
Sokolnický
zpravodaj

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ŘÍJEN 2009ZDARMA

POČÁTKY MATEŘSKÉ ŠKOLY 
V SOKOLNICÍCH

První Mateřská škola v Sokolnicích byla otevřena 13.září 1950, zapsáno zde bylo 28 dětí, učitelkou byla
Františka Klimešová z Chrlic, pěstounkou Marie Špondrová, uklízečkou Aloisie Trbolová, kuchařkou
Anna Volejníková. V roce 1954 se mateřská škola přestěhovala do bývalého ředitelského bytu Národní
školy. V roce 1958 se mateřská škola znovu stěhovala, nyní do zrekonstruovaného domu č. 48, kde zůstala
do doby, než byla postavena nová budova. Na „48“ byly dvě oddělení pro mladší a starší děti, počty dětí
postupně v letech střídavě kolísaly.

V 60. letech zde pracoval 
tento personál: 
ředitelka – Marie  Pospíšilová
učitelky – Marie Králová, Marie Te-
sařová,   Anna Kašingová, Marie Stři-
havková
školnice – Anna Dvořáková
kuchařky – Aloisie Králová, Marie
Dvořáková

V 70. letech zde pracoval 
tento personál:
ředitelka – Marie Králová
učitelky – Marie Střihavková, Anna
Kašingová, Miluše Šigutová, Marie
Fojtlová, Zdeňka Holubovská,  Eliška
Konečná, Jitka Sieglová
školnice – Anna Dvořáková, Hedvika
Fojtlová, Alžběta Zvolská

Koncem 60. let a během 70. let vy-
pukla epidemie spalniček, střídaly se
choroby: příušnice, zarděnky, spal-
ničky, spála časté byly katary dýcha-
cích cest.
V této době vzniklo i SRPŠ, pomáhalo
finančně i brigádnickými hodinami.
Z příspěvků SRPŠ byly zakoupeny dě-
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tem hračky k Vánocům nebo lístky do divadla.
Např. v letech 1971–1976 byl rozpočet MŠ
12.000 Kčs, za které bylo pořízeno povlečení na
lehátka, ručníky pro děti, hračky nebo uhlí, malo-
vání a nutné potřeby pro provoz.
Tehdejší MŠ spolupracovala se školní lékařkou,
zubním lékařem, se ZDŠ, s místním JZD a MNV.
Děti vystupovaly na veřejné oslavě MDŽ v místní
sokolovně, předvedly pásmo básniček, písniček,
tanečků babičkám v domově důchodců, přednášely nacvičené verše v rozhlasové relaci tehdejšího MNV
nebo jako kulturní vložka na členské schůzi JZD, kde členkám předaly vlastnoručně vyrobená přáníčka. 
Učitelky pro rodiče pořádaly Den otevřených dveří vždy v 15.30 hodin, kdy děti předvedly rozcvičku, zaz-
pívaly, zahrály pohybové hry.
V této době rodiče „museli odpracovat“ 10 hodin brigády (na jedno dítě), aby jejich dítě bylo přijato
do mateřské školy. Například prali ručníky, opravovali hračky, zařízení MŠ či vyráběli dekorace do
interiéru budovy.
V době letních prázdnin bývala MŠ uzavřena na jeden měsíc (což zůstalo dodnes), o prázdninách mohly
vodit své děti do školky pouze zaměstnané matky.

STAVBA  NOVÉ BUDOVY  MATEŘSKÉ ŠKOLY
V roce 1975 byla započata pod vedením Josefa Taly stavba  trojtřídní mateřské školy, neboť stávající „48“
nevyhovovala požadavkům mateřské školy, zároveň kapacitně nestačila a navíc tam byla zřízena školní jí-
delna pro žáky ZDŠ Sokolnice.
Rodiče a prarodiče tehdejších předškolních
dětí na stavbě odpracovali značný počet bri-
gádnických hodin a jejich zásluhou byla stavba
nové školičky začátkem roku 1979 zdárně do-
končena a slavnostně otevřena dne10. března
1979. Sešla se téměř celá vesnice, pozvání při-
jali zástupci tehdejších ONV, MNV, složky
NF, SRPŠ a další.
Součástí MŠ byla velká školní kuchyně, která
vařila jak pro děti z mateřské školy (počet přes
90 dětí), tak pro žáky ZDŠ – jim se obědy do-
vážely až do roku 1994 na „48“. Celkem se va-
řilo 260 obědů a školní jídelna byla k mateřské
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škole připojena (administrativně), dříve byla pod
ZDŠ.
Zaměstnanci MŠ v letech 1979 – 1980:
ředitelka – Marie Králová
učitelky – Marie Střihavková, Marie Fojtlová, Danuše
Grmelová, Jarmila Ryšavá, Zdeňka Jirgalová,Věra Er-
benová, Hana Salajková, Marie Šmerdová, Anna Ka-
šingová,  Lenka Tylšarová, Marie Šigutová, Anežka
Pěčková
školnice –  Hedvika Fojtlová, Marie Šteflová
uklízečky – Františka Urbánková, p. Sekaninová, 
p. Benczová, p. Konečná, Alena Klimešová, Alice
Kolčavová
vedoucí školního stravování – Anna Pauluková,
Anežka Hradová, Libuše Klosová
kuchařky – Aloisie Králová, Ludmila Rozhonová,
Helena Mikulášková, Marie Kratochvílová, Marie Fri-
cová, Marie Lukášová, Božena Fialová
topič – Arnošt Reich

V tomto období byl rozpočet asi 40.000 Kčs MNV
stanoven na tři třídy, SRPŠ přispívalo na hračky, po-
můcky, sladkosti k MDD, zájezdy do divadel.
MDŽ a další významné svátky a výročí děti společně
se žáky ZDŠ slavily v místní sokolovně, děti společně
s učitelkami se těchto oslav účastnily formou pásem
básní, písní, tanečků.
Pokud nemohla MŠ přijmout všechny děti, přednost měly děti zaměstnaných maminek. 

PROVOZ  NOVÉ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY
Každý školní rok se zahajoval v místní sokolovně společně se ZDŠ za účasti veřejnosti, zástupců MNV
a patronátních závodů, po slavnostním projevu ministra školství se děti z MŠ přesunuly do budovy mateř-
ské školy, kde probíhal běžný provoz.
Do MŠ byly poprvé přijímány i děti mladší tří let, počty dětí se pohybovaly kolem 90 (asi 30 dětí v jedné
třídě), což bylo na tehdejší dobu dle platné legislativy v pořádku, ale individuální přístup k dětem byl mi-
nimální. 



S O K O L N I C K Ý  Z P R AV O D A J
4 10/2009

Děti byly ve třídách rozděleny podle
věku: 3-4leté, 4-5 leté a 5-6 leté.
V 80. letech rodiče zhotovili dětem na
zahradě 7 průlezek (náklady jedné byly
asi 1.700 Kčs), byla dokončena pláno-
vaná výsadba zeleně na školní zahradě,
byla zřízena logopedická pracovna pro
pro děti s vadou řeči, jež napravovala
učitelka Fojtlová. V polovině 80. let se
stával tradicí první den školního roku
Dnem otevřených dveří – rodiče
s dětmi přicházeli do tříd (do té doby se
nemohlo z hygienických důvodů), se-
znamovali se s prostředím třídy, s umís-
těním hraček...
Oslavy – děti pravidelně navštěvovaly
místní kasárna, tradicí se staly vánoční
besídky a besídky k MDŽ, škola se
účastnila významných svátků a výročí,
velkou slávou pro děti bývala oslava MDD nebo ukončení školného roku (soutěže, odměny, překvapení).
Postupem let se veřejných oslav děti účastnily se svými rodiči bez zvláštní organizovanosti.
V 90. letech se cílem pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství stává rozvoj každého dítěte,
předcházení emočním stresům, vytváření útulného klima a psychické i tělesné pohody. Prioritou se stává
volnost při výchově dítěte. 90. léta byla ve znamení častých legislativních změn, nastávají úsporná opatření
týkající se mzdových i provozních prostředků, propočítávají se počty dětí – to vše vede ke snižování počtu
zaměstnanců.
Rozpočet školy v těchto letech byl zhruba 50.000 – 55.000 Kčs (pro potřeby školy), spotřebu energií hra-
dil tehdejší Obecní úřad, objevují se první sponzoři z řad rodičů – darují hračky, výtvarný materiál.
Dětská lékařka MUDr. Jonasová a zubní lékařka MUDr. Šťastná prováděly preventivní péči, systematicky
a pravidelně sledovaly zdravotní stav dětí, hygienu prostředí a složení jídelníčku.
Září 1991 až srpen 1993 jsme propůjčovali jedno oddělení MŠ dvěma třídám ZŠ Sokolnice, jejíž budova
byla v částečné rekonstrukci. Od září 1995 byla v polovině tohoto oddělení zřízena školní jídelna pro žáky
ZŠ a ve druhé polovině fungovala dopolední třída MŠ, později zase jedna třída ZŠ.
Ve školním roce 1993/94 se kvalita vody ve studni zhoršila tak, že nebyla použitelná ani po převa-
ření, místní vojenská posádka každodenně vodu dovážela v cisterně, místní vodovod byl právě ve
výstavbě. 
V dalším školním roce 1994/95 byl do budovy mateřské školy zaveden plyn.
Ve školním roce 1996/97 byla kapacita MŠ 65 dětí, deseti žádostem o přijetí nemohlo být vyhověno. Situ-
ace se tenkrát řešila po dohodě s Obcí střídavou docházkou dětí, jejichž maminky byly na mateřské dovo-
lené s druhým dítětem.
Zájmové aktivity – začali jsme jezdit do plaveckého bazénu Blučina, navázali jsme spolupráci s logoped-
kou, která prováděla odborné vyšetření (návštěvy probíhaly u ní na klinice a rodiče si je museli hradit),
navštěvovali jsme divadla loutková, hraná, kouzelnická představení, tradicí se stal dětský karneval s pohoš-
těním za účasti rodičů.

Zaměstnanci MŠ od září 1981 do prosince 1997:
ředitelka – Marie Střihavková
učitelky – Marie Králová, Marie Fojtlová, Zdeňka Jirgalová, Hana Rozkydalová, Zlatuše Křivánková,
Anežka Pěčková, Lenka Orságová (Pospíšilová), Irena Krupicová, Jana Novotná, Sylva Brzobohatá, Jiřina
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Teterová, Lenka Haluzová, Ivana Viceníková, Marcela Zemková, Simona Jahodová, Kateřina Lízalová,
Ludmila Fricová, Ilona Hrdličková, Miluše Drdová, Jana Jamborová, Dagmara Kašparová, Irena Jurková,
Radka Bernardová, Ludmila Zalabová, Anna Nečasová, Eva Blaňárová, Markéta Brázdová
školnice – Marie Šteflová, Hedvika Fojtlová
uklízečky – Alice Kolčavová, Gabriela Verčinská, Irena Zejdová, Irena Klimešová, Květa Kosečková,
Alena Hrušková
vedoucí stravování – Ludmila Klosová, Drahomíra Michalcová, Marta Krajíčková, Jana Stránská, 
Dagmara Kašparová, Miluše Drdová, Ilona Popelková
kuchařky – Ludmila Rozhonová, Helena Mikulášková, Božena Fialová, Věra Černá, Eva Páralová,
Ilona Kochlíková
topiči – Jaromír Fric, Karel Zavadil, Anna Divácká, Milan Konečný

VEŠKERÉ INFORMACE BYLY ČERPÁNY Z KRONIK MATEŘSKÉ ŠKOLY. 
TÍMTO SE OMLOUVÁME VŠEM ZAMĚSTNANCŮM, KTEŘÍ KDY PŮSOBILI 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE  V SOKOLNICÍCH, A NEJSOU UVEDENI V SEZNAMECH.

Děkujeme za pochopení

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  ZA  POSLEDNÍ  OBDOBÍ
Od září 1995 do konce června 2006 byla v polovině jednoho MŠ oddělení zřízena školní jídelna pro žáky
ZŠ a ve druhé polovině fungovala dopolední třída MŠ.
Populace značně poklesla od roku 1996, naše MŠ se stala pouze dvoutřídní, časem dokonce 1,5 třídní – to
vedlo je k snižování stavu zaměstnanců.
Podařila se nám navázat spolupráce s logopedickou lékařkou, jejíž činnost byla bezplatná. Spolupráce se
rozvinula i se Speciálně pedagogickým centrem v Brně, ne-
boť jsme ve školním roce 1999/2000 integrovali postiže-
ného chlapečka. V tomtéž školním roce se konal XIII. vše-
sokolský slet, na kterém se účastnily naše děti se skladbou
„Myšky“, rodiče se skladbou „Rodiče a děti“ a tři učitelky
ve skladbě „Bolero“.
Pokračovali jsme v plaveckém výcviku v Blučině, s níž
máme smlouvu dodnes. Začali jsme spolupracovat s místní
knihovnou, kdy si děti for-
mou návštěv začaly vytvářet
vztah ke knihám.
Postupem let jsme více za-
čali začleňovat rodiče do
dění mateřské školy – pořá-
dáme různá odpoledne s ro-
diči, výtvarné dílničky, be-
sídky, pohybové hry
a oslavy, o kterých se pravi-
delně dovídáte ve článcích
zpravodaje. Rodiče mají
možnost jakýmkoli způso-
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bem se zapojit do příprav akcí, pomáhají
nám materiálně a mnozí i finančně. Za to
jim patří VELKÝ  DÍK:
Od ledna 2003 přecházela veškerá školní
zařízení do právní subjektivity – zname-
nalo to více administrativních povinností
pro všechny zaměstnance, vyjednávání
s úřady, zajištění si své vlastní účetní. Ře-
ditelka se tak stala zaměstnavatelem  pe-
dagogických a provozních zaměstnanců.
Předtím nás řídil Školský úřad Brno-ven-
kov.
Rozpočet dostáváme od Obce Sokolnice
značně vyšší, než tomu bylo v minulých
letech. Za poslední roky se rozpočet pohy-
buje kolem 1.500.000 Kč (z těchto financi
hradíme provoz MŠ včetně pořízení nábytku, hraček, pomůcek, plynu, elektřiny, vody, revizí, pojištění,
oprav,....).
Od školního roku 2002/03 jsme pojmenovali jednotlivé třídy „koťátka“ a „motýlci“, od roku 2007 ještě
„sluníčka“. Do mateřského školství začal postupně pronikat trend smíšených tříd – i my jsme děti rozdělili
do tří tříd ve věku od 3 do 6 let, má to výhodu v tom, že spolu mohou být v jedné třídě sourozenci nebo ka-
marádi. Hlavními myšlenkami předškolního vzdělávání je nyní dítě šťastné a spokojené, s přiměřenými vě-
domostmi a dovednostmi, s osvojenými společenskými postoji a hodnotami, samostatné dítě se zdravým
sebevědomím.
Využíváme nabídek divadel, koncertů, kulturních představení, dětem každý měsíc připravujeme nějaké
překvapení. Předškolní děti, které půjdou po prázdninách do ZŠ, mají možnost jet na školu v přírodě nebo
přespat jednu noc v mateřské škole.
V letech 2004 a 2005 proběhla ve školce rekonstrukce osvětlení ve stávajících třech odděleních a výměna
podlahových krytin (lino, koberce).

Zaměstnanci MŠ od prosince 1997 do srpna 2009:
ředitelka – Jana Kuklová
učitelky – Marie Fojtlová, Zlatuše Dzurišová, Zdeňka Jirgalová, Blanka Tichá, Věra Životská, Věra Vr-
bová, Jarmila Fialová, Olga Culíková, Věra Kašparová, Milena Krpenská, Dagmara Tronečková, Ivana 
Cábová
školnice – Hedvika Fojtlová, Kamila Martyninková
uklízečky – Krupicová Iveta 
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vedoucí stravování – Ilona Popelková, Miluše Drdová, Danuše Gregorovičová, Milena  Krpenská
kuchařky – Božena Fialová, Věra Černá, Eva Páralová, Ilona Kochlíková, Jaroslava Tůmová

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOVY
Ve školním roce 2006/2007 bylo zcela zřejmé, že je kapacita  mateřské školy (65 dětí) nedostačující
a školní jídelna v prostorách MŠ nevyhovující, proto Obec Sokolnice rozhodla o přístavbě dalšího oddě-
lení a výstavbě nové školní jídelny.
V březnu 2008 na volném prostoru před bývalou kotelnou začala firma IMOS budovat školní jídelnu pro
žáky Základní školy Sokolnice. Prostorná jídelna je vybavena moderními jídelními sety, výdejna jídel mo-
derním zařízením. V poschodí byla přistavěna 4. třída MŠ s novým příslušenstvím. V ostatních třídách
a v kuchyni proběhla celková rekonstrukce (výměna oken, úprava a rekonstrukce podlahových krytin, vý-
měna odpadů, elektroinstalace, plynového zařízení).
Pro rodiče a jejich děti byla mateřská škola o letních prázdninách 2007/2008 zcela uzavřena z důvodu sta-
vebních prací. Ze stejného důvodu byl omezen provoz MŠ v červnu 2009, 
v červenci a srpnu 2009 byla MŠ také zcela uzavřena. Většině rodičů toto velké omezení dělalo nemalé
problémy, ale měli v to pochopení. 
Odměnou jim za to je NÁDHERNÁ A MODERNÍ ŠKOLIČKA.

Celá akce trvala 2 roky a stojí zato zhlédnout ji.
Zvláště také proto, že v roce 2009 naše 

MATEŘSKÁ ŠKOLA V SOKOLNICÍCH 
slaví 30. VÝROČÍ OTEVŘENÍ BUDOVY

Tímto zveme všechny občany do naší mateřské školy na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 

který se bude konat 
v sobotu 21. listopadu 2009 od 9.00 hodin do 12.00 hodin

Bude připravené malé pohoštění a prodejní výstava keramiky, háčkovaných výrobků a různé dekorace,
také sladké výrobky k Mikuláši. Předškolní děti si pro Vás přichystaly malé vystoupení......

Srdečně zvou zaměstnanci MŠ a děti

Kapacita mateřské školy je nyní 100 dětí.
Mateřskou školu od září 2009 navštěvuje 87 dětí a dalších 13 nastoupí během prvních dní nového kalen-
dářního roku.
V budově jsou 4 třídy nově vybaveny nábytkem, hračkami a učebními pomůckami.

Třídy   – Koťátka – učitelky – Jirgalová Zdena a Jahodová Hana
Motýlci –  ředitelka Kuklová Jana a učitelka. Cábová Ivana
Kuřátka – učitelky – Brzobohatá Sylva a Fojtlová Marie
Sluníčka– učitelky – 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.
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A naše bříška naplňují dobrotami kuchařky Fialová Božena, Černá Věra a Tůmová Jaroslava pod vedením
vedoucí školní jídelny Krpenské Mileny.

Jana Kuklová, ředitelka MŠ

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
„Lísteček za lístkem zežloutne, opadá, v lesích a zahradách zima už nastává…“

A děti z naší školky si opět užívaly spoustu zá-
žitků na představení kouzelníka se zvířátky pod
názvem:  „Slon a safari“.
Naším hlavním programem na podzim bylo spo-
lečné odpoledne dětí a rodičů na školní za-
hradě, kam přišly děti v kostýmech draků a vy-
svobozovaly princezny různými soutěžemi a
úkoly. Na závěr dostaly děti od princezen z hradu
sladkou odměnu.
Poděkování patří také maminkám a babičkám,
které připravily dětem sladké i slané dobroty na
slavnostní ukončení. Odpoledne se nám vyvedlo,
až na nepřízeň počasí.
Pro předškolní děti byly zahájeny kroužky pohy-
bově-dramatický a kroužek anglického jazyka.
Také jsme využily pozvání dětí ze základní školy a zhlédly jejich překrásnou výstavu nazdobených dýní
i jiné zeleniny. Děti mají stále úžasnější nápady a fantazii, která inspirovala i naše nejmladší.

VANDALISMUS – DAREBÁCTVÍ ?
Co vede „silné chlapáky“ k tomu, aby po nocích vysazovali bránu a branku u oplocení mateřské školy a há-
zeli je po zahradě? Co je vede k tomu, aby ničili plot kolem školní zahrady?
Zřejmě zase tolik síly nemají, když je neumí nasadit zpět!!!

REKONSTRUKCE ŠKOLKY STÁLA CELKEM 31.754 858 KČ
Projekt dodávali architekti Ing. arch. Zdeněk Tihelka a Ing. arch. Mikuláš Starycha z Brna.
Stavební dozor prováděl Ing. Vladimír Rozmahel z Brna.
Rekonstrukci prováděla firma IMOS Slovácko s.r.o. z Uherského Hradiště.

V případě získání dostatku finančních prostředků je plánována na příští rok výměna oplocení kolem celé
školky a instalace výplně do zábradlí na balkonech. Předpokládaná částka cca 575 tisíc korun. V tomto
okamžiku je získání prostředků na uvedenou částku nejisté.

Ze  života  naší  školy
Milí  rodiče a přátelé školy

Chtěla bych  vás  seznámit  s vyhodnocením  soutěže  MISS  DOMÁCÍ  MAZLÍČEK, která  se  usku-
tečnila  ve středu 7. října., a při níž  se  naše  škola  proměnila  na  jeden den  v malou  sokolnickou  ZOO.
Akce  pořádaná  školou  a  osmou  třídou  se  setkala  s velkým  úspěchem.  K výstavě  bylo  celkově  při-
hlášeno 34  zvířat  a  zhlédlo  ji  kolem  200 zájemců. 
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Dne 7. dubna 2009 podepsal pre-
zident ČR tzv."chodníkovou no-
velu", která přenáší odpovědnost
za škody vzniklé v důsledku vad
ve schůdnosti chodníku z maji-
telů přilehlých nemovitostí na
vlastníky chodníků samotných. 
Je třeba uvést, že jsou různá sta-
noviska soudů na otázku, kdo je
vlastníkem chodníku. Jejich sou-
hrn by zabral mnoho místa
a stejně z toho nebudeme moc
moudří. Proto Vás tím zatěžovat
nechceme. Podstatné je to, že
vlastníkem většiny chodníků jsou
obce. Věnovat se budeme proto
důsledkům této novely pro naši
obec. Největší komplikaci vidíme
v tzv."zimní údržbě" chodníků,
tedy v jejich zimním úklidu.
Víme všichni, že pokud se sníh
neuklidí téměř okamžitě, zašlape
se a o to je jeho následné odstra-
nění obtížnější. Pokud by měla
obec uklidit sníh ze všech svých
chodníků a komunikací tak, aby
se nezašlapal, znamenalo by to
zajistit vhodnou techniku a asi

desítky lidí, kteří by provedli
včasný úklid. Smluvně toto zajis-
tit by pro obec znamenal náklad v
řádu několika statisíců.
Zastupitelstvo naší obce respek-
tuje změnu zákona a snaží se najít
vhodné, ekonomicky únosné ře-
šení. Bude uzavřena dohoda
o pronájmu malého traktůrku na
odklid sněhu a nasazení dvou až
tří pracovníků na úseky, které
nelze uklidit technikou. Přesto
Vás tímto prosíme o zimní úklid
chodníků u Vašich nemovitostí,
jako tomu bylo doposud. Máme k
tomu dva důvody. Prvním je, že
nedovedeme odhadnout, jak
rychle bude schopen traktůrek
objet všechny komunikace a dru-
hým důvodem je zkušenost, že po
projetí odhrnovací radlice se sice
odstraní podstatná vrstva sněhu,
ale zůstávající malá vrstvička
často klouže více než  před odhr-
nutím. Toto by šlo vyřešit násled-
ným posypem, což je však
opravdu již mimo naše možnosti.
Zkušenosti s popsanou kompli-

kací jsou hlavně po úklidu na
rovných zámkových dlažbách.
Chceme Vás tímto požádat o pro-
vádění včasného úklidu sněhu
před svými nemovitostmi, tak jak
doposud. Je to v zájmu ochrany
zdraví Vašeho i Vašich spoluob-
čanů. Víme, že nastanou para-
doxní situace, kdy chodník ukli-
díte a následně může projet
odklízecí technika, ale jiné vhod-
nější řešení v současnosti ne-
máme. Předpokládáme, že budou
vznikat různé nepředvídatelné si-
tuace, které se budeme snažit ře-
šit tzv. „za pochodu“ a možná, že
příští zimu budeme situaci řešit
jiným způsobem.
A ještě poznámka na konec. Zima
umí být krásná, ale má i své horší
stránky - sníh, mráz i náledí.
Snažme se proto přizpůsobit své
chování tomuto ročnímu období.
Počítejme s tím, že to v zimě
může klouzat! Choďme proto
(a my řidiči jezděme) opatrně.

Za Vaše pochopení 
děkují radní obce  

Mezi nimi mateřská škola, zájmové sdružení Beruška, rodiče i někteří prarodiče. Mezi vystavenými zvířaty
byli psi, kočky, králíci, křečci, morčata, myši, činčila, korela, had, želva, které  žáci  i jejich  rodiče  přine-
sli  ve  velmi  pěkných  přepravkách  či  boxech. Všichni  byli  ozdobou  této  výstavy. 
Překvapením  bylo  pěkné  chování  těchto  domácích  mazlíčků, zejména psů. Zřejmě je majitelé  mají
vzorně  vychované,  a jak jsme  měli  možnost  vidět, je  též  o ně  velmi  dobře  pečováno.  Žáci  si  mohli
také  zasoutěžit  v kvízech, které  pro  ně  organizátoři  vymysleli.
Po  vyhodnocení  hlasovacích  lístků  se  stala  vítězem  metrová,  právě  se  svlékající,  užovka červená,
Lucie Honkové z 8. třídy. Druhé  místo obsadil zlatý retrívr Kateřiny Kotoučkové z osmé třídy 
a třetí. příčka  patřila maxipsovi –  bernskému  salašnickému ovčákovi Vanesy  Čápové  ze 2. třídy. 
Děkujeme  všem  chovatelům, pořadatelům, vedení  školy a všem  učitelům, kteří  pomohli  tuto  výstavu
spoluorganizovat.  Pro  velký  zájem  si  tuto  výstavu  opět  zopakujeme  za  rok.  Akce  se  povedla  a bu-
deme  na  ni  ještě  dlouho  vzpomínat. 

Helga Finková  a žáci 8. třídy  ZŠ

Úklid chodníků v zimě
– prosba sokolnických radních
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MIKULÁŠSKÁ  ADVENTNÍ NEDĚLE
TJ Sokol Sokolnice zve všechny ženy ( maminky, babičky, tetičky, sousedky) 

na adventní setkání konané 29. 11. 2009 v 9.30 hodin na sokolovně. 
V příjemné atmosféře strávíme 1. adventní dopoledne, na kterém si vyrobíme vánoční dekorace 

a odpočineme si od předvánočního shonu. 
Děti necháme tentokrát doma, tatínci to zvládnou.

Odpoledne bude patřit dětem. Ti budou mít sraz v 15.00 hodin na sokolovně. 
Nejdříve si také vyrobí vánoční ozdoby a potom si počkáme na pana Mikuláše. 

Nakonec jsme pro děti objednali divadelní studio „V“. 
Ti přijedou s pohádkou „Kubula a Kuba Kubikula“.

Mikulášský balíček (20 Kč) 
nahlaste dopředu u paní Fricové nebo v Berušce u paní Vinklerové.
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Již potřetí pořádá Sbor pro občanské záležitosti, pod záštitou obce Sokolnice a ve spolupráci 
se Základní školou Sokolnice, 

SPOLEČENSKÝ VEČER PRO  SPOLUOBČANY 
kteří v letošním roce dosahují 70, 75, 80, 85, 90 a více roků 

v pátek 4. prosince 2009 v 16 hodin, v restauraci U Husara

Je pro Vás připraven krátký kulturní program a malé občerstvení Přijďte se pobavit a vzájemně 
s i popovídat  Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi 

Za všechny pořádající Ivana Zmrzlá

Dne 31. října 2009 se dožila 100 let 
paní Růžena Bartáková, 
obyvatelka Domova pro seniory v Sokolnicích a rodačka z nedaleké
obce Tvarožné. 
Popřát  jí přišli za obec Sokolnice pan starosta Jiří Životský, pan
František Fasora za Sbor pro občanské záležitosti v Sokolnicích,
dále zástupci obce Tvarožné v čele s panem starostou Františkem
Kopeckým.

Po vítězném utkání I. kola Čes-
kého poháru házené mužů, kdy
naše družstvo překvapivě porazilo
na domácím hřišti loňského finali-
stu, druholigový celek Maloměřic,
rozdílem třídy 31 : 17, zvítězili so-
kolničtí házenkáři i ve II. kole této
celorepublikové soutěže. Dokázali
jsme si poradit s dalším druholi-
govým týmem, tentokrát z Uni-
čova.   Na hřišti soupeře jsme zví-
tězili 29:18. Zbývalo jen počkat,
jakého soupeře nám určí los pro
III. kolo. Vyplnilo se přání většiny
našich hráčů a fanoušků. Po téměř

třech letech, kdy jsme ve sportovní
hale v Křenovicích hostili v ut-
kání Českého poháru vícenásob-
ného mistra České republiky z
Karviné, narazili naši hráči na
další celek extraligy. Naším dalším
soupeřem je družstvo KH Kopřiv-
nice. 
Utkání III.kola Českého poháru
se odehraje v úterý 17. listopadu
2009 v 11.00 hod. opět ve spor-
tovní hale v Křenovicích. Dojde
tady ke konfrontaci dvou celků z
diametrálně odlišných soutěží. 
KH Kopřivnice se drží ve středu

tabulky naší nejvyšší házenkář-
ské soutěže. Na jejich kontě jsou
letos vítězství např. s Frýdkem
Místkem, Dvorem Králové a Pře-
rovem. Naše družstvo hraje o tři
třídy níže. Sokolnice vedou sku-
pinu B Jihomoravské ligy.  Po
odehraných osmi zápasech vedou
tabulku bez ztráty bodu. Dou-
fejme, že se naši hráči svědomitě
připraví na toto pohárové utkání a
pokusí se postoupit do dalšího
kola, mezi elitní házenkářské
týmy České republiky.

Jan Černý

Sportovní svátek sokolnické házené

ZASTUPITELÉ OBCE SOKOLNICE VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

Vánoční koncert
Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce

středa 9. prosince 2009 v 16.00 hodin
barokní zámecká kaple v Sokolnicích a přilehlé kůry
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SOKOLNICKÝ ZPRAVODAJ – vydává obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. Sokolnický zpra-
vodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.
Datum vydání 16. 10. 2009. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 11 je 20. 11. 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

Lokalita „Desáté číslo“, 
pole s názvem „Pískáč“ 
a v pozadí stavení 
paní Chlupové (dnes v domě
bydlí vnuci s rodinami). 
Přes „Pískáč“ vedla pěšinka,
kterou si občané krátili cestu
do středu vesnice

Staveniště areálu 
mateřské školy

Brigáda zahrádkářů 
na mateřské škole – úprava areálu
dne 7. října 1979

Pohled na budovu 
po rekonstrukci 

ze dne 30. října 2009


