
Sokolnický
zpravodaj

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC SRPEN 2008ZDARMA

Po dvouměsíčním přerušení provozu se v pondělí 1. září 2008 otevřely dveře do mateřské školy. V are-
álu školky byla dokončena stavba nového pavilonu, který slouží jako jídelna pro děti ze základní školy.
Součástí pavilonu je i nová moderní výdejna jídel (v místech bývalé uhelny), sociální zařízení apod.
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Jídelna je dostatečně prostorná, je vybavena novým nábytkem a opatřena i klimatizací. Současně byla
kompletně přestavěna spojovací chodba mezi školkou a hospodářským traktem. Dále bylo přistavěno jed-
no patro, kde vznikla zcela nová třída. Školka tak má čtyři kompletní třídy pro děti, včetně všech potřeb-
ných součástí a příslušenství. Ve všech pavilonech školky byla vyměněna okna za nová. Aby mohla 
školka přijmout 100 dětí, místo nynějších 65, musí krajský úřad provést změnu v rejstříku škol a tuto změ-
nu schválit. To bude nějaký měsíc trvat. Poté již může paní ředitelka využívat plné kapacity. V současnos-
ti probíhá postupné zateplování obvodových stěn a na části pavilonů bude dokončena i fasáda. V některých
místech by to však nebylo vhodné (v příštím roce by mohlo dojít k poškození nové fasády).  

V příštím roce (předpokládá se v termínu červen, červenec a srpen) proběhne kompletní generální 
oprava rozvodů vody, plynu, ústředního topení, kanalizace, vzduchotechniky a podlah v celé školce (s vý-
jimkou těch míst, kde tyto práce byly provedeny již o letošních prázdninách). Dále bude provedena stav-
ba šikmé střechy na zbývající části školky a hospodářském pavilonu. A samozřejmě dokončena fasáda,
včetně opravy oplocení a řada dalších drobných prací.

Ohlédnutí za posledními dny loňského školního roku:

* 15. 5. Svátek matek – hudební pořad pro děti a jejich rodiče na školní zahradě               
„Zámecký bál“ – děti vyrobily pro maminky přáníčka a dárky, celý pořad doprovázeli 
profesionální herci, manželé Trnkovi.

* 19. 5. Děti navštívily solnou jeskyni v Brně – relaxační a ozdravné dopoledne.
* 20. 5. Zápis do MŠ – informační schůzka s rodiči na nový školní rok
* 23. 5. Odevzdávání přihlášek do MŠ – Den otevřených dveří pro děti a jejich rodiče, kde mohli

vidět, jak probíhá každodenní program v jednotlivých třídách.
* 25. 5. Předškolní děti jely na výlet do Brna-Vaňkovky na výstavu plyšových zvířátek.
* 27. 5. Návštěva Divadla Bolka Polívky – muzikálová pohádka „Zvířátka a loupežnice“.
* 3. 6. Velká školková olympiáda – soutěže, hry a dovádění na školní zahradě. Odměnou byly 

pro děti medaile a ovoce.
* 4. 6. Zakončení intenzívní přípravy pro skupinku předškolních dětí a jejich rodičů – 

edukativní skupinky.
* 5. 6. Schůzka s rodiči dětí, které pojedou na Školu v přírodě.
* 6. 6. Loutkové divadelní představení v naší školce „Pohádky z kouzelného špalíčku“.
* 9. 6. Jednodenní stávka našich zaměstnanců za vyšší finanční dotace do školních zařízení 

na zvýšení kvality výuky.
* 10. 6. EURO fotbal na naší zahradě – velký zápas mezi třídami Koťátek, Motýlků a Sluníček 

za velkého fandění malých školkových roztleskávaček.
* 11. 6. Keramické dopoledne s kvalifikovanou pí učitelkou z Tuřan. Tvoření výrobků z hlíny 

se dětem velmi líbilo, měly možnost  rozvinout svoji fantazii a představivost.
* 13. 6. Zakončení kurzu plavání v krytém bazénu v Blučině. Děti dostaly „mokré vysvědčení“.

Navštívily nás děti z Mateřské školy Telnice.
* 16. 6. Některé děti odjely na týdenní školu v přírodě na Vranovskou přehradu do rekreačního

střediska Borovina.
* 18. 6. Zbývající předškoláci přespali v mateřské školce – Pohádková noc. Děti prožily nejen

pestrý den plný nezapomenutelných zážitků, ale i odvážné přespání ve školce. 

Poslední den ve školním roce dostaly všechny děti vysvědčení, předškoláci dáreček na památku. Pak už na
děti čekaly  prázdniny  plné sluníčka a radosti.
V naší školce se však děly veliké změny, bořilo se, stavělo, vyměňovala se okna, dveře a odehrálo se ne-
skutečné množství stavebních úprav. Odměnou pro rodiče a jejich děti bude moderní a větší školka, ve kte-
ré se děti naučí mnoho zajímavého a budou do ní rádi a s úsměvem každý den přicházet.
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva
h) Obecně závazná vyhláška 01/2008. Obce mají

možnost upravit koeficienty pro výpočet jedno-
tlivých sazeb daně z nemovitostí. Zastupitelstvo
schválilo zvýšení o dvě desetiny koeficient pro
obytné domy a jejich příslušenství (daň bude
v průměru vyšší cca o 30 Kč ročně za jednu 
nemovitost) a stavební pozemky. Dále se zvýší ko-
eficient pro ostatní stavby o pět desetin Zvýšení
koeficientu pro ostatní stavby přinese do obecní
pokladny cca 144 616 Kč (nejvíce se dotkne roz-
vodny, která uhradí takřka 70 % tohoto zvýšení).

i) Prodej bytu na ulici Nová. Obec Sokolnice zís-
kala v lednu 2007 do majetku bytové domy na
ulici Nová, kde je celkem dvacet bytů.
Devatenáct bytů bylo odprodáno jejich nájemní-
kům a jeden dvoupokojový byt je stále ve vlast-
nictví obce. Užívá je rodina bez účinné nájemní
smlouvy, která dlouhodobě neplatí nájem 
ani služby spojené s užíván bytu. Zastupitel-
stvo odsouhlasilo v březnu odprodej tohoto 
bytu. Nabídka byla zveřejněna od 10. dubna do
29. května 2008, o zakoupení bytu však nikdo
neprojevil zájem. Zastupitelstvo proto uložilo
radě zajistit vystěhování stávajících uživatelů.

j) Bezúplatné převzetí (darování) pozemku.
Pan Jiří Haluza je vlastníkem pozemku p. č. 3341
o výměře 18 m2. Pozemek je pro jmenovaného
nevyužitelný a proto nabídnul, že jej obci daru-
je. Zastupitelstvo přijetí daru schválilo.

k) Výkupy pozemků u vodojemu na Prackém
kopci. Armáda vystavěla přibližně před 20 lety
na Prackém kopci vodovod, vodojemy, armatur-
ní komory, přístupové komunikace apod. Tyto
stavby byly realizovány bez vědomí a souhlasu
vlastníků. Dne 29. 8. 2007 byly obci Sokolnice
tyto stavby předány do majetku. Zastupitelstvo
schválilo výkupy pozemků dotčených stavbou
za cenu přibližně 30 Kč/m2. 

l) Zakoupení pozemku na ulici Topolka. Firma
BUILDINGcentrum – HSV, s. r. o. je vlastníkem
většiny pozemků v areálu bývalého cukrovaru.
Obec hodlá (pravděpodobně v příštím roce) 
uvnitř tohoto areálu (za Svatým Janem) postavit
nový sběrný dvůr na odpady. K tomu je třeba
získat do vlastnictví pozemek. Zastupitelé
schválili výkup pozemku o velikosti 1 720 m2

za cenu 860 tisíc korun.

Veřejné zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek dne
26. června 2008 se v kavárně restaurace U Husara
konalo veřejné zasedání. Zastupitelé projednali 
tyto body: 
a) Úprava jednacího řádu zastupitelstva. Byl

schválen nový jednací řád, který zejména rea-
guje na nová zákonná ustanovení ohledně tzv.
„střetu zájmů“. 

b) Bezúplatné převzetí (darování) nemovitostí.
Zastupitelé schválili bezúplatné nabytí (z vlast-
nictví JM kraje do majetku obce) silnic na uli-
cích Václava Haňky, Moravská a Zámecká, včet-
ně pozemků.

c) Prodej areálu bývalých kasáren pod Mohylou
míru. O koupi projevily zájem dvě společnosti.
Zastupitelé schválili podej firmě Trio Nature s. r. o.
za cenu 20 milionů korun. Druhá firma FINESTA
GROUP nabídla kupní cenu 9,5 milionu korun.

d) Prodej komerčního pozemku u sušičky.
O koupi projevila zájem firma DÉMOS
z Ostravy, která zde hodlá vybudovat sklady
dřeva na výrobu nábytku. Zastupitelé prodej
schválili za cenu 15 563 000 Kč. 

e) Žádost SDH Sokolnice o převod vozidla T-805.
Rada obce doporučila rozhodnout o bezúplat-
ném převodu hasičského speciálního vozidla 
T-805 z obce Sokolnice na Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, sbor dobrovolných 
hasičů Sokolnice. Převod byl schválen. 

f) Žádost manželů Mrkvicových. Žadatelé poža-
dovali, aby obec souhlasila se změnou vlastnic-
tví k části pozemku před jejich domem, neboť 
evidence v katastru nemovitostí je chybná. Žádost
nebyla podložena žádnými doklady, které by toto
tvrzení podpořily. Naopak obec má podklady, že
tento pozemek patří obci Sokolnice cca 100 let.
Zastupitelé změnu vlastnictví neschválili.

g) Žádost o odkoupení části zahrádek. Vedle
Dunávky je celá řada zahrádek. Po pozemkové 
úpravě došlo v některých z nich k tomu, že jed-
na zahrádka se skládá z několika pozemků růz-
ných majitelů. Obec nabídla majitelům, že jim
svoji část odprodá za cenu cca 40 Kč/m2.
Majitelé však chtějí opak. Zastupitelstvo návrh,
aby obec uvedené parcely vykoupila, neschvá-
lilo, protože obec naopak nabízí uživatelům za-
hrádek, aby si je od obce odkoupili.
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Schválení kupní smlouvy. Starosta obce informo-
val radu o tom, že právníci konečně našli shodu na
posledních dvou sporných věcech v textu smlouvy
o budoucí kupní smlouvě na prodej areálu býva-
lých kasáren v trati Předky. Protože předložený text
smlouvy je v souladu s usnesením zastupitelstva, byl
radou schválen. Ze strany obce byly smlouvy pode-
psány na konci srpna, v průběhu září je podepíše i pro-
tistrana a současně uhradí zálohu na kupní cenu ve 
výši 10 % ceny. Zbylých 90 % obdrží v příštím roce.

Schválení počtu bytů v areálu bývalého cukro-
varu. Majitelé bývalého cukrovaru – firma
BUILDINGcentrum – HSV a firma DEMONT ser-
vis požádali obec o schválení vyššího počtu bytů,
než je uvedeno v zastavovací studii ATELIERU
Projektis. Ta předpokládá výstavbu 12 bytových
domů s 96 bytovými jednotkami, 11 rodinných do-
mů, 90 řadových garáží, 102 odstavných stání,
hřiště pro děti a občanskou vybavenost. Při ekono-
mickém propočtu vychází příprava území pro 
výstavbu velmi vysoká, takže byty by byly nepro-
dejné. Je samozřejmě i zájmem firmy, aby tato 
výstavba byla atraktivní (aby se dařilo byty lépe
prodávat). Proto uvedené firmy požádaly, zda by
nebylo možné zpracovat studii tak, aby obsahovala
přibližně o 50 % více bytových jednotek. Tím by se
snížily náklady na jeden byt, které firma musela
vynaložit na demolici celého objektu, na úpravy po
činnostech bývalých vlastníků, na ekologickou 
likvidaci velkého množství nebezpečných látek,
které byly v tomto objektu nalezeny apod. Po dlou-
hé diskusi rada obce schválila přibližně 50% nárůst
počtu bytů pouze za předpokladu, že zde bude po-
nechána územní rezerva na občanskou vybavenost
a nová studie bude zpracována s esteticky kvalit-
ním prostorovým řešením a hodnotnou zelení.
Kromě toho počet odstavných stání garáží musí být
nejméně 1,5x vyšší než počet bytů. 

Možnosti plakátování při senátních a krajských
volbách. Rada obce rozhodla, že politické strany
mohou využít stávající plochu před nákupním stře-
diskem s tím, že musí být dodržena rovnost stran.
Plakáty, které budou vylepeny mimo tuto plochu,
budou pracovníky OÚ Sokolnice okamžitě sundá-
ny, bez ohledu na to, které volební strany tyto pla-
káty jsou. Toto neplatí, pokud se politické strany
domluví s občany obce na umístění plakátů na je-
jich nemovitosti – např. za oknem.

m) Informativní zprávy.
• Veřejnoprávní smlouva s městem Židlochovice.

Starosta obce informoval občany o tom, že
s městem Židlochovice byla uzavřena smlouva
o poskytování služeb městské policie (MP) i na
území obce Sokolnice. Bude se jednat o přítom-
nost MP v obci minimálně jednou denně, dále
budou provádět kontrolu parkování vozidel,
2x týdně měření rychlosti a jiné služby, souvise-
jící s veřejným pořádkem. Starosta upozornil
občany na to, že dal pokyn MP, aby rychlost 
měřila na všech ulicích obce i v obytných zó-
nách, největší pozornost však zaměřila na střed
obce, do blízkosti školy a školky. Každý občan,
který zjistí jakýkoliv přestupek nebo podezřelé
jednání různých osob na katastru naší obce
(v kteroukoliv denní či noční dobu), má mož-
nost zavolat hlídku na telefon: 604 290 319. 

• Zpráva pracovní skupiny (stavby oplocení v uli-
cích Nad Vrbím, U Bažantnice, Borky, Slová-
kova a Volejníkova). Pan Jiří Zemek seznámil
občany s tím, že tato skupina se snažila problém
řešit z několika hledisek a to technické (přelož-
ky sítí), lidské, respektujeme osobní majetek
a dalších. Právní rozbor uvedené problematiky
obec obdržela až těsně před jednáním zastupi-
telstva a ještě není podle našich představ. K vě-
ci se rozvinula dlouhá diskuse, ve které vyjad-
řovaly desítky přítomných svoje názory. 

Žádost o prodloužení pronájmu služebního by-
tu. MUDr. Nándor Győrgy požádal o prodloužení
nájmu bytu do 31. 12. 2010. Rada obce nesouhlasí
s prodloužením nájmu, ale souhlasí s vyhotovením
úplně nové nájemní smlouvy, ve které bude výše
nájemného sjednána tak, v jaké maximální míře zá-
kon umožňuje nájemné vybírat.   

Návrh plánu oblastí povodí Moravy a Dyje.
Jihomoravský kraj zaslal upozornění, že jsou zpra-
covány materiály k těmto povodím a důrazně upo-
zorňuje obce i občany, aby se s tímto materiálem
seznámili, neboť může mít dalekosáhlé dopady. 

Zajištění pronájmu obecního majetku. Rada ob-
ce schválila záměr správy obecního majetku, který
pronajímáme prostřednictvím firmy BYTASEN.
V praxi by to vypadalo tak, že firma BYTASEN by
vybírala od nájemců zálohy na služby a nájemné,
zajišťovala provádění oprav a podobně.
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chými atrakcemi pro děti. V dubnu se nabídla
jedna členka zastupitelstva, že vyhledá vhodné
prolézačky, houpačky, skluzavku apod. za cenu
cca 350 tisíc, bohužel návrh byl předložen radě
až 4. září. Rada rozhodla požádat komisi 
pro práci s mládeží o spolupráci, aby z předlo-
žených materiálů vybrala vhodné atrakce 
pro děti. Pokud možno v co nejkratším ter-
mínu, aby mohly být co nejdříve nakoupeny 
a osazeny. 

Rozpočet obce na rok 2009. Rada obce schválila
předložený harmonogram. Všichni občané, nezis-
kové organizace, komise rady a výbory zastupi-
telstva, zřízené příspěvkové organizace a další 
subjekty, mohou do pondělí 13. října 2008
podávat finanční požadavky do rozpočtu obce
Sokolnice na rok 2009. Na později dodané 
požadavky již nebude množné brát zřetel. Pro 
informaci je tato výzva zveřejněna od poloviny 
července na úřední desce a na www.sokolnice.cz.

Úhrada nadstandardu IDS. Rada schválila návrh
smlouvy mezi obcí a městem Újezd u Brna 
o úhradě nadstandardu IDS na rok 2008. Obec
Sokolnice společně s Újezdem platí poslední 
autobus (tzv. flamendr), který odjíždí z Brna o půl
dvanácté v noci. Celková úhrada činí 101 513 Kč
ročně, z toho obec Sokolnice hradí 39 785 Kč
a zbytek město Újezd u Brna. 

Vykácení jasanu před domem pana Kirše 
na ulici Tuřanská. Obec obdržela žádost o vyká-
cení tohoto stromu. Žadatelé dokládají fotografií,
že strom je částečně proschlý a opadávající větve 
hrozí zraněním osob, které tam procházejí nebo
projíždějí. Rada obce rozhodla, že nejprve se stav
této dřeviny nechá posoudit znalcem v oboru dend-
rologie a teprve na základě znaleckého posudku
bude rozhodnuto o dalším postupu. 

Stanovení priorit pro další období. Rada se po-
drobně zabývala stavem přípravy jednotlivých 
investičních akcí, včetně možností jejich financo-
vání. Provedení některých investic je nutné z důvo-
du, že podmiňují realizaci příjmů do poklady obce
(např. nezajistí-li obce posílení vodovodního 
přivaděče, nelze stavět v areálu bývalých kasáren
Předky a obec tak neobdrží cca 26 milionů 
za prodej). 

Smlouva o dílo. Rada schválila uzavření smlouvy
o dílo mezi obcí a firmou SKANSKA DS na 
stavbu cyklostezky a veřejného osvětlení stezky
i autobusových zastávek u rozvodny. Celková 
cena za tyto práce činí 2 234 176 Kč (vč. DPH).
Cena vychází z výběrového řízení, které organizo-
vala Správa a údržba silnici JM kraje. Stavba
okružní křižovatky u benzínové čerpací stanice
začne 15. září 2008. V letošním roce budou prav-
děpodobně provedeny jen přípravné práce (úpravy 
objízdných tras, přeložky sítí apod.) Naplno 
výstavba začne zjara příštího roku. Kompletní 
dokončení je plánováno na červen 2009. Podle 
ujištění SÚS JMK je součástí této stavby i oprava
příjezdové komunikace do Sokolnic.

Negativní stanovisko ÚZSVM. Úřad pro zastu-
pování ve věcech majetkových (ÚZSVM) nám 
písemně sdělil, že nebyl schválen bezúplatný
převod pozemku p. č. 85/3 (pozemek mezi res-
taurací U Husara a MŠ Sokolnice) na obec za 
účelem zřízení dětského hřiště. ÚZSVM navíc
sděluje, že připravuje prodej tohoto pozemku.
Obec o tento pozemek žádá stát přibližně 10 let,
stále však neúspěšně. Je paradoxní, že stát na
jedné straně hovoří o drogové problematice, 
sociálně patologických jevech a zpracovává nej-
různější programy na potlačení těchto jevů, tak
ten samý stát brání obci ve stavbě dětského hřiš-
tě. Obec (ve snaze stavbu realizovat) změnila
v loňském roce územní plán a dětské hřiště je
zde vedeno jako veřejně prospěšná stavba
(a proto má k pozemku předkupní právo). Rada
uložila starostovi předat celou záležitost právní-
kům se žádostí, aby věc byla dovedena do vítěz-
ného konce.

Zamýšlená výstavba dětského hřiště a sporto-
viště. Rada obce potvrdila svoje dřívější rozhodnu-
tí o podání žádosti o dotaci na stavbu sportoviště
(v ceně cca 7,2 mil korun) a dětského hřiště (v ce-
ně cca 3,5 mil korun) za obecním úřadem.
Současně pověřuje RNDr. Kateřinu Chudou, aby se
spojila s Regionální poradenskou agenturou v Brně
a jejím prostřednictvím podala žádosti o dotaci 
na tuto stavbu.

Vybavení dětského hřiště jednoduchými 
atrakcemi. Rada obce již před časem schválila
vybavení travnaté plochy U Bednárny jednodu-
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stěhovány. Rada navrhuje zastupitelstvu vyhlá-
sit v září nové výběrové řízení na kupujícího.

• Žádost o dotaci. Obec má v plánu vybudovat za
obecním úřadem dětské hřiště a moderní sporto-
viště v celkové ceně 12 milionů korun. Na tuto
akci je možné požádat o dotaci. Rada doporuču-
je žádost podat. 

• Zvýšení objemu finančních prostředků pro
MŠ Sokolnice. Na základě žádosti ředitelky MŠ
Sokolnice doporučuje rada obce schválit navý-
šení příspěvku pro MŠ Sokolnice na rok 2008.
Finanční prostředky budou použity na vybavení
školky. 

• Prodej pozemku p. č. 1408/1 (bod bude na jed-
nání zařazen pouze v případě, že obce obdrží 
písemnou žádost o odkup). Obec obdržela ústní

Veřejné zasedání zastupitelstva. Starosta obce
svolává na čtvrtek 18. září 2008 veřejné zasedání
zastupitelstva. 
Na program se připravují tyto body:
• Prodej areálu bývalých kasáren pod Mohy-

lou míru. V červnu schválilo zastupitelstvo pro-
dej tohoto areálu firmě Trio Nature s. r. o. za ce-
nu 20 milionů korun. Jednatel firmy však kupní
smlouvu neuzavřel a písemně požádal obec
o snížení kupní ceny o pět milionů korun. Rada
nedoporučuje žádosti vyhovět. 

• Prodej bytu na ulici Nová. Starosta informoval
radu, že uživatel bytu se odstěhoval a jeho man-
želka obci byt obci protokolárně vrátila zpět.
V bytě zůstaly nějaké movité věci, ty byly 
(za účasti exekutorského úřadu) sepsány a od-

Nakonec bylo dohodnuto preferovat toto pořadí:

Poznámka:
Stavba plynovodu do kasáren pod Mohylou míru se uskuteční pouze za předpokladu, že finanční příspě-
vek od plynáren a nového majitele kasáren pod Mohylou míru bude činit 100 % nákladů.

Poznámky:
Úprava křižovatky ulic Polní – Šlapanická, stavba dešťové kanalizace k hasičské zbrojnici a park u rybní-
ka budou realizovány za předpokladu zajištění finančního krytí.
Rada má velký zájem zřídit nové zdravotní středisko v nákupním středisku, nicméně rozhodnutí padne 
až po vyjasnění finanční náročnosti této rekonstrukce. 

Oprava mateřské školky v roce 2008 17 023 837,00 Kč
Oprava mateřské školky v roce 2008 - odhad víceprací 1 500 000,00 Kč
Stavba vodovodu Kobylnická + U Cihelny + k vodojemu pod Mohylou míru 15 800 000,00 Kč
Stavba plynovodu Kobylnická + U Cihelny 2 737 000,00 Kč
Stavba plynovodu do kasáren pod Mohylou míru 6 739 200,00 Kč
Úpravy na ČOV Telnice  1 000 000,00 Kč
Dětské hřiště u Bednárny 350 000,00 Kč
Celkem v roce 2008 45 150 037,00 Kč

Oprava mateřské školky v roce 2009 10 722 087,00 Kč
Stavba veřejného osvětlení kolem cyklostezky k rozvodně 658 825,00 Kč
Stavba veřejného osvětlení na ulici Masarykova 1 500 000,00 Kč
Stavba cyklostezky k rozvodně 1 575 352,00 Kč
Úprava křižovatky ulic Polní – Šlapanická 3 000 000,00 Kč
Stavba dešťové kanalizace Pod Stráží k hasičské zbrojnici 1 000 000,00 Kč
Park kolem Zajíčkovy studny a rybníka + chodník + veřejné osvětlení 1 000 000,00 Kč
Dětské hřiště za obecním úřadem 3 510 000,00 Kč
Sportoviště za obecním úřadem 7 264 000,00 Kč
Sběrný dvůr odpadů 5 802 440,00 Kč
Zřízení nového zdravotního střediska ???
Celkem v roce 2009 36 032 704,00 Kč
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Vážené zastupitelstvo,

promiňte, že jsem tak smělá, že jsem Vám pár řádků ve formě rýmů napsala.

Jsem obyvatelka sociálního zařízení, které bylo vybudováno u Vás v Sokolnicích pro vysloužilé seniory.

Padesát pět let jsem byla občankou vedlejší obce Telnice. Dokud jsem byla ještě čilá, každý rok jsem Vaši

obec navštívila. Vždycky jsem si přála, abych na stará léta v zámku bývat mohla. Bylo vyslyšeno moje

přání a teď zde prožívám spokojené stáří. Až na nějaké výjimky si myslím, že jsou obyvatelé našeho 

zařízení velmi spokojeni, protože je tady výborné vedení. Je o nás postaráno jak po stránce tělesné, 

tak duševní.

Po stránce duševní několikrát za rok máme kulturní pobavení. A co se týče stránky tělesné, žijeme v kli-

du a čistotě. Jedna z hlavních tělesných radostí je, když dobré jídlo na stůl dostaneme.

Vážení přátelé, budete asi přemýšlet, proč jsem Vám tohle napsala, jsem totiž přesvědčena, že velká řada

občanů Vaší obce toto zařízení ještě neviděla. Proto bych si přála, abyste k nám nějakého fotografa vysla-

li, aby tady nějaké snímky do zpravodaje pořídil.

O to Vás prosí velice obyvatelka domova a také občanka Vaší obce 

Božena Mácová

Obecní zastupitelství

žádost o zakoupení tohoto obecního pozemku
(ulice Krakovská – Břehy) o výměře 7 328 m2

(trvalý travní porost) na výstavbu rodinných 
domů za cenu přibližně 650 Kč/m2. Rada ne-
přijala žádné doporučení, zda pozemek prodat 
či nikoliv. 

• Žádost občanů z lokality Nad Vrbím. Obec
obdržela návrh občanů na zrušení, případně

změnu závazných podmínek pro výstavbu 
rodinných domků v lokalitě Nad Vrbím, včet-
ně návrhu usnesení. Rada doporučuje součas-
ně s tímto bodem projednat i informativní 
zprávu pracovní skupiny pro oplocení pozem-
ků Nad Vrbím a lokalitě Pod Stráží (aktuál-
ní informace sdělí Vladimír Kotolan a Jiří
Zemek).
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Vzpomínka

V životě se loučíme mnohokrát, s maminkou jenom jednou. 
Kdybychom si oči vyplakali, její už se neohlédnou. 

Dne 11. srpna 2008 by se dožila 100 let 
naše maminka a babička, paní 

Marie Jíchová

S úctou, láskou a vděčností vzpomínají dcery Milada a Mirka s rodinami.

25. července 2008 navštívila Sokolnice kandidátka do Senátu za Stranu zelených Mgr. Anna Šabatová.
Nejdříve navštívila Domov pro seniory na zámku, kde se po krátké schůzce s paní ředitelkou JUDr. Eliškou
Skuhrovcovou věnovala diskusi s obyva-
teli domova. Ti ji informovali především
o velké spokojenosti se službami i perso-
nálem, ale také o svých starostech s do-
platky za lékařskou péči, důchody a obec-
ným zdražováním. Velmi překvapivý byl
relativně pozitivní pohled obyvatel domo-
va na tyto problémy, především pak když
uváděli, že nejde ani tak o ně, jako spíše
o to, aby se měly dobře jejich děti. Paní
Šabatová nechala v domově řadu knih
nejrůznějších žánrů, které jistě přispějí
k rozptýlení jeho obyvatel. Na závěr 
návštěvy v domově si ještě prohlédla 
zámecký park.
Po návštěvě domova se Mgr. Šabatová sešla také se zástupci obce, se kterými diskutovala o aktuálních 

problémech a zajímala se o to, jakým 
způsobem by po svém případném zvolení
do Senátu mohla Sokolnicím pomoci. 
Pro všechny občany Sokolnic věnovala 
do Místní knihovny řadu zajímavých 
titulů.
Mgr. Anna Šabatová (*1951 v Brně) je
česká disidentka a signatářka Charty 77,
zabývající se ochranou lidských práv.
V letech 2001–2007 byla zástupkyní ve-
řejného ochránce práv (ombudsmana)
a od roku 2008 je předsedkyní Českého
helsinského výboru.

Filip Debef

Návštěva Mgr. Anny Šabatové v Domově pro seniory
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Být jako on, nemyslet na dějiny 
být jako on, jen vrůstat do krajiny
přerůstat sen a do hlubin se nořit 
dát trávě stín a své nebe si stvořit

I v čase blížícího se babího léta nás nadcházejí-
cí krásné podzimní dny přímo vybízejí k procház-
kám do přírody. Textem písně z cyklu ČT „Paměť
stromů“, bych chtěla uvést článek o stromech ros-
toucích v sokolnické bažantnici. Někteří velikáni
jsou pamětníci historických událostí, které prošly
naší vesnicí.

Zámek ve stylu anglické gotiky patřil hrabatům
Mitrovským. Park byl až do I. světové války veřej-
nosti volně přístupný. Protože však návštěvníci 
dělali škody na kulturách, byl uzavřen. Zájemcům
však byla prohlídka na požádání dovolena. Část
před zámkem byla až do roku 1940 ohrazena drá-
těným plotem, takže i do kaple se chodilo menší
brankou. Po zchátrání nebyl plot již obnoven.
Myslivna (nyní penzion), kterou se do parku vchá-
zelo, bývala výhřevnou, v níž se pěstovalo jižní 
ovoce, hlavně ananasy. V její zdi můžeme ještě
dnes spatřit svědka napoleonské války – dělovou
kouli, která zde uvízla v bitvě o bažantnici.

Park i bažantnice měly a dosud mají mnoho ci-
zokrajných stromů a keřů. Při východu z myslivny
do parku stál obrovský kaštan (Aesculus hippoca-
stanum), který prý byl praotcem nejen všech kaš-
tanů v parku, ale snad i v celé naší vlasti. Byl 
dovezen ze Španělska jedním knížetem z rodu
Dietrichsteinů, který držel Sokolnice od roku 1700
asi až do roku 1844, kdy přejali panství Mitrovští.
Kaštanů v té době rostlo v parku asi 800. Tyto 
i ostatní stromy v bažantnici velmi utrpěly za kruté
zimy v roce 1928, kdy pod tíhou sněhu byly rozlá-
mány a některé choulostivé druhy po velkých 
mrazech uhynuly.

Nejhezčí pohled na park je od zasklené verandy
zámku severním směrem. Před sebou vidíme čtyři
stromy habrů (Carpinus betulus). Mají bohatě vět-
venou korunu a jejich tmavě zelené listy se na pod-
zim barví žlutě. Dáme-li se cestičkou vpravo, 
směrem ke starému mlýnu, upozorní na sebe dva
stromy teplomilné katalpy (Gatalpa syringafolia),
které se vyznačují velkými širokými listy a latami
bílých fialově skvrnitých květů. Katalpa nádherně
kvete koncem června. Hned vedle nich jsou nově

vysázeny dva jedlé kaštany, plot mlýna kryje kali-
na tušalaj (Viburnum lantana). Chvíli si můžeme
odpočinout pod větvemi staré lípy a pak pokračo-
vat cestou směrem k potoku. Zaujme nás velký
kmen vodoklenu (Platanus). Obrátíme-li se v těch-
to místech ke mlýnu, upozorní na sebe dva stromy
liliovníku (Liriodendron tulipifera) velkými listy
nezvyklého tvaru s tulipánovitými květy. Tento
vzácný strom kvete začátkem měsíce června.
Poblíž roste skupina tisů (Taxus baccata). Tyto
stromy jsou dnes téměř na vyhynutí, i když dříve
tvořily v Evropě celé lesy. Rostou velmi pomalu,
dožívají se však velkého stáří. 

Přejdeme Zlatý potok a na travnatém palouku
vlevo najdeme osamělý strom jinanu dvoulaločné-
ho (Ginkgo biloba). Tento posvátný strom Japon-
ska je v Evropě jediným zbytkem dříve rozsáhlého
rodu. Od příbuzných jehličnatých stromů se liší
plochými kožovitými listy. 

Na procházce parkem uvidíme řadu jehlična-
tých stromů, mezi nimi mnoho cizokrajných.
Rostou tu borovice (Pinus silvestris) vysázené asi
před 180 lety a jejich druhy – borovice limba
(Pinus cembra), jejíž pětičetné svazky jehličí opa-
dávají teprve po pěti letech, vejmutovka (Pinus
strobus), dlouho na kmeni hladká. I modřín je
v parku vysázen.

Mnohem více jsou zde vysázeny stromy list-
naté. Z nich nejhojnější je javor (Acer). Jsou to 
druhy: javor mléč (Acer platanoides), javor červe-
nolistý (A. atropopurpureum), babyka (Acer cam-
pestre), na níž asi se objevují květy až po 25 letech
a klen (Acer pseudoplatanus), jehož dřevo se dob-
ře opracovává. Také zde roste březovec (Gledits-
chia) a je mu podobný nahokvětec (Gymnocladus
canadensis). Cestou do obory spatříme vlevo
i vpravo překrásné koruny červenolistých buků
(Fagus). Dříve protékal potok umělým jezírkem,
nad jehož hladinou labutěmi brázděnou, skláněly
své větve smuteční vrby (Salix babylonica). I zde
rostou dva stromy vodoklenu (Platanus), jejichž
kůra se lehce loupe. Břízy a akáty se zde vyskytují
ve velkém množství. 

Poněvadž klenutý polorozpadlý most přes potok
nevydržel asi před třemi lety tíhu spadlého stromu
a nového se hned tak asi nedočkáme, vrátíme se
zpět směrem k zámku. U skupiny keřových dubů
(Quercus pyramidalis) bychom se mohli posadit na

Bažantnice



Život volně plyne a smrt je jeho přirozené zakončení

Dne 18. srpna 2008 zemřela ve věku 83 let dlouholetá zaměstnankyně 
Školního lesního podniku Křtiny, paní

Ing. Lidmila Pečínková
Téměř celý svůj život zasvětila ochraně životního prostředí a výzkumné činnosti na pracovišti 
v sokolnické bažantnici. 
Všichni, co jste ji znali a měli ji rádi, uctěte její památku tichou vzpomínkou.

Jménem bývalých spolupracovníků M. M.
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lavičky, pokud by tam ovšem nějaké byly. Mohli
bychom se ještě zadívat na skupiny keřů. Na kve-
toucí kaliny (Viburnu), na ptačí zob (Libustrum),
jasmín (Philadelphus), kdoule (Cydonia japonica). 

Mohli bychom v klidu poslouchat šumění větví
a vzpomínání těchto pamětníků dob dávno minu-
lých. Dozvěděli bychom se, že dlouholetým haj-
ným v bažantnici byl hluchoněmý Jan Muselík, 
rodák z Velatic. Přišel do panských služeb jako
dvanáctiletý pasák krocanů. Nebyl hluchý od dět-
ství, povídalo se o něm, že na něj v mládí vyskočil
znenadání pes, povalil ho, a že hoch leknutím oně-
měl a ohluchl. Jeho nejmilejší prací byl umělý chov
bažantů a měl v zimě na starosti zásyp zvěři, 
chytání kun, tchořů, lišek a škodné do zvláštních
pastí. Byl velmi chápavý a ochotný ke každé práci.
Jeho největší radostí bylo nosit, jako všichni hajní,
pušku. Když měl 90 let, stal se lidem nebezpeč-
ným, na potkání hrozíval, že každého zastřelí, 
a proto mu byla zbraň odebrána. Zemřel na chřip-

ku a zápal plic ve věku téměř 107 let a je pochován
na telnickém hřbitově. 

Kdybychom rozuměli řeči stromů, mohli by-
chom se jich zeptat na to, kde se nacházela v parku
dřevěná kaplička nebo švýcarský domek.

A tak, milí spoluobčané, udělejte si někdy trochu
času a vyjděte na procházku do naší krásné bažant-
nice a nezapomeňte na to, že ten kousek lesa, který
nám možná některé sousední obce závidí, si musíme
chránit. A nezapomeňte: stromy se na nás dívají!

Tam v korunách se člověku dech zatají
Tam v korunách se člověk a strom potkají
Tam v korunách má člověk nebe na dosah
Tam v korunách tam člověk ztrácí z času strach...

Použitá literatura:
Kronika obce Sokolnice
K. Pilný: Krajem Mohyly míru       

M. M.
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V úterý 17. 6. 2008 před půl šestou odpoledne se začal plnit sál sokolovny diváky. Přišli na pozvání 
žáků 3.–9. třídy naší školy. Ti jim připravili divadelní představení „Popelka“. Jednalo se o přepis původní
pohádky, ve které je spousta krásných písní. Všichni byli určitě zvědaví, jak to děti zvládnou.

Dva měsíce předem se hrálo, zpívalo, nacvičovalo a zase zpívalo. Písničky z Popelky zněly nejen 
ve škole, ale i ve spoustě sokolnických domů.

Výsledek stál určitě za vynaloženou námahu. Popelka a princ se krásně prozpívali celou pohádkou, ho-
loubci Popelku připravili na každý ze tří plesů a král svého syna šťastně oženil. Popelce v podání Denisy
Horákové a princi Mojmírovi, kterého hrál Viktor Vrážel, se určitě podařilo vyčarovat slzy v očích nejen
svých rodičů, ale i ostatních diváků.

Všichni sklidili velký potlesk, chválu a uznání. Dostalo se i na nás: pana Michala Kučeru a paní učitel-
ku Teterovou, kteří se svou dětskou kapelou představení doprovázeli krásnou hudbou a na mně, která jsem
v zákulisí hlídala, aby se nikdo nezapomněl a vyšel na scénu včas.

Bylo to velmi pěkné rozloučení žáků deváté třídy se svými mladšími kamarády, se školou i s námi.
Přejeme jim šťastné vykročení do nového života, a kdyby jim bylo nejhůř, ať si vzpomenou na písničku 
holoubků.

Jana Pátková

TJ Sokol Sokolnice pořádá 

4. října 2008 Ženáčské hody  

Program: – během dopoledne Vás stárci a stárky přijdou osobně pozvat na průvod a večerní zábavu
– od 13.00 hod bude před sokolovnou hrát k tanci i poslechu ,, Zámecká kapela“
– ve 14.00 hod bude ,,ženáčům“ předáno právo
– poté bude následovat průvod obcí
– ve 20.00 hod hodová zábava, hraje skupina Bonapart

Přijďte se pobavit, bude pro Vás nachystaná bohatá tombola, ale i nějaké to překvapení.

Srdečně zvou stárci a stárky

Když divadlo, tak Popelka

Ať se zdá být článek o hodech z minulého zpravodaje kladný a chválící všechny zúčastněné – včetně
pořadatele trhajícího vstupenky – něco nám v něm přece jen chybí.

Osm párů omladiny, převážně z řad stárků (pod vedením pí Ivety Vráželové) si k hodové příležitosti 
– potažmo k předhodové zábavě – vymysleli a pracně secvičili „retro-tanec“ na sestřih písní z muzikálo-
vého filmu „Starci na chmelu“. Přestože všichni návštěvníci zábavy byli z tanečku nadšeni, překvapeni
a dojati, nestál asi autorovi zmíněného článku ani za řádek.

Občané Sokolnic mohou jen doufat, že chuť a nadšení mladých lidí, s kterým šli do tohoto vystoupení,
do příštího roku zcela nevyprchá. Snad budou ještě někdy ochotni obětovat svůj volný čas, aby zplnohod-
notili předhodovou zábavu.

Jediné poděkování, které se jim veřejně dostalo, bylo z úst kapelníka skupiny Modul (kterému, na roz-
díl od tanečníků, autor poděkoval). Pokud Sokolům tito mladí lidé nestojí ani za větu poděkování, děku-
jeme tímto my.

občané Sokolnic

Připomínka k článku o hodech

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
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Hurá do školy aneb Back to School ;)

1. září se otevřely i v Sokolnicích dveře naší zá-
kladní školy, a to již do svého 136. školního roku.
Slavnostní přivítání prvňáčků proběhlo za účasti
dojatých maminek a babiček, hrdých tatínků a mís-
tostarosty pana Kotolana v obřadní síni obecního 
úřadu. Celkem škola tento rok přivítala 23 prvňáčků.

Pro všechny žáky proběhlo zahájení v sále míst-
ní Sokolovny. A nebylo to přivítání ledajaké. Po 
úvodní hymně, která byla první testem toho, jakou
mají žáci po prázdninách disciplínu (a nutno říci,
že všichni obstáli na výbornou), následovala řada
vystoupení, které si žáci pro své kamarády připra-
vili. Krátké básničky, písničky a dokonce vystou-
pení břišních tanečnic tak bylo pro všechny pří-
jemným zpestřením začátku nového školního roku.
V oficiální části paní ředitelka Butalová shrnula
loňský školní rok – a škola se má opravdu čím po-
chlubit: z 9. třídy odešlo 14 žáků – tři na gymnázia,
z toho jeden na sportovní, sedm na střední odborné
školy se čtyřletým oborem a čtyři na střední odbor-
ná učiliště s tříletým oborem. Důležité je, že všich-
ni byli přijati na školu, kterou si vybrali.

Oproti předchozímu školnímu roku se malinko
zvýšil počet žáků – ze 139 na 143 – všichni pro-
spěli, z toho 94 s vyznamenáním a k tomu bylo 
uděleno 44 pochval. A jaká by to byla škola, kdyby
byli všichni vzorní, takže vedení školy udělilo
i jednu dvojku z chování a pět důtek ředitele školy.
Žáci i učitelé velmi pozitivně hodnotili vánoční
a velikonoční dílny, se kterými výrazně pomohli
zástupci z řad rodičů (za což jim patří dík). Tento
rok škola poprvé samostatně (bez SRPŠ) zorgani-
zovala školní ples – opět za vydatné podpory ně-
kterých z rodičů. Výtěžek z plesu přispěl do kasič-
ky na nákup keramické pece. Na její nákup také

připadla část výdělku ze soutěže „Sbíráme s panem
Popelou“, jak je nazvaný sběr starého papíru orga-
nizovaný pro školu i občany Sokolnic. V červnu se
uskutečnilo velmi pěkné divadelní představení po-
hádky Popelka v nastudování žáků 3.–9. třídy. 

Stále trvá spolupráce se ZUŠ Židlochovice
a Mokrá. Celý první stupeň vyjel v květnu na ško-
lu v přírodě a proběhl i kurs plavání pro 1.–4. třídu.

Během školního roku a prázdnin byly provede-
ny větší opravy v budově školy: výměna dvou vět-
ví vodovodního a odpadního potrubí a následné
malování tříd. Na co může být škola pyšná je to, že
se třídy, ředitelnu a sborovnu podařilo vymalovat
díky jednomu ochotnému a obětavému tatínkovi za
vydatného přispění zaměstnankyň školy, zvláště
paní vychovatelky Benešové. Díky takto získané
úspoře pak mohly být zakoupeny stavitelné lavice
do tří tříd.

V loňském školním roce se také podařilo zahájit
jednání se zřizovatelem naší ZŠ Obcí Sokolnice
o přístavbě školy. Jednání však moc nepokročila
kvůli – jak jinak – nepříznivé finanční situaci.

V letošním roce bude vyučování probíhat i na-
dále v devíti třídách, v 1., 2., 6. a 7. podle Škol-
ního vzdělávacího programu pro ZŠ Sokolnice.
V ostatních třídách podle programu Základní 
škola.

Protože přibylo dětí na prvním stupni, otvírá se
2. oddělení družiny, které povede nová paní vycho-
vatelka paní Marcela Uhlířová.

Do nového školního roku přejeme všem žákům
hodně úspěchů a rodičům a především učitelskému
sboru hodně trpělivosti a pevných nervů.

Zita Butalová, Filip Debef

Cesta za pokladem

TJ Sokol Sokolnice pořádá pro děti na oslavu zahájení cvičení ,,Cestu za pokladem“. Sraz bude 
v úterý 23. září 2008 v 17.00 hod na házenkářském hřišti.
Poté se vypravíme na cestu, na které na nás budou čekat různé překážky a plnění úkolů. Naše putová-
ní bude zakončeno na ostrůvku, kde na nás čeká překvapení. 

Srdečně zvou cvičitelé



DUCHOVNÍ  OKÉNKO

KOUPÍM –  HLEDÁM

Zemřel P. Vojtěch Antonín Jeniš

25. června 2008 zemřel ve věku 61 let generální představený kongregace Bratří
Nejsvětější svátosti P. Vojtěch Antonín Jeniš. P. Jeniš, rodák z Újezda u Brna, známý
mnoha lidem naší obce, se stal řeholníkem 6. 6. 1972 a knězem 1. 7. 1972. Od roku 1996
se stal generálním představeným kongregace Bratří Nejsvětější
svátosti. Mnozí z nás měli možnost se s tímto duchovně ži-
jícím člověkem rozloučit při zádušní mši svaté na Petrově 
30. června 2008. Při této mši svaté se také četla duchovní závěť
tohoto muže. Z ní vybíráme: „Pamatujte na své duše – pamatuj-
te na věčnost. Važte si pokladu svaté víry a žijte vždycky z víry 
a podle víry. Přistupujte často a rádi ke svatým svátostem a hle-
dejte sílu v pravidelné modlitbě.“
„Spaste s pomocí Boží své duše.“

Svátek Povýšení svatého Kříže – 14. září

Svátku Povýšení svatého Kříže je zasvěcena zámecká kaple v Sokolnicích. V současnosti probíhá 
oprava kaple týkající se elektrických rozvodů a vysušení zdiva. 

Zámecká kaple byla zřízena už před rokem 1685. V  roce 1750 byla kaple rozšířena a opatřena třemi
oltáři – Povýšení sv. Kříže, Matky Boží, Františka Xaverského a celá vyzdobena v barokním slohu.
Poslední oprava kaple probíhala v letech 1995–1997.
Od roku 1955 do března 1984 zde působily řeholní sestry řádu Těšitelek. Jedna ze sester, která zde půso-
bila, S. M. Kornélie (Marie Rajsiglová), zemřela letos 13. srpna  ve svých 84 letech.

Pozvání na Zlatou sobotu 13. září 2008 – do Žarošic  
Jako každý rok i letos se vypravuje autobus pro poutníky a krojované do Žarošic. Autobus odjíždí

13. září 2008 v 15 hodin od kapličky. V 18.00 budeme slavit hlavní mši svatou v Žarošicích, poté 
následuje průvod se sochami a svátostné požehnání.
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Koupím rodinný dům v Brně k bydlení (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím 
hotově. Jsem přímý kupec.
Telefon: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj

Hledám zahradu kdekoliv v Brně, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám. Tel.: 776 637 839

Koupím garáž kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá. Telefon: 776 809 213

Koupím pozemek v Brně, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání.
Telefon: 776 637 839
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V květnovém zpravodaji se objevila zmínka o návrhu jednoho zastupitele na odvolání ředitelky MŠ, 
důvod nebyl uveden. Předpokládal jsem, že na nejbližším veřejném zasedání zastupitelů obce se důvody
dozvím. Nestalo se tak.

Z odpovědí na otázku proč, zaznělo docela  překvapující sdělení, že „se o návrhu odvolání nic neví, že jej
nikdo neřekl“.  Několik hlasů  naopak potvrdilo, že tento výrok slyšelo. Jelikož nebyli  na veřejném zase-
dání přítomni všichni zastupitelé, je možné, že se k výše uvedenému návrhu některý z nich přihlásí a po-
dá vysvětlení. Slušnost by byla na místě, nebo snad ne?

Česká školní inspekce provedla kontrolu  MŠ  v únoru 2008. Výsledky této kontroly nezavdávají příčinu
k odvolání ředitelky. 

1. Zpráva nekonstatuje porušení zákona v žádném bodě inspekční zprávy.
(Ředitelka předložila ke kontrole 55 povinných písemností, ze kterých zpráva vychází)

2. Školka je hodnocena ze tří stupňů průměrně. 
(Hodnocení nadprůměr se neobjevuje téměř v žádné školce.)

3. Zjištěné „závady“ jsou jednoduše odstranitelné jak ředitelkou, tak i obcí.
4. Zpráva obsahuje několik pozitivních zjištění.

Závěrem je nutno říci, že k návrhu odvolání kteréhokoliv člověka ve funkci musí být řádné a objektivní
důvody. Návrh jen tak do větru řečený a bez relevantních důvodů je na úrovni ubohé pomluvy.

P. S. Proč rodiče dětí ve školce vyjádřili svůj nesouhlas s něčím, co nebylo řečeno?
Pochybuji, že jsou tak málo přemýšliví

(chi)

Jak to vlastně je ...
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SPORT

Mini žáci zahájili svoji sportovní kariéru

Rozvrh cvičebních hodin na sokolovně 2008

Ve dnech 29.–31. 8. 2008 se uskutečnil ve Žďáru
nad Sázavou 1. ročník mezinárodního házenkář-
ského turnaje pod názvem „Rozhodni se sám“.
Tohoto turnaje se kromě ostatních 17 týmů mini
žáků zúčastnili i mini žáci Sokola
Sokolnice pod vedením trenéra
Radka Palána. Přestože to pro drtivou
většinu hráčů byla vůbec první zku-
šenost zahrát si soutěžní zápas, celko-
vé 14. místo nelze považovat za špat-
ný počin. Nutno podotknout, že naši
hráči ve většině utkání čelili věkem
o 2 roky starším, o několik desítek
centimetrů vyšším a váhově nesrov-
natelným soupeřům. I tak konečná 
bilance 5 výher a 6 proher z celkově
11 zápasů není vůbec špatná.
Pochvalu za odvedené výkony, nasa-
zení a vervu, se kterou se do zápasů
pouštěli, zaslouží všichni, zvláště pak
nejlepší střelci Karel Linhart (25 bra-
nek), Adam Beránek (10 branek)
a Jakub Kratochvíl (7 branek). Zvláštní uznání 
patří i brankaři týmu Markovi Urbanovi, který se
velmi často úspěšně snažil eliminovat střelce sou-
peřů. Poděkovat musíme také rodičům a známým,
kteří se na utkání přijeli osobně podívat a vytvořili
při zápasech našeho týmu tu správnou sportovní 

atmosféru. Velký dík náleží i p. Mifkovi 
a p. Kratochvílovi za to, že mužstvo na turnaj 
dopravili. Co dodat závěrem? Snad jen to, že už 
od září dostanou naši mini žáci další příležitost 

měřit síly s ostatními týmy v oblastní soutěži, kde 
budou úplnými nováčky. Přejme si, aby jejich 
sportovní konání přineslo jenom samé úspěchy,
z nichž bychom měli všichni radost.

Mgr. Libor Beránek 

(trenér a vedoucí mužstva)

Pondělí

16.00–17.00

Předškolní děti
Fricová I.
Hotová D.

Stolní tenis
hoši, dívky
Hulínský P.
Černý J.

Stolní tenis
hoši, dívky
Hulínský P.
Černý J.

Stolní tenis
muži
Hulínský P.
Černý J.

Zdravotní cvičení
Fricová L.

4.–6. třída
Kučerová H.
Beránková K.

18.30
Pilates
Brzobohatá S.

19.30

Házená
přípravka
Palán R.
Beránek L.

Házená
mladší žáci
Palán R.
Beránek L.

Házená
dorostenci
Vykouřil J.
Šebeček P.

Volejbal
Házená
muži
Mrkvica S.

1.–3. třída
Kratochvílová H.
Fialová C.

18.30
Aerobic
Kuncová M.

20.30
Power–joga
Vašíčková K.

19.30

Futsal
přípravka
Drda J.

Futsal
přípravka
Drda J.

9.30–11.30 hod.
Beruška pro děti
0–3 roky
Vinklerová O.

17.00–18.00 18.00–19.00 19.00–20.00 20.00–21.00

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek
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SOKOLNICKÝ ZPRAVODAJ – vydává obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. Sokolnický zpra-
vodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.
Datum vydání 12. 9. 2008. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 9 je 1. 10. 2008. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou 
na níže uvedené adresy, na disketě nebo v papírové podobě členům komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje:
Butalová Zita zitab@seznam.cz Šustrová Jarmila jarma@volny.cz
Černý Jan jcmail@volny.cz Mifková Mirka Filip Debef filip@debef.cz

Přestože jsou teploty v letních měsících celkově nižší než minulé roky, stačily se rozbujet sinice a voda
se potáhla nepříjemným zeleným povlakem, bohužel v posledních létech typickým stavem našich vod.
Jedná se o tzv. vodní květ. Dovolím si připojit pár vět o tom, co jsou to sinice:

Vodní květ je charakteristické zelené zbarvení tekoucích i stojatých vod v ČR do zelena. Je způsobová-
no přemnožením mikroorganismů, hlavně sinic. Toto přemnožení je přirozenou reakcí mikroorganismů 
na zvýšené znečištění povrchové vody minerálními
látkami (hlavně fosforu). Tyto látky, které jsou pro
mikroorganismy vítanými živinami, se do povrchové
vody dostávají z kanalizace, ale daleko ve větší míře
se dostávají do řek a rybníků smyvem z polí. Některé
sinice mají schopnost vystoupat ke hladině a hroma-
dit se zde v podobě zelené kaše. Jsou to nejstarší 
fotosyntetizující organismy (3,5 miliardy let – pre-
kambrium). Patrně hrály rozhodující úlohu ve vytvá-
ření kyslíkaté atmosféry na Zemi.

To, že je náš rybník zelený i po vyčištění, je patr-
ně způsobeno tím, že rybník byl napouštěn přepadem vodou z Balatonu, čímž se do nádrže dostalo výše
zmiňované všudypřítomné znečištění. Vše je navíc umocněno tím, že rybník nemá trvalý přítok. Prostě 
sklízíme plody neuvážené činnosti rodu HOMO SAPIENS... 

Spoléhat na přítok vody z Balatonu přepadem nelze (Balaton
musí zajistit trvalý odtok vody do Dunávky a v současnosti i tam
je podstav vody). Proto je nyní prvořadým zájmem SRS zajistit
přítok vody ze Zlatého potoka. V těchto dnech pan Veselý jmé-
nem SRS zahájil intenzivní jednání s Povodím Moravy a snad vše
dospěje do zdárného konce. Ihned po povolení odběru vody 
zahájí rybáři práce na realizaci přítoku. Kupodivu, rybám sinice
nevadí a jsou stále při chuti, hlavně kapitální kapři, jak může 
dosvědčit pan Němeček.

Vladimír Žilka

kronikář SRS

Zelená je hezká, ale...

SVAZ RYBÁŘŮ SOKOLNICE

Sokol Telnice hledá zájemce o pronájem restaurace Na Sokolovně
Písemnou žádost zasílejte do 30. 9. 2008 na adresu:
TJ Sokol Telnice
Brněnská 244
664 59 Telnice Bližší informace podá p. Koláček na telefonním čísle 731 615 935 


