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TéKáčko přivítalo Vánoce
V úterý 12. prosince 2017 se v so-
kolovně uskutečnila již třetí vánoční 
besídka tanečního kroužku TéKáčko. 

Zúčastnilo se jí 45 tanečnic. Tento 
kroužek v letošním roce navště-
vuje celkem 55 dětí ve věku 5–13 
let. Děvčata na tomto vystoupení 
netancovala jen sestavy vánoční, 

ale i moderní, které mají moc rády. 
Všechny tanečky byly velmi vydařené 
a dojímaly až k slzám. Všem šikov-
ným tanečnicím aplaudovalo zhruba  
100 přítomných dospělých. 
Na konci vystoupení přišel Ježíšek 
předčasně i do TéKáčka a donesl 
krásné dárky všem zúčastněným 
tanečnicím. Za to, že jsme mohly 
obdarovat 55 dětí,  musíme podě-
kovat především paní Jitce Králové, 
člence Komise pro mládež i celé této 
komisi, která nám věnovala finanční 
příspěvek. 
Poděkování si též zaslouží TJ So-
kol Sokolnice, firma Artax a všichni 
ostatní, kteří nám nejenom s touto 
besídkou jakkoliv pomohli. 
Dovolte mi, abych za náš taneční 
kroužek popřála všem čtenářům so-
kolnického zpravodaje do nového 
roku vše nejlepší, především pak 
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

-Tereza Koláčná-

Předvánoční Londýn
Ve dnech 4.–9. prosince 2017 jsme 
navštívili předvánoční Londýn, Wind-
sor a Canterbury. Naše cesta vedla 
přes Německo, Belgii a Francii, kde 
jsme v přístavu Calais nastoupili na 
trajekt, který nás přepravil do Do-
veru. Po příjezdu do Londýna jsme 
nejdříve z lanovky pozorovali Temži, 
poté se prošli po Tower Bridge, Tower 
of London a prohlédli si Monument 
a St. Paul’s Cathedral. Po několika-
hodinové prohlídce Londýna jsme se 
přesunuli do domů našich hostitel-
ských rodin. 
Další den jsme se vydali opět na 
prohlídku nejznámějších míst v Lon-
dýně. Šli jsme okolo Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, přes 
Horse Guards k Buckingham pa-
lace, Piccadilly Circus, Regent Street  
a prohlédli jsme si vánoční strom na 
Trafalgar  Square. 

Ve středu jsme navštívili věhlas-
nou observatoř v Greenwichi, kde 
jsme se procházeli z východní na 
západní polokouli přes nultý pole-

dník. Velkým zážitkem byla jízda na 
London Eye a odpolední projížďka 
lodí po Temži do North Greenwich, 
kde si nás vyzvedly naše hostitelské  
rodiny.

(Pokračování na straně 11)

Všichni v London Eye, 135 m nad hladinou Temže
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Zprávy ze Zastupitelstva
Ve středu 13. prosince 2017 se v kavárně restaurace  
U Husara uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva. 
Zastupitelé projednali tyto body:

● Střednědobý výhled rozpočtu obce Sokolnice na 
léta 2018–2024. Střednědobý výhled rozpočtu obce 
Sokolnice na léta 2018–2024 byl projednán radou obce 
dne 10. listopadu 2017. Finanční výbor jej projednal 
dne 6. prosince 2017 a doporučil ke schválení. Návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu obce Sokolnice na léta 
2018–2024 byl zveřejněn na úřední desce Obecního 
úřadu Sokolnice (a na www.sokolnice.cz) od 24. listo-
padu 2017 do 15. prosince 2017. Obec má povinnost 
sestavit střednědobý výhled rozpočtu, jeho struktura pře-
depsaná není. 
Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled roz-
počtu obce Sokolnice na léta 2018–2024 a uložilo 
místostarostovi obce do 12. ledna 2018 zveřejnit střed-
nědobý výhled rozpočtu na obecních internetových strán-
kách způsobem stanoveným v § 3 zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v plat-
ném znění.
● Rozpočet obce Sokolnice na rok 2018. Návrh roz-
počtu byl opakovaně projednán radou obce. Finanční 
výbor jej projednal dne 6. prosince 2017 a doporučil ke 
schválení. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce 
Obecního úřadu Sokolnice (a na www.sokolnice.cz) od 
24. listopadu 2017 do 15. prosince 2017.
Rada doporučila zastupitelstvu svěřit radě pravomoc pro-
vádět rozpočtová opatření v průběhu roku 2018 v plném 
rozsahu dle § 16 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rada 
taktéž doporučila zastupitelstvu uložit starostovi zabez-
pečit provedení veškerých účetních a finančních operací 
souvisejících s přijetím dotací a s rozhodnutími orgánů 
obce v období od 14. prosince 2017 do 31. prosince 
2017 s tím, že příslušná rozpočtová opatření a změny 
rozpisu rozpočtu budou provedeny v měsíci lednu 2018 
a budou zapracovány do evidence a finančních výkazů za 
rok 2017. Vzhledem k tomu, že součástí rozpočtu obce je 
i příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím, doporu-
čila rada stanovit závazné využití tohoto příspěvku. 
Zastupitelstvo obce schválilo předložený návrh rozpočtu 
obce Sokolnice na rok 2018. Dále schválilo, aby rada 
obce prováděla rozpočtová opatření v plném rozsahu dle 
§ 16 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění.
ZO uložilo starostovi obce, aby od 14. prosince 2017 do 
31. prosince 2017 zabezpečil provedení veškerých účet-
ních a finančních operací souvisejících s přijetím dotací 
a s rozhodnutími orgánů obce v období od 14. prosince 
2017 do 31. prosince 2017 s tím, že příslušná rozpočtová 
opatření a změny rozpisu rozpočtu budou provedeny  
v měsíci lednu 2018 a budou zapracovány do evidence  
a finančních výkazů za rok 2017. ZO, v souladu s usta-
novením § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, stanovilo jako závazný ukazatel, jímž se má v roce 
2018 povinně řídit Rada obce Sokolnice, jako výkonný 
orgán při hospodaření podle rozpočtu, v rozpočtu pří-
jmů i výdajů jednotlivé paragrafy, dle platné rozpočtové 
skladby.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku na 
provoz Základní školy Sokolnice (dále jen ZŠ) z rozpočtu 
zřizovatele v celkové výši 1.690.000 Kč. ZO stanovilo, že 
část poskytnutého příspěvku ve výši 80.000 Kč je úče-
lově vázána pouze na financování kulturních a sportov-
ních akcí pro děti.
ZO dále stanovilo, že ZŠ je oprávněna použít část po-
skytnutého příspěvku na provoz k doplnění investičního 
fondu na financování investičních výdajů, údržby a oprav 
svěřeného nemovitého majetku; do investičního fondu 
lze však převést jen takovou část příspěvku, aby nebyl 
narušen bezchybný a plynulý provoz ZŠ.
ZŠ je povinna předkládat zřizovateli potřebné podklady 
ke kontrole svého hospodaření v termínech stanovených 
Radou obce Sokolnice.
ZO uložilo ZŠ předložit zřizovateli účetní závěrku za rok 
2017 (obsahující zejména rozvahu, výkaz zisku a ztrát, 
přílohu pro PO) a výkaz P 1–04 za rok 2017, nejpoz-
ději do 28. února 2018 a dále vyúčtovat, nejpozději do  
31. ledna 2018, účelově vázané prostředky, poskytnuté 
z rozpočtu zřizovatele v roce 2017 a případně nevyčer-
panou část vrátit do rozpočtu zřizovatele do 15. února 
2018.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku na 
provoz Mateřské školy Sokolnice (dále jen MŠ) z rozpočtu 
zřizovatele v celkové výši 1.500.000 Kč. ZO stanovilo, že 
část poskytnutého příspěvku ve výši 30.000 Kč je úče-
lově vázána pouze na financování kulturních a sportov-
ních akcí pro děti.
ZO dále stanovilo, že MŠ je oprávněna použít část po-
skytnutého příspěvku na provoz k doplnění investičního 
fondu na financování investičních výdajů, údržby a oprav 
svěřeného nemovitého majetku; do investičního fondu 
lze však převést jen takovou část příspěvku, aby nebyl 
narušen bezchybný a plynulý provoz MŠ.
MŠ je povinna předkládat zřizovateli potřebné podklady 
ke kontrole svého hospodaření v termínech stanovených 
Radou obce Sokolnice.
ZO uložilo MŠ předložit zřizovateli účetní závěrku za rok 
2017 (obsahující zejména rozvahu, výkaz zisku a ztrát, 
přílohu pro PO) a výkaz P 1–04 za rok 2017, nejpoz-
ději do 28. února 2018 a dále vyúčtovat, nejpozději do  
31. ledna 2018, účelově vázané prostředky, poskytnuté 
z rozpočtu zřizovatele v roce 2017 a případně nevyčer-
panou část vrátit do rozpočtu zřizovatele do 15. února 
2018.
● Odkup části pozemku p.č. 1049/3. Rada na-
vrhla zastupitelstvu schválit zakoupení části pozemku  
p.č. 1049/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 32 m2 
v k.ú. Sokolnice. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo zakoupení části 
pozemku p.č. 1049/3, nově označeného geometric-
kým plánem číslo 1290-787/2017 jako pozemek p.č. 
1049/3, o výměře 32 m2, vedeného na LV číslo 1860 
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(dále jen „Předmětná nemovitost“) pro obec a k.ú. Sokol-
nice za těchto podmínek: 
Prodávající: EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o., Traťová 574/1, 
Horní Heršpice, 619 00 Brno
Kupující: Obec Sokolnice 
Kupní cena v celkové výši 16.000 Kč (32 m2 × 500 Kč = 
= 16.000 Kč) bez DPH. Prodej pozemku 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 hod-
noty v platném znění.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že na pozemku je 
vloženo věcné břemeno zřizování a provozování vedení 
zařízení distribuční soustavy v rozsahu dle geometric-
kého plánu č. 942-175/2008 pro E. ON Distribuce, a.s., 
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice-České 
Budějovice 7, IČO:28085400 na základě Smlouvy o zří-
zení věcného břemene – úplatné, ze dne 24. října 2008.
Celá kupní cena bude uhrazena prodávajícímu do  
15 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy.
Obec uhradí náklady na vyhotovení geometrického 
plánu, sepis smlouvy a správní poplatek za řízení o povo-
lení vkladu práv do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo 
uložilo starostovi realizovat tento majetkoprávní úkon 
nejpozději do 30.03.2018.
● Prodej obecních pozemků na stavbu obchodního 
centra. Obec Sokolnice je vlastníkem pozemků:

p.č. 2951/1 o výměře 1.009 m2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace
p.č. 1568/1 o výměře 45 m2 – ostatní komunikace,  
jiná plocha
p.č. 1568/5 o výměře 69 m2 – ostatní plocha,  
ostatní komunikace 
p.č. 1567/4 o výměře 95 m2 – ostatní plocha,  
ostatní komunikace 
p.č. 2950 o výměře 35 m2 – jiná plocha,  
ostatní plocha 
p.č. 2948 o výměře 1.743 m2 – jiná plocha,  
ostatní plocha
p.č. 2949 o výměře 1.754 m2 – ostatní plocha,  
ostatní komunikace,
p.č. 2974 o výměře 1.714 m2 – ostatní plocha,  
ostatní komunikace 

a dále stavby účelové komunikace, nacházející se na 
pozemcích p.č. 2951/1, 1568/1 a 1567/4, vše v k.ú. 
Sokolnice. 
O odkup těchto pozemků, nebo jejich částí, projevila 
zájem společnost NIMIRU spol. s r.o., Stamicova 2493, 
Havlíčkův Brod, IČO: 25276387, z důvodu plánované vý-
stavby obchodního centra. 
Společnost Nimuru nabídla za pozemky i s komunikací 
celkovou cenu 1.954.800 Kč (1.629 m2 × 1.200 Kč = 
= 1.954.800 Kč). Znalec stanovil v říjnu 2017 ve zna-
leckém posudku „vyhláškovou cenu“ pozemků na 
1.417.506 Kč a cenu komunikace na 894.294 Kč. Cel-
kem tedy vyhlášková cena pozemků i komunikace činí 
2.311.800 Kč. Znalec současně v posudku konstatoval, 
že dle jeho názoru je „vyhlášková“ cena i cenou tržní. Pa-

ragraf 39 odst. 2 zákona o obcích stanoví: „Při úplatném 
převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, 
která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu 
regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být 
zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li od-
chylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání 
neplatné.“ Rada doporučila zvýšit prodejní cenu na cel-
kovou částku 2.932.800 Kč. 
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn zá-
konným způsobem od 27. září 2017 do 20. října 2017, 
nicméně neschválilo prodej výše uvedených pozemků. 
● Prodej obecních pozemků u Balatonu Sokolnice 
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemků:

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

Obecní pozemky p.č. 1689/1, p.č. 1689/21 a p.č. 
1689/36 se nachází pod vodní hladinou vodního díla. 
Obecní pozemky p.č. 2372, p.č. 2373/1, p.č. 2373/2  
a p.č. 2375 se nachází pod hrází stavby a u výústního 
objektu. Vlastníkem vodního díla Balaton je stát. Vodní 
dílo Balaton bylo dlouhodobě pronajímáno ke komerč-
ním účelům. Obec se vloni obrátila na Povodí Moravy s.p. 
(dále jen PM) s návrhem na uzavření nájemní smlouvy 
a vyřešení dosavadního bezesmluvního užívání. PM na-
vrhlo, že tyto pozemky odkoupí. Obec nechala vyhotovit 
znalecký posudek, kde znalec stanovil vyhláškovou cenu 
na 467.350 Kč a tržní cenu na 1.431.890 Kč. PM ne-
chalo vypracovat jiný posudek, kde znalec stanovil vy-
hláškovou i tržní cenu na 381.920 Kč. Vzhledem k této 
skutečnosti rada nedoporučila prodej pozemků, za cenu 
navrženou PM, schválit. Obec bude požadovat po státu 
náhradu za užívání obecních pozemků v souladu s usta-
novením § 59a zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon,  
v platném znění.
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn 
zákonným způsobem od 24. října 2017 do 15. listo-
padu 2017, ovšem neschválilo prodej výše uvedených 
pozemků.
● Žádost Domova pro seniory, p.o. Sokolnice o pro-
dloužení čerpání dotace. Zastupitelstvo obce Sokol-
nice schválilo v roce 2015 účelovou dotaci 400.000 Kč 
Domovu pro seniory Sokolnice, p.o. (dále jen DpS) na 
úhradu nákladů spojených s opravou kaple, nacházející 
se v objektu domova pro seniory, která je zároveň vyu-
žívána občany ze Sokolnic a blízkého okolí. DpS využila 
přijatou dotaci k doložení vlastních prostředků při vypra-
cování žádosti o účelovou dotaci pro rok 2016 a také 
2017, v částce cca 4.400.000 Kč, na opravu hlavního 
kůru, jeho statické zajištění, opravu oken, maleb atd.  
v zámecké kapli. Tuto dotaci v roce 2016 ani v roce 2017 
neobdrželi. V současné době se rozhodli podat obdob-
nou žádost o dotaci na rok 2018. Stejně jako v minulém 
případě by dotaci z prostředků obce rádi využili pro do-
ložení vlastních prostředků k požadované dotaci. Proto 
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si dovolují požádat o ponechání poskytnuté dotace i do 
roku 2018 s jejím vyúčtováním po ukončení celé akce 
nebo po závazném rozhodnutí o neposkytnutí dotace. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo změnu Veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Sokolnice číslo 08/2015, tak, že „Příjemce je oprávněn 
čerpat dotaci k realizaci Akce/Činnosti v průběhu roků 
2015–2018, nejpozději do 31. prosince 2018“, dále 
„Uznatelné výdaje Akce/Činnosti musí vzniknout v době 
od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018“ a také „Příjemce 
je povinen předložit poskytovateli vyúčtování nejpozději 
do 30. ledna 2019“. 
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi uzavřít nejpozději 
do 31. ledna 2018 Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dotaci 
číslo 08/2015. 
● Schválení obecně závazné vyhlášky. Rada navrhla 
zastupitelstvu schválit novou OZV číslo 01/2017 o míst-
ních poplatcích (odpad).
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
číslo 01/2017 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů. 
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zaslat tuto vy-
hlášku ke kontrole zákonnosti neprodleně 
po jejím vyhlášení.
● Schválení „Zásad pro poskytování náhrady mzdy  
a ušlého výdělku členům Zastupitelstva obce Sokol-
nice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě 
uvolněni v roce 2018“. Podle zákona o obcích je povin-
ností zastupitelstva každoročně vydat na další rok tyto 
zásady. V praxi nebyly nikdy použity, ale zákon obci tuto 
povinnost ukládá. 
Zastupitelstvo obce schválilo Zásady pro poskytování ná-
hrady mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva obce 
Sokolnice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě 
uvolněni v roce 2018. 

Zprávy z Rady
● Charita – žádost o dotaci. Obec obdržela dne 21. lis-
topadu 2017 žádost o dotaci. Od 10. července 2017 byla 
zveřejněna výzva, aby všechny požadavky do rozpočtu 
obce na rok 2018 byly doručeny nejpozději do 9. října 
2017 s upozorněním, že na později podané požadavky již 
nebude možné brát zřetel.
S ohledem na výše uvedenou skutečnost RO neschválila 
žádost Charity o dotaci z rozpočtu obce v roce 2018.
● Nová kronikářka obce. Minulý měsíc oznámila sou-
časná kronikářka, že rezignuje na tuto funkci. Zápisy do 
kroniky je ochotna provádět do doby, než se najde nový 
kronikář obce. Oslovena byla paní Jitka Čermáková, která 
předběžně souhlasila s výkonem této funkce.
RO schválila, aby současná kronikářka paní Fojtlová 
ukončila svoji činnost k 31. prosinci 2017 a dále, aby 
nová kronikářka paní Čermáková zahájila svoji činnost  
k 1. lednu 2018.
● Studie výstavby bytového domu na ul. Komenského. 
Rada obce dne 6. září 2017 projednala studii výstavby 
bytového domu na ul. Komenského. Nedostatky ve studii 

byly autorem opraveny, doplněno parkoviště pro zásobo-
vání a řeší se i počty parkovacích míst. 
Pro pokračování v přípravě stavby bylo (mimo jiné) po-
třeba znát geologické poměry. V místech budoucí stavby 
provedla firma GEON s.r.o. vrtnou sondu a obci předala 
„Závěrečnou zprávu o výsledcích inženýrsko-geologic-
kého a hydrogeologického posouzení provedeného za 
účelem zjištění podkladů pro zpracování projektové do-
kumentace“. Z hlediska chemického působení podzemní 
vody na beton se jedná o slabě agresivní chemické pro-
středí, z hlediska chemického působení podzemní vody 
na ocel je agresivita velmi vysoká. Výše uvedený podklad 
bude použit při zpracování projektové dokumentace. Tu 
lze nyní objednat. 
RO schválila zpracování PD na výstavbu bytového domu 
na ulici Komenského v úrovni DÚR a uložila starostovi 
do konce ledna 2018 zajistit předložení alespoň tří ce-
nových nabídek na vypracování projektové dokumentace  
v úrovni DÚR, DSP a PDPS. 
● Studie výstavby sportovního zařízení u rybníka. 
Rada obce dne 06.09.2017 projednala studii výstavby 
sportovního zařízení u rybníka. Nedostatky ve studii byly 
autorem opraveny, doplněno parkoviště pro zásobování 
a řeší se i počty parkovacích míst. Pro pokračování v pří-
pravě stavby bylo (mimo jiné) potřeba znát geologické 
poměry a stavebně technický stav objektu bývalé čerpací 
stanice u rybníka. V místech budoucí stavby provedla 
firma GEON s.r.o. vrtnou sondu a obci předala „Závě-
rečnou zprávu o výsledcích inženýrsko-geologického  
a hydrogeologického posouzení provedeného za účelem 
zjištění podkladů pro zpracování projektové dokumen-
tace“. Z hlediska chemického působení podzemní vody 
na beton se jedná o slabě agresivní chemické prostředí, 
z hlediska chemického působení podzemní vody na ocel 
je agresivita velmi vysoká.
Statik požádal o vykopání dvou sond u vnějšího obvodu 
budovy. Podle zprávy statika je využití stávajícího objektu 
problematické a doporučuje objekt odstranit. Na stejném 
závěru se shodlo několik na sobě nezávislých zástupců 
stavebních firem. V současnosti není známo, zda k pře-
stavbě bude možné využít nějakých dotací, protože do-
tační podmínky se každoročně mění a příprava stavby si 
vyžádá ještě nějaký čas.
RO, na základě výše uvedených stanovisek, schválila 
odstranění objektu bývalé čerpací stanice u rybníka  
a uložila starostovi zajistit do konce ledna 2018 cenovou 
nabídku na vypracování PD pro demolici objektu, včetně 
inženýrské činnosti a vydání demoličního rozhodnutí. 
RO ukládá starostovi do konce ledna 2018 projednat  
s autorem studie vhodnost výstavby nového objektu o ji-
ných rozměrech či v jiném místě v areálu bývalé čerpací 
stanice. 
● Dotace EFEKT 2018. Radě obce byl předložen návrh 
na schválení podání žádosti o dotaci na veřejné osvět-
lení v rámci programu EFEKT 2018 ve dvou variantách. 
Druhá varianta zahrnuje větší území, je zde však riziko 
udržitelnosti projektu. 
RO schválila podání žádosti o nenávratnou dotaci v rámci 
programu EFEKT 2018 v první (menší verzi) a uložila sta-
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rostovi do 15. prosince 2018 zajistit vše potřebné pro 
podání žádosti o dotaci v rámci programu EFEKT 2018.
● TJ Sokol – žádost o změnu dotace. Tělocvičná 
jednota Sokol Sokolnice Masarykova 370, Sokolnice  
PSČ 664 52 Sokolnice požádala o změnu využití dotace 
pro TJ Sokol Sokolnice z rozpočtu obce Sokolnice na 
rok 2018. V minulém roce TJ Sokol Sokolnice zažádala  
o investiční dotaci poskytovanou MŠMT na rekonstrukci 
povrchu a odvodnění venkovního hřiště u rybníka. Dne 
21. listopadu 2017 zařadilo MŠMT TJ Sokol Sokolnice 
mezi subjekty navržené k financování. Z tohoto důvodu 
žádají o změnu využití případné dotace z rozpočtu obce 
na rok 2018 a to na účel „Výměna sportovního povrchu 
a rekonstrukce hřiště TJ Sokol Sokolnice“ v celkové výši 
jejich původní žádosti. 
RO odsouhlasila žádost TJ Sokol Sokolnice o změnu užití 
dotace.
● Rozpis rozpočtu na rok 2018. Radě obce byl před-
ložen návrh rozpisu rozpočtu na rok 2018. Rozpis vy-
chází z rozpočtu obce schváleného zastupitelstvem dne  
13. prosince 2017.
RO schválila předložený návrh rozpisu rozpočtu na rok 
2018.
● Výběr projektanta na ulici Václava Haňky. Obec 
oslovila celkem šest projekčních firem k podání nabídky 
na vypracování projektu dešťové kanalizace a úprav zpev-
něných ploch na ulici Václava Haňky. Nabídku předložily 
celkem čtyři společnosti. Rada rozhodla vybrat nabídku 
společnosti AQUA PROCON, s.r.o. s nejnižší nabídkovou 
cenou 369.500 Kč + DPH.
● CN na pasport stavby na ulici Zámecká. Obec ob-
držela vyžádanou cenovou nabídku na vypracování pa-
sportu stavby na ulici Zámecká. Součástí je i polohopisné 
a výškopisné zaměření. 
RO odsouhlasila předloženou nabídku na vypracování 
pasportu stavby na ulici Zámecká, včetně zaměření polo-
hopisu a výškopisu. 
● Využití vstupného na adventní koncert. Dne  
20. prosince 2017 se v zámecké kapli uskutečnil ad-
ventní koncert. Na tuto akci bylo vstupné dobrovolné. 
Bylo třeba rozhodnout, na co bude tento výtěžek využit. 
RO schválila, aby výtěžek dobrovolného vstupného byl ur-
čen na úhradu nákladů spojených s provozem zámecké 
kaple v Sokolnicích. 
● Pasport veřejného osvětlení. Obec obdržela objed-
naný pasport veřejného osvětlení, vypracovaný společ-
ností E.ON Energie, a.s., Brno, jako podklad pro dotaci. 
● Partnerská spolupráce obcí v rámci V4
Obec Sokolnice obdržela nabídku partnerské spolupráce 
v rámci zemí V4. Tři samosprávy (podtatranská obec 
Mlynica – SK, podkarpatské město Narol – PL a město 
Tokaj – HU) již podepsaly rámcovou smlouvu na radnici  
v Tokaji 10. listopadu 2017. Statutárním zástupcem to-
hoto subjektu je Ing. Jozef Boglarsky, PhD. z města Bar-
dejov na Slovensku. 
Spolupráce by se uskutečňovala na základě rámcové 
smlouvy o spolupráci a předpokládá se spolupráce (ve 
společných grantových schématech Visegrádského 
fondu) v těchto oblastech: 

• Kultura, sport a společná identita
• Vzdělávání a budování kapacit
• Inovace, výzkum a vývoj, podnikání
• Demokratické hodnoty a média
• Veřejná politika a institucionální partnerství
• Regionální rozvoj, životní prostředí a cestovní ruch
• Sociální rozvoj

Předkládání společných projektových záměrů z uve-
dených oblastí v rámci Visegradského fondu (měkké 
projekty). Rozhodovat o spolupráci obce s jinými ob-
cemi a o formě této spolupráce je věcí zastupitelstva  
obce. 
RO vzala na vědomí nabídku partnerské spolupráce  
v rámci zemí V4 a uložila starostovi do 13. března 2018 
zajistit maximum informací o návrhu partnerské spolu-
práce v rámci zemí V4. 
● Parkovací místa na ulici Moravská. Rada obce dne 
12. května 2016 rozhodla o pořízení dokumentace na 
stavbu parkovacích míst na ulici Moravská, kde se před-
pokládala stavba 18 parkovacích míst na severní straně 
ulice. Při přípravě dokumentace (a jejím projednávání  
s dotčenými orgány) se tento počet postupně snižoval. 
Nynější stav je devět parkovacích míst + jedno pro inva-
lidy. Odborný odhad nákladů je 1.075.162 Kč (včetně 
DPH). S ohledem na tato fakta a nutnost přeložení části 
sítí rada zvažovala, zda realizace parkoviště za těchto 
podmínek má smysl. 
Rada se po obsáhlé diskusi dohodla, že za těchto podmí-
nek od projektu upustí. 
RO uložila místostarostovi do 15. ledna 2018 oznámit 
společnosti Janepa a.s, Brno, že obec rozhodla o ukon-
čení prací na projektu parkovacích míst na ulici Morav-
ská. Dále mu do 15. ledna 2018 uložila oznámit společ-
nosti Vegacom a.s. – Divize Sítě, Brno, že obec rozhodla 
o ukončení prací na projektu parkovacích míst na ulici 
Moravská a nepožaduje přeložení inženýrských sítí ve 
správě společnosti CETIN.
● Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy So-
kolnice na léta 2018–2020. Radě obce byl předložen 
návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy 
Sokolnice (dále jen také „MŠ“) na léta 2018–2020. Ná-
vrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ byl zveřejněn 
(v souladu s metodickým výkladem MF ČR zveřejně-
ným ve „Zprávách Ministerstva financí České republiky 
pro finanční orgány obcí a krajů číslo 02/2017“ ze dne  
15. února 2017) po dobu nejméně 15 dnů a byl zveřej-
něn až do doby projednávání radou obce.
Rada obce schválila střednědobý výhled rozpočtu Mateř-
ské školy Sokolnice na léta 2018–2020 a uložila mís-
tostarostovi do 15. ledna 2018 zveřejnit střednědobý vý-
hled rozpočtu MŠ na obecních internetových stránkách 
způsobem stanoveným v § 28a zákona č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění.
● Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy So-
kolnice na léta 2018–2020. Radě obce byl předložen 
návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy 
Sokolnice (dále jen také „ZŠ“) na léta 2018–2020. Ná-
vrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ byl zveřejněn 



1/2018     Sokolnický zpravodaj 6

(v souladu s metodickým výkladem MF ČR zveřejněným 
ve „Zprávách Ministerstva financí České republiky pro fi- 
nanční orgány obcí a krajů číslo 02/2017“ ze dne  
15. února 2017) po dobu nejméně 15 dnů a byl zveřej-
něn až do doby projednávání radou obce.
Rada obce schválila střednědobý výhled rozpočtu Zá-
kladní školy Sokolnice na léta 2018–2020 a uložila 
místostarostovi obce do 15. ledna 2018 zveřejnit střed-
nědobý výhled rozpočtu ZŠ na obecních internetových 
stránkách způsobem stanoveným v § 28a zákona  
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění.
● Rozpočet Mateřské školy Sokolnice na rok 2018. 
Radě obce byl předložen návrh rozpočtu Mateřské školy 
Sokolnice (dále jen také „MŠ“) na rok 2018. Návrh roz-
počtu MŠ byl zveřejněn (v souladu s metodickým výkla-
dem MF ČR zveřejněným ve „Zprávách Ministerstva fi-
nancí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů 
číslo 02/2017“ ze dne 15. února 2017) po dobu nej-
méně 15 dnů a byl zveřejněn až do doby projednávání 
radou obce.

Rada obce schválila rozpočet Mateřské školy Sokolnice 
na rok 2018 a uložila místostarostovi obce do 15. ledna 
2018 zveřejnit rozpočet MŠ na obecních internetových 
stránkách způsobem stanoveným v § 28 a zákona  
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění.
● Rozpočet Základní školy Sokolnice na rok 2018. 
Radě obce byl předložen návrh rozpočtu Základní školy 
Sokolnice (dále jen také „ZŠ“) na rok 2018. Návrh roz-
počtu ZŠ byl zveřejněn (v souladu s metodickým výkla-
dem MF ČR zveřejněným ve „Zprávách Ministerstva fi-
nancí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů 
číslo 02/2017“ ze dne 15. února 2017) po dobu nej-
méně 15 dnů a byl zveřejněn až do doby projednávání 
radou obce.
Rada obce schválila rozpočet Základní školy Sokol-
nice na rok 2018 a uložila místostarostovi obce do  
15. ledna 2018 zveřejnit rozpočet ZŠ na obecních in-
ternetových stránkách způsobem stanoveným v § 28 
a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. -OÚ-

Likvidace odpadu v roce 2018
Zastupitelstvo obce Sokolnice se na svém zasedání dne 13. prosince 2017 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou 
vyhlášku č. 01/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018 (Vyhláška je zveřejněna na webo-
vých stránkách obce.)

Stručný výtah z textu vyhlášky
Postup při úhradě místního poplatku je stejný jako  
v předchozích letech. 
1.  Roční výše poplatku činí 500 Kč za jednu osobu bez 

rozdílu věku.
2.  Poplatek platí fyzická osoba

 ¾ která má v obci trvalý pobyt, 
 ¾ které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců 

na území České republiky povolen trvalý pobyt 
nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

 ¾ která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na 
území České republiky pobývá na území České 
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

 ¾ které byla udělena mezinárodní ochrana podle 
zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana 
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu 
cizinců.

Poplatek dále hradí fyzická osoba, která má ve vlast-
nictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k po-
bytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě 
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému 
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně. 

3.  Poplatek za domácnost může být odveden společ-
ným zástupcem. Společný zástupce může odvést 
poplatek za celou domácnost, nebo jen její část. 

Zákon stanoví, že společný zástupce musí oznámit 
Obecnímu úřadu Sokolnice (nejpozději do 31. března 
2018) jména a data narození osob, za které poplatek 
odvádí. V praxi to ale neznamená, že s vyplněným 
tiskopisem i penězi se musí dostavit společný zá-
stupce na obecní úřad osobně. Stačí, když doma po-
depíše a čitelně vyplní přiložený tiskopis a ten pošle 
poštou, po nějakém příbuzném či známém na obecní 
úřad. Úhradu je možné provést osobně v pokladně 
obecního úřadu, poslat složenkou nebo převodním 
příkazem na účet obce. U občanů, kteří budou hra-
dit poplatek v hotovosti v pokladně obecního úřadu, 
doporučujeme předávat vyplněný tiskopis společně  
s platbou (pro zjednodušení administrativy). 

4.  Občané, kteří budou platbu provádět převodem 
z účtu, zašlou finanční prostředky na účet obce 
Sokolnice u České spořitelny a.s., číslo účtu: 
1343297349/0800 a použijí jako variabilní symbol 
číslo popisné nemovitosti, za kterou je poplatek od-
váděn. V případě nemovitosti, kde je více bytových 
jednotek, doplní se za číslo popisné i číslo bytu (bez 
mezer, pomlček apod.). V případě úhrady poplatku 
bezhotovostním převodem za více než jednu osobu 
je nutné ve stejném měsíci doručit na OÚ Sokolnice 
vyplněný tiskopis s uvedením, za které osoby byl po-
platek odveden. 

5.  Nebude-li poplatek odveden do 31. března 2018, 
nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek plateb-
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ním výměrem a tuto částku může zvýšit na trojnáso-
bek. Nesplní-li občan povinnost nepeněžitého plnění 
(např. uhradí poplatek za více osob a nedoručí řádně 
vyplněný tiskopis s uvedením, za koho je ještě popla-
tek uhrazen), může mu být udělena pokuta. 

6.  Od poplatku se osvobozují: 
a) poplatníci, dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, kteří 
jsou hlášeni k pobytu na internátech, podnikových 
ubytovnách, v domově pro seniory v obci Sokolnice, 
b) děti narozené v příslušném kalendářním roce, 
ve kterém jim dle této vyhlášky vzniká poplatková 
povinnost, 
c) děti umístěné do dětského domova pro děti do  
3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro 
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy, 
d) děti umístěné do zařízení pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žá-
dost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 
e) nezaopatřené dítě umístěné v domově pro osoby 
se zdravotním postižením na základě rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby 
nebo 
f) umístěna v domově pro osoby se zdravotním po-
stižením, domově pro seniory, domově se zvláštním 
režimem nebo chráněném bydlení. 

7. Vznikne-li poplatková povinnost po 31. březnu 2018, 
je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, 

který následuje po měsíci, ve kterém poplatková po-
vinnost vznikla. 

Firma SUEZ Využití zdrojů a.s. pravidelně vyváží popel-
nice od začátku roku bez ohledu na to, zda-li občan po-
platek zaplatil v lednu či březnu. Termíny svozu odpadu 
zůstávají beze změny. 
I nadále platí, že každá domácnost může mít jednu, 
dvě nebo i více popelnic. Na výši místního poplatku to 
nemá žádný vliv. V platnosti zůstává i možnost přista-
vit k popelnici pytel s odpadem, který se již nevejde 
do popelnice. Typ pytle není nijak předepsán, musí být 
pevný a nesmí se pod vahou odpadu protrhnout. Do 
popelnice se může ukládat pouze směsný komunální  
odpad.
Sklo, papír a lepenka, PET lahve, plasty, kompozitní obaly 
(nápojové kartony), kovy, dřevo, textil, rostlinné zbytky  
z údržby zeleně a zahrad (bio odpad), elektrotechnický 
odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, ob-
jemný odpad a směsný komunální odpad se odkládají do 
sběrného střediska odpadů v době jeho provozu. 
Veškeré PET lahve, plastové obaly, kompozitní obaly 
(nápojové kartony), lze navíc odložit do „žlutého pytle“, 
který firma SUEZ Využití zdrojů a.s. pravidelně vyváží 
od každého domu v Sokolnicích. Každý měsíc je do do-
mácnosti doručen jeden prázdný „žlutý pytel“. V případě 
potřeby je možné si další prázdné pytle vyzvednout na 
obecním úřadě či ve sběrném středisku odpadů v době 
jeho provozu.
Další informace můžete obdržet na OÚ Sokolnice v kan-
celáři starosty obce nebo pokladny.  -OÚ-

Vážení občané,
firma SUEZ Využití zdrojů a.s. mění od ledna 2018 termín svozu žlutých pytlů. Nyní již nebudou 
sváženy každou první sobotu v měsíci, tak jak tomu bylo doposud, ale dle předloženého harmono-
gramu. Žlutý pytel lze též odevzdat do sběrného střediska odpadů v době jeho provozu. Jinak tato 
služba zůstává plně zachována. Děkujeme tímto za pochopení. -starosta-
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Rozsvícení vánočního stromu
Tak jako v předchozích dvou le-

tech, tak i tentokrát v předvečer 
první adventní neděle, se v Sokolni-
cích před budovou S-pasáže, rozsvítil 
vánoční strom. Doufám, že většina 
z vás mi dá za pravdu, že se z této 
akce stává nádherná tradice, kterou 
si dovedou užít nejenom ti nejmladší. 
Slavnostní chvíli přihlíželo tentokráte 
tolik lidí, že se nevešli ani na pro-
stranství před S-pasáží a museli stát 
u školy, kapličky či před restaurací. 
Pro všechny bylo tradičně připraveno 
zdarma svařené víno či horký čaj.  
O kulturní program se se postaraly 
děti z MŠ a ZŠ. Nad rámec jejich vy-
stoupení program obohatila i sokol-
nická cimbálová muzika, která nám 
zazpívala a zahrála (pro tentokrát 
bez cimbálu). Všichni účinkující skli-
dili bouřlivý aplaus a patří jim obrov-
ské poděkování. Poděkování si dále 
zaslouží ti, kteří se podíleli na pří-
pravě i realizaci této akce. 

A nyní mi dovolte, abych vám  
v krátkosti popsal, jak se vánoční 
strom před budovu S-pasáže vůbec 
dostane. Prozatím jsme pokaždé 
měli tu možnost mít vánoční strom, 
který vyrostl v Sokolnicích. V letošním 
roce nám jej věnovala rodina Doleže-
lových. Nabídek na strom jsme obdr-
želi více (dokonce i z vedlejší obce) 
a o volbě bylo rozhodnuto již na pře-

lomu léta a podzimu. Více jak týden 
před samotným rozsvícením byl sta-
noven termín kácení. Kácení pro- 
vádí – p. Petr Gottvald, který v mi-
nulosti profesionálně kácel dřeviny 
nejen v ČR, ale i Rakousku a v sou-
časnosti obdobnou činnost provádí  
i pro větší města (např. Vyškov). 
Velmi důležitým momentem (stěžejní 
činností) není ani tak řez motorovou 
pilou, ale úvaz stromu. Pan Gottvald 
musí najít těžiště stromu, kde pro-
střednictvím popruhu strom připevní 
a naváže na rameno jeřábu. Ná-
sledně dochází k samotnému řezu, 
v jehož průběhu udílí pokyny jeřáb-
níkovi, aby se minimalizoval pohyb 
stromu, nedošlo k jeho poškození 
či poškození majetku. V případě po-

sledního vánočního stromu to nebyl 
takový problém, neboť tento rostl de 
facto kousek od cesty, na které stál 
jeřáb, ovšem nikterak tak v předloň-
ském případě. Tehdy byl strom od je-
řábu vzdálen na více jak 40 metrů, 
mezi stromem a jeřábem byla řada 
rodinných domů a vše vyžadovalo 
naprosto dokonalou přesnost v ko-
ordinaci. Po odkácení je strom polo-
žen na nákladní vůz a převezen před  
S-pasáž. Zde je opět prostřednictvím 
jeřábu vyzvednut a usazen do ocelo-
vého pouzdra, které zde bylo v době 
rekonstrukce S-pasáže pro tento účel 
zřízeno. Usazení je třeba asistence 

Úvaz vánočního stromu před kácením

Kácení – p. Petr Gottvald Převoz vánočního stromu

Transport stromu přes střechy domů  
v roce 2016

Usazení vánočního stromu  
před budovou S-pasáže



Sokolnický zpravodaj     1/2018 9

Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v únoru. Uzávěrka Sokolnického zpravodaje je v časovém 

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

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Ún
or

 2
01

8

16 Pátek
Rodinné Centrum 
Sokolnice ve spolupráci 
s místní knihovnou 

Čteme dětem:  
Řada nešťastných příhod Sokolnice 17.00 hodin 18.00 hodin Místní knihovna

17 Sobota TJ Sokol Sokolnice Šibřinky Sokolnice 20.00 hodin 02.00 hodin Místní Sokolovna 

18 Neděle Kulturní komise při radě 
obce Sokolnice

Zájezd do termálních 
lázní Gÿor Maďarsko 6.00 hodin Odjezdu autobusu  

od kapličky na návsi 

18 Neděle TJ Sokol Sokolnice Dětské radovánky Sokolnice 14.00 hodin 18.00 hodin Místní Sokolovna 

21 Středa Rodinné Centrum 
Sokolnice

Právní minimum  
pro rodiny Sokolnice 17.00 hodin 19.30 hodin RCS Masarykova 35, 

Sokolnice

28 Středa Rodinné Centrum 
Sokolnice Výchova je IN Sokolnice 16.30 hodin 18.30 hodin

RCS Masarykova 35, 
Sokolnice (hlídání je 
zajištěno)

Okénko do mateřské školy
● Poslední měsíc v roce, prosinec, pro děti neznačí jen 
očekávání Štědrého dne, nýbrž také bohatost a četnost 
zážitků, akcí i aktivit.
● Adventní období zahájili naši předškoláci zpěvem 
koled, vánočních písniček i přednesem básniček při 
rozsvěcení sokolnického vánočního stromu před místní  

S-pasáží. Podpořit, poslechnout si svoje děti, děti z místní 
ZŠ a dostatečně načerpat předvánoční atmosféru přišli 
nejen maminky a tatínkové, ale i spousta sokolnických 
obyvatel.
● Za pár dnů nato se to u nás ve školce hemžilo čertíky 
i andílky. Naše děti si tak užívaly mikulášské dopoledne, 
které probíhá ve znamení her, soutěží i mlsání. Jaké by 
to však bylo mikulášské dopoledne bez opravdového  

našich pracovníků, kteří strom do 
pouzdra nasměrují a natočí tak, aby 
pohledově vyhovoval našim před-
stavám. Po usazení stromu je tento 

dokonale zajištěn klíny, aby nedošlo 
k jeho vývratu. Poté přichází na řadu 
fáze zdobení. S ohledem na výšku 
stromu je třeba k zdobení využít plo-

šiny. V letošním roce se o rozvěšení 
ozdob a světýlek postarali zaměst-
nanci obce, za pomoci p. Jaroslava 
Hudečka, který nám za tímto účelem 
plošinu poskytnul. Na stromečku 
se dle jeho velikosti objevuje na  
30 světelných řetězů a až 45 vá-
nočních ozdob. Světelná vánoční vý-
zdoba je napojena na rozvaděč veřej-
ného osvětlení. Proto se každý den 
rozsvítí zároveň s veřejným osvětle-
ním a taktéž se s ním vypne. Do bu-
doucna plánujeme, že by strom mohl 
svítit v průběhu celého dne, abychom 
si jej mohli ještě více užít. Budeme na 
tuto skutečnost myslet při pokládce 
NN do země v Komenského ulici, což 
by mohlo být již v letošním roce. K od-
zdobení dochází každoročně druhý 
týden v lednu, popř. v termínu dle 
vhodných klimatických podmínek. 
Tolik krátké přiblížení, vztahující se  
k vánočnímu stromu.

Co říci na závěr, přeji si, aby se tato 
krásná tradice zachovala i pro příští 
léta a vánoční strom byl i nadále oz-
dobou naší obce po dobu adventního 
času i času Vánoc.  -starosta-Vánoční strom připravený na zdobení Nazdobený a rozsvícený vánoční strom 
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Mikuláše? I ten nás navštívil. A nejen on, společně s ním 
i anděl a družina čertů i čertic. Odvážné děti jim řekly 
básničku nebo zazpívaly písničku. Největší odvážlivci si 
vyzkoušeli velikost čertovského pytle. Radost ale měly 
všechny děti, protože Mikuláš každému z nich přinesl ba-
líček plný dobrého mlsání.

● Jako každý rok, tak i letos jsme pozvali maminky, 
tatínky i ostatní členy rodin mezi nás do mateřské školy 
na předvánoční tvořivé posezení. Abychom měli více 
prostoru jak pro posezení, tak pro vyrábění, uskutečnila 
se celkem dvě setkání v naší školní jídelně, která nám 
tyto podmínky poskytuje. Správnou vánočně-sváteční 
atmosféru nejprve navodily děti svými vystoupeními,  
v nichž nechyběly tanečky, koledy, básničky i písničky. 
Poté se všichni pustili do vyrábění. K tomu jim paní uči-
telky nachystaly dostatek výtvarného materiálu a děti  
i s rodiči zhmotnili svoji kreativitu i zručnost do podoby 

krásných andílků a stromečků. Ke správné tvořivé před-
vánoční atmosféře přispělo také dobré pití i mlsání pro 
všechny přítomné. 
● Jednoho prosincového dopoledne jsme se vypravili 
do Žatčan na pohádku Vyměněná princezna, kterou za-
hrály žatčanské děti z místního divadelního spolku. Po-
hádka se dětem moc líbila a také měly radost z cesto-
vání autobusem, který nás do Žatčan i zpět do Sokolnic 
dopravoval.
● Zúčastnili jsme se tradičního místního Živého bet-
lému, na němž máme možnost nabídnout vánoční vý-
robky učitelek a dětí z naší školky. Výtěžek vždy slouží  
k zakoupení pomůcek a výtvarného materiálu pro děti.
● V posledním předvánočním týdnu se děti společně 
se svými učitelkami vydaly s věnováním všeho dobrého 
do nového roku na místní obecní úřad, do základní školy, 
k lékařům, pracovníkům na poště i za zaměstnanci so-
kolnických obchodů. Potěšily je nejen koledami a básnič-
kami, ale také vyrobenými přáníčky.

● Protože se na Ježíška moc těšíme a vždy jej oče-
káváme nazdobeným vánočním stromečkem v každé 
třídě, nezapomněl na nás ani letos a opravdu navštívil 
všechny 4 třídy. Zanechal dětem pod každým stromeč-
kem spoustu dárečků – hračky, stavebnice, skládanky, 
knížky i různý materiál k dětskému hraní a tvoření.
● K dovršení správné vánoční atmosféry jsme nesměli 
chybět na místním ostrůvku při prodeji kaprů. Děti si se 
zájmem prohlédly kapří krasavce v kádích a také pozoro-
valy zdatné rybáře při práci. ■

10
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Předvánoční Londýn
(Pokračování ze strany 1)
Čtvrtý den nás čekal celodenní výlet do Windsoru, kde 
jsme si prohlédli nejen město, ale i hrad, který je oficiální 
rezidencí britské monarchie a zároveň je také druhý nej-
větší obývaný hrad na světě (hned po Pražském hradě)  
a také nejdéle soustavně obývaný hrad již od dob Viléma 
I. Dobyvatele. Po procházce k Eton College jsme se vrátili 
do Londýna a šli jsme nakupovat na Oxford Street. 
Pátý den nás čekalo Canterbury, kde jsme si prohlédli 
město, katedrálu a museum Canterburských povídek od 
Geoffreye Chaucera. Večer jsme odjeli do přístavu, kde 
jsme autobusem najeli na vlak, podjeli dno Kanálu La 
Manche do Francie, odkud nás opět čekala několikaho-
dinová cesta domů.
Všichni jsme rádi za to, že nám naše škola umožnila od-
cestovat tak daleko od našich domovů a procvičit si zna-
losti anglického jazyka s rodilými mluvčími. 

-Za všechny účastníky D. Elicer-

Mikuláš v družině
V době adventu si připomínáme štědrost svatého Miku-
láše. Ne jinak tomu bývá i ve školní družině.
Vloni měl Mikuláš bohužel 4. prosince ještě napilno s pří-
pravou, a tak nás v předstihu navštívili jen děsiví čerti. 
Z knihy hříchů bylo přečteno několik jmen neposedných 
školáků, ale po slibu poslušnosti si čerti naštěstí nikoho 
odnášet nemuseli. Po odchodu čertů zůstal ve třídě jen 
zápach pekla a nadílka v podobě dárkových balíčků pro 
všechny děti. MOC DĚKUJEME, MIKULÁŠI!!!! -M. Kupská-

Vánoce v knihovně
Sokolnickou knihovnu navštěvuje školní družina několi-
krát v roce. Nové prostory se přímo nabízejí pro společné 
povídání a čtení vybraných knih.
Ne jinak tomu bylo i před vánočními svátky, a to 19. pro-
since 2017. Před čtením vybrané knihy jsme si s dětmi 
přiblížili všechna důležitá data a tradice, jež se s osla-
vami narození Ježíška spojují. Přes Mikuláše, větvičky 
„barborek“, sv. Lucii, jsme se naladili přímo na Štědrý 
den a povídali si o lití olova, krájení jablíček, pouštění lo-

diček, rozsvěcení svíček a radosti z obdarovávání svých 
blízkých. Povídání proložené čtením pohádky o zdánlivě 
obyčejném dárku „SNĚHULÍCH“ se i ty nenatěšené děti 
dostaly do té pravé „VÁNOČNÍ NÁLADY“.
Děkujeme paní knihovnici Janě Šebestové za ochotu, 
vstřícnost a pochopení s námi DĚTMI. Vždy má pro nás 
úsměv na rtech, pohádky, zajímavé úkoly, hádanky a teď 
o Vánocích i malý dárek. 
MOC DĚKUJEME! -M. Kupská-

Malíř v družině
Už před Vánocemi si školní družina užila malý dárek  
v podobě vystoupení malíře Adolfa Dudka, autora dět-
ských obrázků publikovaných v dětských knížkách i ča-
sopise Sluníčko. Pro asi 60 školáků vyčaroval ilustrátor  
v aule ZŠ velice přátelskou atmosféru s velkou dávkou 
legrace a smíchu. Děti si veselou formou za pomocí malo-
vaných obrázků připomněly Mikuláše i samotné vánoční 
svátky. Do programu bylo zapojeno i několik žáků, kteří 
za odvahu sklidili zasloužený potlesk. Program se líbil  
a už přemýšlíme, s kým se pobavíme příště. -M. Kupská-

Veselé Vánoce aneb Krabice od bot
Letos se některé naše třídy zúčastnily akce „Krabice od 
bot“. Jednalo se o projekt zaštítěný Diakonií ČCE a Česko-
bratrskou církví evangelickou. Děti nosily různé dárky pro 
děti z chudých rodin nebo dětských domovů. Tyto dárky 
poté rozdělily do krabic od bot, zabalily je a nadepsaly na 
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ně cedulku, zda se jedná o dárek pro chlapce nebo dívku 
a jakého věku. Krabic naše děti naplnily přibližně pade-
sát, což je rozhodně skvělé. Snad se dárky líbily a věříme, 
že si za rok tuto akci zopakujeme – je krásné dělat radost 
druhým. -D. Elicer-

Příběh zimní bundy
Ahoj, já jsem zimní bunda a tohle je příběh mého života. 
Byla jsem vyrobena v továrně na zimní bundy v Besky-
dech. Vyrobili mě z teplé vlny a hezké látky. Hodně se 
mi věnovali Sofie s Viktorem. To jsou totiž zaměstnanci 
továrny. Moc se mi líbilo, jak se mi věnovali a moc hezky 
mě nazdobili. Základ je teplá vlna, ta je v celé bundě 
(něco jako vycpávka), na ní zvenku je moc hezká fialová 
barva a zevnitř je tyrkysová a mám černý lesklý zip. Ještě 
jsem vám zapomněla říct, že jsem oboustranná bunda  
a taky mám spoustu kapsiček. Dvě mám na boku dole  
a jednu na rukávu.
Když mě Sofie s Viktorem dodělali, tak mě zabalili do 
sáčku a naložili do velikého auta. Jela jsem dlouhou 
cestu, až najednou auto zastavilo. Otevřely se veliké 
dveře a nějaký pán mě nesl do velké budovy. Na vrcholu 
té budovy bylo napsáno OLYMPIA.
Visela jsem v regále s ostatními bundami. Chodili kolem 
mě lidi a dívali se na mě. Až jednou kolem mě prošla 
nějaká mladá paní, prohlížela si mě. Pak mě vzala a šla 
se mnou k pokladně. Položila mě do auta a zase jsem 
cestovala.
Když jsme přijeli na místo, tak mě nesla do domu. Pak 
mě schovala do skříně a odešla. Po chvíli přišla a dala mě 
do dárkové krabice. Za nějaký čas mě nějaká holčička 
rozbalila a oblékla si mě. Zrovna byla zima a ona mě no-
sila na bruslení a lyžování.
Potom se začalo oteplovat a ona mě schovala do skříně. 
Od té doby čekám, až mě opět vytáhne ze skříně a bu-
deme si spolu chodit hrát do mrazu.

-Adéla Wajdová, 5.třída-

Vánoční deník
21. prosince 2017 Narozeniny
Po škole jsme šli k bratrovu kamarádovi na narozeniny.
22. prosince 2017 Moje oslava
Ve 14.00 jsme měli sraz u školy. Bylo to tam super.  
V 18.15 jsme šli domů. Měla jsem hezké dárky, díky moc, 
holky. Díky, že jsi přišla Áďo, Katko, Vendo, Lili, Nelo, brá-
cho Ádi a Martine. Narozky byly v Bongu.
23. prosince 2017 Příprava na Štědrý den
Mamka šla nakoupit a já, táta a brácha jsme šli zdobit 
stromeček. A pak jsme dělali bramborový salát, vánočku 
a knedlíčkovou polévku. A pak jsem šla balit dárky na 
Vánoce. O půl deváté jsme se dívali na Harryho Pottera 
a Ohnivý pohár.
24. prosince 2017 Štědrý den
Od rána jsme se dívali na pohádky a na večer nikdy neza-
pomenu. Vyplnil se mi sen. V březnu letíme do Londýna, 
už se móóóc těším. Dostala jsem spoustu dárků, děkuju 
moc.

26. prosince 2017 Pohoda a klid
Dnes jsme byli celá rodina doma pohromadě a koukali 
se na pohádky.
27.–28. prosince 2017 Sem a tam
V 10 hodin jsme jeli na koupaliště do Aqualandu. A po-
tom jsme jeli za babičkou a za dědou popřát hezké svátky  
a dát si dárečky. Druhý den jsme se vraceli domů.
29. prosince 2017 Pohoda a klid
Dnes jsme se opět koukali na pohádky a k večeru přijeli 
dva nevlastní bráchové.
30.–31. prosince 2017 Daleká cesta
Jeli jsme do Ostravy ke strejdovi a tetě. A pak na hokej 
Kometa – Vítkovice. Kometa vyhrála.
Večer jsme oslavovali nový rok.
1. ledna 2018 Nový rok
Chvíli jsme se dívali na televizi. Pak jsme všichni hráli 
Monopoly.
2. ledna 2018 U zubaře
Dnes jsme šli k zubařovi, aby mi vytrhl zub. Tak mi dal 
injekci a šel trhat. Měl v plánu trhat jeden zub, ale vytrhl 
dva, protože byly srostlé. Takže jsem pizizubka.

-Vánoce očima Kristýny Krakowczykové z 5. třídy-

Školní reportér
V naší obci žije vážený občan, 
Miroslav Padalík, podnikatel  
v oblasti chytrých domů a obran-
ných systémů, mimo jiné i váš-
nivý cestovatel. Měly jsme tu 
čest zeptat se ho na pár zajíma-
vých otázek.
Ví se o Vás, že trávíte velkou 
část roku v zahraničí. Můžete 
nám říci, které země jste navští-
vil a které považujete z Vašeho 
hlediska za nejzajímavější?

Je to tak, navštívil jsem už šest kontinentů, zbývá mi jen 
Antarktida. Procestoval jsem hodně přes padesát zemí 
po celém světě a k těm nejzajímavějším patří Nový Zé-
land, Austrálie, Brazílie, z těch asijských Japonsko, Ko-
rea, Indonésie, na Středním východě jsou to Emiráty, 
Jordánsko a další země v této oblasti. Mou jubilejní pa-
desátou zemí byl ráj turistů Mauricius. Bylo jich mnoho  
a velká část z nich je hodně zajímavých, zvláště když tam 
je člověk poprvé. 
Na letácích cestovních kanceláří se často objevuje jako 
turisticky lákavá destinace SAE – Spojené arabské emi-
ráty. Vy jste zde také působil. Co byste turistům dopo-
ručil, kam se podívat a co vidět z této pro nás exotické 
země?
Spojené arabské emiráty jsou zemí, kde jsem trávil  
poslední rok nejvíce času a vlastně velkou část roku  
bydlel. Je to velmi zajímavá a lákavá destinace, zvláště 
pro ty, kteří mají rádi moderní architekturu, krásné  
pláže a všechno „nej“ na světě. Obyvatelé Emirátů si  
potrpí na to, aby měli všechno „nej“ a takových věcí  
je tam řada na každém kroku. Turistům bych doporu-
čil takové atrakce jako je Burj Khalifa, což je nejvyšší  
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budova světa a hned pod ní je největší fontána na  
světě. Vedle ní je obrovské nákupní centrum, které má 
1200 obchodů a v něm je největší akvárium na světě  
a největší vnitřní vodopád na světě a řada dalších nej.  
Pokud byste chtěli zavítat i jinam než do Dubaje, pak  
bych určitě doporučil Abu Dhabi, kde jsem ostatně  
bydlel. Tam je jedno z nejzajímavějších míst takzvaný 
Grand Mosque, což je obrovská, nádherná mešita, která 
stála desítky miliard a vyrazí člověku dech. Nebo Emira-
tes Palace, nejluxusnější hotel v Abu Dhabi, kde si mů-
žete dát třeba kávu s pravým 24 karátovým zlatem a další 
zajímavosti. Určitě bych taky dobrodruhům doporučil  
návštěvu pouštního safari, což je výlet do pouště, kde  
v terénním voze jezdíte po písečných dunách a pak se-
díte v pouštní oáze, ochutnáváte pravé beduínské po-
krmy a pijete arabské nápoje, surfujete na písečných du-
nách, obdivujete západ slunce a zažíváte mnoho dalších 
atrakcí. 
Jistě jste se setkal ve světě s mnoha zajímavými osob-
nostmi. Můžete některou jmenovat?
Ano, setkal jsem se se spoustou zajímavých lidí, teď 
zrovna nedávno, přibližně tři týdny zpátky, jsem potkal  
v Dubaji Láďu Vízka, což je fotbalová legenda a zároveň 
hvězda StarDance. V dalších zemích, třeba v Egyptě, jsem 
potkal syna nejslavnějšího egyptologa na světě, pana Ha-
wasse, který proslavil pyramidy po celém světě. Asi před 
měsícem jsem seděl v Tokyu na snídani s Miss Interna-
tional, což je dívka z Indonésie, která celou mezinárodní 
soutěž vyhrála. Na cestách jsem potkal i řadu politických 
osobností jako jsou velvyslanci mnoha států, ministři  
a další vládní představitelé, a to nejenom zahraniční, 
ale i ti naši. Například s ministrem zahraničí Zaorálkem 
jsem cestoval do Keni a dalších afrických zemí, s prezi-
dentem Zemanem na podnikatelskou misi do Jordánska  
a Ománu, a podobně.
Zažil jste ve světě nějakou nepříjemnou situaci?
Ano, bylo jich několik a mé cesty byly provázeny řadou 
dobrodružství, naštěstí jsem ze všech vyvázl ve zdraví. 
Jedním z nich bylo to, když při mém pobytu v Soulu vypus-
tila Severní Korea několik raket na jihokorejský ostrov asi 
padesát kilometrů od místa, kde jsem pobýval, takže tam 
byla dost napjatá situace. Na ulicích jsem zažíval pravou 
vojenskou mobilizaci, všude bylo plno vojáků a bál jsem 
se, že vůbec neodletím. Další dobrodružství bylo třeba  
v Egyptě, kde byl při mém pobytu zrovna státní převrat  
a při cestě na obchodní jednání jsem se ocitl uprostřed 
obrovské, statisícové demonstrace. Druhý den tam za-

střelili novináře, takže úplně bezpečné to nebylo, ale po-
dařilo se mi to přežít. 
Jak se slučuje Váš profesní život s osobním?
Není to jednoduché sloučit profesní život s osobním, 
hlavně kvůli časové vytíženosti, která je vyžadována mojí 
prací a taky podnikáním, kterým se teď zabývám. Snažím 
se to kombinovat tak, že když jsem doma, tak se věnuji 
rodině jak můžu. Rodinu si také beru s sebou na služební 
cesty, třeba do Ameriky nebo do Spojených arabských 
emirátů. Rodina bohužel nedostává tolik času, kolik by 
si zasloužila, ale snažím se balancovat osobní život s dal-
šími aktivitami, abych se mohl realizovat nejen pracovně, 
ale i v oblasti duchovního i fyzického seberozvoje. 
Nenapadlo Vás při Vašich častých zahraničních cestách 
se přestěhovat do jedné z destinací? Která by to eventu-
álně byla?
K tomu bych řekl, že spousta lidí v Česku touží po cesto-
vání a stále si stěžuje na to, jak se tady máme špatně, 
ale při svých cestách jsem si uvědomil, že se tady  
v Česku máme naprosto nadstandardně a luxusně  
v porovnání s dalšími zeměmi. Např. týdenní návštěva 
Indonésie a dalších destinací, kde člověk vidí, v jakých 
ubohých podmínkách lidé žijí, ukáže, že život v České re-
publice je opravdu jeden z nejlepších, který si můžeme 
představit. Kdybych nemohl žít v České republice, tak 
bych si dokázal představit žít v Austrálii, kde jsou příjemní 
lidé, krásná příroda, krásné prostředí. Teď velkou část ži-
vota trávím v Emirátech, ale stejně bych nikdy nevyměnil 
Českou republiku za něco jiného.
Chtěl byste něco ke své profesi doplnit, nebo nám říci, 
čím se v těchto dnech zabýváte?
V současné době rozjíždím podnikání v oblasti chyt-
rých domů jak tady v Česku, kde už přes rok provozuji 
firmu, tak i v Emirátech, kde jsem nedávno založil se-
sterskou firmu. Chtěl bych, aby moderní technologie 
zvyšovaly lidem všude po světě komfort bydlení a žití. 
Lidé si zaslouží užívat si vymožeností techniky ve svých 
domovech, kde tráví většinu volného času, aniž by se 
museli starat o topení, osvětlení, zabezpečení, multi-
média a podobně; to vše už za ně dnes umí řešit chytrý 
dům. Také chci, aby naše systémy pomáhaly starým 
a postiženým lidem, kteří by mohli využít chytrých mo-
nitorovacích systémů ke kontrole zdravotního stavu  
a mohli by využívat snadného ovládání všech zařízení  
v domě (například hlasem) ke zkvalitnění svého života. 
Děkujeme Vám za rozhovor.

-Lenka Vymazalová, Nikola Jordánová, žákyně 9. třídy-

Ježíškova vnoučata
Projekt „Ježíškova vnoučata“ vznikl na podzim 2016  

v Českém rozhlase Jihlava. Novinářka Olga Štrejbarová 
při natáčení reportáže zjistila, kolik žije opuštěných oby-
vatel v Domovech pro seniory. Rozhodla se to změnit  
a projekt byl na světě.

Obyvatelé domovů si mohli přát to, co chtějí. Ne to, co 
potřebují. Vytvořily se internetové stránky, na které se 
vkládala přání. Dárci si přání zarezervovali, poté je zkon-
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Na židovském hřbitově
Na úterý 5. prosince 2017 si sokolnické aktivní seni-

orky naplánovaly výlet nenáročný na vzdálenost a po- 
časí – na největší moravský židovský hřbitov v Brně-Žide-
nicích. Prosinec už dlouhým výletům do přírody nepřeje. 
Přesto v některých směrech náročný byl.

Jako obvykle jsme odjely autobusem do Brna, kde se 
k nám přidaly některé další seniorky a společně jsme 
pokračovaly tramvají do Židenic. Tam na nás čekalo po-

měrně nemilé překvapení. Prohlídku s průvodcem jsme 
měly objednanou. Ovšem nikdo tam na nás nečekal. Že 
by na nás zapomněli?

Zatímco jsme nerozhodně přešlapovaly před vstupní 
branou, paní z informačního centra našla náhradní ře-
šení. Než se nějaký průvodce dostaví, pustí nám film 
Brno židovské. Nebyly jsme proti, aspoň jsme se mohly 
posadit v místnosti a nemusely čekat venku. Film byl po-
učný, seznámil nás s největšími brněnskými židovskými 
průmyslníky, s tím, co pro Brno udělali, a také nám podal 

Den otevřených dveří v Klubíčku
Ve středu 10. ledna jsme odstartovali nejnovejší službu pro členy rodinného 
centra – hlídání dětí s programem. Aby si maminky mohly prohlédnout naše 
prostory, seznámit se s chůvami a programem, uspořádali jsme den otevře-
ných dveří. Navštívilo nás několik maminek a babiček, pro které jsme měli 
přichystané občerstvení a kávu. Děti si mohly vyzkoušet naše hračky, vyzdo-
bit si papírové rukavičky a čepičky při výtvarné činnosti a hravě si zacvičit na 
posílení stabilizačního systému páteře.
Děkujeme všem, kteří si k nám i přes nepříjemný déšť našli cestu a těšíme 
se na vás v Klubíčku.
Bc. Tereza Šteflová, Ing. Lydie Tomšíková, Zuzana Jindřichová a Alena Halu-
zová, DiS. ■ Naše chůvy ►

Co se bude dít v rodinném centru v roce 2018?
Připravili jsme si pro Vás, doufáme, zajímavý program. 
Jeho realizace však stojí na finančních prostředcích, 
které se nám podaří získat. Tak nám držte palce.
Program pro děti
Kroužky pro děti – budou nadále probíhat beze změny. 
Doufáme, že se nám podaří naši nabídku ještě o něco 
rozšířit.
Čteme dětem – oblíbené čtení v knihovně. Nově vyznaču-
jeme, pro jak staré děti je čtení určeno, abychom se lépe 
naladili na naše malé čtenáře.
Příměstské tábory – již počtvrté se na dva týdny 
přesuneme do zámku za pořádným prázdninovým 
dobrodružstvím.
Noc s Andersenem – čeká nás už třetí ročník večerního 
čtení s cestou za pokladem spisovatele H.Ch. Andersena.
Vánoční těšení – vyrábění vánočních dárků pro všechny 
děti.
Program pro rodiny
Ženská skupina – relaxace, pohoda, setkání v kruhu.
Klubíčko – hlídání dětí od 2 do 4 let s programem.
Půjčovna knih – k dispozici v době provozu centra.

Poradna v centru – možnost se jednou měsíčně sejít se 
zkušeným poradcem.
Velikonoční dílna – příprava na Velikonoce pro celou ro-
dinu – dekorace, pomlázky atd.
Rodinný piknik – tradiční setkání rodin v zámeckém 
parku s turnajem v petanque.
Táta není k zahození – čtyři soboty se zajímavým progra-
mem pro táty a jejich děti.
Svatomartinský podvečer – vítání svatého Martina  
a s ním snad i zimy a sněhu.
Program pro veřejnost
Besedy a přednášky – chystáme setkávání s různými od-
borníky. V únoru startujeme právním minimem.
Předporodní příprava s cvičením – pro zájem nastávají-
cích rodičů budeme realizovat i letos.
Kurzy pro dospělé – oblíbená angličtina a keramika bu-
dou i nadále pokračovat.
Adventní keramická dílna – již tradiční výroba dárků  
z keramiky.
Aktuální informace o programu najdete na www.ro-
dinnnecentrumsokolnice.cz. ■

taktovali pracovníci daného domova a domluvili se na 
předání dárku. Mohlo to být osobně nebo přepravní služ-
bou. Projekt byl spuštěn 13. listopadu a přání se mohla 
vkládat do 24. prosince.

I náš domov se zapojil. Chci touto cestou poděkovat 
všem VNOUČATŮM, i těm z naší obce, která se rozhodla 
splnit přání našich klientů v Domově pro seniory So-
kolnice. Ať už to byla skromná přání jako ponožky, čaje  

a sladkosti, až po vyhlídkový let nad Brnem nebo zákusky 
pro celé oddělení a vánoční veselici, která proběhla mezi 
svátky. Všem patří velké díky. Poděkování hlavně patří 
Olí Štrejbarové za úžasný projekt, který spojil dohromady 
tolik lidí, a všichni dělali radost někomu úplně cizímu. 
Všem dárcům přeji za všechny zaměstnance a klienty 
našeho domova hodně štěstí, spokojenosti a zdraví  
v Novém roce.                                            -Iva Hermanová-
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Rekonstrukce Sokolského hřiště
Zastavili jsme se za jednatelem TJ 
Sokola Sokolnice Zdeňkem Jirgalou 
na krátký rozhovor ohledně rekon-
strukce povrchu na sokolském hřišti.

Je pravda, že se bude rekonstruovat 
sokolské hřiště u rybníka?
Ano, v loňském roce jsme zažá-
dali o dotaci z Ministerstva škol-

ství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)  
a byli jsme zařazeni do skupiny sub-
jektů navržených k financování. To 
znamená, že pokud dodáme na 
MŠMT požadovanou dokumentaci  
a úspěšně proběhne výběrové řízení 

Leden
Leden je obdobím, kterému se také říká „včelařská 

zima“. Je to období od konce listopadu do konce února. 
Včely by si měly žít svůj život na úsporný režim, kdy se 
shluknou těsně k sobě v zimním chumáči. Chomáč se 
pomalu pohybuje za glycidovými zásobami většinou od 
česna vzhůru a pak dozadu, ve výhodě jsou úly se stu-
denou stavbou rámků, protože se pohybují po uličkách 
a nemusí napříč. Nedostatek zásob se projeví zvýšeným 
hukotem včel, větším množstvím mrtvolek v podmetu  
a zalezlé mrtvolky v buňkách. Aby se včely nemusely vy-
prazdňovat, jsou vybaveny výkalovým vakem. Jakmile se 
oteplí nad 10 stupňů, vyletí na pročišťovací let, říká se, že 
se „vypráší“.

Zimní chomáč je tvořen z jednotlivých včel, které 
jsou studenokrevné, ale včelstvo jako superorganismus 
se dokáže chladit, ale i produkovat a udržovat teplo. 
Chomáč je tvořen vrstvami, kdy uprostřed je matka  
a z vnějšku jsou semknuté tak, že jsou vidět pouze za-
dečky. A podle potřeby se postupně střídají. Každé klep-
nutí větévkou, nebo datel způsobí větší spotřebu a tím 
rychlejší zaplnění výkalového vaku. Nežádoucím hostem 
může být taky rejsek nebo myš, což se pozná podle způ-
sobu rozkousání mrtvolek. Dost často dělají neplechu  

i sýkorky, které sedí u česínka a klepáním do úlu čekají, 
až vyleze včelí potrava. Zatím je však zima mírná a nic 
takového jsem nezaznamenal.

Měl jsou zbytky vosku po odvíčkování zásob, které pa-
dají na podložky vložené do podmetu. Podle délky, výšky 
pásků měli můžeme zjistit, kolik a kde včelstvo obsedá úl. 
Právě tato měl se z jednotlivých stanovišť koncem ledna 
sbírá a posílá na vyšetření na množství roztočů Varroa 
destruktor. Je to jedna z pravidelných povinností včelařů. 
Vysušený a prosetý směsný vzorek se zabalí tak, aby ne-
mohl zplesnivět a s údaji o včelaři se pošle na vyšetření. 
Podle výsledku se pak bude provádět další léčení.

K závěru pár postřehů: V minulém roce proti roku 2016 
klesl počet včelstev o 35.000 a klesla i produkce medu 
o 500 tun. Na konferenci profesionálních včelařů zase 
odeznělo nerovnoměrné převčelení republiky. Jsou ob-
lasti, kde se včelám nedostává pastvy. Dále bylo vzpome-
nuto, že nejvíce se falšuje víno a med, který se přesouvá 
z obchodních řetězců na farmářské trhy. A prokazování je 
laboratorně čím dál tím složitější a nákladnější.

A k závěru bychom si připomenuli včelařskou 
pranostiku:

Když včely v lednu vyletují, to dobrý rok ohlašují.
V lednu silný led, v květnu bujný med.
Mnoho ledu – mnoho medu. -Václav Hůrka-

obecné informace o životě Židů, jejich tradicích, zvycích 
a rituálech. Nabídl nám také virtuální prohlídku židov-
ských hřbitovů na Moravě, měly jsme to všechno v suchu 
pohromadě.

Hodina a půl čekání uběhla při sledování filmu docela 
rychle. Udýchaný pan průvodce se nás ujal a vysvětlil, že 
se mu neplánovaně překrývalo několik akcí, proto do-
šlo k onomu zdržení. „Co chcete vidět?“ byla jeho první 
otázka. Co – všechno zajímavé a také hroby významných 
brněnských Židů. Prošly jsme si nejstarší část hřbitova, 
dozvěděly se různé zajímavosti, například, že na židovské 
náhrobky se nedávají fotografie obličejů – i když jednu vý-
jimku jsme viděly. Nebo že všichni zemřelí jsou ukládáni 
do hrobů nohama směrem ke světové straně východ. 
Protože z důvodu úspory místa jsou řady hrobů náhrobky 
k sobě, je to tak, že nakonec někdo má náhrobek nad 
hlavou a někdo nad nohama. Židé také nedávají na hroby 
květiny, ale kamínky. Pan průvodce nám ukázal hrobky 
významných osobností a ke každé nám řekl něco pro ni 
charakteristického. 

Mezitím sluníčku došla trpělivost a ustoupilo několika 
mrakům, které na nás seslaly přepršky vody. To už jsme 
zatoužily po suchu a teple a požádaly průvodce, aby nám 
ukázal obřadní síň, která je zároveň síní pro různé obřady 

spojené s rozloučením se zemřelými, a márnici, kde nám 
popsal rituály, jak připravují zesnulé na uložení do hrobu. 
Hřbitov je stále funkční, v současné době se koná při-
bližně pět pohřbů ročně. 

Oficiální část prohlídky tímto skončila. Mezitím už čas 
značně pokročil natolik, že jsme neměly náladu v tom ne-
jistém počasí procházet další části rozlehlého hřbitova. 
Nakonec, film nám to vynahradil a pomohl pochopit ži-
dovské rituály. Možná někdy příště. 

- Jitka Čermáková-
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Šibrinkyˇ

TJ Sokol Sokolnice Vás zve 
na maškarní ples 

pro dospelé.ˇ

17. února 2018
od 20:00

Sokolovna Sokolnice.
Masky vítány.

na zhotovitele, tak by realizaci ne-
mělo nic bránit.
Proč vlastně chcete hřiště opravovat?
Stávající povrch na hřišti je již víc než 
20 let starý, začíná se vlnit a odtrho-
vat od podkladu a tím přestává být 
způsobilý pro pořádání zápasů a ve-
dení tréninků. Povrch je nutné každo-
ročně opravovat, aby se na něm dalo 
hrát. Snaha o nový povrch se datuje 
už do roku 2012, kdy byla vytvořena 
první projektová dokumentace. Bo-
hužel finance se nám i po opakova-
ných žádostech podařilo získat až  
v letošním roce. Paradoxně nám po-
mohla fotbalová dotační kauza, kdy 
MŠMT zrušilo původní dotační titul  
a vypsalo nový, ve kterém jsme 
uspěli.
Co bude předmětem rekonstrukce?
Rekonstrukce se bude týkat celé 
hrací plochy hřiště včetně malého 
hřiště směrem k bývalé čerpací sta-
nici. Celá plocha bude zbroušena  
a bude na ni položen nový asfaltový 
povrch. Následně bude na nový as-
falt stávající hrací plochy umístěn 
moderní sportovní povrch, na malé 
hřiště se položí zdravé části starého 
gumového povrchu. Zároveň dojde  
k rekonstrukci odvodnění celé plo-
chy, kde stávající otevřené žlaby 
nahradí podpovrchový odvodňovací 
systém. Celá rekonstrukce je plá-
nována na první pololetí letošního  
roku.
Kolik bude celá rekonstrukce stát  
a jak bude financována?
Projektovaná cena celé rekonstrukce 
je cca 2,8 milionu korun včetně DPH. 
Z 60 % nám náklady uhradí MŠMT, 
zbylých 40 % (cca 1,1 mil. Kč) mu-
síme zajistit z dalších dotací, spon-
zorských darů a vlastních zdrojů. 
Zároveň se musíme snažit vysoutěžit 
celou zakázku za co nejnižší cenu. 
Letošní rok bude pro nás, co se týče 
financí, velmi napjatý.
Jak vás mohou lidé podpořit?
Asi nejlepší formou podpory je za-
koupení si lístků na akce, které naše 
jednota pořádá, ať už jsou to plesy 
(26. ledna 2018 Sportovní, 17. ledna 
2018 Šibřinky) nebo třeba Jánské 
hody. Lidé se tak mohou přijít po-
bavit a zároveň přispět na dobrou 
věc. Je třeba si uvědomit, že veškeré 
výtěžky z těchto akcí putují zpět do 
sportovního a kulturního vyžití obce. 

Všichni naši aktivní členové, od vý-
boru jednoty po trenéry a vedoucí 
oddílů vykonávají svou činnost ve 
svém volném čase bez nároku na ja-
koukoliv odměnu. Letos půjdou veš-
keré výtěžky z našich akcí na opravu  
hřiště.
Zmiňujete, že celá místní sokolská 
jednota je postavena na dobrovolné 
práci jejích členů, jaká je v tomto 
ohledu situace, daří se vám shánět 
dostatečný počet lidí na zajištění 
fungování celé jednoty?
V první řadě musím říct, že všichni 
co se podílí na chodu naší jednoty, 
mají můj obdiv a patří jim velký dík 
za jejich práci. Bez těchto lidí by tu 
již dávno nefungovaly sportovní 
oddíly, cvičení pro děti i dospělé, 
nebo kulturní a společenské akce 
jako jsou hody, plesy, Živý Betlém,  

Pálení čarodějnic a další akce. Se-
hnat v současné době lidi ochotné 
obětovat svůj volný čas je velmi slo-
žité, a pokud by měl někdo zájem 
nám vypomoci, tak naše dveře jsou 
stále otevřené. 
Myslím si, že nedostatek lidí v kom-
binaci s neustále se zvyšující admi-
nistrativní zátěží bude v budoucnu 
významný problém nejen pro naši 
jednotu, ale spolkový život na obcích 
obecně.
Děkujeme za rozhovor a přejeme 
hodně štěstí, ať se celá akce vydaří.
Děkuji za přání, štěstí budeme určitě 
potřebovat. Rád bych ještě na závěr 
poděkoval všem místním podnikate-
lům, občanům a v neposlední řadě 
obci Sokolnice za jejich podporu, bez 
které by realizace tohoto projektu  
nebyla možná.                   -Jan Černý-
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Společný večer jubilantů Stalo se již tradicí, že se koncem roku na pozvání Sboru 
pro občanské záležitosti při obci Sokolnice sejdou spolu-
občané, kteří v daném roce oslavili svá významná životní 
výročí, s představitelem obce. Setkání se uskutečnilo  
v restauraci U Husara 8. prosince 2017.

Jubilanty přišel pozdravit a osobně jim poblahopřát sta-
rosta obce Mgr. Libor Beránek. V krátkém projevu přiblížil 
současné dění v obci a seznámil je s nejbližšími plány, 
které obec má a hodlá je uskutečnit. Na závěr pronesl 
přípitek a popřál jim především hodně zdraví, životního 
elánu do dalších let.

Paní učitelka Jiřina Teterová s dětmi secvičila kulturní 
program, ve kterém děti krásně zpívaly, hrály na klavír 
a přednášely básničky. Každé jednotlivé vystoupení 

Sokolnický betlém aneb jak to bylo
Před lety nás s Ivetou Vráželovou 
napadlo, že by bylo pěkné uspořá-
dat předvánoční sousedské setkání. 
Zastavit se v předvánočním spěchu, 
setkat se známými a třeba i zazpí-
vat koledy. A proč tedy neudělat 
„Živý betlém“? A protože kolem sebe 
máme šikovné kamarády, nebylo od 
myšlenky daleko k činům. Prohle-
daly se staré skříně a kostýmy byly 
na světě. Převyprávěly jsme naši ob-
líbenou knížku od Marie Fišerové – 
Kvěchové „K Ježíšku“, přidaly jsme 
koledy a první sokolnický betlém byl 
tady! Každý rok nám betlém přinesl 
něco nového – nové veršovánky, ko-
ledy i postavy. Tak si třeba můžeme 
vzpomenout na létajícího andílka, 
tančící vánoční stromeček, zpívající 
pasáčky, pošťáka na kole, kominíka, 
ponocného s troubou i bez, zpívající 
krále a tetičky s nůšemi, ale i s ne-
ckami a třeba i s nočníčky. Postavy  
v betlému se mění, ale většina z nás, 
kteří jsme byli už u toho prvního, zů-
stávají. A jak jde čas, vidíme nejvíc 
na našich Ježíšcích, kdy se z nich 
stávají andílci a koledníci.

A letošní Ježíšek byl ten opravdu nej-
mladší – čtyřtýdenní Matyášek Páral.
Každý rok se také snažíme najít ně-
jaké nové koledy, i když se často 
vracíme k našim oblíbeným. A letos 
zazněla zbrusu nová, ta sokolnická …
Neodmyslitelně k tomuto setkání 
patří nazdobená kaplička se skauty 

a betlémským světlem, stejně jako 
vánoční výstava ve škole a výborný 
svařáček s jablkovým závinem.
Letošní betlém byl už dvanáctý, a tak 
si myslím, že před lety vznikla sokol-
nická tradice. 
Takže snad se příště zase sejdeme, 
zazpíváme a dobrou vůli spolu  
pomějeme…           

-Hana Šebečková-
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Lednové pranostiky
Lidová moudra nás nabádají k opatr-
nosti. Jaké bude počasí? Bude dost 
vláhy? Urodí se na polích? Pranos-
tiky nám nedají jednoznačnou odpo-
věď, ale v mnoha případech zkušeně 
poradí. 
Připomeňme si tedy některé lednové 
pranostiky:

Co leden sněhem popráší,  
to únor s vichrem odnáší.

Leden studený,  
duben zelený.

V lednu silný led,  
v květnu bujný med.

Ryje-li krtek v lednu,  
končí zima v květnu.

Když v lednu mnoho prší  
a málo sněží,  
z polí, luk i zahrad  
se málo těží.

Mnoho sněhu v lednu,  
mnoho hřibů v srpnu.

Když v lednu hrom se ozve,  
hojnost vína je v očekávání.

Je-li leden teplý,  
nepřibude do sudu. ■

 ► Hledám ke koupi RD 
se zahradou. 
Tel.: 732 222 468

inzerce dětí sklidilo velký potlesk od všech 
přítomných. V průběhu večera za 
jubilanty přišel sv. Mikuláš s andě-
lem a nadělil přítomným drobné  
dárečky. 

K dobré náladě během večera při-
spěl také výborný muzikant, pan Aleš 
Kučera. Zahrál a zazpíval spoustu 
známým hitů a také přiměl poslu-
chače k tanci a společnému zpěvu 
lidových písniček.

Naše poděkování patří všem účin-
kujícím dětem za to, jak úspěšně 
reprezentovali svou školu a pedago-
gům, kteří s dětmi program a dárečky 
pro jubilanty připravili. A v neposlední 
řadě děkujeme vedení Základní 
školy Sokolnice za vstřícnost, ochotu  
a spolupráci. Děkujeme také jubilan-
tům, že přijali naše pozvání a této 
akce se zúčastnili, doufáme, že se 
jim společný večer vydařil a dobře se 
bavili. 

Příští rok se budeme těšit na se-
tkání s jubilanty roku 2018.
 -Za Sbor pro občanské záležitosti 

Ivana Zmrzlá-
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Předvánoční výlet do Vídně
Dne 10. prosince 2017 se uskutečnil 
předvánoční výlet do Vídně pořádaný 
kulturní komisí za podpory obce So-

kolnice. Organizátorka výletu paní 
Fricová se ze zdravotních důvodů na-
konec nemohla zúčastnit, a tak její 

funkci velitelky výletu převzala paní 
Kučerová. Zhostila se jí dobře, když 
časový plán byl dodržen a nikdo se 
neztratil ani nepřibyl. Výlet byl orga-
nizován přes cestovní kancelář, která 

19

Adventní koncert  
již po deváté
Ve středu 20. prosince 2017 se  
v zámecké kapli již podeváté usku-
tečnil Adventní koncert pod vedením 
Mgr. Evy Hajncové. Pořadatelem byli 
zastupitelé naší obce se sborem Bo-
huslava Hajnce. Více než dvě desítky 
zpěváků příjemně naladily všechny 
návštěvníky koncertu a ti je za to 
odměnili dlouhotrvajícím potles-
kem. Vstupné se vybíralo dobrovolné  
a výtěžek ve výši 1.864 Kč byl pře-
dán farnímu úřadu na financování 
provozu v zámecké kapli. Adventní 
koncert v zámecké kapli se již stal 
tradicí a příští rok se bude konat jeho 
desátý ročník. ■

 ► Nutně hledám byt, 
nejlépe s balkonem 
v Sokolnicích.  

Tel.: 731 850 598

inzerce

Nejstarší účastnice zájezdu. 
Paní Vráželová a paní Hamanová



1/2018     Sokolnický zpravodaj 20

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 900 výtisků.  
Určeno k bezplatné distribuci. 
Řídí Komise pro vydávání 
Sokolnického zpravodaje.
Evidenční číslo tisku  
přidělené MK ČR –  
MK ČR E 10168.

Datum vydání  
Sokolnického zpravodaje  
č. 1 je 26. 1. 2018. 
Příspěvky můžete odevzdávat  
na OÚ Sokolnice nebo  
posílat na adresu  
zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického 
zpravodaje č. 2 je 9. 2. 2018.

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

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

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

Grafická příprava, sazba a tisk: 
Střední škola grafická Brno, 
příspěvková organizace,  
Šmahova 364/110,  
Brno-Slatina,  
telefon: 548 211 313
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KříŽOVKa 
V Sokolnicích je úplná základní škola. (Viz tajenku), v blízkosti autobusových 
zastávek, je tedy dostupná i dětem dojíždějícím z okolních obcí (Telnice, 
Újezd u Brna). Součástí školy je i školní družina. V roce 2013 byla přistavěna 
nejnovější část školy. Kapacita školy je 320 žáků.

poskytla i průvodce. Průvodce jme-
nující se Vlk zjistil hned na počátku 
výletu, že na předním sedadle auto-
busu sedí pan Liška, že účastníkem 
výletu jsou „zvířata“ a že náš pan sta-
rosta se jmenuje Beránek. Evidentně 
se mu Sokolnice hned zalíbily. Bě-
hem cesty autobusem hovořil pou-
tavě o Vídni a celkově o Rakousku, 
přičemž neopomněl několikrát zdů-
raznit přítomným dětem, že je prak-
tičtější umět německy než španělsky. 
Ve Vídni jsme se prošli čtyřmi trhy, na 
kterých jsme měli vždy volno. Pro-
hlídka začala trhem u Schönbrunnu, 
pokračovala přes Belveder až po trh 

u radnice. Na jednom z trhů byly kozy 
a ovce, z čehož měl pan průvodce 
Vlk radost a některým z nás pak čou-
hala sláma z bot. Cestou jsme viděli 
operu, parlament, sídlo prezidenta 
a další. Nelze nezmínit, že saňařům 
účastnících se výletu se nejvíce líbil 
několik metrů vysoký Vánoční stro-
mek složený z jednotlivých dřevěných 
saní u Belvederu, který bude možná 
inspirací pro nadcházející rok a Vá-
noční strom v Sokolnicích. Výlet byl 
vydařený a kdo chtěl, koupil si něco 
na trzích, nebo i stihnul vídeňský ří-
zek se salátem v některé z místních 
restaurací.                       -Jan Parma-


