
• Úpravy v centru obce. Na základě požadavku obce 
byla upravena dokumentace dopravního řešení v centru 
obce (zejména změna zálivu před poštou s požadavkem 
na co nejlepší rozhled chodců a úprava parkovacích ploch 
kolem kapličky). Dne 3. května proběhlo místní šetření 
za účasti Policie ČR, která má výhrady k navrženým 
úpravám. Jednak nesouhlasí s výstavbou nového pře-
chodu na křižovatce ulic Komenského – Pod Stráží 
a nelíbí si jí ani záliv pro autobus před nákupním středis-
kem, protože z něj odbočuje silnice směrem restauraci 
U Husara (což je údajně v rozporu s předpisy). Projek-
tanti proto prověří ještě další varianty, jak by bylo možné 
řešit dopravu v centru obce. Ze strany správce komuni-
kace – Správa a údržba Jihomoravského kraje byly vzne-
seny pouze drobné připomínky.
• Úprava okolí sportoviště. Obec hodlá v letošním 
roce dokončit úpravy kolem sportoviště (výsadbu zeleně, 
zřízení nářaďovny a sociálek v suterénu obecního úřadu, 
odstranění provizorních buněk a úpravu vstupu do školní 
zahrady). Vedle sportoviště je několik zahrádek, které 
mají oplocenou i část obecního pozemku. Aby bylo 
možné naplánovat všechny prvky úprav kolem sporto-
viště, je nutné znát i pozemky, kterých se úpravy budou 
týkat. Rada proto rozhodla oslovit všechny tři uživatele 
obecních pozemků s nabídkou na jejich prodej za cenu 
500 Kč/m2. Uživatelé s touto nabídkou nesouhlasí. Oplo-
cení se tedy přesune na vlastnickou hranici a uvolněné 
pozemky budou využity k přístupu na školní zahradu 
a výsadbě zeleně. 
• Výběrové řízení – oprava střechy. Asi před jede-
nácti lety byla opravena střecha na staré části obecního 
úřadu. Na podzim bylo zjištěno, že část krytiny je ve 
velmi špatném stavu. Na odbornou konzultaci byl při-
zván soudní znalec, který konstatoval, že stav střechy je 
skutečně nevyhovující, neboť část šablon je mechanicky 
zničená a na zbytku jsou trhliny. Navíc je nevyhovující 
sklon střechy (22%), na použitý typ krytiny je požado-
váno minimálně 30%. Na opravu byla objednána doku-
mentace, kterou nyní obec obdržela. Rada proto rozhodla 
vyhlásit výběrové řízení na tyto práce. Písemně bylo 
osloveno pět fi rem a podklady byly dále zveřejněny na 
webu obce a úřední desce, takže do výběrového řízení se 

mohla přihlásit kterákoliv fi rma.  Ve stanoveném termínu 
obdržela obec celkem čtyři nabídky. Po prostudování 
jednotlivých nabídek rada rozhodla, že nebude hodnotit 
nabídku pana Miroslava Popa, neboť jmenovaný nacenil 
pouze část prací. Nabídku předložily tyto fi rmy:

AVUS spol s r.o. 
celková cena 352.237 Kč

Hrušecká stavební společnost s.r.o. 
celková cena 373.326 Kč  

SKYSCRAPER spol. s r.o.
celková cena 422.432,- Kč

Rada vybrala jako nejvýhodnější nabídku společnosti 
AVUS spol. s r.o., Ponětovice, se kterou bude uzavřena 
smlouva o dílo.
• Výběrové řízení – autobusové zastávky u roz-
vodny. Na podzim loňského roku objednala obec pro-
jektovou dokumentaci na stavbu dvou krytých čekáren 
na autobusové zastávce u rozvodny. Obec již má potřeb-
nou dokumentaci a rada proto rozhodla vyhlásit výbě-
rové řízení na jejich stavbu. Písemně bylo osloveno pět 
fi rem a podklady byly dále zveřejněny na webu obce 
a úřední desce, takže do výběrového řízení se mohla při-
hlásit kterákoliv fi rma.  Ve stanoveném termínu obdržela 
obec celkem čtyři nabídky. Po prostudování jednotlivých 
nabídek rada rozhodla, že nebude hodnotit nabídku pana 
Antonína Pavelky, neboť jmenovaný nenacenil práce 
v celém rozsahu. Nabídku předložily tyto fi rmy:

mmcité a.s. 
celková cena 347.219 Kč

EUROVIA CS, a.s. 
celková cena 417.395 Kč

AVUS spol. s.r.o. 
celková cena 418.419 Kč 

Rada vybrala jako nejvýhodnější nabídku společnosti 
mmcité a.s., Bílovice, se kterou bude uzavřena smlouva 
o dílo.
• Výběrové řízení.  Starosta obeslal celkem 9 pro-
jekčních kanceláři se žádostí o zaslání nabídky na vyho-
tovení projektové dokumentace na rekonstrukci kři-
žovatky silnic Polní – Šlapanická. Nabídku předložilo 
celkem  5 fi rem s cenovou nabídkou od 129.000 Kč 
do 321.240 Kč. 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

KVĚTEN 2011ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC
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Rada vybrala jako nejvýhodnější nabídku společnosti 
Vyškovská stavební a projekční společnost s.r.o., která 
podala nejnižší nabídku. Uzavření smlouvy o dílo je 
podmíněno ukončením smluvního vztahu se společností 
Cekr, která neplní již více let uzavřenou smlouvu o dílo. 
• Úprava návštěvních hodin na sportovišti. Rada 
obce schválila změnu provozních hodin tak, že ve 
dnech školního vyučování bude hřiště k dispozici škole 
až do 16.00 hodin a teprve poté může být komerčně 
využíváno.
• Veřejné osvětlení. Obec obdržela projektovou 
dokumentaci na stavbu svítidla k osvětlení přechodu 
mezi poštou a základní školou. Na začátku května 
obdržela i kladné stanovisko policie a  správce komu-
nikace. Starosta proto osloví několik fi rem s požadav-
kem na předložení cenové nabídky a z nich bude vybrána 
fi rma, které práce provede. 
• Ukončení pronájmu kasáren. Obec obdržela návrh 
pana Hirschnera na ukončení nájmu areálu kasáren 
v trati Předky ke konci května. Pro obec je to nepříjemná 

zpráva, protože to znamená další starosti. Na úřední desce 
a obecním webu proto bylo neprodleně zveřejněno, že 
obec nabízí areál k bezplatnému pronájmu (výpůjčce) za 
předpokladu, že bude zajištěno střežení areálu a nájemce 
bude platit veškeré náklady spojené s provozem areálu.
• Dodatek ke zřizovací listině ZŠ. Ředitelka 
ZŠ Sokolnice požádala o schválení dodatku ke zřizo-
vací listině základní školy, aby v doplňkové činnosti 
bylo doplněno pořádání celodenního pobytu pro děti 
v době letních prázdnin. Rada s požadavkem souhlasí 
a příslušný dodatek bude v červnu předložen zastupitel-
stvu k projednání a schválení.
• Oprava vstupního portálu. Starosta informo-
val radu obce, že Jihomoravský kraj schválil dotaci na 
opravu vstupního portálu zámecké kaple ve výši 140.000 
Kč. Rada proto uložila starostovi připravit darovací 
smlouvu, na základě které obec poskytne Domovu pro 
seniory Sokolnice částku 10.000 Kč, jak jsme se k tomu 
před časem zavázali. Darovací smlouva bude předložena 
v červnu zastupitelstvu k projednání a schválení.
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Poděkování
Ráda bych se tímto krátkým poděkováním vrátila ke sčítání lidu, domů a bytů, které na území naší republiky proběhlo 
v březnu a v dubnu. 
Když jsem se na práci sčítací komisařky hlásila, představovala jsem si to trošku jako „Hurvínek válku“. Blá-
hově jsem si myslela, že si vyrazím na procházku s kočárkem, během níž do schránek roznesu sčítací formu-
láře, a za pár dní mám hotovo. Realita byla podstatně náročnější. Samotnému roznosu a sběru formulářů před-
cházelo dlouhé školení a studování několikasvazkového manuálu. Dále následovala seznamovací pochůzka, 
na níž jsem si obešla svůj sčítací obvod, abych měla představu, co mě čeká, a roznesla jsem informační letáky. 
V té době jsem začala mít obavy z toho, co bude následovat. Stihnu to? Budou lidi doma? Co když budou konfl iktní, 
protože se sčítáním nesouhlasí?
Čekalo mě příjemné překvapení. Za celých 7 týdnů mojí práce „v terénu“ (1 týden informační pochůzka, 
3 týdny distribuce formulářů, 3 týdny sběr formulářů) jsem si obešla svůj obvod celkem pětkrát – tedy půlku Sokolnic 
a nádražní část Telnice – a v každé domácnosti mě čekalo milé a vlídné přijetí. Někde mě pohostili talířem buchet 
nebo výbornou štólou, někde jsem dostala do kapsy oplatky, abych si osladila putování, jinde mi čekání a kontrolu 
formulářů zpříjemnili horkým čajem (to zrovna pršelo) nebo sklenicí osvěžujícího nápoje. Když byla v březnu večer 
už velká zima, mnohokrát mě lidé zvali dál, aspoň za dveře, do tepla. A když mi častým přechodem z tepla do zimy 
teklo z nosu jak z konve, dostala jsem do zásoby papírové kapesníčky. Mnohokrát jsem dostala nabídku, že mi na 
zahřátí uvaří kávu, čaj či dokonce svaří víno, jež jsem většinou, ač nerada, s ohledem na tlačící čas odmítala. 
A za to bych teď všem prostřednictvím Zpravodaje chtěla poděkovat. Díky Vám byla moje práce podstatně pří-
jemnější a také jednodušší, protože jste mi mnohokrát dobře poradili. Omlouvám se těm, kteří na mne 
v dohodnutou dobu čekali marně a děkuji jim za jejich trpělivost a pochopení. Stalo se mi, že jsem v několika domác-
nostech za sebou vyplňovala větší počet bianco formulářů, a nabrala jsem zpoždění, které jsem pak pár dalších dnů 
horko těžko doháněla.Děkuji Vám všem za vstřícnost a milé jednání.                                     

Tereza Štefl ová (za všechny sčítací komisařky)

H A S IČ I

Co se děje na hasičce
Letošní školní rok 2010/2011 se na sokolnické hasičce podařilo úspěšně „rozjet“ několik aktivit pro menší i větší 
zájemce. Jedná se o kroužek pro děti, dívčí skautský oddíl a výtvarné tvoření pro ženy a dívky. 
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Dětský kroužek 
Pod záštitou Sokolnického domu jsme na začátku tohoto školního roku začaly s kroužkem pro předškolní děti. Vyprá-
víme dětem biblické příběhy, v poslední době i za pomoci biblických postaviček (viz minulý Sokolnický zpravodaj), 
zpíváme za doprovodu kytary, tvoříme výrobky (občas oprašujeme staré osvědčené z dob našeho dětství). Za hez-
kého počasí hrajeme dětmi oblíbené venkovní hry. Tento rok se scházíme každé pondělí v 16 hodin v dolní místnosti 
na hasičce, vaše děti jsou srdečně zvány.

Marie Baláková, Ludmila Mazalová

Výtvarné tvoření
K výtvarnému tvoření jsme se sešly zatím dvakrát – vždy pod vedením výtvarnice paní Dity Lenochové z Brna. 
Poprvé jsme vyráběly květinové panenky z plstí a vlny, podruhé jsme zdobily velikonoční věnce pomocí květů 
z organzy.  Další tvoření se uskuteční 20. května 2011 v 19.00 hodin, kdy budeme tvořit šperky z vlny technikou 
plstění jehlou za sucha. Pokud máte zájem se přidat, přihlaste se na e-mailu zdenka.wajdova@centrum.cz.

Mgr. Zdeňka Wajdová

Skauting v Sokolnicích
„Obtíž přestává být obtíží, jakmile se jí zasmějeme a vezmeme ji útokem …“                                                                   (Robert Baden-Powell)
    
„Skauting, to jsou dvě základní věci – jednak skupina lidí, přátel a kamarádů – jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je 
celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň 
zábavou, hrou – a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci.“                            (http://verejnost.skautcz//cz/skauting/co-je-vlastne-skauting/)

S nápadem rozšířit skauting i do Sokolnic přišli rodiče místních dětí. 
Vstříc jim vyšlo středisko Junáka – svazu českých skautů a skautek 
v Újezdě u Brna. Dne 12. října 2010 proběhla první schůzka nové 
družinky v místní hasičce. Zde se děti seznámily se svými vedoucími 
– Pájem a Aničkou. Újezdské středisko se tímto rozrostlo o bezmála 
15 členů. 
Družina se kompletně skládá z děvčat ve věku od šesti do dvanácti 
let, čímž spadá do skautské věkové kategorie Světlušek. Prvním úspě-
chem družinky byla 
volba společného 
názvu „Ještěrky“. 
Na schůzkách, které 

se konají každé úterý od 16.15 do 17.45 hodin v prostorách místní 
hasičky, se děti snaží rozvíjet své motorické dovednosti, logické myš-
lení, umění spolupráce, znalosti z různých oborů současné společ-
nosti a poznávají přírodu. Od svého vzniku se Ještěrky stihly zúčast-
nit několika střediskových akcí: Halloweenská párty v maskách, 
Betlémské světlo, předvánoční besídka, návštěva Technického muzea 
v Brně, dubnová výprava do okolí Rájce – Jestřebí. Vyvrcholením 
celoroční činnosti bude letní stanový tábor, na kterém se jistě osvědčí 
získané dovednosti a znalosti. 
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Ze vzpomínek jubilantky
Motto: Vzpomínky jsou jediný ráj, 
 z něhož nemůžeme být vypuzeni.                                                             
                                                 Jean Paul

V květnu jsme vzpomněli 66. výročí konce 2. světové války. 
Mnoha lidem válečná léta negativně ovlivnila život. Jednou z nich 
je naše spoluobčanka paní Marie Tesařová, která se v březnu dožila 
v plné síle 90 let. Když jsem ji navštívila, abych jí jménem SPOZ  
popřála k významnému jubileu, rozpovídala se o svém životě.
Narodila jsme se v Sokolnicích na ulici Mlýnisko jako starší dcera 
manželů Škrobových. Bydlela jsem tu se svými rodiči, které jsem 
dochovala až do smrti. Školu jsem také vychodila v naší vesnici. 
Pak jsem se vyučila tkadlenou, ale v textilce jsem pracovala jen krátce. V 19 letech jsem se poprvé provdala za Miro-
slava Brychtu a poté jsem zůstala doma. Po čtyřech letech se nám narodil syn Jaromír.
To už řádila 2. světová válka. Věřím, že na tuto dobu nerada vzpomínáte.
Manžel se zapojil do protifašistického odboje tím, že roznášel letáky. Někdo ho udal, byl zajat a vězněn na Špilberku. 
Když byl propuštěn, to už se blížila fronta, rozhodli jsme se odstěhovat do rodné vsi mého manžela. Mysleli jsme si 
totiž, že v Březské u Velké Bíteše bude bezpečněji, než v blízkosti Brna. Opak byl ale pravdou. Nejen v této vesnici 
na Vysočině se muži spojili s partyzány a bojovali proti Němcům. Také švagr byl zapojen do odboje a společně s mým 
manželem odešli do lesů postavit se fašistům na odpor. Bohužel 9. května 1945 byl manžel zastřelen. V den, kdy celá 
republika slaví vítězství, každoročně je pro mne tento den dnem smutku.
Začala pro Vás těžká doba. Sama s malým synkem. A tak jste se vrátila domů?
Vůbec jsem z domova neměla žádné zprávy. Nevěděla jsem jestli jsou rodiče zdraví a v pořádku. Po šťastném shle-
dání jsem s nimi a se synem žila sama celých 7 let do doby, než jsem se vdala podruhé za E. Tesaře. Po roce se nám 
narodila dcera Marie.
Vím, že jste pak pracovala v JZD Sokolnice.
Když bylo u nás založeno JZD, vstoupila jsem do něj a pracovala jsem v rostlinné výrobě. Práce to byla zpočátku 
velmi těžká a málo  fi nančně ohodnocena. Ale zaměstnání v místě bydliště bylo pro ženu s dětmi a rodiči časově 
výhodné. Ráno v 7 hodin byl přistaven na stanovišti u kapličky traktor s vlekem upraveným pro převoz žen na pole. 
V 11.30 hodin nás odvezl zpět a po rychlém uvaření oběda jsme ve 13 hodin jely zpět na pole.
Práce to byla namáhavá. Od jara do podzimu, mnohdy za nepříznivých podmínek  jste celé dny kopaly, sbíraly 
okurky, chodily na cibuli atd. Přesto vypadáte skvěle.
Na velkých lánech se tu pěstovala cukrová řepa, která se musela z počátku jednotit, kopat a na podzim vyrývat ze 
země. Později už nám pomáhaly stroje a kombajny. Když skončily jarní práce s řepou, začaly žně. Celé dny u mlá-
tičky, pak za kombajnem. Stavěly jsme velké stohy slámy. V zimě jsme ve sklepech chystaly sadbu brambor, uklízely 
v chlévech. Přesto na tuto práci a na bývalé spolupracovnice ráda vzpomínám. Bylo veselo, zpívalo se a žádná práce 
nebyla pro nás těžká. Jezdilo se na výlety, na zájezdy, na rekreace.
A tak jste v JZD zůstala až do důchodu?
Ano, ale doma jsem stejně nezůstala. Se svou sestrou jsem jezdila až do 70 let pracovat do brněnského hotelu Inter-
nacional jako pomocnice v kuchyni.
Jak ráda bych si s Vámi ještě povídala a vzpomínala na vše co se týká Vašeho života. Necháme si ale nějaké 
zážitky na příště. Věřím totiž, že se určitě brzy sejdeme. Přeji Vám hodně zdraví, spokojenost a pohodu do 
dalších let.

M.M.

O K É N K O  D O  M AT EŘS K É  Š K O LY

V měsíci dubnu byly ukončeny Edukativní skupinky pro předškoláky
Beseda s Městskou policií Židlochovice – naučný program pro děti o možných nebezpečích a nástrahách, které 
na ně mohou číhat skoro všude

•
•
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Dětské divadelní představení v MŠ „Hody, hody, doprovody“ – manželé Trnkovi
Den otevřených dveří v naší školce, prodejní výstavka nejen keramiky a sladkostí na Velikonoce
Zápis do MŠ na školní rok 2011/2012 (v době uzávěrky zpravodaje ředitelka MŠ přijímala přihlášky od zákon-
ných zástupců dětí, o výsledcích zápisu budeme informovat v příštím čísle zpravodaje)
Čarodějnické dopoledne – soutěže, diskotéka, táborák, na závěr sladká odměna
Schůzka s rodiči dětí, které pojedou v měsíci červnu na Školu v přírodě na Vranovskou přehradu

Školní jídelna při mateřské škole
V letošním školním roce má školní jídelna přihlášeno 250 strávníků ze Základní školy Sokolnice a Mateřské školy 
Sokolnice. Tím se zcela naplnila naše kapacita kuchyně, která činí 250 obědů denně. Již nyní se zabýváme problé-
mem příštího školního roku, kdy tato kapacita nebude stačit. Věříme, že naše žádost o navýšení kapacity bude na 
Krajském úřadě v Brně kladně vyřízena. V opačném případě budeme muset stanovit kritéria pro přijetí dítěte ke 
stravování (např. přednostně děti ze školní družiny, zaměstnaných rodičů atd.).
Děti přijaté do mateřské školy jsou ke stravování automaticky přihlášeny.
Informace o zvyšování stravného: v posledních několika letech se cena stravného nezvyšovala i přes pomalý růst 
cen potravin, ale v důsledku dalšího zdražování dojde ve školní jídelně od 1. září 2011 ke zvýšení ceny stravného za 
oběd o 4 Kč. Rodiče strávníků budou o této změně včas informováni (stávající cena oběda: 7–10 let 16 Kč, 11–14 let 
18 Kč, 15 a více let 20 Kč).

Vedoucí stravování Milena Krpenská

•
•
•

•
•

Den Země
Den Země je den, kdy by se měl každý občan zamyslet nad tím,  co dělá pro naše životní prostředí. Pozorovat lidi 

a především mladistvé, jak odhazují odpadky do přírody, je prostě zarážející. A co hůř, nemají černé svědomí ani 
špatný pocit. Neuvědomují si, že tím poškozují životní prostředí a nevadí jim, v čem žijí. Rozhodně by to nemělo být 
nikomu jedno, v jakém prostředí vyrůstá. 

Ale nám v Sokolnicích to jedno není. Proto jsme se dohodli s pracovníky Domova pro seniory na úklidu zámec-
kého parku, čímž jsme pomohli zpříjemnit pobyt našim starším občanům. Přestože byla ráno dosti velká zima, dosta-
vili jsme se v  hojném počtu. Každý z nás dorazil vybaven  hráběmi, koštětem či kyblíkem a chutí udělat něco pro 
naše životní prostředí. Práci jsme si rozdělili, abychom byli rychleji hotovi. 

Také zdejší zaměstnanci přiložili ruku k dílu a odváželi námi shrabané listí. Nejvíce nás potěšilo a zahřálo, že na 
nás čekalo malé občerstvení v podobě teplého čaje a oplatku, za které jsme byli velmi vděční. 

Při odchodu jsme doufali, že budou všichni s naší prací spokojeni.
Současně s úklidem parku probíhalo malování školních šaten za účasti chlapců z vyšších ročníků. Zapojily se 

i paní uklízečky a některé paní učitelky.
Celé dopoledne uběhlo velmi rychle. Domů jsme odcházeli unaveni, ale s dobrým a hřejivým pocitem, že jsme 

vykonali něco užitečného.
Katka Pálková, VIII. třída

Nové naděje házené ...
Je jaro. Všechno kvete. Svět je plný barev. Začátek slohové práce našich dětí?
V pátek 29. dubna rozkvetlo barvami i házenkářské hřiště v Sokolnicích. Sešly se zde děti z 1.– 4. tříd z pěti škol 

nejbližšího, ale i vzdálenějšího okolí, aby se zúčastnily již čtvrtého kola letošního ročníku Školní ligy miniházené. 
Školy z Telnice, Újezdu u Brna, Měnína, Hustopečí a Sokolnic vysílají pokaždé 2–3 družstva nejmladších žáků, 
barevných kombinací dresů bylo tedy nepočítaně.  A toho povyku a pobíhání!

Ale jen do slavnostního zahájení. Pak se z dovádivých dětí stali házenkáři, kteří se ze všech sil snažili vstřelit 
gól a na druhé straně urputně vstřelení gólu bránili. Ne všechna družstva mohla vyhrát, ale i prohrané zápasy jistě 

Z Á K L A D N Í  Š K O L A
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dětem přinesly nové sportovní zkušenosti. Snad i zásluhou fandících spolužáků, kteří vytvořili výbornou kulisu, se 
obě sokolnická družstva ve svých  kategoriích umístila na překrásném druhém místě. Nespornou zásluhu na tom má 
paní trenérka Petra Palánová, která navíc společně s paní Lenkou Demkovou celou akci perfektně zorganizovala. Dík 
patří nejen jim, ale i všem ostatním, kteří se na přípravě a průběhu pátečního dopoledne podíleli: Sokolu Sokolnice 
za poskytnuté zázemí, rozhodčím za odpískané zápasy, žákům 8. a 9. třídy za vydatnou pomoc v mnoha oblastech 
a hlavně hráčkám a hráčům všech utkání za mimořádný sportovní zážitek.

Na začátku června čeká naše miniházenkáře turnaj v Měníně a pak se dozvíme výsledky celého ročníku. Držte 
palce! 

Zita Butalová

Hrkání před Velikonocemi
Do tradičního hrkání se letos zapojilo 23 hrkačů. Svoji službu splnili a čas místo zvonů sedmkrát celým Sokolnicím 
ohlásili. Děkujeme všem, kdo se do hrkání zapojili a tuto tradici podpořili. 

Svátost biřmování v Telnici
V neděli 1. května 2011 v telnickém farním kostele přijalo svátost biřmování 24 mladých lidí z Telnice a Sokolnic. 
Udělení svátosti biřmování se koná pomazáním křižmem (vonným olejem, který světí biskup na Zelený čtvrtek) 
na čele a vkládáním rukou na hlavu biřmovance a slovy: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého“. Mši svatou celeb-
roval brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, koncelebranty byli P. Josef Daněk ze Žabovřesk a P. Pavol ze Žiliny. 
Všichni biřmovanci byli rok a půl připravováni. Slavného obřadu se zúčastnilo mnoho telnických i sokolnických 
farníků, kteří byli po slavnosti pozváni na faru na krátké občerstvení.

Připravila Jiřina Chudáčková

D U C H O V N Í  O K É N K O

Srdečně zveme všechny krojované na hodovou mši svatou do zámecké kaple dne 19. června 2011 v 10 hodin.

V sobotu 25. června 2011 v 9.00 hodin bude v brněnské katedrále Petra a Pavla vysvěcen na kněze Jiří Jeniš 
z Újezda u Brna. 

V pátek 27. května 2011 proběhne na mnoha místech v České republice Noc kostelů. V našem okolí tak budou 
kromě brněnských kostelů otevřeny chrámy v Pozořicích, Šlapanicích, Tvarožné, Šitbořicích, Hustopečích 
a Velkých Pavlovicích. 

Dne 22. května 2011 ve farním kostele v Telnici přistoupí 12 dětí  z Telnice a Sokolnic poprvé ke svatému 
přijímání. 

Hrkání 2011 Společná fotografi e biřmovanců s otcem biskupem
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Květen
Květen  je  měsícem  zařazeným do období včelařského jara trvajícího od poloviny dubna do konce května.
V tomto období včelstva sílí a úkolem včelařů je provádět rozšiřování stavebního prostoru, kde matka se může uplat-
nit svým kladením a tím posílení včelstva. Stavebním prostorem je přidávání dalších rámků, které jsou z lipového 
dřeva stlučeny a vypleteny drátkem, do kterého je upevněna tzv. mezistěnka, což je dnes obvykle vylisovaný plát  
z včelího vosku, na jehož povrchu jsou naznačeny jednotlivé včelí buňky.
A právě na tyto předznačené buňky včely vystaví ze svých voskových žláz zbytek celé buňky, do které pak matka  
klade vajíčka, včely ukládají pyl a med. Říká se, že na vyhotovení 1 kg je potřeba energie 3,5 kg medu. Je však ještě 
nutné připomenout, že tvorbě vosku jsou schopné včely v době 16–19 dní života. 
Sami víme, jak nás dubnové počasí rozmlsalo, kvetly meruňky, třešně, rybíz, angrešt, řepka a vše ostatní, co včely 
maximálně využily pro donášku pylu a i první sladiny, což je nektar z květů, ze kterého dalším zpracováním vyrobí 
med. Včelstva sílí a je možné vytvářet první oddělky, což jsou prvopočátky nových včelstev. K odebraným rámkům  
se zavíčkovaným plodem se buď přidá matečník, ze kterého se vylíhne nová matka, nebo si včelstvo udělá novou 
matku z již nakladeného vajíčka tím, že ze včelí buňky, kterou vykoušou, dostaví na matečník a vajíčko krmí mateří 
kašičkou. Do 18 dnů je matka na světě a teď je potřeba říjných trubců, se kterými se potká s ostatními matkami ve 
správný čas, teplotě, výšce a prostoru, kde se zúčastní tzv. zásnubního letu. Ten je obvykle v jeden let s 6–8 trubci. 
Zásobu spermatu má matka na celou dobu svého produktivního života. Jenom pro informaci, trubci, ti včelí chlapíci, 
jsou schopni uletět  na vzdálenost i 6–8 km a jako jediní z včelího rodu jsou přijati do jakéhokoliv úlu, kde jej nakrmí. 
Zatím co včela se musí  vloudit s přinesenou nějakou zásobou, když se náhodou někde ztratí při špatném počasí.
Také z důvodu rychlého nástupu jara a včelího rozvoje se můžou objevit i první roje, na které je potřeba upozornit 
místního včelaře. Ale o rojení až v dalším měsíci. 

Václav Hůrka
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D O M O V  P R O  S E N I O RY

Jarní úklid zámeckého parku v Domově pro seniory v Sokolnicích
Dne 14. dubna 2011 uspořádalo vedení Domova pro seniory jarní úklid zámeckého parku ve spolupráci s místní 
základní školou a dobrovolníky z řad občanů Sokolnic, čímž děkujeme vedení obce za spolupráci při propagaci této 
akce na veřejnosti.
Celé akci předcházela řádná příprava tak, aby akce byla dobře organizačně zvládnuta. Nezapomnělo se ani na kroniku 
Domova, do které se všichni školáci, kterých bylo asi 90, hned při příchodu zapsali. Potom se děti postupně  rozdělily 
do skupinek a každé skupince  byl přidělen úsek, na kterém pracovala společně s klienty, kteří se také zapojili do 
práce.
Přidali se také téměř všichni zaměstnanci Domova. Ženy vysázely květiny v zadní části parku, muži zajišťovali svoz 
a pálení vyhrabaného listí, pan ředitel s několika chlapci přesazoval ozdobné keře. Trošku jsme se obávali dešťových 
přeháněk a chladného počasí, a proto jsme pro děti připravili na zahřátí teplý čaj a jako poděkování také oplatek. 
Počasí nám nakonec přálo a nezmokli jsme.
Kolem půl dvanácté úklid pomalu končil a děti postupně odcházely do školy na oběd. Zůstal za nimi velký kus práce 
a uklizený park. Naše poděkování patří jak dětem, tak i učitelům a vedení školy za spolupráci při další společné 
akci, která může být příkladem mezigeneračního soužití a také příkladem integrace seniorů  a dětí do společenských 
aktivit.

Domov pro seniory má nový výtah
Dne 21. dubna 2011 byl slavnostně uveden do provozu nový výtah v Domově pro seniory. Postavením výtahu se 
usnadnil přístup klientů 3. oddělení do nižších pater. Vedení Domova pro seniory tak pokračuje v zavádění bezbari-
érovosti v areálu.
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Výtah stavěla fi rma 
Zitta – výtahy, spo-
lečnost s r. o., Vážany nad 
Litavou. Výtah stál 1.7 mili-
onu korun. Peníze na reali-
zaci poskytl Jihomoravský 
kraj. Realizace tohoto díla 
trvala jeden rok, samotná 
výstavba pět měsíců. 

Jan Mazal
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Jubilejní 20. ročník, tradiční turnaj Saňař cup 2011 již klepe na dveře
Ve dnech 1. července až 5. července 2011 se v Sokolnicích nedaleko Brna uskuteční již 20. ročník tradičního futsa-
lového turnaje Saňař Cup 2011 pořádaný místním futsalovým klubem Sokol Saňaři Sokolnice. Jak již tradice velí, 
opět je turnaj připravován s maximálním úsilím pořadatelů, kteří si tak, jako každý rok, připravili pro návštěvníky 
turnaje bohaté menu.
Kromě napínavých klání na hřišti, kterých se letos zúčastní na 50 mužstev z celé České republiky a Slovenska se 
mohou návštěvníci těšit na bohatý doprovodný kulturní program, ve kterém bude hlavním lákadlem vystoupení něko-
likanásobné zlaté slavice Lucie Bílé v pondělí 4. července 2011.
Tak jako v předešlých letech i letos turnaj Saňař Cup bude podporovat Nadační fond dětské onkologie Krtek. 
S pomocí všech se zajisté opět podaří pomoci těm, kteří si nemohou pomoci sami. I na letošním Saňař Cupu naleznete 
stánek Krtka, kde si můžete zakoupit některý ze suvenýrů a přispět tak na dobrou věc. K této částce přidají pořadatelé  
výtěžek se vstupného tak, jako v minulém roce.
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► Hledám rodinný dům se zahradou v obci Sokolnice a okolí. Děkuji za nabídky. Tel.: 605 514 210

inzerce

Nadační fond dětské onkologie Krtek se svojí činností zaměřuje na podporu 
komplexní péče o onkologicky nemocné děti absolvující léčbu na Klinice dět-
ské onkologie Fakultní nemocnice v Brně a LF MU Brno ve prospěch onko-
logicky nemocných kojenců, dětí a dospívající mládeže.
Dalším velikým lákadlem pro návštěvníky bude opět bohatá tombola, ve 
které budou  zajímavé ceny s hlavní výhrou osobním automobilem značky 
Peugeot.
Podrobné informace o turnaji, seznam přihlášených mužstev a podmínky pro 
přihlášení naleznete na webu www.sanarcup.cz. Zde se dozvíte vše potřebné. 
Již nyní vám můžeme prozradit, že tak, jako každý rok, bude v rámci tur-
naje sehráno mistrovství Sokolnic, které každoročně okoření turnaj zajíma-
vými kláními generací saňařských mužstev společně s dalšími, které v této 
malebné vesnici za Brnem okouzlila fotbalová mičuda. Jak dopadne souboj 
mezi Saňaři? Mistrovství Sokolnic startuje v sobotu 2. července 2011. Ještě 
před tím potěší oko nejen přítomných pánů klání o nejlepší dívčí celek v rámci 
Woman Cupu.

V rámci základních skupin, které se odehrají v neděli, pondělí a úterý odpoledne, se rozhodne o postupujících do 
velkého úterního Play-off. To vše v kombinaci s kulturním programem, obětavými pořadateli a doufejme i s pěkným 
počasím slibuje nezapomenutelnou podívanou. Takže pokud nemáte plán na první červencový víkend, máte rádi 
futsal, rádi tancujete a nebo vám učarovalo selátko pečené na rožni, karbenátky pana kuchaře nebo něco z Bořkovy 
boudy, neváhejte a přijeďte do Sokolnic, slibujeme, že se k nám rádi vrátíte nasát tu neopakovatelnou atmosféru 
nejstaršího turnaje na Jižní Moravě.

Srdečně zvou Saňaři Sokolnice

Turnaj minižáků v házené
Dne 17. dubna 2011 se konal na sokolském hřišti v Sokolnicích, za účasti družstev TJ Sokol Sokolnice, TJ Sokol 
Měnín a KP Brno, turnaj v házené minižáků. Jedná se o ty nejmladší házenkáře, kteří ještě nejsou registrovaní a na 
házenou se teprve připravují. 
Turnaj byl rozdělen na dvě kategorie. Starší, jednalo se o ročníky 2000–2002 a mladší, kde se zúčastnily děti z roč-
níků 2003–2004. Hrálo se dvoukolově každý s každým. 
V mladších bylo nasazeno na divokou kartu i družstvo holek pod vedením Kláry Beránkové a předčilo všechna 
očekávání. Děvčata z šesti zápasů prohrála jen jeden a celkově celý turnaj vyhrála o lepší skore před Sokolnicemi, 
KP Brno a Sokolem Měnín. S výsledkem a výkonem našich nejmenších jsme byli nadmíru spokojeni. 

V kategorii starších byl průběh turnaje velice 
vyrovnaný. Jak domácí Sokolnice, Sokol Měnín 
i KP Brno měli stejný počet bodů a opět rozho-
doval poměr vstřelených a obdržených branek. 
Ten mělo nejlepší družstvo KP Brno, na druhém 
místě se umístil Sokol Měnín a třetí byli domácí 
TJ Sokol Sokolnice. Klukům nemůžu vytknout 
snahu a nasazení, ale zaspali jsme první zápas se 
Sokolem Měnín, když jsme byli všude o krok poz-
ději. V posledním  zápase s KP Brno již docházely 
síly. Přesto jsem byl s výkonem a nasazením spo-
kojen, ale doplatili jsme na špatnou koncovku, na 
které budeme muset více zapracovat. 
Celkově se turnaj velice povedl, počasí nám přálo, 
přišlo i plno fanoušků a tak jsme rádi, že se spor-
tovní dopoledne na hřišti v Sokolnicích vydařilo. 

Bronislav Hanuš
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 6 je 3. 6. 2011. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou na níže 
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Malé povídání o velkém klání
Lov neslyšících na našem rybníku

My rybáři jsme schopni sedět celé dlouhé hodiny vedle sebe, koukat do vody a krásně u toho mlčet. A přesto cítíme 
souznění chvíle a rozumíme si i beze slov. Jsme tiší blázni… Ovšem přijdou i chvíle, kdy se potřebujeme na rybách 
pořádně vykecat a to pak meleme páté přes deváté a nestačí nám ani ruce. Dne 16. dubna jsme měli tu čest podílet 
se na akci, při které si rybáři pěkně popovídali a přitom se nad rybníkem neslo božské ticho. Díky našemu členovi 
Mirkovi Tůmovi se konal historicky první LOV NESLYŠÍCÍCH Sokolnice. Spíše než závody to bylo přátelské 
setkání lidí se stejnou „krevní“ skupinou. Chlapi si to viditelně užívali, padli jsme si všichni do oka hned od prvního 

okamžiku. A našim rakouským přátelům 
rybářům se u nás tak líbilo, že už se těší 
na další ročník. Že to nebyl jen pokec 
u vody svědčí to, že bylo chyceno pět 
parádních kaprů do 80 cm a jedna stejně 
velká štika. No a díky fi rmě Chytil, která 
celou akci zastřešovala, obdrželi úspěšní 
lovci i hodnotné ceny. Tož chlapi – za 
rok – na druhém ročníku, opět nashle…


