
Veřejné zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 
21. června 2007 se v kavárně restaurace U Husara
konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Sokolnice. Zastupitelé se zabývali těmito body: 
• Změna podmínek pro prodej bytů na ulici
Nová. Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo dne 
22. 3. 2007 prodej bytů na ulici Nová, včetně pod-
mínek tohoto prodeje. Jednou z podmínek je, že ku-
pující uhradí kupní cenu nejpozději při podpisu
kupní smlouvy. V jednom případě však kupující
hodlá čerpat finanční prostředky na úhradu kupní
ceny z hypotéky a této podmínce proto lze obtížně
vyhovět. Zastupitelstvo proto schválilo i možnost 
uzavření „Smlouvy o budoucí kupní smlouvě“, 
úhradě kupní ceny do advokátní úschovy a teprve
poté uzavření vlastní kupní smlouvy.  
• Prodej areálu bývalých kasáren v trati
„Předky“. Firma Bemett spol. s.r.o., o koupi již 
nemá zájem. Na základě rozhodnutí rady byl 
zpracován jednoduchý nabídkový materiál, který
byl zveřejněn na našich webovských stránkách 
a rozeslán realitním kancelářím, developerským
společnostem a dalším subjektům, které by mohly
tomuto záměru udělat reklamu. Součástí těchto ma-
teriálů bylo i sdělení, že obec očekává předběžné
vyjádření do úterý 5. června do 14.30 hod. V uve-
deném termínu předložila nabídku firma OXES
sr.o. (nabízená cena 25 milionů) a společnost
Jihomoravská akciová, a.s. (nabízená cena 26 mili-
onů). Rada prostudovala obě nabídky a doporučila
zastupitelstvu vybrat společnost Jihomoravská 
akciová, a.s. Tato společnost má areál rezervován
po dobu tří měsíců (do 20. 9. 2007) s tím, že v této
době předloží obci podrobnou zastavovací studii 
a dohodu, ve které budou jasně definovány 
podmínky výstavby, termín výstavby a další 
podrobnosti. Dohoda bude obsahovat i finanční
sankci za porušení sjednaných podmínek. 
• Dopis pana Mazala. Zastupitelstvo vzalo tento
dopis na vědomí, neboť návrh jmenovaného není 
ekonomicky životaschopný. 
• Prodej pozemku panu Henkovi. Zastupitelstvo
obce rozhodlo dne 13. 12. 2006 odprodat jmenova-
nému pozemek p.č. 441 v ulici U Cihelny v k.ú.
Sokolnice o výměře 1,366 m2 za cenu 1 366 000 Kč.
Pro jmenovaného je to však vysoká částka, a proto

požádal o prodej menší části. Zastupitelstvo ale 
žádost nechválilo, neboť by se tím mohla obci v bu-
doucnosti zkomplikovat situace v uvedené lokalitě.
Jmenovanému byla nabídnuta možnost pronájmu 
uvedeného pozemku. 
• Schválení rozpočtových opatření provedených
radou obce. Při schvalování rozpočtu obce na rok
2007 svěřilo zastupitelstvo pravomoc radě provádět
rozpočtová opatření. Je v pravomoci zastupitelstva
stanovit, zda je bude chtít posléze schvalovat, brát
na vědomí či je rada ani nebude zastupitelstvu 
předkládat. Žádný právní předpis nestanoví, jak má 
zastupitelstvo postupovat při svém rozhodnutí,
a stanoviska MF ČR se neustále mění. Z výše uve-
dených důvodů zastupitelstvo schválilo, že rada 
je povinna rozpočtová opatření předkládat zastupi-
telstvu na vědomí pouze jednou ročně, a to společ-
ně se závěrečným účtem obce. 
• Studie výstavby bytových domů Pod 
Stráží – III. etapa. Zastupitelstvo schválilo tuto
studii bez výhrad, neboť návrh již byl upraven tak,
jak požadovala rada obce.
• Pojmenování nových ulic v lokalitě Pod 
Stráží – II. etapa. Zastupitelstvo schválilo na návrh
rady obce pojmenovat nové ulice Slovákova 
a Volejníkova. 
• Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí
Region Cezava. Nejen obce, ale i dobrovolné svaz-
ky obcí musí ve stanoveném termínu schvalovat
svoje závěrečné účty za uplynulý rok. U svazků ob-
cí navíc zákon stanoví, že závěrečný účet se také
musí předložit zastupitelstvům členských obcí, a to
neprodleně po jeho schválení. Bez větší diskuse byl
závěrečný účet Cezava schválen.
Problematika sběru komunálních odpadů. Firma
SITA nás upozornila na to, že není možné dávat do
směsného komunálního odpadu trávu a podobný
odpad ze zahrádky, protože mají problémy na
skládce. Navíc naše obec má významně překročené
množství odpadů na hlavu a rok. V jiných lokalitách
je toto množství asi 185 kg, ale v naší obci je to asi
300 kg. Na základě těchto údajů rada rozhodla, že
budeme sbírat zelený odpad (tzn. trávu, proutí, listí
a plody, kterých se budou občané chtít zbavit) do
kontejneru, který bude umístěn na dvoře OÚ. Bude
se jednat o zakrytý kontejner, který obec vlastní, 
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a pro veřejnost bude přístupný každé pondělí od
15.00 do 18.00 hod. První kontejner bude přistaven
20. 8. 2007. 
Výběr zpracovatele projektu na dotaci a energe-
tický audit. V současné době je již možné podávat
žádosti o finanční prostředky (v rámci fondu 
EU - životní prostředí). Na základě doporučení rada
schválila, že kompletní žádost o dotaci nám vypra-
cuje firma Regionální poradenská agentura z Brna
za částku 30 000 Kč plus DPH. Obdrží-li obec 
dotaci, uhradí ještě 4 % z přiznané dotace. Součástí
žádosti je spousta nejrůznějších příloh, včetně ener-
getického auditu. Tento audit vypracuje Ing. Novák
za částku 20 000 Kč. Současně rada uložila 
starostovi jednat tak, aby vypracování žádosti o do-
taci, energetický audit i projektová dokumentace
pro stavební řízení byla součástí uznatelných 
výdajů (tzn., že 80–90 % nákladů na jejich pořízení
je možné uhradit z nenávratné dotace). 
Využití kasáren na Mohyle Míru, zřízení vjezdo-
vé brány + stavba oplocení. Starosta obce 
informoval radu, že dne 29. 8. 2007 předala armáda
obci vodovod až po vodojem na Prateckém kopci,
zbytky pozemků v trati Předky a vojenský areál 
u Mohyly Míru. Tento vojenský areál obsahuje vel-
ký ubytovací a stravovací blok, hospodářské zázemí
a autopark. Bohužel nemá vlastní vjezd (původní
vjezd byl vojskem před několika lety zrušen). Proto
jednou z podmínek předání bylo i zřízení vlastního
vjezdu a stavba oplocení, která oddělí „živou“ vo-
jenskou část od obecní části. Náklady na tyto úpra-
vy ponese obec. Současně rada rozhodla uzavřít
smlouvu s bezpečnostní agenturou, která od 
29. 8. 2007 zajišťuje nepřetržité střežení tohoto 
areálu. 
Záměrem obce je využití areálu v oblasti 
turistického ruchu a část i komerčně. V rámci
projektu „BROWNFIELDS“ (který hradil jihomo-
ravský kraj jako jeden ze dvou pilotních projektů 
v JM kraji) bylo doporučeno v objektu zřídit ubyto-
vání se 62 pokoji (od turistické ubytovny až po 
ubytování středního standardu), restaurační 
komplex (restaurace + kavárna + venkovní terasa),
tématický park „Bitva tří císařů“ s vnitřní i venkov-
ní expozicí, relaxační a wellness centrum (vířivka,
sauna, masáže, malé fitcentrum) a východní část
venkovního areálu upravit pro sport a relaxaci 
(parková úprava, venkovní bazén, tenisový kurt, 
minigolf a víceúčelové hřiště). Součástí je 
samozřejmě i parkoviště. Celkový náklad na
uvedenou přestavbu představuje částku přibližně
40–50 milionů korun. Financování se předpokládá
ze soukromých zdrojů a dotací, nikoliv z rozpočtu
obce. V současné době se již ohlásili zájemci, kteří
by byli ochotni areál od obce zakoupit, kompletně
rekonstruovat a uvedenou činnost tam zajišťovat.
Jednání jsou však na samém počátku, a proto není
možné odhadnout, jak se budou dále vyvíjet. 
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Vyjádření VAS a.s. Brno, ke kapacitě ČOV
Telnice. Rada obce se seznámila s dopisem ThDr.
Jana Hradila, který je pohoršen, že dosud obec
Sokolnice nedala souhlas k výstavbě kanalizace 
v nádražní části města Újezd u Brna. V srpnu také
obec konečně obdržela stanovisko VAS a.s. Brno, 
o které jsme požádali 5. února 2007. V tomto sta-
novisku píše, že kapacita nově postavené čistírny
odpadních vod v obci Telnice je 4 tisíce obyvatel.
Tato stavba byla dimenzována tak, aby pokryla
současný stav občanů a plánované rozvojové 
plochy obce Sokolnice a Telnice (tj. 4,096 občanů). 
V současné době je před schválením změna 
územního plánu, která rozvojové plochy obce
Sokolnice rozšiřuje o další bytovou výstavbu, a ob-
dobná situace je i v obci Telnice. Navíc budoucí 
investor výstavby rodinných a bytových domů 
v areálu bývalých kasáren v trati Předky počítá, že
zde bude vystavěno mnohem více bytů, než územ-
ní plán předpokládal. Z těchto důvodů se obec 
může dostat do problémů, když by kapacita ČOV
již skutečně nestačila a bylo by nutné čistírnu 
znovu rozšiřovat. Na druhé straně je nutné uznat,
že na nádraží (v k.ú. Újezd u Brna) je jen pár 
rodinných domů a množství odpadních vod z nich
bude celkem zanedbatelné. Rada se proto kloní 
spíše k názoru stavbu kanalizace povolit i do 
nádražní části obce Újezd u Brna. V žádném 
případě však není možné počítat s napojením na 
kanalizaci nebytových prostor, kterých je v této
části cca 6,2 ha. Podle uzavřené smlouvy s obcí
Telnice a Otmarov musí tento záměr odsouhlasit 
i zastupitelstva obcí Telnice a Otmarov. 
Obnova tvrze na „Stráži“. V únoru letošního 
roku požádala obce památkový ústav o stanovisko,
za jakých podmínek je možná oprava této památky
- uvedené do původního stavu. Zejména v posled-
ních letech byl příkop kolem návrší takřka zasypán
nejrůznějším odpadem a hlínou. V červnu se kona-
lo místní šetření a v srpnu vydal MěÚ Šlapanice
„Závazné stanovisko číslo 65/2007“, kterým byla
obnova památky povolena. V průběhu září bude
příkop vyčištěn od nejrůznějších odpadů a povrch
oset travou. 
Oprava střechy na zdravotním středisku.
Ing. Kotolan informoval radu obce o tom, že po 
prohlídce střechy na zdravotním středisku bylo
konstatováno klempířem a pokrývačem, že je nut-
né co nejdříve opravit střechu nad částí dětské am-
bulance směrem ke trati, protože se tam rozpadá 
krytina. Bude nutné vyměnit i latě. Odhad ceny 
je asi 200 tis. Kč. Po obdržení cenové nabídky na
uvedené práce bude rozhodnuto s konečnou plat-
ností (rada zvažuje, zda nezvolit nějakou levnější
variantu – např. nahradit střešní krytinu plechový-
mi tvarovkami v podobě křidlic). 
Návrh Obecní policie Židlochovice. Starosta 
informoval radu o tom, že v srpnu proběhlo 
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v Telnici jednání s městem Židlochovice o rozšiřo-
vání počtu jejich obecních policistů. Židlochovice
nabízí okolním obcím, jestli nemají zájem o služby
obecní policie na celý nebo i částečný úvazek.
Rada obce se poměrně dlouze zabývala touto 
záležitostí a nakonec bylo rozhodnuto nechat 
vypracovat město Židlochovice nabídku, jaký by
byl roční náklad na jednoho nebo půl policisty 
a jaké služby by nám Městská policie Židlochovice
zajišťovala. Poté padne definitivní rozhodnutí.
Většina členů rady se kloní k tomu, že když zde 
bude zasahovat uniformovaná složka (měření rych-
losti na silnicích, parkování vozidel apod.),účinek
bude rozhodně větší než u stávající bezpečnostní 
agentury.  
Program obnovy venkova – aktualizace.
Poslední vydání programu obnovy venkova máme
z roku 1999. Z toho důvodu je potřeba tento mate-
riál aktualizovat. Proto místostarosta rozmnožil 
starý program a rozeslal jej všem neziskovým 
korporacím, školským zařízením apod. se žádostí,
aby tyto organizace podávaly návrhy na změny 
a doplnění do konce prázdnin letošního roku. Nově 
aktualizovaný program bude předložen zastupitel-
stvu ke schválení pravděpodobně až v prosinci le-
tošního roku. 
Harmonogram přípravy rozpočtu obce na rok
2008. Rada obce schválila harmonogram přípravy
rozpočtu obce na rok 2008. Od 16. srpna je zveřej-
něna informace, že do 5. října 2007 mohou všichni
občané, neziskové organizace, komise rady a výbo-
ry zastupitelstva, zřízené příspěvkové organizace 
a další subjekty předkládat finanční požadavky do
rozpočtu obce Sokolnice na rok 2008. Na později
podané požadavky již nebude možné brát zřetel. 
Nové zastávky autobusu na ulici Kaštanová 
a Brněnská. V průběhu měsíce června proběhlo
místní šetření za účasti projektanta a zástupce
Policie ČR  k navrženým místům, kde obec zamýš-
lela vybudovat autobusové zastávky. Výsledek je
ovšem neradostný. Zastávka na ulici Kaštanové
směrem do Brna není absolutně žádný problém.
Zastávka v opačném směru je neřešitelná – celková
délka zálivu zastávky je skoro 50 m, přičemž 19 m
musí být v rovině. Záliv musí být široký alespoň 
2 m, nástupní hrana 22 cm nad komunikací. V pra-
xi to znamená, že v místech zastávky nemůže být
žádný vjezd do rodinného domu ani odbočení, ne-
boť hranu vysokou 22 cm nelze přejíždět. Místo,
které by uvedeným požadavkům na ulici Kaštanová
vyhovovalo, není. 
Obdobná situace je na ulici Brněnská. Ve směru na
Brno není problém. V opačném směru u vjezdové
brány (tak se nazývá ostrůvek v silnici u vjezdu do
obce) zastávka být zřízena nesmí a jinde by snad
šlo zřídit zastávku před areálem firmy EEIKA. To
by současně znamenalo zrušit vjezd do areálu, na
náklady obce zřídit nový vjezd z ulice Hasičská,

přeložku inženýrských sítí a další investice.
Celkový náklad na tuto jednu zastávku by výrazně
přesáhl milion korun. Z těchto všech důvodů rada
obce rozhodla, že prozatím upouští od záměru zří-
dit zastávky autobusu i na okrajích obce Sokolnice.
Úprava budovy školních dílen a bezprostřední-
ho okolí – instalace úředních desek. Rada obce
rozhodla o opravě omítek na venkovní straně 
školních dílen, včetně nátěru. Prostor, který je 
mezi vybetonovanou plochou po prodejně pana
Gottwalda a obvodovou zdí školní dílny, bude 
vybrán do hloubky alespoň 30 cm, uložena izolace
proti vodě a zasypán štěrkem. V září či říjnu se na
celou plochu položí nová dlažba. Na venkovní stě-
nu školních dílen budou umístěny úřední desky.
Prostor bude ještě doplněn o dva nové body veřej-
ného osvětlení.
Petice občanů lokality Pod Stráží a návrh firmy
Vašstav ke  komunikaci na ulici Hasičská. Rada
obce se seznámila s námitkami proti propojení 
komunikace Hasičská až do ulice Pod Stráží.
Nemůže souhlasit s názorem, že se dnes změnila
celá koncepce dopravního řešení v této lokalitě. 
K dílčím změnám došlo, ale systém dopravního 
napojení lokality od ulice Brněnská a z druhé stra-
ny od ulice Pod Stráží je stále stejný. V rámci 
územního plánu se řeší nejen nová výstavba, ale 
i rozvoj silniční sítě, vodovodů, kanalizací, atd.
Podklady pro jednotlivé stupně územního plánu
připravují odborníci na danou problematiku, 
ke které se potom vyjadřují desítky nejrůznějších
orgánů a samozřejmě i občané. U zástavby většího
počtu domů je snaha dopravně napojit tyto objekty
tak, aby k nim byl neustále zajištěn příjezd.
Nerealizací propojení komunikace v ulici Hasičská
a Pod Stráží dojde k tomu, že při jakémkoliv 
problému ve spodní části ulice Hasičská bude 
odříznuto 87 bytových jednotek od okolí. Nouzově
a krátkodobě je možné umožnit vjezd a výjezd 
vozidlům po chodníku do ulice Pod Stráží. Ale
představa, že po chodníku se umožní normální 
provoz všem obyvatelům 87 bytů je naprosto 
nemyslitelná, neboť chodník není na takovýto pro-
voz uzpůsoben. Chodník byl vybudován v rámci 
I. etapy pro nouzové vyjetí v případě krize (tedy 
naprosto výjimečně) a takto bude sloužit pouze do
doby, než bude propojena silnice v ulici Hasičská 
a Pod Stráží. Poté bude jen chodníkem bez 
možnosti vjezdu vozidel. 
Rada také nesdílí obavy, že v ulici Hasičská bude
velký provoz. Ulice bude označena jako obytná 
zóna a tím dojde ke znepříjemnění dopravy v této
ulici - řidič musí jet s vozidlem max. 20 km/hod.,
děti si mohou legálně hrát na silnici, příjemné není
ani přejíždění příčných pruhů apod. Proto uvede-
nou komunikaci budou využívat zejména ti, kteří
zde bydlí, ostatní spíše výjimečně.
Mobilní přepážka České pojišťovny na OÚ
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Sokolnice. Starosta obce informoval radu o tom, že
mobilní přepážka České pojišťovny chce hostovat
na OÚ Sokolnice i v dalších termínech: středa 
19. 9. 2007 a středa 3. 10. 2007 vždy od
15.00–18.00 hod. Pracovníci pojišťovny používají
místnost v prvním patře vedle knihovny. Občané 
i organizace si zde mohou vyřídit veškeré záleži-
tosti týkající se pojištění  a penzijního fondu České
pojišťovny. Další informace na požádání podá paní
Ilona Mayerbergová z České pojišťovny, tel: 
732 728 687.
Veřejné zasedání zastupitelstva. Starosta obce
svolává na čtvrtek 20. září 2007 veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Sokolnice. Na program se při-
pravují tyto body:

• Rezignace člena zastupitelstva pana Luboše
Hamana.
• Slib nového člena zastupitelstva – Mgr. Karla
Kačmářová.
• Volba nového člena kontrolního výboru.
• Změna podmínek prodeje bytových jednotek na
ulici Nová. 
• Studie bytových a rodinných domů v areálu býva-
lých kasáren.
• Dohoda o podmínkách stavby technické infra-
struktury v areálu bývalých kasáren.
• Prodej pozemků v areálu bývalých kasáren.
• Žádost FP Real s.r.o. 
• Výkupy pozemků v trati „Újezdské Pranty“.
• Informativní zprávy.

Z E Ž I VOT A OB CE

V závěru roku 2006 byl uveden do provozu nový úsek silnice II/418 do Sokolnic. V relativně krátkém 
termínu se podařilo časově zkoordinovat výstavbu nového podjezdu pod železniční tratí i výstavbu nové
komunikace včetně doprovodných investic. Investorem stavby je Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, dodavatelem SKANSKA DS, projektantem VIAPONT Brno.
V měsíci lednu 2007 se však na silnici začaly objevovat lokální deformace, které signalizovaly poruchy
podloží vozovky, jejichž příčiny si nedokázal jak investor, tak projektant či dodavatel jednoznačně 
vysvětlit. Zvětšování deformací vedlo až k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, a proto bylo počát-
kem měsíce dubna na základě dohody investora a dodavatele stavby realizováno provizorní opatření spo-
čívající v odfrézování a vyrovnání největších deformací.
Pro odborné posouzení příčin poruch vozovky byla požádána stavební fakulta VUT Brno. Na základě mě-
ření, kopaných sond a četných laboratorních zkoušek byl posudek ukončen v měsíci červenci 2007. I přes
velké množství údajů, detailní prostudování a prošetření všech dokladů dokumentujících geologické 
a hydrologické poměry, projekční přípravu i samotnou realizaci stavby posudek pouze deklaruje pravdě-
podobné příčiny poruch a navrhuje další postup, který ověří správnost odborných závěrů.
Nejpravděpodobnější příčinou deformací poruch je zvednutá hladina podzemní vody, která zasahuje až do
konstrukčních vrstev vozovky a způsobuje bobtnání či smršťování podloží. Rozsah deformací je dán 
i omezenou funkčností drenážních systémů. Použité konstrukční vrstvy vozovky nejsou v daném stavu
schopny přenášet tyto vlivy bez deformací v niveletě vozovky. Složitost hydrologických poměrů v této 
lokalitě dokazuje zjištěná skutečnost, že ustálená hladina podzemní vody se v roce 2007 zvýšila oproti
hodnotám naměřeným v roce 2005 až o 0,73 m a tzv. naražená hladina dokonce až o 1,65 m.
Mezi investorem, dodavatelem i projektantem došlo k dohodě o řešení stavu této silnice. Poruchy budou
posuzovány jako závady v záruční lhůtě.  Finální úprava vozovky bude však provedena až po prověření 
účinnosti dodatečných opatření zaměřených na zlepšení hydrologických poměrů.
V září budou provedena další geofyzikální měření, která doplní doposud získané informace o jednotlivých
geologických vrstvách v podloží silnice. V průběhu měsíce září a října 2007 bude ve vytipovaných mís-
tech provedeno celkem 11 průzkumných  a jímacích vrtů s tím, že nastupující podzemní voda bude nejen
sledována, ale i odváděna do vybudované kanalizace. Podle výsledků měření bude rozhodnuto, zda je 
nutné zajistit stálé odčerpávání vody, či zda je dostačující gravitační odvádění vody do blízkého potoka
Dunávka. Tato měření budou trvat minimálně 5 týdnů. Současně bude sledována funkčnost drenážního
systému a vliv jiné stavební činnosti či vliv jiných zařízení, která by mohla mít vliv na změny hladiny 
či změnu režimu spodní vody. Provádění vrtů si vyžádá dočasná omezení provozu, která však budou řeše-
na operativním řízením dopravy bez uzavírky silnice. 

Oprava nové silnice II/418 do Sokolnic
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Finální rozsah úprav konstrukčních a ložných vrstev silnice bude stanoven až na základě zjištěných 
výsledků měření. Bude rozhodnuto, zda je nutné přistoupit k celkové výměně všech konstrukčních vrstev
či zda budou dostačující pouze úpravy obrusné vrstvy vozovky. Toto rozhodnutí lze však přijmout nejdří-
ve v jarních měsících roku 2008, a to po prověření funkčnosti  jímacích vrtů a a prověření stability 
konstrukčních vrstev v zimních podmínkách. Dodavatel i investor nechtějí riskovat opakování poruch. 
Dopravní omezení, vyvolané současnými deformacemi vozovky, tedy zůstane v platnosti minimálně 
do jarních měsíců roku 2008. Před začátkem zimního období bude na silnici provedeno lokální odfrézo-
vání deformací, které sice nezajistí úplnou rovinatost vozovky, ale zmírní negativní dopady na průjezd 
vozidel a umožní provádění zimní údržby. Případné zvětšení deformací či vznik jiných poruch, které by
bezprostředně ohrožovaly bezpečnost silničního provozu,  bude operativně řešeno lokálními výspravami 
či dopravním značením.
Společným cílem investora, dodavatele a projektanta této stavby je vytvořit podmínky pro bezvadné pro-
vedení oprav této silnice ve stavební sezóně roku 2008. 

V Brně dne 3. 9. 2007, Ing. Jan Zouhar Ředitel SÚS JMK

V květnovém čísle Sokolnického zpravodaje 
byla publikována stať věnovaná památce 
Prof. Ing. Jiřího Pospíšila, DrSc. u příležitosti
jeho nedožitých 81. narozenin. Po článku 
uveřejněném v březnu 2007 v deníku Rovnost je
to již druhá písemná zmínka, která se zaobírá
děním v Sokolnické oboře, kterou vlastní
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 
v Brně a spravuje ji její Školní lesní podnik
Masarykův les Křtiny. Oba materiály se odvolá-
vají na bývalou slávu bažantnice a jako zlatou
éru objektu popisují období, kdy zde působil
profesor Jiří Pospíšil. Uvedená historická data
jsou zajímavá, je však třeba doplnit nebo uvést
na pravou míru vyslovené názory k ukončení
činnosti v areálu. Především je třeba podpořit
vyslovené vysoké lidské i profesní hodnocení
pana profesora. Byl to velký člověk, pedagog,
vědec, lesník a myslivec, vzor svých studentů.
Po celý život prováděl terénní vědecké bádání i
praktickou výuku v Sokolnické oboře. Zde 
zanechal výsledky své celoživotní práce, a to se-
menné sady jilmu horského a topolu osiky, také
porosty dřevin atraktivních pro okus zvěří. 
Pravdou je, že posledních 15 let prof. Pospíšil
již nebyl aktivním pedagogem Lesnické 
a dřevařské fakulty MZLU v Brně a sokolnické
zařízení nebylo pro výuku a výzkum fakultním
Ústavem zakládání a pěstění lesů využíváno. 
V důchodu zde pan profesor jako zaměstnanec
ŠLP Křtiny s  kolegyněmi prakticky aplikoval
výsledky svého výzkumu okusových dřevin, 
zajišťoval jejich množení a prodej. Dále se 
soustředil na pěstování dřevin okrasných, rád
pracoval na soustruhu se dřevem a vyráběl umě-
lecké předměty. Se všemi těmito produkty 
se odborná veřejnost i občané setkávali.
Ekonomický přínos z této činnosti však zdaleka

Ke článku věnovanému Prof. Ing. Jiřímu Pospíšilovi, DrSc.

nepokrýval energetické (elektřina a vytápění) 
a mzdové nároky zaměstnanců, v žádném 
případě ani potřeby na údržbu či eventuelní roz-
voj areálu. 
Pro dlouhodobé nevyužívání v pedagogickém
procesu univerzity a pro nevyhovující technický
stav se po úmrtí pana profesora přistoupilo 
k ukončení činnosti a odstranění zařízení, a to
jako zchátralého, neodpovídajícího současným
předpisům a standardům, jako nepotřebného pro
další využití. Určené stavby byly demolovány,
areál vyklizen, upraven, byla provedena 
odborná údržba zeleně – dendrologické sbírky
založené prof. Pospíšilem. Vypěstovaný materi-
ál exotických i domácích dřevin byl převezen 
na jiná střediska školního podniku, výrobky 
ze dřeva byly darovány okolním školám.
Písemné materiály z pozůstalosti převzal výše
zmíněný ústav. I nadále bude ŠLP Křtiny 
v Sokolnické oboře pokračovat v údržbě před-
mětného areálu, především v parkové úpravě 
a rozšiřování sbírky dřevin. Také se připravuje
generální oprava staré hájenky se skleníkem.
Není proto třeba v médiích popisovat situaci 
o konci tohoto pracoviště emotivně, dokonce 
s využitím jména profesora Jiřího Pospíšila.
Jedná se prostě o ukončení éry jednoho zaříze-
ní, které již zcela splnilo svůj účel a ztratilo
smysl do budoucna. To ale nic nemění na 
velikosti Prof. Ing. Jiřího Pospíšila, DrSc., jeho
dochovaném odkazu a na úctě k němu. Lesy
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity 
v Brně, a nejen ony, budou panu profesorovi 
s poděkováním za vše vždy zpívat věčnou píseň.

Ing. Pavel Mauer
ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně

www.slpkrtiny.cz
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V části nové zástavby naší obce, v lokalitě Pod Stráži, vyrostla další pěkná ulice. Nese název jedné z obě-
tí druhé světové války, sokolnického občana Vladimíra Volejníka. 
Naše svoboda byla vykoupena mnoha bolestnými oběťmi. Ze Sokolnic bylo několik občanů v době druhé
světové války zatčeno za protinacistickou činnost, z nichž někteří byli popraveni nebo umučeni v kon-
centračních táborech. Někteří vydrželi hrozná týrání a muka a vrátili se po kapitulaci Německa domů.
Vladimír Volejník patřil mezi ty, kteří položili svoje životy za naši svobodu. 
Narodil se 3. září 1920 v Sokolnicích, č.p. 278. Ve svých dvaceti letech, v březnu 1941, byl zatčen za čin-
nost v protifašistickém odboji. Stalo se mu osudným přechovávání tajné vysílačky. Vězněn byl v Brně 
a v Praze na Pankráci. Byl odsouzen k trestu smrti a popraven v Berlíně 3. května 1943.
Pojmenováním této nové ulice je vyjádřena úcta nejen jemu, ale i všem ostatním, kteří položili v této straš-
né válce svoje životy za naši budoucnost.

Nová ulice v Sokolnicích – Volejníkova

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Skončila jim dvouměsíční doba prázdnin, bezstarostných chvil, návštěv příbuzných, radostných prožívání
zábav v letních táborech. Opět před osmou hodinou každého všedního dne budou znít na návsi 

v Sokolnicích  veselé hlasy školáků. 
Nebylo však tomu tak vždy. Dříve byly zřizovány školy jen
v těch vesnicích, kde byl kostel. Protože v Sokolnicích kos-
tel není, byla tehdy naše obec přifařena školou k Telnici. 
Ze starých dokladů se dovídáme, že škola v Telnici byla po-
stavena již v roce 1701. Stála s největší pravděpodobností 
v místě dnešní školy s hlavním vchodem obráceným směrem
k potoku. Byla to nízká budova krytá došky, jednotřídka,
s další místností pro rechtora, tehdejšího ředitele školy. 

V roce 1808 byla celá stavba při velkém požáru zničena, ale
ještě v témže roce byla škola znovu postavena. Další rekon-
strukce byla provedena v roce 1846, kdy došlo k rozšíření 
učebny a byla postavena i kuchyně a místnost pro podučite-
le. Po celou dobu docházeli do telnické školy i žáci 
ze Sokolnic. Podle záznamů v jednotlivých ročnících jich bý-
vala asi polovina, v pozdějších letech i více. I když první žá-
dost o povolení školy v Sokolnicích byla podána již v roce
1851, Sokolničtí navštěvovali školu v Telnici až do roku
1872. 
Když v roce 1851 přišla do naší obce komise, aby vyšetřila,
zda je zde školy třeba, zamítla žádost Sokolnic s odůvodně-
ním, že kdyby měla každá z obcí jednu školu, nebylo by pro

obě dostatek financí. Když pak  říšským zákonem z roku 1869 byla stanovena pravidla vyučování na 
obecných školách a určen maximální počet žáků na jednu třídu 80, nemohla již telnická škola žáky obou
obcí při povinné školní docházce pojmout. Další žádost Sokolnic o povolení školy musela být tedy schvá-
lena. Obec zakoupila budovu nynějšího zdravotního střediska a v roce 1872 se zde začalo vyučovat.
Protože počet žáků stále stoupal a v roce 1888 jich bylo již 230, nařídila zemská školní rada, aby se obec
postarala o rozšíření školní budovy na čtyři třídy. Tehdejší starosta obce a předseda místní školní  rady
František Dvořák navrhl, aby se za tímto účelem koupil dům č.20. Jeho návrh byl přijat a schválen. Nynější
škola byla postavena za 29 339 zlatých a kolaudována  4. července 1891.
V nejstarších dobách chodily děti do školy od šesti do dvanácti let. Poněvadž zákon připouštěl úlevy v do-
cházce, chodili žáci do školy obyčejně jen do deseti let. Vyučovalo se hlavně náboženství, psaní (kuren-

Opět to těm našim dětem nastalo
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tem, později latinkou) a počítání. Psalo se výhradně na břidlicové tabulky. V roce 1869 vyšel pro obecné
školy „ Řád školní“, podle kterého byly zavedeny nové předměty, škola byla osvobozena od církevního do-
zoru  a školní povinnost byla rozšířena na osm let. Protože však úlevy pro žáky třinácti a čtrnáctileté 
platily i nadály, bývala průměrná absence za celý školní rok i více jak 50 %. Svědčí o tom i dochovaná žá-
dost z roku 1896. 
Od roku 1922 do roku 1928 byl ve školní budově umístěn i poštovní úřad a učilo se jen ve čtyřech třídách
v prvním poschodí. Protože škola ve školním roce 1928–1929 potřebovala pro šest tříd i obě dolní míst-
nosti, odstěhovala se pošta na nádraží. V tomto školním roce navštěvoval naši školu velký počet žáků.
Chodilo sem 149 hochů a 138 děvčat. Tehdy se pomýšlelo na rozšíření školy nadstavbou druhého po-
schodí. S této přístavby sešlo, když v dalších letech odcházelo mnoho žáků na měšťanské školy v Brně, 
v Chrlicích a v Újezdě. Vyšší stupeň zde byl otevřen až ve školním roce 1957–1958 a nadstavby se škola
dočkala až po roce 1989. 
Jistě je nám všem známo, že se v současné době potýká naše škola, vzhledem k nízké populaci, s nedo-
statkem žáků. Pozornému čtenáři jistě neušlo, že ve zmíněném školním roce 1928–1929 navštěvovalo 
naši školu 287 dětí což je téměř dvojnásobek nynějšího počtu žáků. 

Čerpáno z publikace  „Sté výročí postavení nové školy v Telnici“ 

M.M.  



V roce 2005 byla z rozhodnutí rady obce zřízena školská rada při ZŠ Sokolnice. Počet členů školské rady
byl stanoven na šest. Za učitelský sbor je to Mgr. Simona Mifková a Mgr. Anna Ludíková, jako zákonní
zástupci nezletilých žáků byli zvoleni Petr Zeman a František Vlašic, za zřizovatele (obec Sokolnice) Ing.
Jan Dvořák a Ing. Pavel Král. Rada školy se poprvé sešla dne 13. 10. 2005. Na svém úvodním zasedání
schválila jednací řád a schválila předsedu a místopředsedu. Jako předseda rady školy byl zvolen Ing. Pavel
Král a místopředsedou Petr Zeman.
Zřízení školské rady vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. a má umožnit zákonným zástupcům nezletilých
žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Školská rada má právo
vyjadřovat se k návrhům školního vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, pro-
jednává a schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení žáků. Školská rada se také podílí na zpracování
koncepce školy a jejího rozpočtu. Má právo se seznamovat s inspekčními zprávami. Mezi její povinnosti
také patří zabývat se podněty, které jsou školské radě podány.
V současné době má školská rada za sebou již dva roky své existence. Za tuto dobu se podílela na zpra-
cování a schválení nového vzdělávacího programu školy, účastnila se výběru nového ředitele ZŠ
Sokolnice, schvalovala pravidla pro hodnocení žáků a plnila si ostatní povinnosti dané zákonem. Před za-
čátkem letošního školního roku se společně s vedením školy podílela na tvorbě nového školního řádu.
U příležitosti zahájení nového školního roku 2007/2008 bychom rádi připomněli rodičům žáků možnost
podávat radě školy své podněty a připomínky k činnosti naší základní školy. Tyto podněty a připomínky
můžete zasílat na adresu OÚ Sokolnice nebo využít emailovou adresu radazssokolnice@seznam.cz.
Můžete také oslovit kteréhokoliv člena rady školy.
Závěrem chceme popřát všem žákům hodně studijních úspěchů v novém školním roce, jejich rodičům 
a učitelům pevné nervy při jejich vzdělávání.

Za radu školy předseda Ing. Pavel Král

Školská rada při ZŠ Sokolnice

V minulém školním roce proběhla úspěšně soutěž „Škola hledá SUPERSTAR“. Velké finále proběhlo 
19. 6. 2007 na Obecním úřadě za podpory rodičů. V porotě zasedly pí. uč. Nečasová, pí. uč. Hubalová, 
pí. Palánová, T. Mifková, T. Hrachovcová.   
Finále se zúčastnili tito žáci:

Eliška Dvořáková, Eva Klanicová, Kateřina Jahodová, Michaela Kroupová, Jan Vespalec, Lucie Jahodová,
Rostislav Mokrý.
Pořadí účinkujících:   

1. místo – Rostík Mokrý, 2. místo – Katka Jahodová, 3. místo –  Eliška Dvořáková, cena diváků – Míša
Kroupová 
Doprovod a organizaci zajistila paní učitelka Teterová, děkujeme! Vítězům a všem finalistům srdečně 
gratulujeme!!!                    

Spolupráce se ZŠ Sokolnice Škola hledá SUPERSTAR

Všichni žáci úspěšně postoupili do dalšího ročníku.
Školní rok 2006/2007 zakončili dne 20. 6. 2007 zá-
věrečným vystoupením a operkou O perníkové cha-
loupce. Žáci s představením vystoupili i na školní 
akademii a v domově důchodců, kde operka i účin-
kování žáků mělo velký úspěch.
Záznam představení O perníkové chaloupce ze škol-
ní akademie bude k dispozici u Evy Ludíkové ve
formátu DVD. Plánujeme i promítání pro všechny
účinkující.

Eva Ludíková a Kateryna Hubalová, ZUŠ Židlochovice

Závěrečný koncert oboru sólový zpěv
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SPORT

Ve dnech 5.-7.7.2007 se na házenkářském hřišti v Sokolnicích uskutečnil již 17. ročník nejstaršího futsa-
lového turnaje na Moravě, Saňař Cup 2007. Tak jako každý rok vyvinuli pořadatelé i tentokrát maximální
úsilí v přípravě turnaje. Za zmínku stojí zbudování nového občerstvení „Bořkovy boudy“ s venkovním 
barem a dostavění pergoly, která nyní zastřešuje celou část za jednou z branek a poskytuje tak návštěvní-
kům úkryt před nepřízní počasí.
Letošního turnaje se zúčastnilo celkem 45 mužstev ze všech koutů Česka a Slovenska. V rámci turnaje se
již tradičně konalo zápolení sokolnických mužstev o Mistra Sokolnic, ve kterém se z celkového vítězství
radovalo mužstvo Sebranky, které ve finále porazilo Saňaře „A“, na třetím místě skončili Saňaři „B“ 
a bramborová medaile zůstala tak jako 
v minulých letech na Saňaře „C“.
Celkem 5 mužstev ze Sokolnic si pro-
klestilo cestu do vyřazovacích bojů, ke
čtyřem výše zmíněným se připojilo muž-
stvo Naplavenin, které své premiérové
vystoupení ozdobilo pátým místem 
v Mistrovství Sokolnic.
V základních skupinách Saňař Cupu
2007, které se odehrávaly (s výjimkou
jedné, ta se hrála v pátek na začátku 
turnaje) v sobotu 6. 7. se kromě již 
tradičních mužstev  představila i nová
mužstva, která v konečném hodnocení
výrazně promluvila do celkového umís-
tění turnaje. Stejně jako v předešlých letech byl okruh favoritů na celkového vítěze stejný a mezi nejžha-
vější kandidáty patřil ex-ligový Helas Keloc Brno (vítěz 2005, 2006), dále pak Pískovna, Černovice, Hoťas
Team, ELZA Lions a v neposlední řadě domácí celky, které vždy bojují o nejvyšší mety. Všichni  favori-
té si povětšinou poradili s nástrahami základních skupin a diváci se mohli těšit na atraktivní nedělní 
vyřazovací boje, které jsou každoročně ozdobou celého turnaje.
Poprvé v rámci turnaje se uskutečnilo utkání žáčků, kteří pod vedením pana Josefa Drdy a s pomocí dal-
ších hráčů sokolnického futsalu začínají s futsalem. Soupeřem pro malé Saňaře byli žáci FC Sparta Brno.
Ve vynikající atmosféře  se naši žáčci srdnatě vrhali do každého souboje o míč a odměnou jim byl bouřli-
vý potlesk za jejich snažení. Utkání nakonec dospělo až k penaltám, kde se nakonec z vítězství radovali 
ostřílenější žáčci Sparty. To však nic nemění na faktu, že toto utkání bylo jedním z hlavních ozdob turna-
je a zájem diváků byl jako když se hraje finále!
Do finále celého Saňař cupu se nakonec probojovala mužstva Tuřan a Boss Lina Brno. Mužstvo Boss Lina
se turnaje zúčastnilo vůbec poprvé a svoji premiérovou účast hned proměnilo ve finále. Překvapením 
turnaje také bylo ztroskotání všech pěti sokolnických mužstev v osmifinálových skupinách, i když v pří-
padě Saňařů „A“ a Saňařů „B“ to bylo na úkor obou finalistů, a to vždy o jeden jediný gól! Konečnou 
v osmifinálové skupině vystavilo loňskému a předloňskému vítězi Kelocu Brno mužstvo slovenské Pišty
a zhatilo tak Kelocu potřetí vyhrát Saňař cup za sebou! Finálový zápas mezi Tuřany a Bossem tak nako-
nec lépe zvládly zkušenější Tuřany a poprvé se tak radovaly z vítězství v Saňař cupu. Kromě celkem 112
odehraných utkání byl pro návštěvníky turnaje připraven bohatý kulturní program, ve kterém vystoupily
tři kapely (Piknik, Labyrint a The Backwards). Zejména slovenská Beatles revival skupina nabídla všem
návštěvníkům jedinečné představení jako za dob legendární liverpoolské čtveřice. Celkově letošní ročník
Saňař Cupu opět posunul pomyslnou laťku o kousek výš a všichni pořadatelé již nyní střádají plány na dal-
ší v pořadí již 18.ročník nejstaršího turnaje na Moravě.  
V rámci snah o co nejlepší propagaci futsalu v Sokolnicích jsme spustili novou, doufejme lepší verzi 
webových stránek o sokolnickém futsalu, na kterých se dočtete něco z naší bohaté historie, najdete zde

Saňař Cup 2007
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zprávy z právě odehraných utkání a vše, co náš klub v budoucnu chystá, také zde bude v nejbližší době 
spuštěna nová fotogalerie.  

Za oddíl malé kopané Sokol Saňaři Sokolnice – Tomáš Báňa 

V Sokolnicích vyrostl olympionik
Možná jste si všimli vytáhlého kluka v modrooran-
žovém dresu, který kolem vás prosviští na silničním
kole a občas zavolá: „Nazdar teta, nazdar strécu !“.
Ale asi nevíte, že vás míjí velká naděje české 
cyklistiky Viktor Vrážel. Několik sokolnických 
generací sportovně nadaných jedinců si odírala 
kolena a lokty na házenkářských hřištích a po letech
přišla změna: Viktor si je odírá na cyklistických 
oválech a silnicích. S cyklistikou začal v TJ Favorit
Brno poměrně nedávno, ale brzy začal dosahovat
slušných úspěchů. Z těch posledních  letošních 
jmenujme 1. místo v 31. ročníku Grand 
Prix - Závodu míru nejmladších, vítěz bodovacího
závodu na 60. kol, 1.místo na Olympiádě dětí 
a mládeže v Ústí nad Labem, vítěz Poháru mládeže
- Soběslavské okruhy, Mistr ČR v Omniu na dráze
v kategorii kadetů,  4. místo v Českém poháru a ná-

sledná nominace na mistrovstí  ČR jednotlivců.
A určitě jeden úspěch z největších - Viktor se 
probojoval do celorepublikového výběru a repre-
zentoval Česko na Evropském olympijském festiva-
lu mládeže. Letošní IX. ročník se konal v červenci
v Bělehradě v Srbsku, a i tam Viktor uspěl:
ze 130 evropských cyklistů se umístil na 8. místě 
v závodě jednotlivců a 12. v časovce.
Dosahovat dobrých výsledků a účastnit se závodů 
v celé republice, ale i v Rakousku a Německu, kde
zažil v etapovém závodě nepříjemný pád a do cíle
dorazil v německé sanitce, může i díky darům a fi-
nanční podpoře f. KORN Petra Mifka, Vilík SPORT
Újezd u Brna, Restaurace U HUSARA. Už  v jeho
jméně je vítězství - victoria - a my Ti jich, Viktore,
přejeme co nejvíc!
Tak ať Ti to šlape! Držíme palce! 

Naše družstvo vstupuje do dalšího, v pořadí již pátého prvoligového ročníku druhé nejvyšší házenkářské
soutěže. Naším cílem je hrát o přední místa v tabulce a tím také důstojně reprezentovat svoji obec
Sokolnice v rámci celé České republiky. 
Vítězem 1. ligy házené mužů České republiky v sezóně 2006–2007 se stalo družstvo Házená Legata
Hustopeče. Za své vítězství vděčí především kvalitnímu zázemí a zejména silnému ekonomickému part-
nerovi. Díky tomu se házená v Hustopečích dostala až do vrcholné soutěže české a moravské házené. 
V družstvu však působí jen minimum místních odchovanců a páteř mužstva včetně trenéra  tvoří hráči 
z bývalého brněnského extraligového týmu  Házená Brno. Ten se právě z finančních důvodů rozpadl a je-
ho bývalí hráči hledají štěstí jinde. 
Právě nástupce tohoto brněnského družstva, sestupující tým HK Královo Pole Brno, nahradí Hustopeče 
v prvoligové soutěži a bude jedním z našich příštích soupeřů. Do 2. ligy sestupují družstva HK Slavia
Praha a TJ Sokol Nové Veselí. Místo nich doplní tabulku družstva HBC CARGO Jičín B  a TJ Sokol
Kostelec na Hané.
Našim partnerům a sponzorům nabízíme prezentaci před širokou sportovní veřejností nejen v rámci spor-
tovních utkání, ale také v médiích, která těmto mistrovským prvoligovým zápasům věnují v rámci 
možností  patřičnou pozornost.

Prvoligová sokolnická házená v Pohořelicích
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Naše družstvo odehraje v nové sezóně 2007–2008 všechny domácí zápasy ve sportovní hale 
v Pohořelicích. Po čtyřech letech působení v Křenovicích se tedy sokolnická prvoligová házená stěhuje do
tohoto města na jihu Moravy. Děkujeme tímto zastupitelstvu obce Křenovice za uplynulé čtyři roky, kdy
jsme mohli využívat jejich sportovní zařízení a doufáme, že nás naši fanoušci přijedou podpořit i do
Pohořelic. První domácí utkání  zde odehrajeme v sobotu 22. září 2007 v 17.30 hod  a naším soupeřem bu-
de Tatran Litovel. Na každé utkání odjíždí do Pohořelic autobus a samozřejmě Vás všechny srdečně zve-
me. Ostatní utkání našeho družstva uvádíme v rozpisu soutěže.

pořadí

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

družstvo Z V R P skóre+ skóre- body

Házená Legata Hustopeče 22 17 1 4 614 493 35

I. HK Dvůr Králové n.L. 22 16 0 6 599 541 32

Tatran Litovel 22 12 2 8 615 574 26

Sokol HC přerov 22 11 3 8 589 577 25

HK Slavia V. Plzeň 22 11 1 10 538 544 23

Fatra-Slavia Napajedla 22 11 0 11 588 608 22

TJ Sokol Sokolnice 22 10 1 11 578 601 21

TJ Náchod 22 10 0 12 562 590 20

TJ Sokol II Prostějov 22 9 1 12 600 596 19

HK Chomutov 22 8 2 12 549 557 18

TJ Sokol Sokolnice oznamuje svým cvičencům, že v pondělí 24.září 2007 budou zahájena cvičení na 
sokolovně. Doufám, že nastoupíme ve stejné sestavě jako před prázdninami, jak cvičitelé tak cvičenci.Také
bych si přála, aby se naše řady rozšířily, tím nabádám všechny, kdo by měli zájem, věnovat se dětem, či
dospělým, ať přijdou mezi nás.
Předškolní děti: pondělí 16.00–17.00 hod.; 1.,2.,3. třída: pondělí 17.00–18.00 hod.; 4.,5.,6. třída: úterý
17.00–18.00 hod.; Stolní tenis: pondělí 18.00–20.00 hod.; Futsal: pátek 16.00–18.00 hod.; Florbal: pá-
tek 18.00–20.00 hod.; Házená: středa 16.00–20.00 hod.
Ženy- aerobic, cvičení Pilat, zdravotní cvičení, volejbal všechny hodiny budou včas oznámeny. Rozpis 
bude vyvěšen na sokolovně, nebo hlášeny rozhlasem. Já Vám přeji hodně sportovních úspěchů, abyste vy-
trvali ve svých předsevzetích a těším na setkání při dalších našich akcích.

Náčelnice Iva Fricová

Dětský klub BERUŠKA zahájil provoz

Sokol Sokolnice oznamuje všem maminkám, tatínkům, babičkám,
dědečkům a všem, kteří mají předškolní děti, že dětský klub
BERUŠKA bude ve školním roce 2007–2008 vždy ve středu od
9.30 hodin do 11.30 hodin na sokolovně. 
V BERUŠCE si děti pohrají s kamarády, naučí se nové básničky
a říkadla pod vedením paní Marcely Uhlířové a dospělí si předají
své zkušenosti a snad si i trošku odpočinou.

Všechny Vás srdečně zveme
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Vážení spoluobčané - starousedlíci i Vy noví, dovolujeme si Vás pozvat na tradiční Babské hody, které
se konají 6. října 2007
My, „baby“, se snažíme o zachování tradice. A protože mnozí z Vás zatím neví, jak tyto hody probíhají,
dovolujeme si Vám stručně popsat jejich průběh.
V sobotu dopoledne Vás přijdeme osobně pozvat na odpolední krojovaný průvod a večerní tancovačku 
s programem a bohatou tombolou. Nabídneme Vám stárkami upečené koláče, víno a rozmarýny.Ve dvě 
hodiny odpoledne před sokolovnou nám starosta obce předá hodové právo a tím převezmeme vládu nad
obcí. Potom následuje krojovaný průvod obcí. 
V půl deváté večer zahájí stárky hodovou zábavu slavnostním nástupem kolem májky. Během večera na
Vás čeká překvapení a bohatá tombola.
Do kroje se oblékáme jedenkrát do roka hlavně kvůli Vám a pro zachování kulturních tradic v naší obci.
Přijďte nás podpořit a dobře se pobavit. Těšíme se na hojnou účast. 

Vaše „baby“

Ty ženy, kterým se naše hodové veselí v minulých letech líbilo a chtějí se k nám přidat, ať přijdou mezi nás.

Scházíme se každý pátek ve 20 hodin na sokolovně.

V červenci 2007 vznikla výtvarná DÍLNA Marta.
Budeme pro Vás pořádat kurzy a setkání zabýva-
jící se rukodělnými pracemi z oblasti tradičních
řemesel i nově vznikajících technik. 
Na sobotu 22. září 2007 jsme pro Vás připravili
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Od 10.00 do
15.00 hodin si můžete prohlédnout dílnu a ukázky
různých technik. Srdečně Vás zveme  a těšíme se
na Vás.

Za kolektiv DÍLNY MARTA Marta Husáková

Sokolnice
Václava Haňky 513
Marta Husáková
marta@dilnamarta.cz
777 275 704
www.dilnamarta.cz Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na „Čaj 

o paté“, setkání rodiných příslušníků, kteří pečují 
o člověka trpícího demencí. Setkání se koná vždy 
v sídle Diakonie na Hrnčířské 27 od 17.00 hod.
Termíny setkání v II. pololetí roku 2007: 11. červen-
ce, 15. srpna, 19. září (hosté: M. a E. Erdingerovi),
10. října, 14. listopadu, 12. prosince.

Na setkání se těší pracovníci Diakonie ČCE

Veškeré informace o svépomocné skupině i o dalších
službách pro uživatele a rodiny na poradenské lince
549 242 279 Po–Pá 8–16 hod.


