
ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

Návrh Nadace Mariastar Humanity. Na obec 
se obrátila nadace se žádostí o odprodej  kasá-
ren na Prackém kopci. Podle zásad nadace však 
tato nemůže majetek kupovat, ale je ochotna ho 
uhradit formou několika fi nančních darů do výše 
20 milionů korun. Rada si na své zasedání pozvala 
Dr. Alexandra Dvořáka a Ing. Blanku Stárkovou, 
kteří představili své záměry na budoucí využití 
areálu. Nadace provozuje DDP Samopše, kde pod-
poruje občanské sdružení „Člověk zpět k člověku“ 
a v tomto zařízení se stará především o klienty 
s Alzheimerovou chorobou, zdravotně postižené 
a osamělé seniory. Další informace o jejich činnosti 
lze najít na www.mariastar.cz
Rada rozhodla dát nadaci čas tří měsíců k předložení 
podrobného projektu, který bude obsahovat nejen 
stránku fi nanční, ale i detailní představu o činnosti 
a využití areálu a řadu dalších dokladů.
Samostatným problémem bude právní zajištění, aby 
v případě převodu areálu na nadaci tato nemohla 
s majetkem bez souhlasu obce nadále nakládat, 
a v případě neuhrazení celé sjednané částky majetek 
přešel zpět do vlastnictví obce. 

Činnost městské policie v naší obci. V roce 
2008 uzavřela naše obec s městem Židlochovice 
smlouvu o poskytování služeb městské policie. 
V roce 2009 město Židlochovice redukovalo počet 
strážníků. Od června proto byli dva strážníci trvale 
vyhrazeni pouze pro činnost v obci Sokolnice, 
Telnice a Těšany s tím, že náklady na jejich čin-
nost si společně uhradí tyto obce. Obec Těšany se 
rozhodla, že o tuto službu nadále nemá zájem. 
Celkový roční náklad činí takřka milion korun 
a pro zbývající dvě obce (Sokolnice a Telnice) by 
to znamenalo výrazný nárůst výdajů. Proto byly 
osloveny další obce, zda nemají zájem o tuto 
službu. V minulém týdnu došlo k dohodě, že služeb 

„našich“ dvou strážníků budou využívat obce 
Sokolnice, Telnice, Kobylnice, Moutnice a Nesva-
čilka. O náklady se podělí všechny obce, což pro 
nás znamená výraznou fi nanční úsporu. Na druhé 
straně však bohužel i kratší dobu, po kterou se 
strážníci budou pohybovat v naší obci. Aby přítom-
nost strážníků v obci byla co největší, noční směny 
budou sloužit dál ve dvou, ale denní směny každý 
samostatně.  

Studie přístavby základní školy. Architekt Běhal 
předložil konečnou verzi přístavby základní školy. 
Rada s návrhem souhlasí, ale požaduje ještě řešit 
i zateplení obvodového zdiva a úpravu plechové 
střechy staré části školy, upravit vnější vzhled pří-
stavby (aby lépe zapadal do okolní zástavby) a zřídit 
samostatný vstup do kryté auly bez průchodu školou 
(aby tato prostora mohla být využívána veřejností 
např. k přednáškám).

Studie rekonstrukce nákupního střediska. Již 
před časem nechala obec zpracovat jednoduchou 
zastavovací studii na využití budovy nákupního 
střediska. K navrženým úpravám v přízemí se 
stavěla kladně, neboť se jí líbil vznik pasáže, která 
by propojila přední a zadní části objektu. Současně 
by se umožnil veřejnosti pohodlný průchod ze 
zadního parkoviště do přední části nákupního stře-
diska. V patře jsou navrženy nové ordinace lékařů, 
čekárny, lékárna a sociální zázemí. Součástí je 
i výtah. Protože na podzim došlo ke změně ve 
složení zastupitelstva, byl návrh opětovně pro-
jednán. Nová rada nemá ke studii výhrady, přesto 
uložila starostovi rozeslat návrh lékařům a lékár-
níkovi s dotazem, zda by jim toto uspořádání 
vyhovovalo. V případě, že stanovisko bude kladné, 
bude rozhodnuto o pořízení dalšího stupně projek-
tové dokumentace. 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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Výsadba dřevin na ulici Kobylnická (kolem ulice 
Slanisko). Rada souhlasí s výsadbou dřevin od te-
lekomunikačního domku směrem ke křižovatce 
s ulicí Kobylnickou a dále po Kobylnické směrem 
k sušičce. Starosta vyzve Ing. Skácela (který v sou-
časné době projektuje parkové úpravy kolem ryb-
níka), aby do 14 dnů předložil cenovou nabídku na 
jednoduchou projektovou dokumentaci této výsad-
by. Při výsadbě je třeba stromy situovat tak, aby ne-
kolidovaly s případným přechodem ul. Kaštanové.

Rychlost zvonění na kapličce. V minulém měsíci 
provedla fi rma Bouchal generální opravu zvonění 
v kapličce na návsi. Starý systém byl odstraněn 
a instalován nový, moderní. Díky tomu je frek-
vence zvonění jiná, než bylo dlouhá léta zvykem. 
Rychlost zvonění je přesně podle limburské směr-
nice, rada proto neschválila návrh, aby byla snížena 
rychlost zvonění.

Cenová nabídka. Rada se seznámila s cenovou 
nabídkou na zpracování projektové dokumentace 
na přestavbu části suterénu budovy obecního úřadu, 
kde budou umístěny sprchy, šatny a nářaďovna pro 
sportoviště vedle OÚ Sokolnice. Celková cena činí 
56.200 Kč + DPH a zahrnuje jednak dokumen-
taci pro stavební povolení, prováděcí dokumen-
taci s výkazem výměr a vyřízení všech potřebných 
povolení. 

Cenová nabídka. Rada přijala nabídku na zpraco-
vání projektové dokumentace na rekonstrukci střeš-
ního pláště budovy obecního úřadu v celkové výši 
17.700 Kč + DPH. Již na podzim bylo zjištěno, že 
je ve špatném stavu. Proto byl na odbornou kon-
zultaci přizván soudní znalec, který konstatoval, že 
stav střechy je skutečně nevyhovující, neboť část 
šablon je mechanicky zničená a na zbytku jsou trh-
liny. Navíc je nevyhovující sklon střechy (22%), na 
použitý typ krytiny je požadováno minimálně 30%. 
Přes zimu proto byla střecha provizorně přikryta 
a po zpracování dokumentace bude vyhlášeno výbě-
rové řízení na celkovou opravu. 

Cenová nabídka. Rada schválila objednání jedno-
duché studie za cenu 17.000 Kč. Studie bude řešit 
úpravy dopravního řešení ve středu obce až ke kři-
žovatce Komenského–Pod Stráží, kde by měl vznik-
nout ještě jeden nový přechod. Zastávka směrem 
z Brna by byla buď ve stávajícím místě, nebo by 

se přesunula před OÚ a na místě stávající zastávky 
by se zřídilo parkoviště. Součástí studie je i její pro-
jednání s policií, správcem komunikace a referátem 
dopravy. 

Dotace na opravu. Rada uložila starostovi zaslat 
na JM kraj žádost o mimořádnou dotaci ve výši 
140.000 Kč na opravu vstupního portálu zámecké 
kaple. Oprava by měla stát 150.000 Kč, zbývajících 
10.000 Kč uhradí obec ze svého rozpočtu. Opravu 
bude zajišťovat Domov pro seniory Sokolnice, který 
je správcem bývalého zámku. 

Dotace na opravu. Rada uložila starostovi zaslat na 
JM kraj žádost o mimořádnou dotaci ve výši 1 mili-
onu korun na opravu hasičské zbrojnice (zateplení 
obvodového pláště a střechy, výměna oken, oprava 
topení, odpadů, elektroinstalace apod.). Všechny 
práce proběhnou v letošním roce.  Na dodavatele 
stavebních prací bude vyhlášeno výběrové řízení.

Veřejné zasedání. Ve čtvrtek 10. března 2011 se 
v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné 
zasedání zastupitelstva:.
1. Informace Policie ČR. Jako host se zasedání 

zastupitelstva zúčastnil zástupce Policie ČR 
praporčík Hrdlička z obvodního oddělení Žid-
lochovice. Přítomným podal zprávu o činnosti 
obvodního oddělení PČR za uplynulé období. 

2. Prodej pozemku. Nový majitel statku Vladimí-
rov Ing. Doležal požádal o odprodej pozemku 
p.č. 2930 v k.ú. Sokolnice (trvalý travní porost, 
výměra 620 m2), který leží kousek od tohoto 
statku. Zastupitelstvo prodej schválilo za cenu 
80 Kč/m2. 

3. Prodej pozemků pod nádrží Balaton. Obec 
obdržela žádost o odprodej tří obecních 
pozemků v k.ú. Sokolnice za cenu: p.č.1689/1 
– 10 Kč/m2, p.č. 2375 – 100 Kč/m2  a  p.č. 2373/2 
– 100 Kč/m2. Žadatelem je JUDr. A. Buchta. 
Pozemky se nachází pod vodní nádrží Balaton, 
jeden pod hladinou, dva pod hrází. Zastupitel-
stvo prodej neschválilo.

4. Směna pozemků se ZD Sokolnice. Zastu-
pitelstvo schválilo směnu části obecního 
pozemku p.č. 2780 pod komunikací kolem 
rozvodny směrem k Vladimírovu za pozemek 
p.č. 487/3 o výměře 240 m2 před bývalým hor-
ním dvorem zemědělského družstva. Tento po-
zemek je pro obec výhodné vlastnit z důvodu 
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případného vedení sítí, výstavby chodníku 
a podobně. Výměra směňovaných pozemků je 
shodná. 

5. Změna výše odpisů (technická oprava). Na 
listopadovém zasedání zastupitelstva byla 
schválena změna výše odpisů v MŠ Sokol-
nice za rok 2010. V zápise však byla chybně 
uvedena výše platná až pro rok 2011. Zastupitel-
stvo proto muselo znovu potvrdit správnou výši 
odpisů pro rok 2010. 

6. Poskytnutí dotací. Podle zákona o obcích je rada 
oprávněna rozhodnout o poskytování dotací do 
50.000 Kč občanským sdružením, humanitár-
ním organizacím a jiným fyzickým nebo práv-
nickým osobám působícím v oblasti mládeže, 
tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, pod-
pory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání 
a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, 
prevence kriminality a ochrany životního pro-
středí. Dotace se poskytují na základě smlouvy, 
kterou však musí schválit zastupitelstvo obce. 
Je to sice nelogické, ale je to tak. Zastupitelstvo 
schválilo smlouvy o poskytnutí dotací: 

TJ Sokol Sokolnice
Sokolnický dům, občanské sdružení
Sdružení hasičů Čech a Moravy,
SDH Sokolnice
Svaz rybářů Sokolnice
Myslivecké sdružení na Zlatém potoce
Maverick rescue, o.s.
Junák, svaz skautů a skautek   
Český svaz včelařů, o.s., ZO Sokolnice

7. Místní program rozvoje venkova (MPOV). 
Dosud platný MPOV byl již neaktuální,
a proto byl vypracován nový návrh, který byl 
od 14. února 2011 zveřejněn na internetu a na 
úřední desce s výzvou, že připomínky, podněty 
a návrhy na jeho změny je možné podávat do 
středy 23. února 2011. Žádné podněty obec 
neobdržela. Zastupitelstvo program schválilo.

8.  Záměr zakoupení pozemků do majetku obce 
v k.ú. Sokolnice. Zastupitelstvo v loňském roce 
schválilo záměr výkupu pozemků o rozloze cca 
10 ha za část kupní ceny, kterou obec obdržela 
za prodej pozemků na fotovoltaickou elektrárnu. 
Důvodem pro toto rozhodnutí byl názor, že by 
obec neměla jen prodávat pozemky, ale i dal-
ším generacím umožnit spravovat a rozhodovat 
o volných pozemcích, které jsou ve vlastnictví 
obce. Protože však na podzim došlo ke změně 

►
►
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►
►
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►
►

v obsazení zastupitelstva, rada doporučila, aby 
se zastupitelé k tomuto záměru vyjádřili a buď 
jej zrušili, nebo potvrdili. Zastupitelstvo záměr 
potvrdilo.

9. Záměr zakoupení pozemků do majetku obce 
v k.ú. Újezd u Brna. V sousední obci probíhají 
komplexní pozemkové úpravy. V jejich rámci je 
možné směnit parcely tak, aby obec Sokolnice 
vlastnila pozemky pod vodojemem a přístupo-
vou komunikací k němu a podobně. Ke směně 
je však třeba nějaké pozemky vlastnit. Zastupi-
telé záměr schválili a uložili radě obce vyhledat 
vhodné pozemky k výkupu. 

10. Prodej bývalého vojenského areálu v trati 
Předky. Obec Sokolnice je od roku 2002 
vlastníkem bývalého vojenského areálu v trati 
Předky. Od té doby se snaží areál odprodat, 
zatím bezúspěšně. O odprodej nyní požádal pan 
Filip Debef a rada navrhuje schválit záměr pro-
deje areálu do 16. června 2011 s tím, že v této 
době předloží žadatel obci podrobnou zastavo-
vací studii a dohodu, ve které budou jasně defi -
novány podmínky výstavby, termín výstavby 
a další podrobnosti. V případě dodržení sjedna-
ných podmínek rada doporučí zastupitelstvu dne 
16. června 2011, aby s kupujícím byla uzavřena 
smlouva o budoucí kupní smlouvě na pozemky 
a stavby, které obec v tomto areálu vlastní, 
s termínem úhrady celé kupní ceny a uzavření 
konečné kupní smlouvy nejpozději do konce 
roku 2012. Kolem tohoto bodu se rozvinula 
široká diskuse. Záměr prodeje byl schválen.  

11. Schválení textu smlouvy mezi obcí a ÚZSVM. 
Obec obdržela od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) daro-
vací smlouvu na část pozemku před restaurací 
U Husara. Darovací smlouva obsahuje i sankce 
proti obci v případě, že by obec v době kratší než 
10 let pozemek využila komerčně nebo jej pro-
najala. Obec každoročně musí písemně potvrzo-
vat splnění těchto požadavků. Zastupitelé text 
smlouvy schválili.

12. Informativní zprávy.
Upozornění ŠLP Křtiny. Starosta informoval, 
že v poslední době několikrát došlo ke změně 
otvírací doby Obory Sokolnice. Byl opako-
vaně dotazován ze strany občanů, jaká je 
aktuální možnost návštěvy této obory. Podle 
sdělení podlesních by v průběhu března měla 
obec obdržet nový návštěvní řád, ze kterého 

►
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bude jednoznačné, ve kterých hodinách je 
obora v průběhu roku otevřena. Protože 
však dochází k odlovu zvěře, bude i nadále 
obora krátkodobě uzavírána na nezbytně nut-
nou dobu. Bližší informace byly zveřejněny 
v minulém čísle Zpravodaje. 

Pozvánka na „Den otevřených dveří“. Ředi-
telka MŠ Jana Kuklová informovala všechny 
přítomné, že 15. dubna 2011, těsně před zápi-
sem do MŠ, proběhne v MŠ Den otevřených 
dveří a všechny přítomné pozvala k návštěvě 
MŠ.

►

Současnost a budoucnost Domova pro seniory v Sokolnicích
Rozhovor s novým ředitelem MVDr. Petrem Nováčkem

Dne 15. června 2010 nastoupil do funkce ředitele Domova pro seniory 
v Sokolnicích MVDr. Petr Nováček. Vypravil jsem se za ním, abych se 
dozvěděl, jaké má nový ředitel záměry. Ochotně mi odpověděl na všechny 
moje otázky. Vystudoval na Vysoké škole veterinární v Brně obor hygiena. 
Je ženatý, má dvě děti a jednoho vnuka.
Pane řediteli, jak jste se dostal k práci v sociálních službách?
Dvacet let jsem se věnoval oblasti veřejného stravování a dětem ve sportu. 
K sociální práci jsem se dostal díky rodinným okolnostem. Moje maminka 
se stala invalidní v šestnácti letech a také otec ve stáří. To mne vedlo 
k poznání, že práce v sociálních službách je potřebná. 10 let jsem pracoval 
v Centru sociálních služeb v Brně. Sociální služba mne naplňuje.
Jaký je statut tohoto zařízení ?
Je to Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Domov pro 
seniory je určen pro osoby relativně soběstačné. Domov se zvláštním 

režimem je určen pro osoby se sníženou soběstačností, především z důvodu Alzheimerovy nemoci a sta-
řecké demence. Od letošního roku byl změněn poměr poskytování našich kapacit na 30 % pro Domov pro 
seniory a 70 % pro Domov se zvláštním režimem.
Kolik klientů má vaše zařízení celkem a kolik máte zaměstnanců ?
V současné době to je 120 klientů a 76 zaměstnanců, někteří s částečným pracovním úvazkem.
Jaké jsou Vaše záměry do budoucna ?
Jsou to jednak záměry investiční, jednak práce s klienty. V investiční oblasti se jedná o celkovou rekon-
strukci zámeckého parku, zkvalitnění vnitřních prostor a nakonec je to záměr vybudovat nový pavilon 
s kapacitou 60–80 osob. Tento pavilon by měl stát  na louce před bývalou myslivnou. Jeho cena bude 
80–100 milionů korun. Realizace závisí  na tom, zda se mi podaří získat dotaci z evropských strukturálních 
fondů.
Mým záměrem je, aby zdejší park byl cílem častých návštěv lidí z okolních obcí i turistů, kteří zavítají na 
Mohylu míru, aby zhlédli krajinu bitvy u Slavkova.
Někdo se možná obává, že toto místo ztratí svůj klid
Já chci dostat naše klienty mezi lidi z obce a naopak obyvatele z okolí i turisty mezi naše klienty. Dříve 
fungovala ve společnosti třígenerační rodina. Lidem na stáří 
chybí kontakt s mladšími generacemi. Ztrácí tak životní 
smysl, cítí se nepotřební.
Chcete k tomu vyžít historické jedinečnosti tohoto 
místa
Zámek spolu s oborou byl v roce 1805 součástí bitvy u Slav-
kova, byl 4× obsazen a zase dobyt druhým protivníkem. Na 
tomto prostoru je pochováno 10 000 padlých vojáků. Celé 
místo je jedním velikým pietním prostorem. Zaslouží si 
návštěvu turistů.



S O K O L N I C K Ý  Z P R AVO DA J

Jaké konkrétní investice tento ústav v nejbližší době čekají ?
Chci provést rekonstrukci parkové zeleně, opravu příjezdové cesty, opravu parkových cest a rekon-
strukci budovy bývalé čistírny odpadních vod s přeměnou na altánek. Altánek bude hotový, pokud vše 
dobře půjde, do 15. června 2011 a rád bych zde občas pořádal koncerty pro klienty i pro další zájemce. 
Do konce roku 2011 by měla být realizována výstavba náhradního mostku přes potok na cestě k míst-
nímu hřbitovu. Náš Domov pro seniory bude členem obecně prospěšné společnosti Mohyla Austerlitz. 
Hodláme se podílet na dobudování naučné stezky bitvy u Slavkova do našich prostor, kde budou 
instalovány informační tabule a pamětní deska. Na úseku zkvalitnění vnitřních prostor hodlám 
rekonstruovat podzemní prostory pro aktivizační činnosti. Jedná se o rehabilitaci, zooterapii, solnou 
jeskyni, relaxační místnost. Po realizaci nového pavilonu chci na každém současném poschodí zřídit 
společenskou místnost, kde budou moci senioři provádět zájmové a společenské aktivity. V půdních 
prostorách plánuji přechodné sociální bydlení s kapacitou 14–16 lůžek k adaptaci nových klientů na 
zdejší prostředí. Dále budu rozšiřovat bezbariérovost.
A jak je to v oblasti sociální práce s klienty ?
Od letošního roku jsem zřídil sociálně aktivizační úsek. Naše dvě nové pracovnice nyní mapují zájmy 
našich klientů a vytváří pro ně program. Každý z nich měl nějaké koníčky a ty může případně pěstovat 
i u nás. 
Naše aktivizace dělíme na zdravotnické, společenské a aktivity běžného života. Jde o cesty na výlet, do 
kostela, někdo se možná vypraví i na dovolenou. Chceme podporovat rukodělné práce, pořádat cestopisné 
přednášky a sport vhodný pro seniory. Udržujeme myšlení klientů například předčítáním z knih. Ve spole-
čenské místnosti budeme klientům promítat jejich oblíbené fi lmy.
Několikrát jsme pořádali cestu do cukrárny v Otnicích, hodláme organizovat společné návštěvy hospůdky. 
Jde nám o to dostat klienty mezi lidi vně našeho ústavu a současně přivést lidi z okolí k nám. Tak aby naši 
obyvatelé nebyli vyloučeni ze společnosti.
Co byste ještě rád řekl na závěr ?
Chtěl bych poděkovat všem svým zaměstnancům za vynikající a obětavou práci, které si velmi vážím. 
Zatímco zaměstnanci příbuzných oborů hrozí stávkami a odchody, pracovníci v sociálních službách stojí 
věrně při svých klientech. Práce v sociálních službách není jen o penězích, je to především hodnotná 
služba.

Za rozhovor děkuje Jan Mazal
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Zahájení intenzivní přípravy pro budoucí prvňáčky společně s jejich rodiči pod názvem Edukativní 
skupinky
Dětský karneval v mateřské škole – dopoledne plné dovádění
Přednáška „Školní zralost“ s Mgr. Zdeňkou Wajdovou z PPP Brno-venkov  pro rodiče předškolních 
dětí
Účast předškoláků na hudebním vystoupení skupiny„ MARBO“ v sokolovně na pozvání ZŠ 
Sokolnice
„Čarování“ kouzelníka Majznera v naší školce
Návštěva dětského divadelního představení v Divadle Bolka Polívky „Čert a Káča“
Fotografování dětí na památku

Zároveň  vás chceme pozvat na Den otevřených dveří do sokolnické školky, který se bude konat 
v pátek 15. dubna 2011 v době od 16.00–18.00 hodin. Prohlédnout si můžete nejen naši školku, ale záro-
veň si nakoupit drobnou keramiku, sladkosti a jiné jarní a velikonoční výrobky od profesionálních výrobců. 
Nebude chybět ani malé pohoštění od našich pí kuchařek.

•

•
•

•

•
•
•
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Hory 2011

Po několika letech jsme se opět vypravili do hor. Přípravy byly opravdu dlouhé. Už v červnu 2010 jsme 
domlouvali ubytování, během září a října jsme zjišťovali, kdo všechno vlastně pojede. Přihlásilo se 18 sta-
tečných jedinců, kteří se rozhodli zlepšovat své schopnosti v jízdě na lyžích nebo na snowboardu. Bohužel 
zasáhly různé viry a bakterie, takže nakonec vyjelo 8 sedmáků, 5 osmáků a 3 deváťáci.

Dne 28. února jsme nasedli do připraveného mikrobusu a vyrazili do Jeseníků. S postupem času jsme 
byli stále nervóznější. K našemu cíli jsme byli blíž a blíž, ale sněhu nějak nepřibývalo. Až jsme byli téměř 
u cíle, teprve jsme se uklidnili. Mezi zelenými lesy a stráněmi se objevila zářivě bíla sjezdovka, na které 
jsme potom trávili celé dny.

Po příjezdu na chatu Relaxa, po obědě a po zabydlení, jsme hned vyrazili na svah. Rozdělili jsme se 
na lyžaře a snowboardisty. Deseti lyžařům velel lyžařský instruktor Petr a instruktorka Hanka měla na 
starosti všech šest snowboarďáků. Během pěti dní na sjezdovce se všichni naučili nejen jezdit, ale taky si 
to náramně užívali. Večery jsme trávili společně s ostatními dětmi z jiných škol, hráli fotbálek, kulečník, 
tancovali na diskotékách nebo hráli různé soutěže.

V pátek odpoledne  jsem odjížděli sice unavení a otlučení, ale s vědomím, že za rok si to rádi 
zopakujeme.

Tomáš Struška

Co je to láska?
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Z Á K L A D N Í  Š K O L A

4. třída
Láska je to, že by měli mít lidé lásku k ostatním, ale 
aby lidé tu lásku cítili, nesmíte jim dělat naschvály.

Marcel Šimandl
Láska je, když někoho máme rádi nebo milujeme, 
např. kamarády, rodinu, věci… 

Mónika Bécsy
Já si myslím, že láska znamená, když dva lidé si 
jsou souzeni. Když jsem se sama zamilovala, tak mi 
v břiše lítali motýlci a zářily mi oči. Je to také láska 
k rodině.  Má rodina je to nejmilejší na světě. Je to 
krásné, když se lidé mají rádi.

Kristýnka Stará 

Chození za ruce, přítel, rodina, pocit bezpečí.
Libor Jančík

Když jsem byla zamilovaná, těšila jsem se do školy 
a lechtalo mě v hlavě.

Petra Hradílková 
Láska je nádherná věc. Láska je, když se lidé mají 
rádi. Když jsem se zamilovala já, měla jsem hezký 
pocit u srdce. Když jsem HO viděla, prudce mi 
bušilo. To jsem zažila a vážně je to moc pěkné.

Katka Tůmová
Láska je krásný pocit. Znamená, že se ti někdo líbí, 
ale taky, že máš někoho rád. Třeba já mám rád svoji 
rodinu, přátele, kamarády a hlavně – kdybych měl 
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někoho rád, tak na nic nečekám a jsem moc šťastný. 
Hned bych JÍ něco dal… takže láska je to, co tě drží 
nad vodou. 

Filip Kopecký
Přátelství, mít něco ráda, psát milostné písně, je to 
pocit bezpečí a radosti dávat tomu, koho máš rád, 
třeba dárek nebo udělat mu (jí) radost. Láska je nád-
herný cit.              

Marianka Hostěradská
Láska je něco jako hodně velké přátelství.

Petr Vymazal

5. třída
Láska je cit k druhému člověku, když se dva lidé 
mají hóóódně rádi.

Aneta Černá
Láska je nepopsatelná. Máte při ní takový zvláštní 
okouzlující pocit. 

Karel Linhart
Když se dva lidé vidí, sevřou se jim žaludky.

Sabina Jochmanová
Když má někdo někoho rád, tluče mu srdce, jako 
kdyby se znova narodil.

Andy  Käufel
Láska je, když se mají dva lidé rádi a jsou schopni 
položit za sebe život.

Lucka Jahodová

6. třída
Láska –  1. milování
 2. mít někoho rád
 3. být k němu laskavý     

Verča Krajíčková
Když někdo někoho miluje, líbí se mu a vždy se těší, 
až ho uvidí.

Bára Urbanová
Láska je podle mě to, že muž má rád ženu a nao-
pak. Že se ožení a budou mít děti a budou do konce 
života šťastni. Že se nebudou hádat.

Adam Beránek
Láska je vztah mezi partnerem a partnerkou. Chodí 
všude spolu a mají se rádi.

Marek Urban

7. třída
Láska přináší radost, ale i bolest. Je nevyzpytatelná.

Míša Kroupová
Láska je tajemné, kouzelné pouto mezi mužem 
a ženou. Je to nepopsatelný cit, který nemá konce.              

Berenika Sadílková

Je to pochopení toho druhého, i když tomu, co dělá, 
občas nerozumíme. Láska je štěstí, které si dáváme 
navzájem. Je to jediná vášeň, která útočí současně 
na srdce, rozum i tělo, ale je to i sen, ze kterého se 
nechceme probudit.                                                         

Sarah Černá
Láska je něco jako čokoláda. Je stejně tak sladká. 

Míša Krejčí
Láska je neuchopitelná, bláznivá a pro každého 
znamená něco jiného. Proto je tak krásná. Velká 
láska může trvat celý život, ale přitom celý život 
nevyplní.                                                          

Sára Qasemová
Je to motýlek na květině. Láska je nejhezčí věc 
na světě a každý by ji měl chránit. Je to drahokam 
každého vztahu.     

Katka Jahodová
Láska se projevuje mnoha způsoby – od dávání darů 
po sladká slůvka. 

Honza Palán
Láska může být krásná, ale může i ranit.     

                                  Dominik Hotový
Láska. Myslím, že je to nádherná věc. Zamilovaní si 
představují srdíčka a pomyslné Amorky se zázrač-
nými šípy. 14. února je svátek všech zamilovaných. 
V tento den je všude láska a tak by to mělo být 
stále.

Slávek Jochman
Láska je pocit, který cítí člověk, když má někoho 
hodně rád. S láskou je spojena spousta příjemných 
věcí. Když se dva lidé milují, časem se mohou vzít 
a mít děti.                                                   

Ondra Vespalec
Láska je jako droga. Může ti zachránit život, může 
tě ale i zabít. Opravdová láska může být jen jedna. 
Ve škole se můžeš zamilovat stokrát, ale ve dvaceti 
to bude asi velmi těžké.                      

Andrej Smyžuk
Láska je pocit štěstí. Je to nejkrásnější věc v životě. 
Každý by si jí měl vážit.

                    Tereza Fialová

9. třída
Citát: „Láska není hledání někoho, s kým můžeš žít, 
je to hledání někoho, bez koho nemůžeš žít.“

                                    Marek Dobrovolný
Láska je děj, který se odehrává mezi dvěma lidmi. 
Je to něco, co hřeje u srdce. Je to děj, u kterého se 
dva lidé do sebe zblázní a jsou spolu šťastni.

Míša Králová
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Láska je důvěra, věrnost dvou lidí. Krásný pocit. 
Chuť druhému všechno obětovat. Tolerance chyb 
u druhého.               

Aneta Fryčová
Je to vztah dvou lidí, kteří v sobě našli jeden dru-
hého. Chtějí spolu dělat vše společně, ovšem někdy 
se nedohodnou a mají pocit, že se jim vše ztrácí před 
očima. Láska po čase ukáže svou krásnou tvář, která 
jim napoví, že bez druhého „Já“ to nejde.                           

Denisa Vráblíková, 7.třída
Láska je odpouštění tomu druhému.                 

Jarek Černý
Jak se vyznat ve vlastních citech?
Jak poznat, co lidi kolem mě prožívají?
Musíme poznat lásku.
Láska?
Tohle slovo má tisíc podob.
Každý z nás ji určitě zažije a všichni se shodneme na 
tom, že „život bez lásky je jako život bez slunce“.
Proč?                                                                  

Lucka Honková

Láska je zamilování. Láska je příjemná věc. Láska 
je pocit mít někoho rád.

David Klimeš
Láska je krásný pocit z toho, že máme někoho po 
svém boku, někoho, komu se můžeme svěřit a dát 
mu celé své srdce a opětovat mu lásku.

Kuba Martynink
Láska je pocit mít někoho rád.
Někoho milovat. Srdce někomu dát.
Je to pocit něžnosti a vášnivosti.

Katka Kotoučková
Láska, to je krásný pocit, který člověk cítí k člo-
věku, kterého miluje. Je to, jako když se svět zastaví 
a pamatujete si jen ten okamžik. Máš pocit, že MU 
můžeš cokoliv říci a ON tě nikdy nezklame. Je ti 
s NÍM dobře a nejradši bys s NÍM strávila celý život. 
Stále na NĚJ musíš myslet, v paměti si přehráváš 
pořád dokola jeho krásný úsměv, pronikavé oči 
i jeho hebké vlasy, které mu profoukl vítr. Tak toto 
je láska, která zasáhne člověka jako Amorův šíp.

Martina Hamšíková

TISKOVÁ SLUŽBA MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
Téma: Radar v Sokolnicích 

V rámci testování radaru (Fixed Air Defence Radar – FADR) v Sokolnicích bylo zjištěno rušení 
TV příjmu u sedmi oprávněných případů v lokalitě Sokolnice a Újezd u Brna. Toto rušení TV příjmu 
bylo odstraněno dodavatelem FADR počátkem prosince roku 2010. Dne 6. prosince 2010 Český 
telekomunikační úřad (ČTÚ) potvrdil, že provedená technická opatření jsou plně funkční a k rušení 
TV příjmu nedochází; 

V současné době nejsou hlášeny žádné technické problémy bránící zahájení testů spolehlivosti 
FADR, které jsou plánovány v termínu od 28. března 2011 do 1. srpna 2011. Během testů spolehli-
vosti bude FADR uveden do stavu, který je identický běžnému provozu. 

Konkrétní termín uvedení radaru do plného provozu bude znám po vyhodnocení výsledků testů 
na zbývajících třech nově budovaných radarových stanovištích v ČR a Maďarsku, která společně se 
sokolnickým radarem tvoří jeden celek.

Dle aktuálních informací by tento okamžik měl nastat na podzim letošního roku. 
Jiří Štábl, tisková služba MO

Poděkování

Chci touto cestou dodatečně poděkovat dvěma mladým lidem ze Sokolnic, kteří mně dne 4. března
2011 nálezem ztracené peněženky ušetřili spoustu starostí. Je příjemné vědět, že mezi námi žijí stále 
poctiví lidé!

S velkými díky Milan Umlášek
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VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K

Březen

Březen je měsícem, kdy se včelaři při pohledu na hromadný prolet rozbuší srdce. Je to také tzv. „vče-
lařské předjaří“, kdy po hromadném proletu se provádí základní prohlídka za účelem zjistit stav plodo-
vání matkou, množství zásob a celkově stav vlhkosti vysrážením vodní páry vzniklé ze strávených zásob 
a nemožnosti  jejího odvětrání,  kdy např. pilinami izolovaný úl může obsahovat i 5 litrů vody.  Včely začí-
nají sběrem pylu z jívy, podbělu a sněženek. V případě ztráty matky se provádí obvykle pospojování, při 
nedostatku zásob se dokrmí a stanoviště bez zdroje vody se vybaví napajedlem. 
Z výsledků odeslaných vzorků vyplynul uspokojivý stav napadení roztočem Varroa,  přesto byl na členské 
schůzi probírán další postup proti tomuto roztoči. Velkou pomocí je i poskytnutá dotace od jednotlivých 
obecních zastupitelstev, za což chce členská základna touto cestou poděkovat.
V minulém týdnu se také uskutečnil seminář pro poskytování dotací pro včelaře od Jihomoravského kraje. 
Celý problém je však částečnou účastí ze strany včelařů, kde hlavní omezením při pohledu  na věkový prů-
měr včelařů je schopnost dalších investic. 

A na závěr pár perliček:
včela létá rychlostí asi 20–28 km/h a může létat až do vzdálenosti 4–8 km
jedna včela nasbírá za celý svůj život asi 9 gramů medu
k nasbírání 0,5 kg medu pracuje asi 556 včel celý svůj život
k nasbírání 1 kg medu včely naletí vzdálenost rovnající se cestě čtyřikrát kolem Země
k nasbírání 0,5 kg medu musí včela vyletět asi 1600krát z úlu a při každé cestě nalétá více než 10 km

Václav Hůrka

•
•
•
•
•

Napsáno před 66 lety v brněnských novinách

V životě nepotřeboval lékaře
V kruhu své rodiny nás velmi přátelsky uvítal pan Antonín Horák, 88letý výměnkář, na své vysoké stáří 

velmi statný muž. Na naši žádost, aby nám pověděl něco o svém životě, řekl:
„Pocházím z rodiny Jarolíma Horáka, který zde v Sokolnicích býval 

rolníkem – tříčtvrtláníkem. Bylo nás pět dětí, tři chlapci a dvě děvčata. 
Když jsme dospěli, rozdělil otec hospodářství na tři díly a každému 
z nás chlapců předal jeden díl. Tak jsme všichni založili svoji existenci 
na půdě. Měl jsem role a rolnickou práci vždycky rád. Na své životní 
trampoty, kterých nebylo málo a které má každý člověk, dnes už jen 
vzpomínám. Byl jsem statný silný jinoch, měřil jsem přes dva metry. Na 
vojně jsem sloužil plných dvanáct let. Zúčastnil jsem se bojů při okupaci 
Bosny a Hercegoviny a získal jsem válečnou a jubilejní medaili. Pravda, 
tehdy se válčilo trochu jinak než dnes, ale i tehdy jsme zažili kruté chvíle 
a mám na ty skály tam dole a na to strádání, hlavně na nedostatek vody, 
dodnes živé vzpomínky. Bojovali jsme s vendlovkou* v ruce a trén ** se 
živobytím a vodou jsme neviděli bůhví jak dlouho. Ale přece jen to bylo 
lepší jak za válek napoleonských, o kterých mi vypravovávala moje babička, 
jež je prožila. 

H I S T O R I E
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Přednáška o Indii

Jmenují se Marie a Karel Dvořákovi. Čerství absolventi vysoké školy, ona lékařka, on strojní 
inženýr. Po dokončení studií a po svatbě se rozhodli odjet na rok do zahraničí jako dobrovol-
níci. Odcestovali do jihoindického státu Karnataka a v městečku Deodurga strávili rok ve škole pro chudé 
děti, kterou vedou salesiáni. Učili děti anglicky, ošetřovali nemocné, věnovali potřebným svůj čas. To vše 
v rámci programu Adopce nablízko.

V neděli 27. února 2011 se vypravili do Sokolnic, aby se s námi podělili o svoje zážitky. Do indické moto-
rykši se například vejde patnáct Indů, ale jen tři Evropané. Není běžné si vybrat svého životního partnera. To 
zajistí rodiče a novomanželé se spolu uvidí poprvé až ve svatební den. A chudoba je tam pro nás nepředstavi-
telná. Na snímku jsme viděli ordinaci lékaře téměř na ulici, za pruhem látky už se  dávala infúze, rentgenovalo 
a prováděly další zákroky. Indické děti se učí v misijní 
škole bez rozdílu náboženství. Chodí sem přesto, že 
stát v jejich vesnicích platí učitele. Ovšem mnozí uči-
telé sice pobírají plat, ale do školy nechodí, a ta je proto 
zavřená. 

Svojí přednáškovou činností se snaží manželé 
Dvořákovi podporovat další dobrovolníky programu 
Adopce nablízko.

Velký dík patří zdejší základní škole za poskytnutí 
prostor a techniky.  A všem, kteří na přednášku přišli 
a přispěli svým příspěvkem na program Adopce nablízko.

Za občanské sdružení Sokolnický dům Jan Mazal

D U C H O V N Í  O K É N K O

Po návratu z vojny jsem pracoval doma na poli. Míval jsem rád koně, ale to snad každý hospodář. 
I v zemědělské práci se to u nás mění, všude nám ulehčují práci stroje. To dříve nebylo, všechno musely udě-
lat ruce. Pamatuji si, že jsme u nás v Sokolnicích mívali dříve i vinohrady, ale révu nám zatlačila cukrovka, 
jejíž pěstování bylo výnosnější. 

Ještě jedno vám musím říci: celý svůj život, a je mi 88 let, jsem nepotřeboval doktora. Ještě dnes čtu bez 
brýlí. Čítávám ve své modlitební knížce. Pozdě večer jsem chodil spát a ráno brzo vstával a přitom střídmě 
žil. To je celý můj recept. Sokolnice jsou moje rodiště, mám je rád a přál bych si, abychom tu měli také svůj 
kostelíček. Rád bych do něho docházel, dokud mi budou nohy sloužit.“
vendlovka* – puška v někdejší rakouské armádě, zadovka (upravená konstruktérem J. Werndlem)
trén** – vojenský zásobovací oddíl 

Z článku uveřejněného v příloze novin „Nedělní den“ ze dne 28. ledna 1945     M.M.

POZVÁNKA NA  POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU FARNOSTI

Slavkov u Brna – sobota 26. března 2011 od 9.00 hodin
Duchovní slovo bude mít P. ThLic. Michael Špaček 

Přihlášky: Hana Kroutilová 777 557 878 a Hana Jahodová 724 777 913
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POZVÁNKA

Na Velký pátek (letos 22. dubna 2011) si připomínáme Ježíšovo utrpení a smrt na kříži. 
Chceme prožít křížovou cestu společně, v zámeckém parku v Sokolnicích, v 9.00 hodin dopoledne

Hrkání 

K velikonočním zvykům patří hrkání. Začíná na Zelený čtvrtek, kdy po zpěvu Gloria při večerní mši svaté 
umlkají kostelní zvony – říká se, že odletěly do Říma. Čtvrteční večerní zvonění, v pátek přes celý den 
a v sobotu až do poledne nahrazuje hrkání.  V Sokolnicích chodí hrkat chlapci i děvčata. Tímto všechny děti 
a mládež srdečně zveme. 

České katolické biblické dílo a Sokolnický dům o.s. Vás srdečně zvou na dvoudenní kurz

 VÝROBA BIBLICKÝCH POSTAVIČEK A PRÁCE S NIMI
Kurz je určen pro všechny, kdo si chtějí vytvořit biblické postavičky pro práci s dětmi i dospělými. 

Především tedy pro animátory, rodiče, 
katechety, pastorační asistenty, kněze a jejich spolupracovníky… 

Během kurzu si začátečníci vyrobí 1 postavičku, pokročilí 2 postavičky pod vedením lektorek 
Mgr. Jarmily Dostálkové a PhDr. Marie Klaškové. 

Kurz proběhne 1.–2. dubna 2011 (pátek 17–21 hodin, sobota 8.30–17 hodin) na faře v Telnici. 
Možno se nahlásit na tel. čísle: 608 305 528

Žalostná je každá druhá středa

Dnes je středa dopoledne, svoz domovního odpadu a já jdu na procházku se svými dětmi. Pohled na 
řadu popelnic a obrovských igelitových pytlů před některými domy je žalostný. V obci máme vybudovaný 
ekodvůr (dobře ho vede pan Fojtl, děkujeme), kam se dá odvést téměř 80 % domovního odpadu a přesto 
spousta našich spoluobčanů tak nečiní a vše dává do popelnic. 

Já jsem momentálně na mateřské dovolené se dvěma dětmi. Bydlíme i s manželem u rodičů, takže nás 
žije v jednom domě 6 osob. Nikdy jsme neměli k odvozu víc jak jednu popelnici. Proč mají některé domác-
nosti např. o dvou osobách tři popelnice a platí stejnou měrou poplatek jako my? 

V naší domácnosti se chováme, myslím, velmi ekologicky. Třídíme veškerý papír, plasty, tetrapaky, 
petlahve, staré textilie,… V podstatě vše, co ekodvůr umožňuje. Produkujeme také odpad, který do ekodvora 
nevyvážíme, ale dále ho doma zpracováváme – kompostujeme. Všechny slupky od brambor, cibule, nať 
z mrkve, sáčky s čajem, sedlinu z presovaru dáváme do kompostu, který pak na podzim zarýváme v zahradě. 
A zase, je to práce, ale má to svůj význam.

V obci nám přibylo spousty malých dětí, ale popravdě ještě jsem se nesetkala s jedinou  maminkou, co 
by používala látkové pleny. Mám dvě malé děti narozené 2009 a 2010 a používám převážně látkové plíny.  
Je to dost práce (pominu-li zdravotní, ekonomické a fi nanční výhody), ale představím-li si, jak jednorázová 
plena zatěžuje životní prostředí: Jednorázové plenky jsou vyráběné z velké části z neobnovitelných zdrojů. 
Poté, co plenky splní svůj účel, skončí v koši. Vzhledem k tomu, že se jedná o nerecyklovatelný odpad, 
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Hledám zahradu kdekoliv v Brně i okolí ve vlastnictví 
možno i s chatou. Finance mám. Tel.: 774 248 403.
Koupím pozemek v Brně i okolí, pokud možno stavební 
(menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. 
Tel.: 776 637 839.

Koupím garáž kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda 
jistá. Tel.: 776 809 213.
Koupím rodinný dům v Brně k bydlení (větší i menší 
i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem 
přímý kupec. Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj.

putují plenky buď na skládku, kde se rozkládají zhruba 500 let, nebo do spalovny odpadu. Ve světě sice již 
existují technologie na jeho kompostování, v Čechách to ale zatím není možné. Pokud rodiče pro své dítě 
kupují pouze „jednorázovky“, dítě za celé přebalovací období vyprodukuje zhruba tunu odpadu (statistický 
údaj zjištěný z internetu).

Asi nejvíce jsem se zděsila, když jsem procházela kolem našich restauračních zařízení. Jak je možné, 
že vedle objemného počtu popelnic (což bych pochopila) stály vystohované komíny z plastových vaniček 
od masa, obrovské pytle s petlahvemi a nápojovými kartony, obrovské štosy kartónů od vajec, sklo apod. 
Třetinu popelářského auta zaplní jen tento odpad a zcela zbytečně. Jak jsem se dozvěděla od pana starosty, 
obec nemá žádnou pravomoc nařídit těmto zařízením třídit odpad, neboť se nejedná o občany, ale jsou to 
podnikatelé, kteří si smlouvu za svoz odpadu sjednávají sami přímo s popeláři. Takže je to bohužel jen na 
jejich vlastním rozhodnutí.

Co se tedy týče třídění odpadu v obci, myslím si, že by zčásti tento problém vyřešila změna placení 
poplatků za odpad v obci. Kdyby si každý musel zaplatit za objem vyprodukovaného odpadu, nikoli za osobu 
v domácnosti, jistě by si dobře zvážil, zda postaví např. obrovský balík starých novin vedle popelnice nebo 
si dá „tu práci“ a zajde do ekodvora. Obecně mě toto pohoršuje, neboť životní prostředí je jen jedno, je nás 
všech a takto je třeba k tomu přistupovat.

Když není člověk schopen myslet ekologicky sám, je třeba mu s tímto pomoci. 
Lenka Divácká

stříhání dámské & dětské & pánské
melírování, barvení
plas  cké barvení
trvalá ondulace
společenské, svatební účesy
poradenství líčení
masáže hlavy, regenerace + výživa

Veronika Štěpánková

Sokolnice, Volejníkova 669 
Objednávky denně od 8:00 ‐ 20:00 hod.

mob.: +420 739 887 170
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TJ Sokol Telnice a TJ Sokol Sokolnice
pořádá ve dnech 9. července–16. července 2011
již 19. ročník letního dětského tábora,
opět v rekreačním středisku Hutník (asi 8 km od Strážnice)

Ubytování je zajištěno ve čtyřlůžkových dřevěných chatkách, 
strava 5x denně, pitný režim po celý den.
Tábor je určen pro děti ve věku 6–14 roků, se zaměřením na 
táborové hry, sport a turistiku.

Cena 2 300 Kč
Další informace vám ráda zodpoví Jarka Mikulášková na 
telefonním čísle 731 183 779 nebo na e-mailové adrese  
jarkamik@seznam.cz, kde rovněž můžete své dítě přihlásit 
na tábor. 
Do přihlášky napište jméno, příjmení dítěte, datum narození, 
adresu a kontaktní telefon na matku i otce, příp. zdravotní 
omezení. 

Přihlášky si také můžete vyzvednout u Friců, Podešvova 274, Sokolnice.
Na všechny děti se těší jejich vedoucí.
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 4 je 8. 4. 2011. 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 Chudáčková Jiřina – JirVym@seznam.cz
Černý Jan – jcmail@volny.cz Mifková Mirka – mifkova.mirka@seznam.cz

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 25. 3. 2011. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.
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 v rozsahu 100 hodin

Kurz je praktického rázu a je zam ený na typogra  i, úpravu
digitálních, textových a obrazových dat pomocí gra  ckých program ,
tvorbu layoutu, akciden ní tiskoviny a mnohé další dovednosti. Kurz 
bude ukon en v záv ru m síce ervna, ú astníci hradí kurzovné. 

Vzd lávací program:

Gra  k pro média

ISŠ polygra  cká zahajuje v druhé polovin  kv tna 2011

odborný kurz Gra  k pro média

Bližší informace:
Tomáš Pernes
tel.: 517 810 136
mob.: 731 413 094
e-mail: tomas.pernes@isspolygr.cz

Integrovaná st ední škola polygrafická, Brno, ŠMAHOVA 110


