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„Vo Honzovi pohádka“ na nádvoří našeho zámku
V červenci jsme v našem domově 
uvítali šermířskou skupinu Rego  
z Vrchlabí, která přijela potěšit nejen 
naše klienty vystoupením nazvaném 
„Vo Honzovi pohádka“. 
A protože termín návštěvy vyšel na 
prázdniny, pozvali jsme také všechny 
děti nejen z místní mateřské školy, 
ale také z okolních obcí. Přišly  
v doprovodu rodičů či babiček  
a dědečků. 
Herci samotní byli překvapeni reak-
cemi malých diváků i tím, s jakou 
chutí se do pohádky zapojily, aby 
pomohly Honzovi zvítězit nad zlem. 
Společně jsme prožili jedno velmi 
pěkné letní dopoledne. ■

Slavnost Božího Těla v Sokolnicích
V neděli 18. června jsme v naší farnosti prožili Slavnost 

Božího Těla. Po mši svaté, kterou jsme slavili v zámec-
kém parku, následoval eucharistický průvod k jednotli-
vým oltářům. 

Všem, kteří se podíleli na přípravě slavnosti, květi-
nové výzdobě a všem krojovaným dětem i dospělým 
ze Sokolnic, Telnice a sousedních obcí náleží upřímné 
poděkování.

-ZDROJ: www:farnosttelnice.cz-
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Zprávy ze Zastupitelstva
V úterý 14. června 2017 se v kavárně restaurace U Hu-
sara uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva. Zastu-
pitelé projednali tyto body:
●  Schválení  účetní  závěrky  za  rok  2016. Již několik 
let schvalují i obce účetní závěrku sestavenou k rozvaho-
vému dni. Rozsah a další náležitosti účetní závěrky sta-
noví zákon 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění 
a prováděcí vyhláška č. 220/2013 Sb. o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých vybraných účet-
ních jednotek. 
ZO schválilo roční účetní závěrku obce Sokolnice za rok 
2016 a uložilo starostovi zajistit vyhotovení Protokolu  
o schvalování účetní závěrky dle § 11 vyhlášky a písem-
ného záznamu o hlasování při schvalování účetní závěrky 
dle § 12 vyhlášky č. 220/2013 Sb. 
●  Závěrečný  účet  obce  Sokolnice  za  rok  2016. Ná-
vrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce 
Obecního úřadu Sokolnice (a na www.sokolnice.cz) od  
29. května 2017 do 14. června 2017. Finanční výbor pro-
jednal návrh závěrečného účtu a dne 26. května 2017 
sdělil, že nemá námitky k jeho schválení. Součástí závě-
rečného účtu je i zpráva auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2016 a finanční vztah ke zřízeným 
příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ Sokolnice). Rada 
obce doporučuje schválit závěrečný účet bez výhrad. 
Povinnost dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý 
kalendářní rok je územnímu celku uložena v ustanovení 
§ 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů (dále „zákon č. 250/2000 Sb.“) a v § 42 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů.
Auditor na závěr konstatoval, že na základě provedeného 
přezkoumávání hospodaření obce Sokolnice nezjistil 
žádnou skutečnost, která by jej vedla k přesvědčení, že 
přezkoumávané hospodaření není ve všech význam-
ných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky pře-
zkoumávání hospodaření. Při přezkoumání hospodaření 
obce Sokolnice za rok 2016 nezjistil auditor žádné chyby  
a nedostatky.
ZO tedy schválilo závěrečný účet obce Sokolnice za rok 
2016 včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za 
rok 2016, které provedla společnost AUDIT DANĚ spol. 
s r.o. ZO souhlasilo s celoročním hospodařením obce 
Sokolnice za rok 2016 bez výhrad a vzalo na vědomí 
informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění 
podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majet-
kem a o dalších finančních operacích, včetně vyúčtování  
finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, 
obcí, státním fondům, jiným rozpočtům a k hospodaření 
dalších osob. ZO vzalo na vědomí provedená rozpočtová 
opatření v průběhu roku 2016.
ZO vzalo na vědomí záporný výsledek hospodaření  
ZŠ Sokolnice z hlavní činnosti ve výši Kč 201.450,65  
a kladný výsledek hospodaření ZŠ Sokolnice ve výši  
Kč 201.556,00 v doplňkové činnosti. Celkový kladný hos-
podářský výsledek činí Kč 105,35.

ZO vzalo na vědomí záporný výsledek hospodaření MŠ 
Sokolnice z hlavní činnosti ve výši Kč 1.477,02 a kladný 
výsledek hospodaření MŠ Sokolnice ve výši Kč 1.519,00  
v doplňkové činnosti. Celkový kladný hospodářský výsle-
dek činí Kč 41,98.
●  Schválení  plánovací  smlouvy  na  lokalitu  P2  Zá-
mecká. Vlastníci pozemků na ulici Zámecká (v lokalitě 
P2) zde hodlají stavět domy. Protože území vyžaduje 
stavbu technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, 
plynovod, veřejné osvětlení, místní rozhlas) a dopravní 
infrastruktury (komunikace, veřejná parkovací stání), byl 
vyjednán text plánovací smlouvy, který se zastupitelstvu 
předkládá k projednání. 
Závazky majitelů pozemků budou jištěny zástavní smlou-
vou k nemovitým věcem, jmenovitě k pozemkům p.č. 
460/1 o výměře 1.180 m2, 460/9 o výměře 1.165 m2 
a 460/10 o výměře 1.197 m2. Na pozemku p.č. 460/1 
bude komunikace, hodnota tohoto pozemku tedy není 
velká. Pozemky p.č. 460/9 a 460/10 jsou pozemky ur-
čené pro výstavbu rodinných domů. Reálná hodnota 
těchto dvou pozemků je (po zainvestování) přibližně 7 až 
12 milionů korun (2.362 m2 krát tři až čtyři tisíce korun 
za metr čtvereční).
ZO schválilo text a uzavření plánovací smlouvy mezi obcí 
Sokolnice na straně jedné a společností Quba s.r.o.,  
IČ: 29352371, se sídlem Potocká 165, Kohoutovice,  
623 00 Brno a dalším majitelem na straně druhé.
ZO schválilo také text a uzavření Zástavní smlouvy  
k nemovitým věcem mezi obcí Sokolnice na straně 
jedné a společností Quba s.r.o., IČ: 29352371, se síd-
lem Potocká 165, Kohoutovice, 623 00 Brno na straně  
druhé.
ZO uložilo starostovi uzavřít plánovací smlouvu a zástavní 
smlouvu do 18. července 2017.
●  Závěrečný  účet  Dobrovolného  svazku  obcí  Šla-
panicko  (DSO)  za  rok 2016. Obce i dobrovolné svazky 
obcí musí ve stanoveném termínu schvalovat svoje zá-
věrečné účty za uplynulý rok. U DSO navíc stanoví § 39 
odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů v platném znění, povinnost 
předkládat zastupitelstvům členských obcí závěrečný 
účet svazku. Z výše uvedených důvodů se předkládá 
zastupitelstvu obce Sokolnice, aby jej vzalo na vědomí. 
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na: http://www.
sokolnice.cz/index.php?&desktop_back=uredni_deska-
&action_back=&id_back=&desktop=uredni_deska&ac-
tion=view&id=2040. Valná hromada DSO Šlapanicko jej 
schválila dne 30. května 2016. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí závěrečný 
účet Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko za rok 2016.
●  Odkup  obecního  pozemku na Předkách. Obec ob-
držela žádost o odkup obecního pozemku p.č. 1691/33  
o výměře 1.296 m2 v trati Předky za cenu 900 Kč/m2,  
tj. celkem za částku 1.166.400 Kč. Vzhledem k tomu, že 
se nepodařilo zjistit bližší údaje o záměru i osobě kupují-
cího (kupující oslovil obec prostřednictvím advokátní kan-
celáře), minulé zasedání zastupitelstva projednávání pro-
deje přerušilo. Protože prozatím nedošlo k žádné změně, 
navrhuje rada obce žádost zamítnout. Podá-li si žadatel 
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novou žádost (včetně údajů požadovaných obcí), může 
se k projednání zastupitelstvo kdykoliv vrátit.
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že zá-
měr prodeje pozemku p.č. 1691/33 v k.ú. Sokolnice byl 
zveřejněn zákonným způsobem od 24. února 2017 do 
15. března 2017 a neschválilo prodej tohoto obecního 
pozemku.
●  Reklamace  kanalizace  U  Cukrovaru. Provozova-
tel splaškové kanalizace (VAS a.s.) zaslal dne 1. února 
2017 obci protokol z kontrolní prohlídky kanalizace v ulici  
U Cukrovaru, ze kterého vyplývaly závady. Byla uplatněna 
reklamace a na konci května předložil zástupce obyvatel 
U Cukrovaru protokol o opravě kanalizace. VAS a.s. tuto 
skutečnost potvrdil.
RO vzala na vědomí opravu splaškové kanalizace v ulici 
U Cukrovaru a uložila starostovi do 14. července 2017 
podepsat protokol o opravě splaškové kanalizace v ulici 
U Cukrovaru.
●  Dotace – Sokolnice  žijí  hudbou. Kraj schválil naší 
obci dotaci na akci „Sokolnice žijí hudbou“ na základě žá-
dosti obce Sokolnice evidované pod č.j. JMK 30274/2017. 
Rada obce schválila přijetí dotace z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje ve výši 20.000 Kč na akci: „Sokolnice žijí 
hudbou – Klavírní recitál Jiřího Hrubého v rámci projektu 
Sokolnice žijí hudbou – Klavírní recitál sokolnického ro-
dáka pianisty Jiřího Hrubého s hosty“ za podmínek ná-
vrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje.
Dále uložila starostovi uzavřít smlouvu s JMK o poskyt-
nutí dotace na koncert do 10 pracovních dnů poté, co 
JMK obci doručí čistopis smlouvy.
●  Dotace – nákup kopírky. Kraj schválil naší obci do-
taci na nákup kopírky do knihovny na základě žádosti 
obce Sokolnice evidované pod č.j. JMK 30278/2017. 
Rada obce Sokolnice schválila přijetí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje ve výši 38.000 Kč na „Pořízení 
kopírovacího stroje do knihovny“ za podmínek návrhu 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje.
RO schválila text a uzavření SMLOUVY O POSKYTNUTÍ 
DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE číslo: 
045076/17/ORR na „Pořízení kopírovacího stroje 
do knihovny“ a uložila starostovi podepsat a odeslat 
smlouvu na JMK do 14. července 2017.
●  ČEPS  –  žádost  o  stanovisko  ke  zdvojení  vedení 
VVN. Obec obdržela žádost společnosti ČEPS a.s. o sta-
novisko k záměru zdvojení vedení V417 v úseku Sokol-
nice–Otrokovice. V některých místech má dojít ke změně 
trasy, v krátkém úseku ke zvětšení ochranného pásma  
a ve větším úseku ke snížení rozsahu ochranného pásma 
vedení. Současně požádali obec o ověření, zda je tento 
záměr v souladu s územním plánem obce. Podle sdělní 
ATELIERU Projektis s.r.o. je nová trasa hlavně na k.ú. Tel-
nice. Na k.ú. Sokolnic je to prakticky ve stávající trase  
v části Na Úzkých a Nad Loučkami. V tomto území nejsou 
v územním plánu žádné záměry a rekonstrukce nebude 
mít vliv na dané území. 
RO souhlasila se záměrem zdvojení vedení V417 v úseku 
Sokolnice–Otrokovice.

●  Přeložka  NN  Zámecká  (kolem  sýpky). Obec obdr-
žela od společnosti M Plus elektro jednoduchou PD na 
přeložku vedení NN na ulici Zámecká. Firma současně 
předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene.
RO nemá výhrady k předložené PD na přeložku vedení 
NN na ulici Zámecká a schválila text a uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene číslo 1040012927/001 mezi 
obcí a E.ON Distribuce, a.s.
●  Prohlídka dřevin kolem Zlatého potoka a na ulici 
Kobylnická. Inženýrka Žižlavská provedla prohlídku dře-
vin kolem Zlatého potoka a na ulici Kobylnická. U čtyř dře-
vin (u Zlatého potoka) bylo zjištěno zdravotní poškození. 
Znalec doporučuje (mimo vegetační období) provést se-
sazovací řezy sekundárních obrostů. 
RO uložila místostarostovi zajistit do konce roku  
2017 provedení sesazovacích řezů dle doporučení  
Ing. Žižlavské. 
●  Publikace  chytré  blondýny. DSO Šlapanicko nabízí 
možnost společného tisku brožury „Chytré blondýnky 
radí“. Jedná se skoro o 170 stran textu formátu A5, s té-
maty jak správně postupovat při běžných druzích ohro-
žení, včetně ohrožení bezpečnosti osob či majetku. Je  
v ní celkem 67 témat přehledně rozdělených do 17 ka-
pitol. Cena je 28 až 32 Kč, podle počtu objednaných vý-
tisků. DSO uvažuje o hromadném tisku, aby cena byla co 
nejnižší. Podle aktuálních informací by do září měly být 
shromážděny objednávky a tisk se předpokládá v pod-
zimních měsících.
RO schválila objednat 850 ks brožury „Chytré blondýnky 
radí“. 
●  Žádost ZŠ Sokolnice. Obec obdržela žádost ZŠ So-
kolnice o povolení výjimky z počtu žáků pro školní rok 
2017/2018. Výjimka se týká počtu žáků v prvních 
třídách, kde se žáci – tak jako ve všech ostatních  
třídách – dělí od počtu 31. Pro příští školní rok mají za-
psaných 30 dětí, jsou však přesvědčeni, že v prvním  
ročníku je pro děti nezbytné učit se v méně početné tří-
dě.O výjimku žádají pouze na jeden školní rok a počítají 
s tím, že ve školním roce 2018/2019 z těchto dvou tříd 
vznikne třída jedna.
RO schválila výjimku z počtu žáků pro školní rok 
2017/2018 v prvních třídách. Rada souhlasí, aby zá-
kladní škola rozdělila prvňáky do dvou tříd.
●  Žádost  o  souhlas  s  napojením  cyklostezky. Obec 
obdržela žádost Ing. A. Jebavého o vydání souhlasu  
s napojením cyklostezky na místní komunikaci Za Sýp-
kou. Jedná se o cyklostezku „CS Šlapanicko, úsek R2 01 
Kobylnice–Sokolnice“.
Obec Sokolnice, jako vlastník místní komunikace na ulici 
Za Sýpkou, souhlasí s připojením cyklostezky zřízením 
sjezdu k místní komunikaci na ulici Za Sýpkou. 
●  Uložení  ornice. Obec obdržela žádost Ing. A. Jeba-
vého o sdělení, kam je možné rozprostřít ornici ze stavby 
cyklostezky. Jedná se o množství cca 37,5 m3. 
RO schválila rozprostřít ornici ze stavby cyklostezky  
na obecní pozemek p.č. 3160/11, orná půda, výměra 
1674 m2 (na tu část, kde nebude realizována stavba  
autobusové zastávky). 
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●  Měření hluku. Ke kolaudaci dopravních úprav v cen-
tru obce vyžaduje KHS měření hluku a vypracování akre-
ditovaného protokolu. Měření bude probíhat v několika 
bodech ve dne i v noci.
RO schválila objednat i firmy AKUSTING měření hluku 
a vypracování akreditovaného protokolu dle požadavků 
KHS.
●  VŘ – smlouva se společností RTS. Společnost RTS 
předložila návrh smlouvy na zajištění organizace výbě-
rového řízení na zpevněné plochy na ulici Podešvova  
a Topolka.
RO schválila text a uzavření Příkazní smlouvy  
č. 5160/2017 na výběrové řízení zpevněných ploch na 
ulici Podešvova a Topolka. 
●  VŘ – zadávací dokumentace (zpevněné plochy Po-
dešvova). Společnost RTS a.s. předložila návrh zadávací 
dokumentace na výběrové řízení zpevněných ploch na 
ulici Podešvova a Topolka.
RO odsouhlasila zadávací dokumentaci na výběrové ří-
zení k této stavbě. 
●  Právo stavby – smlouva s JMK. Obec bude realizo-
vat stavbu autobusových zastávek i na pozemcích kraje. 
Proto je třeba uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu 
autobusové zastávky na ulici Brněnská a také Smlouvu 
o právu provést stavbu autobusové zastávky na ulici 
Kaštanová. 
RO schválila text a uzavření Smlouvy o právu provést 
stavbu autobusové zastávky na ulici Brněnská a Smlouvy 
o právu provést stavbu autobusové zastávky na ulici 
Kaštanová.
RO uložila starostovi do 4. srpna 2017 smlouvy o právu 
stavby uzavřít.
●  Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2018. Radě 
obce byl předložen návrh harmonogramu přípravy roz-
počtu na rok 2018. Výzva (týkající se občanů, nezisko-
vých organizací, komisí rady a výborů zastupitelstva, zří-
zených příspěvkových organizací a dalších) k předkládání 
finančních požadavků je již zveřejněna.
RO souhlasí s předloženým harmonogramem přípravy 
rozpočtu na rok 2018.
● Sokolnice  žijí  hudbou. Při letošní akci „Sokolnice 
žijí hudbou“ bylo vybráno na vstupném 6.874 Kč. Tyto fi-
nanční prostředky byly odvedeny do pokladny obce.  
RO vzala na vědomí, že při letošní akci „Sokolnice žijí hud-
bou“ byla vybrána na vstupném výše uvedená částka. 
RO schvaluje, aby částka 6.874 Kč byla ponechána na 
účtu obce a v roce 2018 byla použita na uspořádání dal-
šího koncertu.
RO uložila starostovi zajistit, aby v návrhu rozpočtu obce 
na rok 2018 byla vyčleněna částka 6.874 Kč na uspořá-
dání dalšího koncertu.
● Úprava  areálu  bývalých  kasáren  velkým  rotaváto-
rem. V bývalém areálu v trati Předky jsou stále místa, 
kde nelze sekat trávníky klasickou sekačkou z důvodu 
lokálních terénních nerovností. Těchto míst je celá řada, 
zejména v místech, kde probíhaly demontáže oplocení.  
RO odsouhlasila úpravu lokálních terénních nerovností  
v areálu bývalých kasáren v trati Předky traktorem s vel-
kým rotavátorem.

● Kupní smlouva a smlouva o advokátní úschově na 
nemovitosti Zámecká 150. Zastupitelstvo obce schvá-
lilo dne 16. května 2017 nákup RD č.p. 150 na ulici Zá-
mecká, včetně příslušenství (dvůr, stodola, dvougaráž  
a dva sklepy pod stodolou) za cenu 1.500.000 Kč. 
RO schválila text a uzavření kupní smlouvy na nákup 
RD č.p. 150 na ulici Zámecká, včetně příslušenství,  
a dále text a uzavření smlouvy o advokátní úschově  
kupní ceny.
RO uložila starostovi do 11. srpna 2017 smlouvu uzavřít.
● Billa  Sokolnice. Obec obdržela informaci, že spo-
lečnost REWE (majitel značky BILLA) hodlá v obci reali-
zovat projekt BILLA Sokolnice, převážně na soukromých 
pozemcích u benzínové čerpací stanice. Záměr je v sou-
ladu s platným územním plánem. Obchodní centrum by 
se skládalo ze čtyř nájemních jednotek, přičemž jedna 
bude užívána supermarketem BILLA. Pro další jednotky 
byl příslib ze strany prodejce elektro, drogerie a textilu. 
Investor předpokládá otevření v IQ/2019, ideálně již na 
podzim roku 2018.
RO vzala na vědomí informace o záměru výstavby nákup-
ního centra Billa Sokolnice. 
● Výběrové řízení – zpevněné plochy Topolka. V čer-
venci bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele 
stavby zpevněných ploch na ulici Topolka a Podešvova  
s termínem do 15. srpna 2017. Šest společností bylo 
osloveno přímo a kromě toho byla kompletní zadávací 
dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele, takže 
do výběrového řízení se mohl přihlásit neomezený počet 
účastníků. Rozpočet stavby činí 2.414.350 Kč + DPH. Ve 
stanoveném termínu byly předány celkem čtyři nabídky  
v cenovém rozpětí 1.605.800 Kč až 2.341.918 Kč plus 
DPH. Soutěžní kritérium bylo jediné – cena. Vzhledem  
k tomu, že u nabídky s nejnižší cenou se objevily některé 
nesrovnalosti, byl uchazeč vyzván k objasnění. Proto RO 
aktuálně nerozhodla o vítězi výběrového řízení.
● Výjimka z počtu dětí v MŠ. Paní ředitelka požádala 
o udělení výjimky týkající se počtu dětí ve třídách. RO 
schválila žádost o povolení výjimky na 28 dětí do všech 
čtyř tříd mateřské školy s tím, že kapacita mateřské školy 
100 děti, zapsaná do rejstříku škol, nebude překročena 
a hygienické předpisy budou dodrženy. 
● Dotace  MZe  ČR  –  oprava  kříže. Obec obdržela 
rozhodnutí MZe ČR o poskytnutí nenávratné dotace na 
opravu kříže u rozvodny.
RO schválila přijetí dotace ve výši 163.471 Kč na opravu 
kříže u rozvodny a uložila starostovi zajistit vše potřebné 
k opravě kříže a vyčerpání dotace v souladu s tímto roz-
hodnutím a „Podmínkami čerpání finančních prostředků 
státního rozpočtu v rámci dotačního programu 129660 
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“.
● Osazení dopravního značení v ulici Na Padělkách. 
Na základě žádosti občanů z ulice Na Padělkách objed-
nala obec dokumentaci na obousměrný provoz v této 
ulici a MěÚ Šlapanice vydal rozhodnutí, kterým stanovil 
osazení příslušných dopravních značek a zařízení. Rea-
lizace představuje částku 142.196 Kč (z toho dopravní 
značky a zpomalovací polštáře 123.843 Kč, vodorovné 
dopravní značení 18.353 Kč). 
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RO schválila osazení svislého i vodorovného dopravního 
značení v ulici Na Padělkách dle předložené cenové na-
bídky společnosti Urbania s.r.o.
● Kamery  na  přechod. Obec obdržela cenovou na-
bídku na dodávku a montáž profesionálních IP kamer  
AXIS na „chytrý přechod“ v Sokolnicích za celkovou cenu 
93.059 Kč + DPH. Nabídka zahrnuje dodávku, montáž  
a konfiguraci kamer, včetně propojení řídící jednotky se-
maforu s IP kamerami. 
RO schválila pořízení IP kamer AXIS na světelný přechod 
v centru obce.
● Izolační  zeleň Předky. Obec obdržela nabídku spo-
lečnosti Atregia s.r.o. na zpracování dokumentace na 
akci „Založení izolační zeleně – lokalita Předky v Sokolni-
cích“ (PD pro realizaci a podání žádosti o dotaci). V rámci 
této plánované akce by došlo k výsadbě dalších stromů  
v areálu bývalých kasáren. 
RO schvaluje zpracování PD a příslušných posudků, 
včetně podání žádosti o dotaci dle předložené cenové 
nabídky společnosti Atregia s.r.o.
● Pasport veřejného osvětlení. E.ON nabízí obci mož-
nost vypracování pasportu VO, včetně veškerých potřeb-
ných dokumentů a samotného podání žádosti o dotaci  
v rámci programu EFEKT.
RO schválila zpracování pasportu VO, včetně veškerých 
dalších potřebných dokumentů a samotného podání žá-
dosti o dotaci v rámci programu EFEKT u E.ON Energie 
a.s. dle předložené cenové nabídky.
● Nadstandard  IDS  v  roce  2018. Obec obdržela od 
společnosti KORDIS cenovou nabídku na nadstandard 
IDS v roce 2018. Jedná se o noční spoje linky N95 (tzv. 
flamendr o víkendu, odjezd z Brna 1.30 hodin) ve stej-
ném rozsahu jako v letošním roce. 
RO schválila objednat jako nadstandard IDS v roce 2018 
víkendové noční spoje linky N95 (tzv. flamendr, odjezd  
v 1.30 hodin z Brna) za částku 22.147 Kč. 
● Nadstandard IDS v roce 2018. Obec obdržela ozná-
mení starosty z Újezdu u Brna, že byli taktéž osloveni 

KORDISEM, zda Újezd a Sokolnice chtějí i v roce 2018 
objednat nadstandard spoj linky odjíždějící v 23.30 hodin  
z Brna, jako každodenní spoj. Roční cena je 214.688 
Kč. Rozdělením nákladů podle počtu obyvatel (Sokol-
nice 2.337 obyvatel, Újezd 3.288 obyvatel) by naše obec 
uhradila 89.196 Kč, Újezd 125.492 Kč.
RO schválila, aby se obec Sokolnice finančně podílela 
na nadstandardu IDS v roce 2018 u každodenního 
nočního spoje (odjezd z Brna v 23.30 hodin) za částku  
89.196 Kč. 
● Výběrové  řízení  na  opravu  obřadní  síně. Obec ob-
držela kompletní dokumentaci na opravu obřadní síně, 
rekonstrukci bývalé knihovny, úpravy schodiště a vstupní 
části do úřadu.
RO rozhodla požádat společnost RTS o sdělení ceny za 
kompletní organizaci výběrového řízení na zhotovitele  
a zaslání návrhu smlouvy. 
● Výsadba v centru obce. Obec obdržela nabídku na 
doplnění výsadby v centru obce. Jedná se o výsadbu růží, 
levandulí, různých trvalek apod. a doplnění květináčů  
s výsadbou k úředním deskám. 
RO odsouhlasila objednat výsadbu do centra obce dle 
předložené cenové nabídky. 
● Zajištění  vody  na  hřbitov. Hladina vody ve studni 
je stále nižší a bylo by třeba zajistit stabilní zdroj vody.  
Buď novou studnou, vrtem, nebo vodovodní přípojkou. 
Ceny vrtů (průměr 100 až 200 mm) jsou asi 1.000 až 
1500 Kč/m, ceny studní (kopané i vrtané) o průměru 
metr asi 5.000 Kč/m. K uvedeným cenám je třeba připo-
čítat skruže či vystrojení vrtu a dopravu. Studnu by bylo 
třeba vyhloubit cca 15 metrů, vrty se dělají hlubší. 
Přípojka by byla dlouhá asi 263 m a velmi hrubým od-
hadem by se tak cena za studnu, vrt či přípojku mohla 
pohybovat kolem sta tisíc + DPH. 
RO v současné chvíli preferuje variantu výstavby vodo-
vodní přípojky a uložila místostarostovi do konce září 
2017 zajistit bližší podrobnosti o této možnosti, včetně 
orientační cenové nabídky.  -OÚ-

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané Sokolnic odevzdali k recyklaci 168 televizí, 
63 monitorů a 1.574,00 kg drobného elektra. Snaha 
obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektro-
spotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela 
certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí 
a počítačových monitorů, ale také o velkém významu 
sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. 
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASE-
KOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky 
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. 
Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skle-
níkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Infor-
mace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, 
která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytří-
děných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti 
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce 

vytřídili 168 televizí, 63 monitorů a 1.574,00 kg drob-
ných spotřebičů. Tím jsme uspořili 69,52 MWh elektřiny,  
3.407,38 litrů ropy, 323,62 m3 vody a 3,10 tun primár-
ních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 15,24 tun 
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 66,86 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr 
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, 
že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu 
elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo 
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi 
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozi-
tivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání  
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřeb-
nou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni 
ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
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Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televi-
zorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. 
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku 
finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotře-
bičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny 

dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezen-
továny jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, 
vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro 
zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to 
ve všech aspektech. ■

Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v říjnu. 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

Ří
je

n 
 2

01
7

1 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
muži 2017–2018 Hostěrádky 11.00 hodin Sokol Hostěrádky

1 Neděle TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost  
2017 podzim Kostelec na Hané 12.30 hodin Centrum Haná

1 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2017 podzim Sokolnice 12.30 hodin Tatran Bohunice A

1 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2017 podzim Sokolnice 14.00 hodin Tatran Bohunice

4 Středa Rodinné centrum 
Sokolnice Výchova je IN Rodinné centrum 

Sokolnice 18.00 hodin 20.00 hodin Sídlo RCS  
na ul. Masarykova 35

7 Sobota TJ Sokol Sokolnice Babské hody Sokolnice 13.00 hodin
20.00 hodin

Předávání práva  
před sokolovnou –  
průvod obcí, večerní 
zábava na sokolovně

8 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2017 podzim Sokolnice 10.30 hodin Sokol Telnice

8 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2017 podzim Sokolnice 12.30 hodin Sokol Telnice

8 Neděle TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost  
2017 podzim Sokolnice 14.00 hodin SKH Polanka nad Odrou

8 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
muži 2017–2018 Sokolnice 16.00 hodin Slavoj Třešť

13 Pátek

Rodinné centrum 
Sokolnice, ve 
spolupráci s místní 
knihovnou

Čteme dětem:  
Čarodějka Winie Sokolnice 17.00 hodin Místní knihovna

14 Sobota Rodinné centrum 
Sokolnice Návrat do zaměstnání ZŠ Sokolnice 9.00 hodin Aula ZŠ Sokolnice

14 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
muži 2017–2018 Ivančice 10.30 hodin HK Ivančice B

14 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2017 podzim Kuřim 15.00 hodin SK Kuřim A

14 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2017 podzim Kuřim 16.30 hodin SK Kuřim A

15 Neděle Rodinné centrum 
Sokolnice Drakiáda Sokolnice 15.00 hodin 17.00 hodin Zámecký park – louka 

naproti petanq. hřiště

21 Sobota Kulturní komise při 
radě obce Sokolnice

Zájezd do Polského 
Těšína za nákupy Polsko 5.00 hodin Odjezdu autobusu  

od kapličky na návsi

22 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2017 podzim Sokolnice 12.30 hodin SHC Maloměřice

22 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2017 podzim Sokolnice 14.00 hodin SHC Maloměřice

22 Neděle TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost  
2017 podzim Sokolnice 16.00 hodin SK Žeravice

25 Středa Rodinné centrum 
Sokolnice Výchova je IN Sokolnice 18.00 hodin 20.00 hodin Sídlo RCS  

na ul. Masarykova 35

27 Pátek TJ Sokol Sokolnice Lampiónový průvod Sokolnice bude 
upřesněno sraz před sokolovnou

29 Neděle
TJ Sokol Sokolnice  
a Rodinné centrum 
Sokolnice

Dětský Halloween Sokolnice 15.00 hodin 17.00 hodin Sokolovna

29 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2017 podzim Sokolnice 12.30 hodin Sokol Nové Bránice

29 Neděle TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost  
2017 podzim Sokolnice 14.00 hodin Horka nad Moravou

29 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
muži 2017–2018 Sokolnice 16.00 hodin Sokol Újezd u Brna
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Domácí násilí a jak pomoci seniorům
Domácí násilí je fyzické, psychické nebo sexuální násilí. Odehrává se mezi blízkými osobami, a to v soukromí, tzv. za 
zavřenými dveřmi. Postupem času intenzita násilí narůstá. Nikdy však samo nepřestane. 

Podoby násilí projevující se na seniorech 
• Fyzické – bití, vystavování chladu, netlumení bolesti, 

omezování pohybu či odpírání jídla.
• Psychické a citové – nadávky, urážky, vyhrožování, 

ponižování, odpírání návštěv a zdůrazňování nepo-
třebnosti seniora.

• Finanční a majetkové – přisvojování si důchodu, ná-
tlak na změny v závěti, omezování vlastních práv.

• Sexuální – ze strany jiných klientů ústavní péče nebo 
členů rodiny.

• Zanedbávání – opomíjení potřeb seniora, neposky-
tování potřebné pomoci, odpírání péče, jídla, pití atd.

Existuje i tzv. „ústavní“ násilí, které se odehrává např.  
v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a do-
movech důchodců. Spočívá v  bezdůvodném omezování 
osobní svobody, přivazování, odpírání jídla, odpírání pití, 
ponižování, zanedbávání, zdůrazňování nadbytečnosti, 
nadměrné podávání léků, ignorování požadavků apod.

Město Brno má velkou výhodu, a to tu, že Policie ČR  
v Brně má speciální skupinu, která řeší problematiku 
domácího násilí a stalkingu. Kdokoli a kdykoli se dozví, 
že je pácháno domácí násilí na nějaké osobě, může to 
oznámit osobně na  Městském ředitelství Policie ČR Brno 
Cejl 4, kde tato skupina sídlí. Mají zde službu od 6.00 do 
22.00 hodin. V nočních hodinách na telefonní lince 158. 

Při oznámení násilí páchaného na osobě není rozhodu-
jící, zda je oznámí osoba, které se to týká. Oznámení 
může učinit jakákoli osoba, která se tom dozví. Není po-
třeba souhlasu poškozené osoby. Většina osob, zejména 
seniorů, se za týrání stydí, poněvadž tohoto násilí se na 
nich dopouští vlastní dospělé děti nebo vnoučata. 

§199 TZ – Týrání osoby žijící ve společném obydlí 
(Může se jednat i např. o podnájemníka, majitele  
bytu) –  není podmíněno rodinnými vazbami. 

1. Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním 
ve společném obydlí, bude potrestán odnětím svo-
body na šest měsíců až čtyři léta.

2. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pacha-
tel potrestán,

 a) spáchá-li čin uvedený v odst. 1 zvlášť surovým  
 nebo trýznivým způsobem,
 b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
 c) spáchá-li takový čin nejméně na dvou osobách,  
 nebo 
 d) páchá-li takový čin po delší dobu.

Policie ČR může poskytnout okamžitou pomoc, a to ome-
zením osobní svobody násilné osoby. Vykázat ji (na dobu 

10 dnů, možné prodloužit až na 6 měsíců). Vykázání vy-
tváří ohrožené osobě jistý časový prostor, během něhož 
má možnost bez psychického či jiného nátlaku násilné 
osoby uspořádat si vlastní záležitosti. 

Vykázání je opatření, kterým se může násilné osobě na 
stanovenou dobu zakázat přístup do společného obydlí 
a jeho bezprostředního okolí a také zakázat navazování 
kontaktu s osobou ohroženou. Po dobu trvání vykázání 
se osobám ohroženým domácím násilím věnují pracov-
níci intervenčního centra a poskytují sociální, psycholo-
gické a právní poradenství.

Případů domácího násilí přibývá i díky osvětě probíhající 
ve městě Brně. Lidé si více všímají a oznamují, v někte-
rých případech i anonymně. Od roku 2005 existuje Inter-
disciplinární tým při Magistrátu města Brna (IDT) – jeho 
podstatou je spolupráce všech institucí, které obětem 
domácího násilí mohou pomoci. Má i informační kiosek 
v odbavovací hale budovy na hlavním nádraží, a to ve  
4 jazycích.

Týrání má nejen podobu tělesného ubližování, ale  
i psychickou, sociální, sexuální či ekonomickou. Ohro-
ženou osobu úplně odcizí od rodiny. Není to jen o bití. 
Senioři bývají týráni ve většině případech osobou blízkou  
a stydí se za to a nechtějí to ohlásit. Není to podmíněno  
vzděláním.

Obecně prospěšné organizace, které se věnují obětem 
domácího násilí, trestných činů (specializované linky):
Bílý kruh bezpečí 257 317 110
 (nonstop, oběti trestných činů)
Dona linka 251 511 313
 (nonstop, domácí násilí)
Život 90 800 157 157
 (nonstop, senior telefon) 
Spondea 725 005 367
 (poradna, intervenční centrum) 
  
Tísňové linky:
Policie ČR 158
Městské ředitelství Brno – Domácí násilí (Cejl 4, Brno)
 702 292 017
Městská policie 156
Záchranná služba 155
Hasiči 150
SOS 112

Na závěr bych ráda zmínila, že ve městě Brně je pro seni-
ory řada různých programů akademií třetího věku, které 
jsou při různých vysokých školách. Městská policie po-
řádá Senior akademii, ve které je zahrnuto několik hodin 
věnované problematice domácího násilí. ■
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Okénko do Mateřské školy
Moc se těším do školky
na kluky a na holky,
budeme si spolu hrát,
zpívat, cvičit, malovat.

V duchu motta naší mateřské školy: „S kamarády šťastně, 
hravě a vesele“ jsme zahájili v pátek 1. září 2017 školní 
rok 2017/2018, kdy se mateřská škola znovu otevřela 
dětem a jejich rodičům. U nově přijatých dětí se střídal 
pláč v náručí maminky či tatínka s úžasem nad hračkami, 
starší děti se s radostí v očích podivovaly změnám a no-
votám, které pro ně připravily přes prázdniny jejich paní 
učitelky. 
Náročný začátek školního roku nakonec zvládly děti i je-
jich rodiče.
V tomto školním roce jsou ve 4 třídách naší školičky paní 
učitelky v tomto složení:
Třída KOŤÁTKA   p. uč. Jirgalová Zdenka
                  p. uč. Bc. Jahodová Hana
 školní asistentka Mgr. Janíková Gabriela
Třída KUŘÁTKA  p. uč. Brzobohatá Sylva
 p. uč. Krpenská Milena
            asist. pedagoga Bc. Pivodová Monika
            asist. pedagoga Jerwanová Alena 
Třída MOTÝLCI    p. uč. Vraspírová Milena
 p. uč. Kašparová Věra
Třída SLUNÍČKA p. řed. Bc. Fialová Jarmila
            p. uč. Cábová Ivana

Ve druhé polovině září se bude konat informativní schůzka 
pro rodiče předškoláků, na které probereme všechny ak-
tivity a požadavky vztahující se v průběhu školního roku 
k předškolákům.
Ve spolupráci s logopedkou Mgr. Petrou Hrančíkovou, 
která má ambulanci v sokolnické S-pasáži, opět pro-
běhne v naší MŠ logopedická depistáž pro děti. Jedná se 
o odborné logopedické vyšetření, které pomůže odhalit 
možné vady řeči i výslovnosti dětí.
Touto cestou bychom také velmi rádi poděkovali všem 
rodičům, kteří nás doposud podporovali svým vstřícným 
přístupem. ■

Zahájení školního roku
Prázdniny jsou pryč a v prostorách základní školy v Sokol-
nicích to opět ožilo jásotem a hemžením se dětí různých 
věkových skupin. Nový školní rok byl slavnostně zahájen 
netradičně 4. září, avšak na tradičním místě konání –  
v místní sokolovně. Před jejím vchodem se od osmi ran-
ních hodin shromažďoval zástup školou povinných a je-
jich doprovodu. Počet školáků se opět zvýšil a letos se 
bude ve čtrnácti třídách pilně učit 273 žáků.

Mnohým ze zúčastněných přinese následující školní 
rok zcela nové dojmy a zkušenosti, radosti i strasti, ať 
už se jedná především o 30 prvňáčků, kterým tímto za-
číná zásadní údobí v jejich životě, nebo o několik star-
ších dětí, které do Sokolnic přestoupily z jiných škol,  
a v neposlední řadě také o nové pedagogické pracovníky, 
kteří v letošním roce rozšířili kolektiv zaměstnanců školy. 
Všem výše zmíněným popřáli paní ředitelka Zita Butalová 
a místostarosta obce pan Jiří Životský mnoho úspěchů  
a pracovních sil. -Mgr. Monika Bohdálková-



Sokolnický zpravodaj     8–9/2017 9

KURZ FRANCOUZŠTINY
Lákají vás cizí jazyky nebo vám angličtina s němčinou prostě k životu nestačí? Přijďte na kurzy francouzštiny v So-
kolnicích pod vedením lektora Jakuba Ilíka. I jako začátečníka vás kromě nezbytné gramatiky a slovíček naučíme 
konverzaci z praxe, připravíte se na reálné situace např. na dovolené či služební cestě v zahraničí a dokážeme 
vám, že cizí jazyk může opravdu bavit. 
Výuka bude probíhat vždy ve středu 18.10–19.00 v budově ZŠ. Od října do ledna se uskuteční 15 lekcí, začínáme 
4. 10. 2017. Cena je pro sokolnické občany 1.000 Kč, ostatní 1.200 Kč.

KURZ FLAMENCA
Oblíbený kurz bude probíhat vždy v pátek ve večerních hodinách, od října do prosince proběhne 8 lekcí.  
Při vyšším počtu přihlášených může být kurz rozdělen na dvě skupiny. Na první lekci přijďte v pátek 6. 10. 2017 
v 17.30 hodin do ZŠ Sokolnice (bezbariérový vstup u autobusové zastávky). Cena pro sokolnické občany činí  
500 Kč, pro ostatní 600 Kč.

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
Tradiční kurzy keramiky pro dospělé se opět uskuteční ve dvou cyklech. První se koná 11. 10. a 25. 10. Druhý 
potom 15. 11. a 28. 11. Cena za každý činí 150 Kč pro důchodce, 200 Kč pro ostatní sokolnické občany a pro 
přespolní 250 Kč.

Na kurzy se můžete přihlašovat e-mailem kurzy@zssokolnice.eu, osobně v ředitelně školy nebo telefonicky  
či SMS na čísle 772 721 805.

Pozvánka do Sokolnic
Na úvod: Střední škola elektrotechnická a energetická 
pořádá každé dva roky setkání bývalých zaměstnanců. 
Nyní mi přišel dopis od jedné bývalé kolegyně, paní Emí-
lie Vaško z Přerova. Je vyjádřením pocitů a poděkování 
za takové události. Myslím si, že jeho obsah stojí za zve-
řejnění v Sokolnickém zpravodaji, jak si paní Vaško přála,  
a také za zamyšlení nad naším dnešním životem.

„Bylo to takové malé pohlazení po duši.
Je začátek května a já sedím na terase na invalidním 

vozíku a luštím křížovky v mém „lesíku“ – zahrádce – kde 
ve větříku šumí téměř stovka různých tújí a jiných jehlič-
natých a okrasných stromků. Někteří ptáčci se již probou-

zení o půl čtvrté ráno. Uvědomuji si, že se rodí nový den, 
že dosud žiji, neboť dýchám. A děkuji Stvořiteli za každé 
nové ráno.

Milá paní, přišlo Vám psaní až ze Sokolnic – a moje bý-
valá žákyně, nyní jako poštovní doručovatelka, vsunula do-
pis do schránky. Velmi mne překvapil a také potěšil. Stálo  
v něm: pozvánka na setkání bývalých zaměstnanců.

To víte, že přijedu. Z Předmostí u Přerova jsem dojíž-
děla na učiliště autobusem a vlakem. Protože na vzdá-
lenost přes 100 km nestačí hůlky, ani chodítko nebo 
invalidní vozík, dopraví mne syn autem. Zase budu sle-
dovat známou krajinu. Pohladím pohledem Štětovice – 
mé první učitelské místo – a budu počítat kapličky, Boží 
muky, kříže a kostelíky. V duchu si budu opakovat  
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básnickou prózu Františka Halase: „Já se tam vrátím“. 
Do místa, kde jsem své putování s mládeží, jako vychova-
telka, ukončila. Celý život jsem žila a vychovávala mládež, 
zdravou i mentálně a tělesně postiženou, jako učitelka 
na MŠ, ZDŠ i učilištích. Ještě nyní ráda přednáším a be-
seduji o svých cestách babičkám a dědečkům v domo-
vech seniorů. Vším byla jsem a jsem ráda. Začínala jsem 
na krásné jižní Moravě a také zde končila.

Konečně hustší síť elektrických drátů a stožárů před 
námi mně připomíná Japonsko. A již nás vítají veselé 
barvy areálu SŠEE a každá vrátná mne pozná a zvedne 
závoru a vjíždíme na parkoviště.

Několik schodků a jsem mezi známými tvářemi. Smě-
jeme se, zažíváme štěstí, radostné vztahy se sebou  
i ostatními. Vzpomínáme a sdělujeme si radosti i strasti 
ze života. Soustředěně sledujeme zajímavé informace 
pana ředitele. Při návštěvě moderních učeben jsem byla 
jako „Emilka v říši divů“. Zatímco já, jako učitelka, jsem 
potřebovala hlavně dřevěnou tabuli a barevné křídy, dnes 
žasnu nad moderními pomůckami a přístroji, o kterých se 
mi nesnilo. Zatímco jsem při svých šlápotách po sedmde-
sáti zemích čtyř kontinentů, po obratníku Raka i nad ním 
a pod ním, se skláněla s pokorou i úžasem nad výtvory 

lidského ducha, umu i šikovnosti rukou, pak se dnes 
skláním před panem ředitelem Ing. Životským a jeho 
kolektivem – Miladkou, Zdeňkem, Janou, Jitkou, Evou  
a ostatními, kteří pečují a modernizují školu – učiliště. 
A při tom všem nezapomínají na nás, bývalé kolegyně  
a kolegy. 83 let žiji na této úžasné planetě Zemi a nebyla 
to vždy lehká a samozřejmá věc. Za svůj život vděčím ne-
jen Stvořiteli, ale i vzácným rodičům. Jeden moudrý muž 
již před mnoha lety řekl: „Nic na tomto světě nevlastníme, 
než čas.“ A já dodávám – vzpomínky. A ty nám nikdo ne-
vezme, ani v tom ubíhajícím a pomíjejícím čase. I v této 
hektické době jsem se naučila nenávidět válku a násilí. 
Poslouchat hudbu, uctívat lásku a dobro a milovat lidi. 
Věřit, že smích a úsměv jsou dvě brány, jimiž se dá do člo-
věka propašovat mnoho dobrého. Svět je dnes složitější 
a současně křehčí. Jeden bývalý můj student mi napsal: 
„Neznám lepší školu života než cestování.“ A já jsem si 
potvrdila, že mládež se na světě nikde nerodí špatná, 
ale dělá jen to, co vidí u dospělých a co jí společnost  
dovolí.

Díky všem zaměstnancům za příjemný „pobyt“ ve škole 
a kuchařkám za výborné koláčky.“

-Emilie Vaško, vychovatelka-

Základní kolo turnaje v petangue v Domově pro seniory Sokolnice
Dne 31. července 2017 jsme v pro-
storách našeho domova uspořádali 
základní kolo turnaje v petangue 
pro budoucí finále zvané Morava 
cup. Jako pořadatelé jsme soutěžili 
s dalšími třemi družstvy z domovů 
pro seniory zřizovaných JmK, kterými 
byly Domov Chvalkovice, Ivanovice 
a Paprsek Velké Opatovice. Našim 
hráčům v sestavě Ing. Miroslav Vo-
ráč, Antonín Vrána, Josef Šenkyřík 
a Dr. František Mahovský se velmi 
dařilo. Pro náš domov vybojovali  
1. místo a postup do semifinále  
v Domově pro seniory Brno-Věsto-
nická. Blahopřejeme! ■
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Pouť do Tuřan
V neděli 13. srpna se uskutečnila farní pouť do Tuřan, 
která má v Sokolnicích tradici již od poloviny 19. století. 
Mši svatou v devět hodin sloužil v kostele Zvěstování 
Panny Marie telnický farář P. Vladimír Langer. Velký dík 
patří všem, kteří v zejména letos v hojném počtu do  
Tuřan doputovali.                 -ZDROJ: www:farnosttelnice.cz-

PÁR SLOV K TUŘANSKÉ  
POUTNÍ TRADICI V SOKOLNICÍCH

Důležitým mezníkem je rok 1649, kdy byla završena 
obnova poutního chrámu Zvěstování Panny Marie  
v Tuřanech, zdevastovaného švédským vojskem při 
obléhání Brna v létě 1645. Z roku 1772 pochází 
první zpráva o poutích z telnické farnosti, konaných 
třetí neděli po Velikonocích. V sokolnické obecní 
kronice se dochoval zápis z roku 1850 vztahující se 
k založení současné poutní tradice v Sokolnicích: 
„Památka založená procesí do Tuřan. 
Když roku 1849 ve žňa tuze lidi mřeli (23 zemřelých 
osob při epidemii cholery pozn. autora), tak jak jsme 
dočkali rok 1850, tak jsme na svátek Panny Marie 
nanebevzetí (15. srpna pozn. autora), s procesím, 
muzikou a pan farář jsme putovali, i na poděkování, 
že od nás v roku 1849 tu nemoc choleru odvrátiti 
ráčil.“  V Sokolnicích dne 15. srpna 1850

František Umlášek, starosta

Poutě měly během doby rozdílnou úroveň. Značné 
popularity nabyly od přelomu 19. století do první 
poloviny 20. století, až po úpadek za období komu-
nistické totality, kdy byly zatlačeny do soukromí jed-
notlivých rodin. 
Po více než 160 letech jde o nejstarší a jednu z mála 
dochovaných autentických tradic v naší obci. Že je 
tento závazek předků stále živý, svědčí zaplněný tu-
řanský kostel poutníky ze Sokolnic a Telnice v neděli 
13. srpna. Letos se pouť vydařila také díky P. Vla-
dimíru Langerovi, který tuto akci podpořil a převzal 
nad ní záštitu. Ing. Josef Chudáček, Sokolnice 493 

Letní aktivity sokolnických seniorek
Krajem Pohádky máje
V červenci jsme my seniorky absolvovaly plánovanou vy-
cházku Podkomorskými lesy. Navštívily jsme je již něko-
likrát, ale pokaždé jinou část. Naše trasa vedla nejprve 
k Masarykovu okruhu. Od tribuny B jsme se vydaly les-
natou krajinou tohoto přírodního parku. V něm se ukrývá 
několik studánek. Mezi ty nejznámější patří Ríšova a He-

lenčina – studánky Mrštíkových hrdinů z Pohádky máje. 
Navštívily jsme obě dvě. Helenčina studánka leží pod 
Lipovým vrchem a je opatřena kamennou klenbou  
a reliéfem, připomínajícím román o lásce pražského Ríši 
k neposkvrněné dceři místního hajného Helence. Ríšova 
studánka je vzdálena asi hodinu pohodlné chůze. Její 
okolí sice není tak upravené, zato je o to romantičtější. 
Studánka je pramenem potoka Rakovce, který protéká 
Kočičím žlebem a vlévá se do Brněnské přehrady. 
Naše putování jsme ukončily na Rakovci, kde jsme se 
mohly nejen občerstvit, ale i vykoupat.

Návštěva u blanických rytířů
Srpnový výlet s námi absolvovalo i několik dětí, které 
lákalo tajemství Blanických rytířů. Nejprve jsme všichni  
jeli autobusem do Kunštátu. Kvůli objížďkám se autobus  
o pár minut zpozdil, takže další přípoj nám ujel. Vydali 
jsme se tedy pěšky po naučné stezce do Rudky k jeskyni, 
kde se rytíři ukrývají.
Příjemná paní průvodkyně nám podala podrobné in-
formace o autorech pískovcových soch a historii jejich 
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Poslední pokyny před naloděním

vzniku. Poté jsme si je mohli prohlédnout v jeskyni a pře-
svědčit se, že naší zemi zatím nic vážného nehrozí, pro-
tože rytíři stále ještě spí.
Po prohlídce jeskyně se většina z nás vydala ještě na 
blízkou Burianovu rozhlednu, abychom se rozhlédli po 

krajině. Nejen děti lákala také smyslová zahrada, pů-
vodně určená pro nevidomé. Rostliny výrazné vůní, za-
jímavé hmatem nebo chutí,  a hmatové i zvukové prvky, 
to vše má usnadnit postiženým seznamování se s příro-
dou. O zahradu je ale velký zájem mezi všemi návštěv-
níky, kteří si zde mohou zkusit, jak na tom se smysly  
jsou.
Stejnou cestou jsme se poté vydali zpět, řekla bych –  
z kopce do kopce. Rudka totiž leží o něco výše než město 
Kunštát, kde jsme se zastavili na oběd. Na druhé straně 
se tyčí nad městem státní zámek Kunštát. Jeden z nej-
starších moravských hradů, postupně přestavěný na 
renesanční a barokní zámek. Jeho návštěva byla pokra-
čováním výletu. Ale nejprve jsme si museli vyšlápnout 
docela slušný kopec. 
Dolů to šlo lépe a ještě nám zůstala půlhodinka času na 
zmrzlinu nebo prohlídku kunštátského náměstí.
Oba dva výlety se vydařily a můžeme se těšit na další 
reportáž z hradu Pernštejna.  -J. Čermáková-

Příměstské tábory 2017
Už třetím rokem připravujeme pro děti o prázdninách dva 
týdny plné zábavy. Letos jsme zažili Pirátské dobrodruž-
ství a vydali se na cestu Kolem světa za 5 dní.

Pirátské dobrodružství
První týden jsme se s malými dětmi proměnili na piráty 
a zažili velké Pirátské dobrodružství. Starý sklerotický pi-
rát zapomněl, kam ukryl poklad, ale občas si vzpomněl 
na nějakou indicii, která vedla k mapě pokladu. Pomohli 
jsme mu mapu najít a sestavit a on se s námi na oplátku 
o svůj poklad rozdělil. Nebylo to však jednoduché.  
Každý den jsme museli dokazovat, že jsme hodni jeho lupu  
a jsme opravdovými piráty: vypadáme jako piráti, umíme 
ovládat loď, víme jak se udržet fit na dlouhých plavbách, 
zvládneme odrazit útoky nepřátel, poznáme mořské ži-
vočichy a hlavně složíme závěrečné pirátské zkoušky. 
Velice nám pomohly naše dva výlety. Na plavbě po řece 
Moravě jsme se naučili řídit loď a v Živé vodě v Modré 
jsme zase viděli spoustu ryb a jiných zvířat žijících u vody.

Všichni naši malí piráti čekatelé prošli na výbornou a stali 
se opravdovými piráty, našli poklad a doufáme, že si to  
s námi pořádně užili.

Kolem světa za 5 dní
Druhý týden byl určen starším dětem. Vydali jsme se spolu 
s Julesem Vernem do Anglie roku 1872, kde v Reform-
ním klubu naše cesta začala. Náš hrdina Phileas Fogg 
se vsadil o 20 tisíc liber, že objede svět za 5 dnů. A pro-
tože naše děti mají srdce dobrodruhů, vydaly se na cestu  
s ním. Jely všemožnými dopravními prostředky, navštívily 
spoustu zemí a zažily mnohá nečekaná dobrodružství. 
Již od začátku cesty je pronásledovala britská policie, 
která se mylně domnívala, že pan Fogg ukradl peníze  

Tunel pod hladinou rybníka
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z banky. Na vlastní kůži si vyzkoušely 
projít Himálaj a vystoupat na jeho 
osmitisícovky v Technickém muzeu  
a projely se divokou krajinou Ameriky 
v Šiklově mlýně.
Celou cestu si pečlivě zaznamená-
valy do mapy a psaly si cestovní de-
ník. Naučily se také zdravit a děkovat 
v několika jazycích. Cestou se také 
dozvěděly spoustu zajímavých věcí, 
díky nimž pak pomohly panu Foggovi 
vyhrát sázku. Pan Phileas dětem 
svoji výhru daroval a vůbec jim neva-
dilo, že bankovky jsou jen z jedlého 
papíru.
Moc jsme se bavili a těšíme se na 
příští rok.
Skvělý cestopis lady Cavendishové  
z našich cest najdete zde: https://te-
rezazuzana.blogspot.cz/2017/09/
cestovatelsky-denik-lady-caven-
dishove-o.html

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří 
nám pomáhají už několik let s reali-
zací táborů. Je to především Domov 
pro seniory, kam se na dva týdny 
přesuneme se všemi našimi „krámy“  
a „hlučnými“ dětmi. Zaměstnanci 
DPS se o nás skvěle starají. Zámecké 
kuchyni jsme letos udělili hned tři 
michelinské hvězdy. Dále děkujeme 
také paní Zemanové z obchodu 
www.oblecemedeti.cz, která nám 
každý rok tiskne na trička naše loga  
a Hance Vaculínové z www.vaculi.cz, 
která nám ušila nádherné pirátské 
šátky. Také Petrovi Mifkovi ze spo-
lečnosti KORN, který nám několikrát 
přispěl na výtvarný materiál a lékár-
ničku. Moc si Vaší pomoci vážíme. ■Na divokém západě

Před výstupem na Himálaj

Kroužky 2017/2018
PONDĚLÍ
 09.00 –11.00  Klubík (pro rodiče s malými dětmi)
 17.00 –17.45  Jóga pro předškoláky
 18.00 –19.00  Literárně dramatický kroužek 
   pro školní děti (1 × 14 dní, od ledna)
 17.30 –19.00  Keramika pro dospělé a starší děti

ÚTERÝ
 09.30 –10.30  Cvičení pro nejmenší 
   (pro děti od 18 měsíců až 3 roky,
    v doprovodu rodičů)
 16.00 –16.45  Angličtina Playtime A (pro děti 3–5)
 17.00 –17.45  Angličtina Little Bugs (pro děti 5–7)
 18.00 –18.45  Angličtina Discover (pro děti 7–9)
 19.00 –20.00  Angličtina A2/B1 pro dospělé

STŘEDA
 16.15 –17.00  Francouzština (pro děti 3–5)
 17.00 –17.45  Předškoláček (od ledna)

ČTVRTEK
 16.00 –16.45  Keramika pro předškoláky
 18.30 –20.00  Výtvarný kroužek pro starší děti

Registrace:   od 11. září 
   na www.rodinnecentrumsokolnice.cz
Ukázkové hodiny:  25.–27. září 2017
Start kroužků:  2.–6. října 2017

Rodinné Centrum Sokolnice, spolek
Sokolnice, Masarykova 35, 735 207 303
info@rodinnecentrumsokolnice.cz
www.rodinnecentrumsokolnice.cz



8–9/2017     Sokolnický zpravodaj 14

NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ
Zveme Vás na cyklus přednášek, který je určen 
všem, kteří hledají práci nebo chtějí změnit zaměst-
nání. Dozvíte se, jak a kde vůbec zaměstnání hledat, 
co a jak napsat do životopisu, abyste zaměstnava-
tele zaujali, jak se chovat na přijímacím pohovoru, na 
co si dávat pozor nejen při verbální, ale i neverbální 
komunikaci, a získáte odpovědi na řadu dalších pod-
statných otázek souvisejících s hledáním vhodného 
pracovního místa.

Jednotlivé kurzy jsou připraveny tak, aby si účastníci 
odnesli nejen teoretické znalosti, ale zejména po-
hled ze strany zaměstnavatele, a také doporučení  
a osvědčené tipy z několikaleté praxe. 

Jelikož je lektorka zároveň sama maminka a otázka 
slaďování profesního a osobního života se v její 
profesi obousměrně prolíná, ráda se podělí i o své 
osobní zkušenosti na toto téma. 

Více informací na: www.rodinnecentrumsokolnice.cz.

TERMÍNY:  14. 10., 11. 11., 2. 12. 2017 
 vždy od 9 do 12 hodin
MÍSTO:  Základní škola Sokolnice, 
 Masarykova 20
CENA:  450 Kč
PŘIHLÁŠKY: info@rodinnecentrumsokolnice.cz
 telefon 735 207 303 
LEKTORKA:  Mgr. Dana Havlíčková 
 (HR Manager, lektor – především 
 v oblastech vzdělávání středního 
 a vyššího managementu společnosti)

VÝCHOVA JE IN
ŠKOLA PRO RODIČE – DEVATERO ÚSPĚŠNÉHO RODIČE

Zveme Vás do kurzu, který je založený na principech 
individuální psychologie a umožní vám nadhled při 
výchově dětí. Jako rodič se uvidíte v širších souvis-
lostech a zároveň si konkrétně a prakticky vyzkoušíte 
řešení obtížných situací, které vás stále znovu vyčer-
pávají a zdají se být nezvládnutelné.

V rodičovském kurzu předáme rodičům hlavně po-
hodu, ale také dovednosti, které by měli dostávat při 
odchodu z porodnice ☺. V jednotlivých setkáních se 
zaměříme na podporu vztahu s dítětem, naučíme vás 
správně dítě povzbudit a motivovat ke spolupráci. Ka-
ždý rodič si vyzkouší základní efektivní komunikační 
techniky a představíme vám, jaké existují alternativy 
ke klasickým výchovným trestům. Přijďte, těšíme se 
na vás!

Kurz bude probíhat intenzivní formou v uzavřené sku-
pině rodičů.

TERMÍNY:  4. 10., 25. 10., 15. 11., 
 29. 11., 13. 12. 2017, 
 10. 1., 24. 1. a 14. 2. 2018
MÍSTO:  Rodinné Centrum Sokolnice, 
 Masarykova 35 
CENA:  560 Kč
PŘIHLÁŠKY: info@rodinnecentrumsokolnice.cz,   
 telefon 735 207 303 
LEKTORKA: Mgr. Gabriela Vybíralová 
 (maminka tří dospívajících spokojených 
 dětí, pedagožka, vede rodičovské 
 skupiny po celé ČR)

Jánské hody 2017
Tento rok nám začaly schůze již 23. února 2017, možná 
si někteří říkáte, proč začínáme se schůzemi tak brzy, ale 
jak už jste si určitě všichni všimli, tak za posledních pár 
let tato krásná tradice opadla a s ní i návštěvnost a zájem 
o ni samotnou. Řekli jsme si, že to nemůžeme dopustit, 
aby časem tradiční hody v naší obci přestaly úplně exi-
stovat. Přemýšleli jsme, jak tuto situaci napravit. Stárci 
měli schůze každou neděli v sokolnické sokolovně, kde 
se učili Českou i Moravskou besedu, také se zpívalo, tan-
covala se polka a valčík. Když nám počasí přálo, tak jsme 
šli společně cvičit na naše sokolské hřiště k rybníku. Čas 
hrozně rychle utíkal a červen se blížil mílovými kroky. 
Ve čtvrtek 15. června 2017, před konáním sokolnických 
hodů, se vydali stárci a dobrovolníci z naší obce společně 
za asistence SDH Sokolnice v odpoledních hodinách pro 
máju do obce Mokrá Horákov. Nazpět se vrátili až ve ve-
černích hodinách a naštěstí vše proběhlo bez větších 
problémů. Jakmile byla mája umístěna na sokolské hři-
ště, tak ji stárci pozorně střežili až do ranních pátečních 
hodin.

V pátek 16. června 2017 v dopoledních hodinách stárci 
nazdobili máju, a poté se už jen čekalo na příjezd pana 
Novotného s jeřábem, aby za asistence stárků máju 
společně postavili. Stavění máje se zkomplikovalo, když  
v jednu chvíli začalo pršet. Déšť naštěstí zanedlouho ode-
zněl, a pak již nic nestálo v cestě ke zdárnému postavení 
máje. V odpoledních hodinách stárci, za pomocí členů 
Sokola, uklízeli hřiště, aby bylo připraveno na večerní pro-
gram. Večer dorazil do naší obce pan Jiří Helán se svou 
kapelou, který se postaral o úžasnou atmosféru. Jelikož 
na páteční večer dorazilo málo hostů, tak všichni zúčast-
nění seděli na hřišti pod pergolou u horního bufetu. Málo 
návštěvníků nemělo naštěstí vliv na atmosféru večera. 
Po celý večer se zpívalo, tancovalo a některé dívky si za-
zpívaly dokonce i sólo s panem Helánem.  
V sobotu 17. června 2017 poprvé probíhalo po Sokolni-
cích zvaní stárků na večerní předhodovou zábavu a na 
nedělní průvod stárků zakončený tancováním České 
besedy na sokolském hřišti. Stárci se sešli již v 9 hodin  
u sokolovny, kde se utvořily tři skupiny stárků a ke každé 
skupince byla přidělena jedna ze stárek. Společně pak 
obcházeli všechny obyvatele Sokolnic a zvali je na tradiční 
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Jánské hody. Všichni se obávali, že se bude muset ve-
černí předhodová zábava přesunout do místní sokolovny. 
Naštěstí začalo k večeru srážek ubývat a předhodová zá-
bava se tak mohla konat na házenkářském hřišti. K tanci 
a poslechu k nám přijela zahrát kapela Modul. Celého 
večera se stárci zhostili bravurně, po celý večer tanco-
vali, ve volných chvílích zpívali a jako překvapení večera 
zatancovali Moravskou besedu, nechyběla ani tombola. 
V průběhu sobotního večera sklepníci zjistili, že nesjpíše 
nevystačí stárkovské víno na celý večer. Operativně doká-
zali sehnat víno další a mohli nadále zásobovat všechny 
zájemce o něj. Sobotní předhodová zábava se tak pěkně 
vydařila, a to i přesto, že bylo chladné počasí.
V neděli 18. června 2017 vyrazili stárci ke svým stárkám, 
kde na ně čekal připravený oběd. Po obědě se všechny 
páry vydaly k sokolovně, kde již od 13 hodin hrála krojo-
vaná kapela Podboranka. Kolem 14 hodin se stárci ode-
brali ke zdravotnímu středisku, kde se postupně začali 
řadit do průvodu. Jak bylo vše připraveno, vydali se stárci 
za doprovodu kapely zpět k sokolovně, kde starosta obce 
pan Beránek předal hodové právo hlavnímu stárkovi. 
Poté šli všichni společně pro hlavní stárku, která čekala 
doma. Jako každý rok průvod směřoval do sokolnického 
domova pro seniory, kde se tancovalo, zpívalo a sklep-
níci dávali ochutnávat stárkovské víno všem zájemcům. 

Poté průvod již směřoval na sokolské hřiště. Naštěstí 
se v neděli počasí umoudřilo a stárky došel podpořit na 
hřiště slušný počet lidí. Své vystoupení měly připraveny 
i děti, které pěkně zatancovaly všem zúčastněným. Po 
vystoupení dětí přišli na řadu stárci. Zatancovali Čes-
kou besedu. Velmi se jim vydařila. Po zbytek odpoledne  
a podvečera se stárci společně se sklepníky opět starali 

o pěknou zábavu. Hostům, kteří vydrželi do podvečera, 
stárci zatancovali na rozloučenou Moravskou besedu. 
Hody pomalu, ale jistě končily. Večer už jen všichni stárci 
odevzdali v pořádku kroje a tím letošní hody v naší obci 
zdárně ukončili.    
Závěrem zbývá poděkovat členům Sokola za jejich po-
moc a asistenci při pořádání hodů, také obci Sokolnice  
v čele s panem starostou. Také chci poděkovat mé ro-
dině. Další dík patří panu Drdovi, který byl velice laskavý 
a na páteční večer zajistil účast pana Jiřího Helána. Dále 
všem sponzorům, kteří darovali různé cenné věci do so-
botní tomboly. Panu Richardu Janouškovi a firmě Artax, 
která zajistila informační plakáty na tuto akci. Poděkování 
patří i všem, kteří se podíleli na letošním pořádání tradič-
ních Jánských hodů u nás v Sokolnicích. Všem, kteří učili 
a nacvičovali tance. Rodičům malých a mladších dětí za 
účast v průvodu a za dětské tanečky. Protože účast rodin 
s menšími dětmi je důležitá pro udržení tradice do vzdá-
lenější budoucnosti. A v neposlední řadě všem stárkům, 
stárkám a sklepníkům.                      -Andrea Hrdličková-

15

Srpen–září
Srpen a září je měsícem zařazeným do období včelař-
ského plného léta a podletí. V tomto období jsou včelstva 
již krmena a připravována na zimní období. Tento rok byly 
velké rozdíly v medových výnosech. Jsme závislí na po-
časí, které má vliv na celou přírodu, včetně včel. Někde 
byla řepka, jinde slunečnice, ale celkově vše záviselo na 
vláze, které se nedostávalo.
Hlavním faktorem je málo zdrojů nektaru. Před dvěma 
roky jsem vzpomínal záležitost převčelení republiky, nebo 

spíš jeho nerovnoměrné zavčelení. Proto se ani nedivíme, 
jak v médiích ukazují umisťování včelstev ve velkoměs-
tech na střechách domů. Je to celkem logické, protože 
ve staré zástavbě je velké množství zeleně, kterou nikdo 
moc neohrožuje. Ale stačí se podívat po venkově jako  
u nás. Kdo chce, využívá techniku pro čištění zeleně.  
V kronikách našich dědů čteme, proč sázeli stromy a ze-
leň. Cílem byl zdroj nektaru, obživa pro včely.
Ale položíme si otázku plánování v souvislosti s dotační 
politikou. Evropská unie plánovitě podporuje rozvoj  
včelařství. To samé činí náš stát i kraje, ale bude se  
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včelstvo schopno uživit? Na krajině s regulovanou zelení?  
A samozřejmě se také projevuje demokratické právo ci-
zích včelařů, umístit svá včelstva kočováním v prostoru 
našeho katastru. Tím se situace ještě zhoršuje.
V tomto období probíhá krmení cukerným roztokem na 
různé způsoby, tzn. buď přímo jako roztok nebo zalitý 
krystalový cukr, případně hotové krmivo na bázi sacha-
rózy, která nevyvolává takovou snahu o loupež mezi včel-
stvy. V tomto období je nutné taky sledovat napadení 
varoázou. „Všechno zlé je pro něco dobré.“ Asi díky vy-
sokým teplotám byla omezena produkce nektaru a tím 

i medu. Na druhou stranu se asi nedařilo roztočům. Ale 
přesto budou členům dodaná léčiva na další období.
Pár informací ze spolkové činnosti: již přes dva roky se vy-
užívá zavedení dat do centrální evidence Českého svazu 
včelařů. Každé stanoviště by mělo být a obvykle je také 
vedeno na centrální evidenci Českomoravské společ-
nosti chovatelů, a.s. v Hradisku. Od koní až po jednotlivá 
včelařská stanoviště se jednou do roka hlásí počty včel-
stev a zároveň se tyto počty uvádějí i na žádosti k dotaci 
u jednotlivých členů a nečlenů svazu včelařících u naší 
organizace.  ■

Místo, kde bude možné důstojně a aktivně prožít podzim života
Stárnutí populace je celosvětový fenomén a jako takové 
se nevyhýbá ani našemu regionu – tím myslím Evropě. 
Jsou na světě místa – například Japonsko – kdy je po-
měr obyvatelstva nad 65 let a více na obyvatele ve věku  
20 až 64 let velmi vysoký, naproti tomu v USA tento po-
měr roste méně rapidně. Ale pojďme si hrát na našem 
středoevropském písečku, kde v r. 2003 připadalo na 
jednoho člověka nad 65 let 5 osob ekonomicky aktiv-
ního věku a naproti tomu bude v brzké budoucnosti,  
v r. 2050, míra závislosti osoby nad 65 let na ekono-
micky aktivních osobnostech trojnásobná. Jednoduše 
řečeno – na jednu osobu v důchodovém věku připadne 
1,5 osoby v aktivním věku. Příčinou jevu stárnutí popu-
lace je demografická revoluce, kdy - opět velmi zjednodu-

šeně řečeno – je poměr narozených dětí menší než lidí 
dožívajících se vysokého věku. Rovnou si ale řekněme, 
že stárnutí populace NENÍ PROBLÉM – je to naopak ten 
nejlepší výsledek zdravotní a sociální péče! Problém by 
nastal, kdyby společnost na tento proces nedokázala  
reagovat…
Pomiňme dnes témata, jako jsou posunování hranice 
důchodového věku a s tím spojený problém se zaměst-
náváním osob nad 50 let. Možná je dobré si už dnes ve 
svých mladých a nejlepších aktivních létech uvědomit,  
že i moje generace zestárne – a bude z nás více seni-
orů, než je dnes… Budeme se spíše věnovat důsled-
kům trendu rozdělování generací v rodinách – senioři  
zůstávají osamoceni (kde jsou doby vícegeneračních  
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 ► Hledám ke koupi RD
s dobrou dojezdností 
do Brna.  
Tel. 736 123 995

inzerce

 ► Hledám bydlení 
v Sokolnicích 
a v okolí (menší RD 
nebo byt 2-3+1). 
Tel.: 732 434 910

inzerce

rodin, žijících pod jednou stře-
chou…) a dalšímu faktu spojenému 
s vysokým věkem – závažným 
onemocněním. 
Na tomto místě bychom vám rádi 
představili projekt přestavby býva-
lých vojenských kasáren na Pratec-
kém kopci na domov pro seniory  
a v krátkosti ho představili. Sokol-
nický zpravodaj oslovil jednatelku 
společnosti EUPHRASIA s.r.o. paní 
Zuskovou a požádal ji o přiblížení cílů 
společnosti:
Společnost EUPHRASIA s.r.o. je za-
vedenou a dynamickou firmou, která 
provozuje nezávislou síť lékáren. 
Lékárny EUPHRASIA jsou pro naše 
klienty místem mezi domovem a lé-
kařem. Proto bylo naším dalším lo-
gickým krokem rozšíření podnikání 
vybudováním domova pro seniory. 
Odkoupili jsme od obce Sokolnice 
budovu bývalých vojenských kasáren 
na Prateckém kopci a v současné 
době se zpracovává projektová do-
kumentace, které předcházela ar-
chitektonická studie. Výsledky vizu-
alizace vidíte na obrázcích. Naším 
posláním bude poskytnout podporu 
a pomoc těm, kdo potřebují ve vyš-
ším věku komplexní služby a péči, je-
likož trpí onemocněními, která se se 
stářím často pojí. Hodláme se také 
zaměřit na specializovanou sociální  
a zdravotní péči, určenou pro ne-
mocné s postiženími mozku. Domov 
pro seniory je navržen v souladu  
s nejnovějšími poznatky a terapeu-
tickými postupy a bude poskytovat 
vysoký standard ubytování a péče 
pro vaše blízké. Nehledejte tedy  
u nás žádný chladný ústav. V našem 
projektu jsou navrženy společenské 
místnosti pro nejrůznější aktivizační 
činnosti, aby mohli naši obyvatelé 
udržovat přirozené vztahy se svým 
okolím. Rozlehlý pozemek, na kterém 
budova bývalých kasáren stojí, skýtá 
prostor pro vybudování terapeutické 
zahrady navržené odborníky s nád-
herným výhledem na Pálavu a okolní 
vinohrady na straně jedné a na 
straně druhé s krásným výhledem na 
Brno. Kapacita domova bude 120 lů-
žek. Součástí každého pokoje bude 
WC a koupelna a při výbavě pokojů 
se bude vycházet z individuálních po-
třeb klienta. Spuštění provozu plánu-
jeme na rok 2020. 
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Věříme, že domov pro seniory zbu-
dovaný v areálu bývalých kasáren 
na Prateckém kopci bude místo, kde 
budou naši klienti moci důstojně  
a pokud možno aktivně prožít pod-
zim svého života.
Ve vyspělé společnosti má stáří přiro-
zenou úctu. Víme, že umístit blízkého 
člověka mimo domov není snadné. 
My, ve společnosti EUPHRASIA s.r.o., 
chceme vytvářet důstojné podmínky 
starým lidem, zabezpečit jejich po-
třeby a dávat jim najevo úctu.

-Pavlína Zusková a Vladimír Žilka-
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KŘÍŽOVKA ►
Obec Sokolnice se poprvé 
připomínají v roce 1350. 
V průběhu času prošly rukama 
mnoha vlastníků a posledními 
majiteli byl (viz tajenku). 
K významným památkám 
patří zejména zámek, 
původně renesanční tvrz, 
v polovině 19. století byly 
provedeny poslední úpravy 
ve stylu anglické gotiky. 
Dnes slouží budova zámku 
jako domov pro seniory.

NEVLASTNÍ 
OTEC
(ZŘ.)

1. DÍL
TAJENKY

ITALSKÁ
ŘEKA

JMÉNO
FENY HÁK

OZVĚNA

VÝTRYSK

ZHUSTA

INIC. ATL.
BUGÁRA

ZNAČKA
KOSMETIKY RUSKÝ

SOUHLAS KLEKÁNÍ PŘÍSTAVNÍ 
HRÁZE

POMŮCKA:
CHAD

IO
ŽENSKÉ 
JMÉNO ZÁCHVATY

NIKLID
TANTALU

HORNOLUŽ.
KNĚZ

PRVNÍ
MUŽ

INIC. HER.
ADAMCOVÉ

OBLOHA 2. DÍL
TAJENKY

POMŮCKA
LYS
MĚT

CANADA
(ZKR.)

MĚŘÍCÍ
PŘÍSTROJ

ANEKDOTA ASIJEC

VĚNEČEK
(KN.)

ZNAČKA
MÝDLA
ČÁST 

CHRÁMU

MLUVČÍ

ATANAS
(DOM.)
MALÉ 

MNOŽSTVÍ

PLANETKA

ERAZIM
(DOM.)

ANGLICKÝ 
BOTANIK

V CVALU MUŽSKÉ
JMÉNO

SPZ
PRIEVIDZE

OPAK ZLA
PRÁVNÍ 
PŘÍPAD ODTAĎ

SLOJ

POMŮCKA:
RAY

SLOUPOVÁ
SÍŇ

INIC. HER.
FABIÁNOVÉ SLŮVKO

KATEŘINA
(DOM.) ANDULA

SKÁLA
(SLOV.)

ODSAĎ

KÓD LET.
TIRANA

NADÁNÍ

OSTRÝ
PŘÍZVUK

OZN. ČES.
LETADEL

DIONÝZŮV
TÁTA

INDONÉSKÁ
OBJEMOVÁ
JEDNOTKA

RÝNSKÝ 
ČLUN

ČESKÝ
SOCHAŘ

Koncert – Sokolnice  
skutečně žily hudbou
Na červnový koncert Jiřího Hrubého na místním 
zámku jsem se moc těšila. Jednak mám klasickou 
hudbu velmi ráda, ale hlavně jsem chtěla na vlastní 
oči vidět, jak se z dětského talentu, velkou pílí a tolik 

potřebnou podporou rodiny, stane umělec. Zároveň jsem ale měla i trochu 
obavy, zda není moje očekávání příliš přehnané. Výjimečný zážitek strach ale 
po všech stránkách naprosto překonal.
Kvalitní výběr skladeb, navíc s krátkým slovním uvedením, skvělé provedení 
všech hudebníků a to všechno v úžasné atmosféře letního podvečera na 
krásně upraveném nádvoří. Hudba sem přímo patřila, zněla nádherně, do-
týkala se nás jako pohlazení, neskutečně nabíjela energií, vnitřně očišťovala  
a naplňovala. Všechny starosti se staly rázem malicherné, stresy zmizely, svět 
se zdál hned lepší.
Závěrečný potlesk byl zaslouženě dlouhý a srdečný. Přiznám se, že bývám 
v těchto případech hodně emotivní, když šla ale učitelka klavíru – paní Hu-
balová s kyticí poblahopřát svému vynikajícímu a přitom skromnému žáku, 
dojetí mne naprosto pohltilo. Síla společného prožitku se dá jen těžko popsat, 
ta se musí zažít.
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Výdejní místo najdete v Sokolnicích,

Komenského 10, Jaroslav Holub-Průmyslové

zboží, drogerie (v S-pasáži).

Zpracování fotografií  lze objednat osobně 

nebo elektronicky  přes  www.fotolab.cz

a na konci objednávky  zadat  sběrnu   Jaroslav

 Holub, Sokolnice.

 

Když jsme se pak v hloučcích vraceli domů, nejvíce po-
užívaná slova byla: „Nádherné“, „krásné“ i dobrou noc 
jsme si tentokrát nepřáli jen jako formální pozdrav, ale 
nějak srdečněji.
Proto chci za večer, na který se jen tak nezapomíná, moc 
a moc poděkovat – samozřejmě v prvé řadě Jirkovi. Dál 
chci poděkovat panu Richardu Janouškovi za náročnou 
přípravu celé akce (nevím, zda plně doceněnou), za mo-
derování i za bonus v podobě skleničky jeho výborného 

vína. A všem ostatním, kteří jakkoliv přispěli k večeru, kdy 
Sokolnice skutečně žily hudbou.

P.S.
Takto jsem celý večer viděla a hlavně cítila já. Pokud se 
mnou někdo nesouhlasí, jeho názor mu neberu. Spíš 
je mi líto, že si nedovedl vychutnat koncert, který by byl  
určitě i chloubou každého hudebního festivalu.

-L. Bartoňová-
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Jánské hody – jiný rozměr
Dobrý den, jmenuji se Ladislav Peterka a jsem obyvatelem Sokolnic. Nejsem 
typický rodák, ale většina mé rodiny právě ze Sokolnic pochází. Na Jánské 
hody jsem od malička jezdil k babičce nebo k tetě. Vždy jsme se chodili dívat 
na průvod stárků a stárek, ale nikdy jsem si hody neužil tak, jako letos. Na myš-
lenku zásadní změny nás, rodiče dvojčat Elišky a Adama, přivedla naše dobrá 
kamarádka Jana Mrkvicová. Děti z obou našich rodin, dvoje dvojčata, chodí 
společně do místní mateřské školy. Jsou to velcí kamarádi. V průběhu let jsme 
se seznámili i my rodiče a byla to právě Jana, která navrhla, že by mohly jít děti 
za stárky. Společně s paní Ivou Fricovou a Pavlínou Jamborovou se jedenkrát 
týdně připravovaly nejmenší děti na finálové tanečky. Výsledek jejich usilovné 
a obětavé práce jste mohli sami posoudit právě 21. června 2017 v průvodu 
a hlavně na házenkářském hřišti, kde děti předvedly svoji připravovanou se-
stavu. Od tohoto dne pro mě získaly sokolnické Jánské hody jiný rozměr. Naše 
děti jsou pro nás velkými vzory. Svojí aktivitou podpořily místní tradici. Pro naši 
rodinu to sice byla cesta do neznáma, ale společně jsme ji zvládli na jedničku  
s hvězdičkou.

-Ladislav Peterka-

Adam Mrkvica, Adélka Mrkvicová, Emmička Mrkvicová, Eliška Peterková, Adam Peterka


