředím a osvědčují se 
podle příležitosti. Domýšlivci a chvástalové přerůstají jen 
hlupáky a nevzdělance, kterým opakují věčně totéž.

Drzost nevzdělanců je úměrná jejich nevědomosti; na 
všechno, čemu nerozumějí, se dívají svrchu.

Nejhorší zločin v očích světa je snaha poučit jej nebo 
napravit.

Kdo se všemožně brání přiznat své vady, dokazuje, že 
nemá žádné cnosti, kterými by je vyvážil.“

William Hazlitt
 ■

Poděkování k soutěži TFA – Železný Saňař 2020
SDH Sokolnice tímto chce poděkovat všem soutěžícím, organizátorům  
a sponzorům za možnost uskutečnění Železného Saňaře. Soutěže se zúčast-
nilo celkem 30 sportovců, kteří podali výborný výkon a nevzdali se bez boje.
Za organizátory bychom rádi poděkovali jak členům sboru Sokolnice, tak SDH 
Újezd u Brna. Všichni zvládli nachystat dráhu, materiál, zajistit občerstvení  
a vše perfektně.
Velmi také děkujeme sponzorům, kteří zajistili ceny pro vítěze. V této nelehké 
době nebylo jednoduché uspořádat soutěž a bez našich sponzorů by to šlo 
velmi těžce.

Copymark s.r.o.
Petr Sedlák – Remax
Lékárna Hytych
MT Real servis s.r.o
Obec Sokolnice
Panský pivovar Sokolnice
Potraviny Sokolnice
Šrot Gebeshuber, s.r.o.
Vinařství Rozařín ■

Kategorie do 35 let Čas Kategorie nad 35 let Čas Ženy Čas

Ondřej Zábrš 3:18,13 Tomáš Máca 3:03,07 Aneta Stratilová 3:56,43

Martin Novotný 3:25,33 Petr Neubauer 3:25,67 Hanka Staňková 4:04,30

Josef Dvořáček 3:41,17 Petr Slouka 3:30,25 Zdeňka Mrňková 4:13,97

Jakub Ševčík 3:41,29 Jan Soukal 3:59,44 Dominika Jurásková 4:48,01

Jiří Máša 3:46,37 Petr Čandrla 4:04,00 Hana Doležalová 5:03,01

Zdeněk Černoušek 3:48,76 Jan Adamec 4:04,87

Jan Frank 4:37,28 František Dědič 4:08,98

Miroslav Coural 4:43,01 Petr Mrňka 4:10,67

Pavel Šiška 4:45,58 Dalibor Huťka 4:29,79

Michal Jakubec 4:57,70

Radek Zahnáš 5:06,64

Štěpán Svoboda 5:08,06

Lukáš Jurásek 5:24,71

Vojtěch Jahoda 5:30,93

Martin Lauš 5:34,59

Sebastian Matějek NP

Výsledková listina:
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Podzimní koroblues
A je to tady – zase nouzový stav. Je to stejné jako na 

jaře a přesto tak jiné. Přestože nyní je situace silnější, 
tak nějak se nebojíme jako předtím. Z první korontény 
a nouzového stavu jsme vyšli posílení zkušeností, která 
nám nyní pomůže ustát i ten druhý nouzový stav. Na dru-
hou stranu – lidé s pozitivním výsledkem na Covid-19 už 
nejsou jen anonymní čísla ze statistiky, ale stávají se jimi 
lidé známí, blízcí a možná i někdo z nás… Jsme si jistí, že 
i tentokrát to zvládneme!

Pro těžké chvíle, kdy Vás popadne koropanika, jsme 
připravili shrnutí desatera srdečných rad, které jsme pro 
Vás sepsali v dubnovém zpravodaji. A to je:

Rada první: Družte se! – najděte způsob, jak zůstat  
v kontaktu i na dálku s těmi, se kterými v kontaktu zůstat 
chcete.

Rada druhá: Hýbejte se! – protáhněte se, zhluboka 
dýchejte a při pocitu úzkosti či paniky doširoka rozevřete 
hrudník. Při zvýšené potřebě pohybu neváhejte začít  
s jógou.

Rada třetí: Dobře se vyspěte! – a pokud Vám to nejde, 
najděte si vhodný „ukládací“ rituál.

Rada čtvrtá: Venčete se! – pobyt na čerstvém vzduchu 
dělá zázraky.

Rada pátá: Vyčistěte si hlavu! – naše oblíbené mind-
fulness – stav přítomnosti mysli, kdy si uvědomujeme, 
co a proč právě děláme, kdy věnujeme činnosti plnou 
pozornost.

Rada šestá: Smějte se! – neztrácejte humor, protože 
smích léčí.

Rada sedmá: Střídejte činnosti! – ať už Vás tento nou-
zový stav udrží doma nebo v běžném pracovním tempu, 
nezapomínejte na režim, střídejte klidné a aktivní čin-
nosti, odpočinkové a pracovní.

Rada osmá: Dobře jezte! – Láska možná prochází ža-
ludkem, ale zcela určitě jím prochází dobrá nálada. Co 
je ale důležité, je jíst kvalitně. Když bude v pohodě Vaše 
vnitřní já (a tím dnes prostě a jednoduše myslíme střeva:) 
budete v pohodě i Vy.

Rada devátá: Hrajte si! – „Hra je jeden z nejefektiv-
nějších způsobů, jak si zjednodušit život. Přesně to jsme 
dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“ 
Albert Einstein

Rada desátá: Buďte vděční! – Co pozitivního se nám 
děje? Co hezkého Vám dnešní den přinesl? Zamys-
leme se a buďme vděční za všechno dobré, co se nám 
přihodilo.

Společně to zvládneme. Zůstaňte pozitivní na duchu 
(ne však na Covid).  -Tereza Šteflová-
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Dětské rybářské dopoledne 2020
V neděli dne 30. srpna 2020 se na 
našem rybníku opožděně konalo 
Dětské rybářské dopoledne, přesu-
nuté z promořeného jara. Dnes, kdy 
jsou "diky" epidemiologické situaci  
v zemi opět hromadné akce zrušeny, 
vzpomínáme na příjemně strávené 
"okno" v omezeních. Ten den ne-
jenže přálo našim rybaříkům krásné 
počasí, ale dětem přišel fandit i sám 
Sv. Petr, patron rybářů. Nachytala se 
spousta pěkných ryb, takže o rybář-
ské zážitky nebyla nouze.

Dětské rybářské akce, kterou náš 
Spolek rybářů Sokolnice pořádá tra-
dičně pro děti každý rok zdarma, se 
letos zúčastnilo 41 dětí za mohut-
ného podporování rodičů i prarodičů. 
Dětem bylo kromě povolení k lovu 
rozdáno nějaké to občerstvení, spo-
jené s opékáním špekáčků a sladká 
svačinka k vodě – samozřejmě jako 
dárek od SRS. A protože ryby opravdu 
braly, nebyla nouze o nachytané cen-
timetry a tím pádem i o pěkné umís-
tění na „bedně“:

Na 4. místě se 88 cm nachytaných 
ryb se umístil Fojtů Adam

Na 3. místě se 121 cm nachytaných 
ryb se umístil Prokeš Tomáš

Na 2. místě se 129 cm nachytaných 
ryb se umístil Furik Jakub

Na  1. místě se 180 cm nachytaných 
ryb se umístil Kučera Petr

Za největší kaprovitou rybu se 73 cm 
byl oceněn Prokeš Tomáš

-Výbor Spolku rybářů Sokolnice-
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Pozitivní zprávy
A protože jsme rádi posly pozitiv-

ních zpráv a ta naše naštěstí není 
pozitivní na Covid-19, ale na náladu, 
tak se s Vámi chceme o tuto radost 
podělit.

Od 1. října 2020 získala LÍPA od 
obce Sokolnice do pronájmu navíc 
ke stávajícím prostorám také obecní 
byt v budově číslo 34. Nově jsme je-
diní nájemci prostor bývalého zdra-
votního střediska. 14 dní hibernace 
LÍPY, které zpočátku října nařídila 

Krajská hygienická stanice, je maxi-
málně využito k zabydlení, zvelebení 
a stěhování. Některé kroužky mů-
žeme přivítat v nových místnostech.

Děkujeme obci Sokolnice, jejím 
zaměstnancům. Velký dík také míří 
paní Editě Theimerové za vybavení, 
které nám v bytě po dohodě pone-
chala. Taktéž Sokolu Sokolnice, který 
nám do začátku v novém bytě vypo-
mohl nábytkem a paní Ivoně Novo-
městské za sporák. A v neposlední 
řadě také děkujeme všem, kteří nás 
v  týdnech přerušení činnosti ne-
váhali vyslyšet, když jsme při práci  
v nových prostorách volali o pomoc  
(s prací, s vybavením, atd.).

Plánovali jsme pro Vás uspořádat 
den otevřených dveří, ale necháme 
to na vhodnější dobu… Ale nepřijdete 
o něj! 

-Tereza Šteflová-
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Hovory přes plot
Letošní slunečné září i začátek mě-

síce října vybízely k pobytu v přírodě, 
k procházkám, houbaření, vyjížďkám 
na kole a k práci na zahrádkách.  
V naší ulici U Rybníka jsme se my, 
senioři – důchodci, věnovali aktivně 
práci na zahrádkách.

Když se po činnosti v pokleku, po-
dřepu nebo v předklonu, za pomocí 
násady některého zahradního ná-
stroje, vrátím do polohy vertikální, 
uvítám hovory přes plot se sousedy. 
Rovnám si záda a mám pocit, že ne-
vadí, že nepracuji. V hovorech přes 
plot probereme celý svět, dodržu-
jeme rozestupy, máme vzdálený so-

ciální kontakt a přesvědčujeme se  
o tom, že žijeme zdravým způsobem 
života.

Novým tématem v „hovorech přes 
plot“ pro mne byla aktivita sousedky 
Jany Michálkové, která háčkuje 
krásné výrobky, doplňky k oblečení. 
Inspiraci získává na různých webo-
vých stránkách a na facebooku. 

Je mezi námi spousta šikovných 
žen, které nás mohou inspirovat  
k různým činnostem nadcháze-
jícího podzimu a dlouhých zim-
ních večerů. Jsou to práce, které 
nás učily naše maminky a babičky  
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Práce paní Jitky Čermákové – podsedák, kapsář na drobné předměty, pokrývka na stůl
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a které jsme v dobách mládí vyu-
žívaly ke zpestření šatníku. Také si 
můžeme vyrobit spoustu doplňků, 
které nám zpříjemní domácí pro-
středí. V neposlední řadě můžeme 
výrobky obdarovat naše blízké  
a známé.

Oslovila jsem také paní Jitku Čer-
mákovou, která má s ručními pra-
cemi neocenitelné zkušenosti. Ně-
kolik jejích výrobků jsme vybraly na 
ukázku.

Tímto článkem a obrázky se s Vámi 
chceme podělit o nápady a inspirace 

a motivovat čtenářky zpravodaje  
k činnostem, které odvedou naši 
mysl od starostí a problémů dnešní 
doby. Doporučujeme motivační od-
kazy www.satkomaniacky.cz, www.
prosikulky.cz, https://cz.pinterest.
com/ apod.     -JČ, JM, JŠ-

Práce paní Jitky Čermákové – podsedák, dečky

Práce paní Jany Michálkové – šátky, šaty, dečka a vánoční ozdoba
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Amur bianco
Ani jsme se nenadáli a pomalu se opět blíží Štědrý den. 
A s ním věčné dilema, jak připravit štědrovečerní menu... 
Obligátního smaženého kapra jako vždy? Je přeci daleko 
více ryb hodných sváteční tabule! Pro opravdové gurmány 
mám recept v našem kraji neznámý – Amur bianco.
Jak už název napovídá, pochází tato úprava ryby ze Stře-
domoří a jeho původ spadá do období Benátské repub-
liky. Původně byla základem této lahůdky sušená treska, 
česky štokfiš. V 16. století se štokfiš dovážel ze sever-
ských zemí i do Střední Evropy, dodnes můžete sušenou 
treskou najít v období Vánoc například v Chorvatsku, 
Řecku, Itálii...
Štokfiš dnes u nás neseženete, zmraženou tresku nedo-
poručuji. A proč taky, když se domestikovaný Amur (pů-
vodem z Asie) kvalitou masa tresce plně vyrovná. A nic 
nepokazíte, když recept použijete i na kapříka.

Doba přípravy
Porcování, nasolení a potírání porcí amura 
olejem– 10 minut. NASOLENÉHO AMURA 
MARINUJEME V OLIVOVÉM OLEJI – NEJLÉPE 
PŘES NOC DO DRUHÉHO DNE.
Loupání brambor a příprava surovin – 10 minut.
Dušení brambor s amurem pod poklicí –  
20 minut.
Vydušení přebytečné tekutiny bez poklice –  
20 minut.
Celková doba přípravy nepřesáhne hodinu.

Potřebné suroviny
3/4 kg amura (nebo kapra) na 3 porce Ryby 
bianco
6–8 středně velkých brambor
1 deci kvalitního olivového oleje
6 stroužků česneku
1 zarovnaná čajová lžička podrcené sušené 
rozmarýny
2 vrchovaté čajové lžičky sušeného oregana 
čerstvá citronová šťáva
špetka sušené citronové kůry (krásně zavoní...) – 
nemusí nutně být...
sůl
čerstvě mletý pepř (přiměřeně)
snítka čerstvé rozmarýny
horká voda na podlití

Postup
Očištěné porce amura částečně vyfiletujeme (vyřízneme 
páteř, žebra ponecháme – ryba pak lépe drží při dušení 
pohromadě. Několika řezy nařízneme kůži a maso pár 
milimetrů do hloubky. Amura nasolíme ze všech stran  
a vetřeme olivový olej i do zářezů. Takto připravené porce 
ryby uložíme do druhého dne do lednice.
Připravíme si hlubší pánev velikou právě tak, aby se nám 
do ní vešly všechny porce amura a nepřekrývaly se. Na 
deci vyhřátého kvalitního olivového oleje vložíme očiš-
těné brambory nakrájené na měsíčky a lehce osmah-

neme. K bramborám přidáme na plátky nakrájený čes-
nek, drcený rozmarýn a oregano. Promícháme a přidáme 
mletý pepř, sůl a špetku drcené citronové kůry. Znovu 
promícháme, prohřejeme a podlijeme vřelou vodou tak, 
aby byly brambory téměř ponořeny. Ne více, brambory 
se musí dusit, ne vařit. Vložíme snítku čerstvé rozmarýny  
a na brambory naklademe porce amura kůží navrch.
Krása tohoto receptu spočívá v jeho jednoduchost  
a hlavně to, že Rybu bianco připravujeme v jenom hrnci. 
Tedy pánvi.
Amura bianco přikryjeme poklicí a dusíme 20 minut. 
Po dvaceti minutách poklici sundáme a dusíme dal-
ších zhruba 20 minut. To aby se přebytečná voda téměř 
všechna vypařila. V průběhu dušení pánví občas zahý-
beme, aby se brambory nepřichytily na dno. Porce amura 
NEOTÁČÍME! Jinak by se křehké rybí maso rozpadlo. 
Semo tamo ale amura přelijeme softíkem, všechny chutě 
se tak pěkně dostanou dovnitř masíčka.
Na závěr, když je voda odpařená, přidáme rovnoměrně 
do softíku čerstvou citronovou šťávu. 
S tou citronovou šťávou ale opatrně, na každou porci při-
jde šťáva ze 1/4 citronu, v našem případě tedy ze 3/4. 
Jinak budete mít softík kyselý jak lák od okurek.
Ještě chvíli podusíme, aby se všechny chutě spojily a po-
dáváme na stůl!
Doporučuji každý kousek brambory 
rozmačkat v olivo citronovém softíku. 
Mňam…
A protože každá ryba musí plavat, hodí 
se pro Amura bianco bílé víno.         

-Dobrou chuť přeje Laďa Žilka-
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Memorial Libora Koníčka 2020 aneb turnaj mini házené 12. 9. 2020
Sobotní počasí přálo skvěle, účast byla vysoká, zápasy 
napínavé, ceny bohaté, ... všem, kdo se podíleli na or-
ganizaci DĚKUJEME (trenéři, rozhodčí, zapisovatelé, ob-
sluha, vstupní kontrola teplot, úklid hřiště, rozdávání cen, 
sponzoři a mnoho dalších).
Jsme moc pyšní na naše MINI házenkáře – oba naše 
týmy neskutečně bojovaly a neztratily ani bod a právem 
tak MINI získali 1. místo v obou kategoriích a odnesli si 
poháry a zlaté medaile.
Máme obrovskou radost, důležitější je pro nás přesto 
fakt, že se nám daří v dětech budovat vzájemnou spo-

lupráci, důvěru, přátelství a vztah ke hře a vítězí tak so-
botní den plný aktivního sportu nad promrhaným časem 
u her či mobilů. Příjemnou zprávou je, že naši MINI se 
rozšiřují o nové a opravdu velmi šikovné hráče a máme  
z nich obrovskou radost.
Děkujeme všem zúčastněným týmům a jejich trenérům  
a těšíme se zase za rok.
Házená nás baví a chuť hrát nám nikdo nevezme, i když 
se nyní budeme muset omezovat v trénincích a turnajích. 
Ale společně to ZVLÁDNEME.  

-Jana Mrkvicová-


