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VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ZÁŘÍ 2009ZDARMA

Hody pánů ze Sokolnic

V sobotu 3. října 2009 jsme byli v Sokolnicích
svědky přímo historické události. Hodové právo
převzali do svých 
rukou od starosty obce
sokolničtí stárci a za-
čaly první sokolnické
Chlapské hody. Již
z názvu  této výjimeč-
né akce, pořádané TJ
Sokol Sokolnice, je
zřejmé, že tyto hody
proběhly tentokrát vý-
hradně v pánské režii. 
V sobotu ráno se sešlo
před sokolovnou té-
měř třicet krojovaných
stárků. Někteří z nich přišli pozvat na hody třeba

právě Vás. Již samotné zvaní proběhlo netradičně.
K občerstvení nabízeli stárci výborné klobásky

a kromě vína došlo
i na slivovici. Odpo-
ledne prošel obcí 
za doprovodu kapely
Podboranka krojova-
ný průvod. Večer se
pak všichni výborně
pobavili v sokolovně
na hodové zábavě. 
Můžeme jen doufat,
že našim mužům vy-
drží jejich aktivita
i nadále a letošní
Chlapské hody nebu-

dou rozhodně poslední.
Jan Černý

Poděkování školní jídelně
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Mileně Krpenské, vedoucí školní jídelny, a celému jejímu kolektivu

za možnost stravování ve školní jídelně i pro naše děti, které mají bezlepkovou dietu. Věřím, že není 
jednoduché připravovat dietní jídlo v provozu školní jídelny. Kromě ochoty a snahy pomoci to určitě vyžaduje

i odvahu a chuť řešit problémy nad rámec pracovních povinností. Je to hlavně pomoc pro naše děti, 
aby se mohly zapojovat do všech aktivit jako ostatní. Děkujeme Vám

Martin a Andrea Kroupovi
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Veřejné zasedání. V úterý 22. září 2009 se v ka-
várně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné 
zasedání zastupitelstva. Zastupitelé projednali tyto
body: 
1. Schválení textu darovací smlouvy. Obec obdr-

žela dne 16. 6. 2009 od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) darova-
cí smlouvu na pozemek p. č. 85/3 (mezi Husarem
a MŠ). Darovací smlouva obsahuje i sankce pro-
ti obci v případě, že by obec v době kratší než 
10 let pozemek využila komerčně, obec tam mu-
sí postavit dětské hřiště a toto hřiště tam musí
být nejméně 10 let od data kolaudace. Obec kaž-
doročně musí písemně potvrzovat splnění těchto
požadavků. Rada vyslovila souhlas s tímto tex-
tem, ale ÚZSVM požaduje i souhlas zastupitel-
stva. Zastupitelé text také schválili.

2. Výkupy pozemků v areálu bývalých kasáren.
Vojsko převedlo obci Sokolnice bývalý vojenský
areál pod Mohylou míru a v trati Předky. Ani
v jednom areálu však nejsou vypořádány všech-
ny vlastnické vztahy k pozemkům. V majetku
vojska zůstaly ještě čtyři pozemky v bývalých
kasárnách Předky a další pozemky v areálu 
kasáren pod Mohylou míru. Vojsko nám již ne-
bude pozemky předávat bezúplatně. Zastupitelé
schválili postupný výkup těchto pozemků podle
finančních možností obce. 

3. Žádost o bezúplatný převod pozemku. V bý-
valém vojenském reálu pod Mohylou míru je
i pozemek ve vlastnictví státu, zastoupeném
Úřadem pro zastupování státu ve věcech ma- 
jetkových. Protože se jedná o pozemek pod ko-
munikací, může jej obec získat bezúplatným
převodem. Zastupitelstvo vyslovilo souhlas
s bezúplatným převzetím. 

4. Darování pozemku. Vojsko předloni převedlo
obci Sokolnice bývalý vojenský areál pod
Mohylou míru, včetně většiny pozemků. Při
tomto převodu však byl obci omylem převeden
i pozemek, jehož část měla zůstat v majetku voj-
ska. Tuto část o výměře 45 m2 zastupitelé schvá-
lili vrátit (bezúplatně darovat) vojsku. 

5. Prodej části pozemku p. č. 441 v k. ú. Sokol-
nice. Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku 
p. č. 441 v ulici U Cihelny v k. ú. Sokolnice.
Pozemek je zahrada před domem žadatelů a jed-

ná se o jediný přístup k jejich domu.
Zastupitelstvo schválilo prodej části tohoto po-
zemku (cca asi 360 m2) za cenu 1 000,–/m2. 

6. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí
Region Cezava (DSO) za rok 2008. Obce
i dobrovolné svazky obcí musí ve stanoveném
termínu schvalovat svoje závěrečné účty za 
uplynulý rok. U DSO navíc zákon stanoví, před-
kládat zastupitelstvům členských obcí závěreč-
ný účet svazku, a to po jeho schválení. Obec
Sokolnice je členem DSO Region Cezava, a pro-
to byl předložen závěrečný účet DSO Region
Cezava za rok 2008 zastupitelstvu, které jej 
vzalo na vědomí. 

7. Zřizovací listina základní a mateřské školy.
V dubnu nabyla účinnosti novela zákona, která
přináší zásadní změny ve vztazích mezi zřizova-
telem (obcí) a příspěvkovou organizací. Na tuto
novelu reagovala rada obce, která na začátku
dubna 2009 schválila usnesením vymezení ma-
jetku, který nabývá příspěvková organizace pro
svého zřizovatele. Současně je povinností zřizo-
vatele do 6-ti měsíců tuto problematiku kom-
plexně upravit v nové zřizovací listině. Proto 
byla vypracována nová zřizovací listina
Základní školy Sokolnice i Mateřské školy
Sokolnice a zastupitelé obě schválili.

8. Změna usnesení ZO. Zastupitelstvo schválilo
dne 11. 12. 2008 rozpočet obce Sokolnice na rok
2009, jehož součástí je i vztah ke zřízeným přís-
pěvkovým organizacím. Na základě dohody s ře-
ditelkou MŠ Sokolnice se část tohoto usnesení
ZO (která se týká MŠ Sokolnice) zruší a nahra-
dí se jiným textem. Důvodem pro snížení přís-
pěvku o 300 000,– je výrazný nárůst požadavků
na vícepráce při opravě školky, které už není
možné pokrýt z rozpočtu obce. Proto bylo do-
hodnuto snížit příspěvek o 300 tisíc a prozatím
nekupovat konvektomat v této hodnotě, ale rea-
lizovat všechny potřebné rozvody, tyto uhradit
z uvedených 300 tisíc a konvektomat koupit po-
zději. Současně s tímto návrhem zastupitelé
schválili i další technické úpravy (novou výši
výnosů z odpisů, objem účelově vázaných pro-
středků apod.).

9. Dohoda s PČR o spolupráci při zabezpečová-
ní místních záležitostí veřejného pořádku.

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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Obec obdržela dne 26. 8. 2009 návrh koordi-
nační dohody mezi naší obcí a Policií České 
republiky, která řeší spolupráci při zabezpečo-
vání místních záležitostí veřejného pořádku.
Zastupitelé návrh schválili.

10. Informativní zprávy. Na závěr zasedání sta-
rosta informoval, že stavba nového vodovodní-
ho přivaděče a vodovodu v ulici U Cihelny
a Kobylnická probíhá dle plánu a bude dokon-
čena pravděpodobně v měsíci říjnu 2009. Dále
poskytl informace o probíhající stavbě kabelo-
vých rozvodů nízkého napětí a nového veřejné-
ho osvětlení na ulici Masarykova, která bude
dokončena v letošním roce. Oprava „hrbaté“
silnice směrem k rozvodně by měla být hotova
do konce září a od 1. 10. 2009 tak bude sloužit
motoristům i s novou okružní křižovatkou. Na
začátku měsíce října bude také zahájena stavba
nového sběrného dvora odpadů v areálu býva-
lého cukrovaru (vedle garáží na Topolce) s před-
pokládaným termínem dokončení 15. 12. 2009.

Po skončení zasedání zastupitelstva se rozvinula
diskuse ohledně údržby chodníků v zimním období
v souvislosti se změnou zákona, která snímá odpo-
vědnost z majitelů přilehlých nemovitostí a nově ji
přenáší na majitele chodníků. Starosta obce odpo-
věděl, že v současné době není jasné, jak to obec
bude řešit, neboť existují různé právní názory jak
v uvedené věci postupovat. Chodníky byl zřízeny
proto, aby se po nich pohybovali chodci, a proto je
nutné hledat takové řešení, které zajistí bezpečný
pohyb chodců na chodníku. Nicméně je zřejmé, že
pokud by obec měla kompletně zajišťovat úklid
všech chodníků, není toho schopna ani po stránce
faktické ani finanční. Navíc přes zimu nezaměstna-

ní nesmí pracovat, takže je problém, kdo bude
chodníky uklízet. 

Projednání nové zastavovací studie. Rada obce
a zástupci společnosti BUILDING Centrum-HSV,
Demont Servis, Atelier Projektis a SÚ Sokolnice
projednali další variantu výstavby rodinných a by-
tových domů v areálu bývalého cukrovaru. Po ně-
kolikahodinové diskusi bylo rozhodnuto dopraco-
vat dvě možnosti výstavby – variantu rozvolněných
domů a variantu domů sestavených tak, že tvoří
vnitroblok. Součástí studie budou i vizualizace plá-
nované výstavby, aby návrhy bylo možné posoudit
co nejzodpovědněji. 

Žádost paní Hunkové. Rada obce projednala žá-
dost o byt, kterou si podala paní Valerie Hunková.
Obec vlastní jen jeden byt (služební byt na zdra-
votním středisku), který je však obsazen lékařem.
Proto nelze žádosti vyhovět. 

Žádost občanského sdružení Maverick.rescue.
Rada projednala jejich žádost o poskytnutí finanč-
ního příspěvku na organizaci mezinárodních závo-
dů automobilů Euro Cup 2009 na Mohylu míru ve
dnech 3. a 4. října 2009. Bohužel vhledem k eko-
nomické situaci obce nelze žádosti vyhovět. 

Rozpočet obce na rok 2009. Rada schválila har-
monogram přípravy rozpočtu obce na příští rok,
kdy finanční požadavky do rozpočtu obce Sokol-
nice na rok 2010 je nutné doručit v písemné formě
na OÚ Sokolnice nejpozději do pondělí 19. října
2009 do 17.00 hod. Na později dodané požadavky
již nebude množné brát zřetel. Tato informace je
zveřejněna na úřední desce i na www.sokolnice.cz
od 24. srpna 2009.   

Tisková zpráva SÚS JMK –  „Silnice II/418 do Sokolnic otevřena“

Od čtvrtečního rána dne 1. října 2009 bude uveden do tzv. předčasného užívání kompletně dokončený 
projekt „II/380 Sokolnice okružní křižovatka“ na silnici II/380 u odbočky do obce Sokolnice včetně úse-
ku silnice spojujícího tuto obec se silničním tahem II/380 Brno – Hodonín. Bude tak ukončena uzavírka
této silnice, která započala 29. června 2009 a vyvolala nutnost vedení dopravy přes obec Telnice. 
Nová okružní křižovatka řeší zásadním způsobem bezpečnost silničního provozu na dopravně významném
silničním tahu II/380 Brno – Čejč – Hodonín. Původní průsečná křižovatka s nevyhovujícím napojením
silnice do Sokolnic i příjezdu do přilehlé čerpací stanice byla místem častých dopravních nehod a její pa-
rametry byly předmětem kritiky nejen motoristů, ale i představitelů místních samospráv a policie. Nová
okružní křižovatka umožňuje nejen bezpečná odbočení, ale vytváří podmínky i pro zvýšení bezpečnosti
chodců u přilehlých autobusových zastávek.
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Stavba okružní křižovatky byla zahájena v jarních měsících letošního roku a její realizace byla časově roz-
vržena tak, aby postupná výstavba neomezila zásadním způsobem provoz na hlavním silničním tahu. Tato
stavba je jednou ze silničních staveb, které jsou zařazeny v Regionálním operačním programu (ROP)
NUTS 2. Jihovýchod, opatření 1.1. Rozvoj dopravní infrastruktury, které je zaměřeno na modernizaci 
silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji. Je předpoklad, že z celkových uznatelných nákladů projektu
ve výši 25,6 mil. Kč bude ze zdrojů EU poskytnuta dotace ve výši 85 %.
Dopravního omezení příjezdu do Sokolnic bylo využito k sanaci a opravě silničního úseku, vybudované-
ho v závěru roku 2006 v souvislosti se stavbou nového železničního podjezdu. Na tomto silničním úseku
se již počátkem roku 2007 projevily deformace nové vozovky a zjištění jejich příčin si vyžádalo celou řa-
du průzkumů a měření. Na jejich základě lze konstatovat, že snížení nivelety vozovky pod železničním
podjezdem, ale i další vlivy, vyvolaly neočekávanou změnu hydrologických poměrů v celé lokalitě. Hla-
dina podzemní vody se oproti průzkumům z roku 2005 zvýšila o 75 cm a zasáhla jak podkladní tak i hor-
ní vrstvy nové vozovky. Kolísání hladiny této nastoupené podzemní vody vyvolalo deformace zahloubené
silnice a bylo nutné v tomto silničním úseku omezit nejen rychlost, ale i upozornit řidiče na neočekávané
problémy vyvolané deformacemi na nové vozovce.
Po prvních průzkumech byly v roce 2008 provedeny pozorovací a čerpací vrty. Na základě zjištěných 
údajů a měření  bylo navrženo nové technické řešení sanace 250 m dlouhého deformovaného silničního 
úseku. V celém úseku stavby byl nově navržen odvodňovací a drenážní systém. Jeho základem jsou štěr-
kopískové piloty, které vytváří odvodňovací a zpevňovací rošt. Tento jímací systém je propojen podélný-
mi a příčnými drény s odvodněním do jímacích vrtů, které zajistí přečerpávání nadbytečné vody pomocí
kanalizace do místního potoka Dunávka. Tento odvodňovací systém je od konstrukčních vrstev oddělen
sanační vrstvou a geotextiliemi, které by měly eliminovat další případné deformace. 
Na tomto postupu se po vyhodnocení všech analýz shodli zástupci investora (Správy a údržby silnic JMK),
projektanta (VIAPONT Brno) i dodavatele (SKANSKA DS). Stavební práce byly zahájeny v první polo-
vině července 2009. Náklady této sanace jsou po vzájemné dohodě členěny mezi všechny subjekty.
Dodavatel zajistil v rámci záruky odstranění a opětovné položení všech konstrukčních vrstev vozovky, 
investor a projektant úhradu nákladů na vybudování nového odvodňovacího drenážního systému. Po vzá-
jemné dohodě byla stanovena záruční doba na takto nově provedené práce na 3 roky.
Je nutné konstatovat, že analýzy a posudky zpracované odborníky z VÚT Brno a dalšími uznávanými 
hydrogeology hodnotí danou lokalitu z pohledu pohybu hladin podzemní vody jako vysoce nestabilní a za-
ložení vozovky ve snížené niveletě pod železniční nadjezdem jako velmi rizikové. Lze očekávat, že první
vážnou zkouškou stability celé stavby bude nastávající zimní období.

Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Během měsíce září byla zdárně dokončena rekonstrukce celé mateřské školy. Kapacita školky je tedy 
100 dětí. Nyní navštěvuje naši školu 87 dětí a dalších 13 nastoupí během prvních dní nového kalendář- 
ního roku.

V budově jsou 4 třídy nově vybaveny nábytkem, hračkami a učebními pomůckami.
Třídy Koťátka – pí uč. Jirgalová Zdena a Jahodová Hana

Motýlci – pí řed. Kuklová Jana a pí uč. Cábová Ivana
Kuřátka – pí uč. Brzobohatá Sylva a Fojtlová Marie
Sluníčka – pí uč. Fialová Jarmila a Kašparová Věra

O čistotu a pořádek nejen ve třídách, ale i v celé budově a jejím okolí se starají naše pečlivé paní školnice
Martyninková Kamila a Vymazalová Iveta.
A naše bříška naplňují dobrotami pí kuchařky Fialová Božena, Černá Věra a Tůmová Jaroslava pod vede-
ním pí vedoucí školní jídelny Krpenské Mileny.
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V uplynulých dnech nového školního roku využily naše děti pozvání starších kamarádů a zhlédly výstavu
nazdobených dýní a jiné podzimní zeleniny a přírodnin.

Podívali jsme se také na hranou pohádku, sehranou profesionálními herci „Krtek a kolo“.
Družstvo čtyř chlapců se zúčastnilo sportovních soutěží v Brně Pisárkách: Koníček Lukáš, Kyrián
Tobiáš, Šnajdr Daniel, Tenk Miloš.

Plánované akce v nejbližších dnech – kouzelník v MŠ, společné odpoledne dětí a rodičů – soutěže, 
hraní a také sladká odměna na podzimní školní zahradě pod názvem: „Popletená pohádka aneb draci 
vysvobozují princezny“.

Od října mohou předškolní děti navštěvovat v MŠ kroužek anglického jazyka a dramatický kroužek, 
ve kterých si rozšíří své znalosti a mohou projevit i své skryté vlohy a nadání.

Tímto vás také srdečně zvou nejen děti, ale i zaměstnanci MŠ na Den otevřených dveří nově opravené
a rekonstruované školky u příležitosti 30. výročí založení MŠ.
Na programu bude slavnostní zahájení panem starostou, krátký program starších dětí a prodejní 
výstavka drobné keramiky, sladkých výrobků k Mikuláši, vkusných obrázků a jiných drobných dárků pro
radost a potěšení svých blízkých. Nebude chybět ani občerstvení a možnost prohlídky celé budovy MŠ
a nové jídelny s kuchyní.

Přijďte se podívat na Den otevřených dveří, který se bude konat ve druhé polovině listopadu.
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Nejvíce v září září

záhony s jiřinami.

Opilý zrak přechází

na stále nové barvy,

na škálu, kterou hýří

úhledné květy jiřin.

V zářijovém čase

si pozornosti nejvíce

žádají vinice.

Plod révy a lidské práce

modrá se a zlátne.

V jeho tuhé slupce

se zabydlilo slunce.

Svou energii vydá

v pohárku lahodného vína.

Řehoř Veliký.

První mnich

na Petrově stolci,

sluha služebníků Božích.

Mariino narození

lid slaví poutěmi.

Vranov. Žarošice.

Světelná procesí.

Krojová směsice.

Tisíce zpovědí.

Pro brilantnost svých úvah

dostal biskup Jan

titul Zlatoústý.

I lidem prostým

umně vysvětloval

taje Božího slova.

Povýšit kříž znamená

povýšit lásku nade vše.

Skrze kříž nebe, země Pán

každého k lásce zve.

Že v bolesti je skrytá síla,

i když se srdce zachvěje,

Maria cele pochopila

a nevzdala se naděje.

Porozuměla i Ludmila

odkazu kříže Kristova.

Její křesťanská výchova

životně ovlivnila

vnuka a budoucího vládce,

ač sama končí na oprátce.

Jedenadvacátého září

svůj svátek slaví

apoštol evangelista Matouš.

Do starých židovských tradic

uvádí nás jeho spis

začínající Nový zákon.

Svatého Vincence z Pauly

nejvíce uctívají

lazaristé a vincentky,

bratři a sestry,

jež mu vděčí

za svůj vznik.

Trpícím a chudým

se věnují dodnes,

rovněž misiím na venkově

a kněžské výchově.

Celý národ má rád

knížete Václava,

svého hlavního patrona.

Myslbekova socha

je českou sochou Svobody.

V těžkých údobích

lid kolem ní se sjednocoval

a udělá to vždycky znova.

Tak silný je duchovní odkaz,

celé tisíciletí trvající,

tak pevné jsou duchovní odkazy,

celé tisíciletí trvající,

tak pevná jsou duchovní pouta

s jeho moudrou vládou 

i mučednictvím.

Svatováclavský chorál

nejnároděnjší písní:

„Nedej zahynouti

nám, ni budoucím!“

Ze světa hrdinů víry

nás na chvíli

vytrhne svátek archandělů.

V jejich existenci

smíme mít důvěru,

že v našem lidském údělu

už jsme provázeni těmi,

kteří již vše vědí

o nových nebesích i nové zemi.

Poslední den připomíná

slavného učence Jeronýma.

Věnoval se překladům Písma

z originálů do latiny.

Z dlouhé celoživotní dřiny

mnohé generace žily,

když moudrost slova Božího

uváděly v svůj život.

ZÁŘÍ

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA

V loňském školním roce žáci 6. třídy přihlásili naši školu do projektu „Ukliďme si svět“. Hlavním ini-
ciátorem byl Michal Zach. Jednalo se již o druhý ročník tohoto projektu, který pořádá firma Elektrowin. 

V rámci této akce žáci 6. ročníku vyhlásili sběr elektrospotřebičů (ledniček, praček, rádií...), který se
konal v dubnu 2009. Žáci touto formou oslavili „Den Země“. 

Cituji z dopisu, zaslaného firmou Elektrowin: „Jsme velice rádi, že se Vaše škola aktivně zapojila do
našeho projektu a svým přístupem přispěla k upevnění pozitivního přístupu žáků k ochraně přírody... Vaše
ZŠ Sokolnice ve 2. ročníku projektu obsadila 13. místo v republice“.

Vzhledem i k dalším ekologickým aktivitám na naší škole (sběr starého papíru, třídění odpadu ve tří-
dách a aktivní účast na ekoolympiádě) doufám, že nám vyrůstá mládež, která bude přistupovat ke své 
planetě zodpovědně a bude chránit její čistotu a zdraví. Přeji našim žákům úspěchy v dalších podobných
projektech a slibuji velkou podporu ze strany učitelů i vedení školy.

Jana Pátková

Ekologie očima dětí
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Drazí spoluobčané,

dovolte mi, abych se s Vámi podělila o silný zážitek z návštěvy Svatého Otce, papeže Benedikta XVI., 
zde v Brně-Tuřanech. Jednalo se o jeho první návštěvu České republiky a o vůbec první papežskou 
návštěvu Brna v historii. 

Z naší obce se k brněnskému letišti vypravilo na osmdesát lidí, někteří mladí v krojích. Část farníků šla
pěšky od kapličky na návsi spolu s telnickými farníky a posléze i kobylnickými. Na brněnském letišti če-
kal na příchozí program v podobě cimbálové muziky Hradišťan, svědectví manželů Levíčkových z Brna,
úvaha režiséra Jiřího Stracha o naději a další. Papež přiletěl speciálem Alitalia krátce po deváté hodině do-
polední. Na letišti ho vítal prezident republiky s chotí a také vybrané páry krojovaných z celé jižní Moravy.
Papež se v papamobilu přesunul směrem k bohoslužebnému prostoru a zdravil se s věřícími. Krátce si po-
byl v papežském stanu a následně začala slavnostní bohoslužba, která byla sloužena v jazyce latinském.
Kázání papež začal v češtině: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás občerstvím.“
(Mt 11,28). Na pódiu ve skleněné vitríně byla umístěna socha Matky Boží Tuřanské, nazývané také
„Matka Boží v trní“. Mše svaté se zúčastnilo na 120 tisíc poutníků. Při brněnské mši svaté i při dalších
krocích papežské návštěvy mě zaujala papežova pokora, soustředěnost, hloubka a zájem o dění v naší, 
poněkud ateistické, republice. Během celé svojí návštěvy papež zdůrazňoval důležitost hledání pravdy, 
dále návrat k tradičním hodnotám, potřebu zdravých rodin. 

DUCHOVNÍ  OKÉNKO

Dne 22. 9. 2009 proběhl v naší škole již 3. ročník soutěže v nejnápaditějším vyřezávání dýní. Zúčastnilo
se jí 59 žáků od 1. do 9. třídy. Akce byla pořádána paní učitelkou Helgou Finkovou za vydatné pomoci 
vedení školy, všech vyučujících i mnohých rodičů, kterým tímto děkujeme.

Letošní ročník byl obzvláště povedený. 
Žáci vytvořili opravdové „dýňové skvosty“.
Byly k vidění dýně malé, velké i obří, 
s pokrývkami hlavy či brýlemi, ve tvaru
kaktusu, úhoře, hamburgeru, pirátské lodi či
nejrozmanitějších strašáků. Vítězem byl
vlastně každý, kdo se k našim dýňohrátkám
připojil. Přesto jsme uspořádali hlasování
o nejkrásnější nápad. Hlasovali žáci i učite-
lé základní školy a děti ze školky mateřské.

1. místo obsadila želva od Evy Klanicové 
z 9. třídy

2. místo patří miminu od Dominika 
Hotového ze 6. třídy

3. místo připadlo čarodějnici od Anety 
Fryčové a Katky Kotoučkové z 8. třídy

Hned za nimi se umístil Pavel Mikliš z 1. třídy se svým netopýrem.

Všechny dýně byly vystaveny na trávníku před školou, kde je obdivovali kolemjdoucí, kteří se 
přesvědčili, jak máme šikovné a kreativní žáky. Ve večerních hodinách pak rozsvícené dýně lákaly 
k procházce celé rodiny.

Helga Finková

Dýňohrátky 2009
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HASIČI

Návštěva papeže z pohledu hasičů

Jsem též velmi povzbuzena papežovou návštěvou Vladislavského sálu Pražského hradu, která proběhla
ještě téhož dne jako bohoslužba v Brně, tedy 27. 9. 2009, kde se Benedikt XVI. setkal s představiteli čes-
kých a moravských univerzit, s profesory i studenty. Nejen jim papež zdůraznil svobodu užívání rozumu
a hledání pravdy. Povzbudil studenty, aby do všeho, co dělají, vložili ideály a velkorysost mladých lidí.
„Vzdělávání není pouhým hromaděním vědomostí, ale je chápáno jako paideia, lidská formace v bohatství
intelektuální tradice směřující k ctnostnému životu.“ 

V pondělí 28. září 2009 papež sloužil mši svatou pro mladé ve Staré Boleslavi, v městě smrti patrona
českého národa, svatého Václava. Zde papež podtrhl osobnost svatého Václava, stavěl ji do kontrastu s to-
talitními vládci 20. století. „Historická zkušenost ukazuje, k jakým absurditám člověk dospěje, když vy-
loučí Boha z horizontu svých rozhodnutí a svého jednání.“ 

PharmDr. Jiřina Chudáčková

Při posledním víkendu v září byl na návštěvě
v Brně papež Benedikt XVI. Na tuřanském letišti
v neděli odsloužil mši pro mnoho poutníků z něko-
lika zemí. Tato návštěva uvedla většinu hasičských
jednotek v okolí do stavu pohotovosti.
Jednou jednotkou z mnoha jsme byli i my, hasiči 
ze Sokolnic. Příprava na tuto akci nám probíhala
již týden před samotnou návštěvou, a to školením
a rozdělením práce na přidělených místech.
Pohotovost nám začala již v sobotu v odpoledních
hodinách a povoláni jsme byli v sobotu navečer.
Celá naše služba probíhala až do nedělních odpo-
ledních hodin. 
Původním místem naší služby byla dálnice D1, kte-
rá byla tou dobou již uzavřena a přichystána jako
parkoviště pro návštěvníky. Byli jsme zde přiděle-
ni na pomoc policii ČR při organizaci parkování, 
osvětlení stanoviště policie a nájezdu do prostorů
parkoviště a také jako požární hlídka, kdyby nasta-
ly jakékoli komplikace s technikou zaparkovanou
na přiděleném úseku D1. Služba na dálnici započa-
la dopravní nehodou, kterou dostali k řešení naši
profesionální kolegové. Přestože jsme měli začátek
služby klidný, s průběhem noci a hlavně v ranních
hodinách práce s přijíždějícími autobusy přibývalo
a začalo být jasné, že jí ubude až po skončení celé
akce. Ještě v průběhu noci bylo několik z nás pře-
veleno přímo na letiště v Tuřanech. I tato služba
byla velmi náročná. Po rychlém školení a přidělení
sektoru jsme očekávali nápor návštěvníků. Tento

nápor začal být velmi značný v brzkých ranních
hodinách a opadl až těsně před plánovanou mší.
Dalším náročným bodem byl odchod návštěvníků
z letiště. Protože jejich příchod zabral přibližně 
4 hodiny, tak jejich odchod byl o mnoho náročněj-
ší a zabral o něco více času. V každém ze sektorů
bylo průměrně 5 000 lidí, které mělo na starost 
několik zdravotníků, hasičů, příslušníků armády
ČR a pořadatelů. V sektoru jsme sloužili hlavně 
jako pomoc pro zraněné a dehydrované návštěvní-
ky, kteří museli být dopraveni k lékařské pomoci.
Naše služba na letišti skončila s odchodem posled-
ního návštěvníka sektoru. Pro naši jednotku na D1
však stále pokračovala, bylo nutné pomoci ztrace-
ným návštěvníkům při hledání příslušných autobu-
sů a také zajistit, aby nevznikaly nebezpečné situa-
ce mezi odjíždějícími autobusy a lidmi, kteří svůj
autobus stále hledali.
Po ukončení akce byla většina hasičů odvolána 
ke štábním stanům, kde čekali na další pokyny
svých velitelů. Při pohlednu na znavené a vyčerpa-
né kamarády musím všem uznat obdiv, protože ta-
to služba byla jednou z nejnáročnějších, jakou jsme
mohli podstoupit. Jediným naším přáním těsně po
skončení akce bylo, aby další návštěva tak vý-
znamné osoby a takového rozsahu přišla až za vel-
mi dlouhý čas. Tato akce prověřila spolupráci mezi
všemi složkami  IZS a armádou ČR.

PH

Práce na PC – www.internetjob.cz/kov
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Upozornění: při tomto sběru se NEBUDOU odebírat televizory, 
ledničky a pneumatiky!!!

Sběr a přeprava nebezpečného odpadu bude prováděn 
speciálně upraveným vozidlem typu RENAULT, v souladu s předpisy ADR.

Datum místo hodina

29. října 2009 u školy

u sýpky

křižovatka Tuřanská x Na Padělkách

16.10–16.30

16.35–16.55

17.00–17.20

29. října 2009

29. října 2009

POZOR!

Obecní úřad Sokolnice ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s.
pro Vás zajistí

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU!

PROČ?
Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů

ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin.

Proto jej musíme sbírat  odděleně a potom odborně odstraňovat.

Co to je nebezpečný odpad?
Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, 

barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, 

desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, laky, ale také zaolejované hadry, nádoby 

se zbytky chemikálií, apod.

Nebezpečné odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem a odváženy z následujících
míst v obci podle tohoto časového harmonogramu:
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U p o z o r n ě n í   o b č a n ů m   !

*****************************************************

Obecní úřad upozorňuje občany, že v sobotu 24. října 2009
budou od 8.00 do 12.00 hodin přistaveny kontejnery 

na velkoobjemový odpad. 

Do žádného z kontejnerů se nesmí ukládat papír, plasty, kovové 

materiály a odpad, který má nebezpečné vlastnosti! 

Trávu je možné ukládat každé pondělí 

do kontejneru na dvoře obecního úřadu!

M í s t a   p ř í s t a v b y:

Křižovatka ulic Kaštanová – Krakovská obsah 10 m3

Na náměstí Zbyňka Fialy obsah 10 m3

Ulice U Rybníka obsah 20 m3

U Sýpky obsah 20 m3

U zdravotního střediska obsah 20 m3

Před sokolovnou obsah 20 m3

Na Skalce obsah 20 m3

U křížku na Předkách obsah 20 m3

Na dodržování uvedených podmínek budou dohlížet 

pracovníci obecního úřadu. 

Žádáme občany, aby se řídili jejich příkazy.
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RELAXAČNÍ CENTRUM

Lenka Weissová
Telefon: 608 871 593
Pod Stráží 490, budova Hasičské zbrojnice
Sokolnice

NOVINKA
MASÁŽE KOJENCŮ

Individuální výuka kojeneckých masáží.
Víkendové kurzy v termínech 10. 10. 2009 a 31. 10. 2009

Bližší informace na telefonu 608 871 593

Kovárna byla součástí vrchnostenského dvora, který je připomínán již v roce 1377. Současnou podobu
vtiskla kovárně přestavba z roku 1714. Kovárna má vzhled přízemní čtyřkřídlé budovy ve slohu venkov-
ského baroka s předsíní a zahrádkou. V objektu jsou instalovány expozice kovářství a kolářství s přísluš-
ným venkovským interiérem. Těžiště expozice tvoří kovářská dílna, odpovídající svým vybavením 
a uspořádáním druhé polovině 19. století. Tvoří ji dvouohnišťová výheň s dvěma původními měchy a ši-
rokým otevřeným komínem, kovadlinou a kovářským ponkem. Interiér doplňuje kovářské nářadí. V hos-
podářských budovách jsou instalovány ukázky velkých kusů kovářské práce, bran, pluhů, a částí zeměděl-
ských povozů a drobné výrobky kovářů. Technologie kovářského řemesla je prezentována základní 
kovářskou prací – výrobou kola. Je zajímavé vidět kováře při práci, vidět jejich um a šikovnost, prostě 
fortel. Závěr expozice představuje upravené kovářovo obydlí zařízené dobovým nábytkem, nádobím a dal-
šími domácími pomůckami. V roce 1790 získal kovárnu kovář Langášek a v majetku Langáškovy rodiny 
byla až do roku1968.
Od padesátých let po rok 1975 kovárnu obhospodařovalo JZD. Vroce1975 po opravách a rekonstrukci 
byla slavnostně otevřena pro veřejnost.

V kovárně působili postupně tito kováři: 
Martin Kovář 1700 V. Svobodník 1764 Josef Langášek 1790
Martin Milica 1701 Jan Košař 1768 Fr. Langášek 1856
Jiří Myslivec 1701 Josef Frisch 1772 Jos. Urbánek 1904
Matěj Kelnar 1718 Josef  Volf 1774 L. Urbánek 1922
Kristián Vrbka 1723 Václ. Novotný 1778 Jan Kubeš 1934
Ondřej Toman 1736 Josef Šimandl 1787 V. Chaloupka 1951
Jos. Straskitl 1736 Karel Šimandl 1790

Před kovárnou je kovaná studna, je to ukázka umělecké kovářské práce. Také tam stojí dvě sochy, a to so-
cha sv. Gotharda a socha sv. Dominika (socha se psem).

Barokní kovárna v Těšanech, národní kulturní památka



V kovárně se konají různé kulturní akce: v roce 2009/2010

duben – velikonoční pomlázka

červenec – zpívání u kovárny

září – mladý těšanský kovář

listopad, prosinec – betlémy v kovárně

Otevírací doba:

duben, květen, říjen: soboty, neděle a svátky 

9–17 hodin, jindy na objednávku

červen – září: úterý – neděle, svátky 9–17 hodin

tel.: 544 248 713

Vstupné: základní Kč 50, snížené Kč 25

S O K O L N I C K Ý  Z P R AV O D A J
12 9/2009

SOKOLNICKÝ ZPRAVODAJ – vydává obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. Sokolnický zpra-
vodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.
Datum vydání 16. 10. 2009. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 10 je 30. 10. 2009. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou 
na níže uvedené adresy, na disketě nebo v papírové podobě členům komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje:
Butalová Zita zitab@seznam.cz Šustrová Jarmila jarma@volny.cz
Černý Jan jcmail@volny.cz Mifková Mirka Filip Debef filip@debef.cz

Čas letí jako bláznivý, nezastavím ho já, ani vy... Jestlipak někdo na pamětním snímku pozná někoho 
známého, nebo snad i blízkého, zdali někdo pozná to místo, kde
se tak usilovně budují lepší zítřky... Pak tedy vězte, že je to ost-
růvek na našem rybníku v roce1969, beze stromů na břehu,
ovšem s mohutnou lípou uprostřed. Byli to ale statní junáci, 
ti naši otcové a dědci, určitě poznáváte p. Brázdu, řečeného
Brzda, p. Tůmu, řečeného Kosa, jak jim ty lopaty sluší... Tehdy
byla položena betonová deska, na níž se odehrálo nespočet vý-
stav a akcí drobných chovatelů, odtančila se nejedna beseda na
hodech a jak šel čas, odkřepčily se různé variace na tanec při
diskotékách. A nutno
dodat, že mnohdy i za
krk napršelo. Ne že by

to zase tak moc vadilo, ale přeci jenom, sucho je sucho. Proto
jsme my, sokolničtí rybáři, letos vlastními silami zbudovali nad
touto betonovou plochou přístřešek, skromně nazvaný Pergola.
Mnozí z vás již o víkendech okusili chladivý stín a příjemné 
posezení v kousku přírody uprostřed obce a kdo ještě nepoznal,
ten je srdečně zván – přijďte pobejt... 

V. Žilka, kronikář SRS

PŘÍSTŘEŠEK NA OSTRŮVKU

RYBÁŘI


