
LEDEN 2012ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
• Výběrové řízení. V prosinci proběhlo výběrové 
řízení na dodavatele přístavby základní školy. Jednalo 
se o tzv. otevřené výběrové řízení, takže do soutěže se 
mohl přihlásit každý uchazeč, který splňoval základní 
požadavky. Ve stanoveném termínu podaly nabídku 
pouze čtyři fi rmy s těmito nabídkovými cenami: 

PROSTAVBY a.s  23.838.309 Kč
Společná nabídka fi rmy LAWSTAV, s.r.o. 
a PB PLAST, spol. s r.o.    23.998.080 Kč
STAVOPROGRES BRNO, spol.s r.o. 27.252.894 Kč
CGM Czech a.s.  27.571.515 Kč

Nyní probíhá kontrola úplnosti předaných nabídek 
a dodržení soutěžních podmínek. Vítěz tak bude znám 
pravděpodobně až koncem měsíce ledna 2012. 
Součástí prací je nejen přístavba školy, ve které vznikne 
řada nových učeben, kabinetů a dalších prostor, ale 
i oprava staré části školy (zejména přestavba střechy, 
zateplení obvodových stěn a výměna oken). 

• Zavedení nočního spoje. I naše obec se připojila ke 
zkušebnímu provozu soukromého dopravce, který od 
4. listopadu do 18. prosince 2011 zajišťoval zkušební 
provoz nočního autobusu na trase Brno-Tuřany 
(Hanácká)–Rebešovice–Rajhradice–Otmarov–Mě-
nín–Žatčany–Újezd u Brna–Sokolnice–Telnice. V prů-
běhu sedmi víkendů využilo celkem 105 cestujících 
služeb této linky. Autobus z Tuřan odjížděl v 1.20 hodin 
a doba jízdy do Sokolnic trvala 30 minut. 
Během zmíněného období využilo noční linku celkem 
16 osob z naší obce. Po odečtení jízdného činily náklady 
pro naši obec Kč 4.069,80, což znamená, že každý ces-
tující uhradil v autobuse částku 50 Kč a obec Sokolnice 
k tomuto jízdnému připlatila dopravci ještě 254,36 Kč za 
každou osobu. 
Rada obce se na začátku ledna seznámila s výsledky 
zkušebního provozu. Rozhodla, že s rozhodnutím, zda 
autobusovou linku nadále provozovat, vyčká až do doby  
získání stanovisek ostatních dotčených obcí.

• Zřízení bruslařské plochy. Rada schválila osa-
zení nízké dřevěné palisády kolem stávajícího sporto-
viště vedle obecního úřadu a zřízení bruslařské plochy. 

Jakmile to počasí dovolí, bude na plochu postupně 
stříkána voda, aby se vytvořila dostatečná vrstva ledu 
a nemohlo dojít k poškození umělé trávy, kterou je spor-
toviště pokryto. Díky umělému osvětlení by zde bylo 
možné bruslit až do pozdních večerních hodin. Plocha 
bude ve dnech školního vyučování od rána do 14 hodin 
k dispozici škole a od 14 hodin do uzavření bude zdarma 
k dispozici všem zájemcům. Záleží tedy jen a jen na 
počasí, zda zřízení bruslařské plochy umožní.

• Vodné a stočné v roce 2012. Rada schválila výši 
vodného a stočného na příští rok. Bez daně z přidané 
hodnoty zůstává stočné stejné, vodné se zvyšuje o 1,9 % 
(0,50 Kč/m3). Díky zvýšení DPH se však fakticky zvy-
šují obě položky. 

• Ozelenění okolí radaru. Rada obce opakovaně pro-
jednala rozsah výsadby krajinné zeleně kolem radaru. 
Jedná se zejména o lokalitu nazvanou Pravý a Levý lán 
(tj. plocha mezi silnicí směrem do Kobylnic a vrchem 
Prackého kopce). V konečné studii je vyznačeno celkem 
10 nových řad stromů. Bližší podrobnosti budou jasné až 
z projektu, který se začal zpracovávat. Náklady na pro-
jekty i výsadbu by mělo uhradit Ministerstvo obrany ČR 
či Jihomoravský kraj. 

• Parkoviště a zeleň na ulici Masarykova. Stav 
starých stromů na ulici Masarykova není příliš dobrý 
a v nejbližší době čeká celé stromořadí odborná prohlídka 
znalce. Dá se předpokládat, že některé stromy bude 
nutné vykácet, doba života jiných už je značně omezena. 
Rada obce by proto chtěla vysadit po každé straně novou 
řadu stromů, odsunutou cca o šest metrů blíže k domům 
(samozřejmě jen v místech, kde je to prostorově možné). 
Nové stromy by tak postupně přebíraly funkci starých, 
které by bylo nutné vykácet. Kolem komunikace na této 
ulici se předpokládá zřízení nových parkovacích ploch. 
Proto byl zpracován jednoduchý návrh parkoviště, aby si 
nová výsadba a zpevněné plochy vzájemně nezavazely. 
Bohužel obec má k dispozici zaměření pouze asi třetiny 
ulice Masarykova, a tak předložený návrh obsahuje jen 
prostor kolem kapličky a několik dalších domů. Rada 
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proto rozhodla nechat doměřit zbytek ulice Masarykova, 
aby bylo možné pořídit projekt na celou ulici.

• Navýšení kapacity fi rmy Šrot Gebeshuber. Obec 
si objednala u fi rmy Akustik nezávislé posouzení doku-
mentace, která reaguje na záměr fi rmy Gebeshuber 
o navýšení kapacity šrotiště. Z výsledků vyplývá, 
že navýšení nebude mít negativní vliv na život občanů 
v okolí šrotiště. Navzdory tomuto zjištění se rada opět 
jednomyslně usnesla, že nesouhlasí s tímto záměrem, 
neboť již stávající hluk obtěžuje nad míru přípustnou 
poměrům občany naší obce a narušuje pohodu bydlení. 
Zvýšením kapacity se tyto negativní vlivy ještě zvýší. 
Posudek společnosti Akustik je zveřejněn na obecním 
webu.

• Sokolnický zpravodaj – zveřejňování článků o úlo-
žišti. Obec obdržela článek pana Parmy a článek pana 
Čegana o terénních úpravách, na obdobné téma připra-
vuje články i několik členů zastupitelstva. Panuje opráv-
něná obava, že zpravodaj bude naplňován jen polemikou 
o terénních úpravách. Smyslem zpravodaje není řešit 
jedno téma, ale obecně informovat občany o dění v obci. 
Proto rada neschválila tisk článků k terénním úpravám 
ve zpravodaji. Každý bude mít prostor pro svůj názor 
při veřejném představení projektu a k tomuto tématu je 
navíc využíván i modul diskuze na našem webu. 
Rada na počátku ledna vznesla ještě další připomínky 
k textu návrhu provozního řádu a smlouvě o spolu-
práci při provozu úložiště. Jakmile budou připomínky 
do textu zapracovány, budou oba dokumenty zveřej-
něny, aby se s nimi mohli občané seznámit. V měsíci 
únoru by mělo následovat veřejné představení projektu 
veřejnosti, samozřejmě s možností vznášet svoje dotazy 
a připomínky.  

• Veřejné zasedání. Dne 12. prosince 2011 se v kavárně 
restaurace U Husara uskutečnilo veřejné zasedání zastu-
pitelstva. Zastupitelé projednali tyto body: 

Obecně závazná vyhláška číslo 02/2011 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů. Zastupitelé vyhlášku schválili.
Rozpočet obce Sokolnice na rok 2012. Návrh roz-
počtu byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu 
Sokolnice a na webu obce. S předstihem byl vypra-
cován i rozpis rozpočtu, který byl  pro informaci 
občanů zveřejněn stejným způsobem. V rozpravě 
padlo několik dotazů týkajících se rozpisu rozpočtu, 
které starosta zodpověděl a posléze zastupitelstvo 
rozpočet schválilo. 
Schválení změny výše odpisů v Mateřské škole 
Sokolnice. Zastupitelstvo dne 13. prosince 2010 
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schválilo rozpočet obce na rok 2011, jehož součástí 
je i příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 
a stanovení závazného využití tohoto příspěvku. Pro-
tože v průběhu roku si mateřská škola pořídila další 
majetek, bylo nutné změnit účelově vázanou částku 
na výnosy odpisů v roce 2011. Návrh byl bez diskuse 
schválen. 
Odprodej pozemku paní Pokorné. Zastupitelstvo 
obce dne 20. září 2011 schválilo prodej pozemku 
p.č. 891 v k.ú. Sokolnice za cenu 18.000 Kč. Jedná 
se o pozemek za domem paní Pokorné. Jmenovaná 
požádala o snížení ceny, neboť pozemek zůstal 
v majetku obce nedopatřením před lety, kdy poze-
mek její rodiče kupovali a chybou obou zúčastně-
ných stran nebyl tento pozemek v kupní smlouvě 
uveden. Obecní pozemek tvoří „ostrůvek“ uprostřed 
pozemků paní Pokorné a není  k němu přístup. K ná-
vrhu se rozvinula diskuse a nakonec byla schválena 
cena poloviční. 
Prodej části pozemku p.č. 430. Obec obdržela 
žádost paní Raisové o odprodej části pozemku 
p.č. 430 v k.ú. Sokolnice před jejím domem. Zastu-
pitelstvo prodej schválilo.
Bezúplatné převzetí vodovodu. Pan Radomír Vysta-
věl, Vladimír Klepáč a Radovan Gottwald vybudo-
vali asi před osmi lety vodovodní řad na pozemku 
p.č. 470 a 459/1 v k.ú. Sokolnice. Jednou z podmí-
nek výstavby bylo i následné předání tohoto řadu do 
majetku obce Sokolnice. Jmenovaní s bezúplatným 
předáním souhlasí a zastupitelé převzetí schválili.
Vzorová smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce. Při poskytování dotací je mezi obcí a žadate-
lem uzavírána smlouva o poskytnutí dotace. Aby při 
každém projednávání nebylo nutné tisknout všechny 
návrhy smluv, navrhuje rada obce schválit text vzo-
rové smlouvy, která bude použita pro uzavírání 
konkrétních smluv. Do ní se doplní aktuální údaje 
schválené zastupitelstvem – příjemce, účel, inves-
tice/neinvestice, termín vyúčtování apod. Návrh byl 
bez diskuse schválen. 
Přístavba základní školy. Obci byla předána pro-
jektová dokumentace na přístavbu školy, která bude 
sloužit jako podklad pro vydání stavebního povolení 
a pro výběr zhotovitele. Předpokládá se, že stavební 
povolení v právní moci i smlouva se zhotovitelem 
bude k dispozici v únoru či březnu 2012. Rada dopo-
ručila zastupitelstvu schválit zahájení stavby zjara 
příštího roku, přijetí dotace a přijetí úvěru. Zastu-
pitelé schválili zahájení přístavby školy neprodleně 
poté, co bude uzavřena smlouva se zhotovitelem 
stavby a obec bude mít demoliční povolení a sta-
vební povolení v právní moci. Zastupitelstvo obce 
také schválilo přijetí dotace ze státního rozpočtu 
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(kterou máme ústně přislíbenou) a úvěr do max. výše 
20 milionů korun v případě nedostatku fi nančních 
prostředků na tuto stavbu.
Směna pozemků na ulici Polní.  Obec dlouhodobě 
připravuje rekonstrukci křižovatky Polní–Šlapa-
nická–Václava Haňky. Část novostavby bude realizo-
vána i v místech, kde jsou nyní soukromé pozemky. 
Rada doporučuje potřebnou výměru pozemků 
směnit za obecní pozemek, ležící vedle. Po krátké 
diskusi byl návrh schválen. 
Výkup pozemku pro křižovatku. Při rekonstrukci 
křižovatky Polní–Šlapanická–Václava Haňky bude 
část novostavby chodníku realizována i v místech, 
kde je nyní soukromý pozemek. Rada doporučuje 
potřebnou výměru (cca 50 m2) vykoupit. Návrh byl 
schválen.
Prodej kasáren v trati Předky – rezervace. Obec 
Sokolnice je vlastníkem bývalého vojenského are-
álu v trati Předky. O rezervaci požádala společnost 
FI Holding, a.s., Brno, která by tam chtěla realizo-
vat výstavbu rodinných a bytových domů. Rezer-
vace byla schválena do 15. března 2012 s tím, že 
žadatel předloží obci podrobnou zastavovací studii 
a dohodu, ve které budou jasně defi novány pod-
mínky výstavby, termín výstavby a další podrob-
nosti. Dohoda bude obsahovat i fi nanční sankci za 
její porušení. V případě dodržení sjednaných pod-
mínek rada doporučí zastupitelstvu dne 15. března 
2012, 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 nej-
později do konce roku 2012. 
Územní plán obce Sokolnice. Zastupitelstvo obce 
rozhodlo dne 27. března 2008 o pořízení nového 
územního plánu obce Sokolnice. Funkci pořizova-
tele této územně plánovací dokumentace vykonával 
Městský úřad Šlapanice. V roce 2008 byly zpraco-
vány průzkumy a rozbory a na jejich základě i zadání 
nového územního plánu. Projednání zadání proběhlo 
od 9. dubna 2009 do 11. května 2009, kdy každý 
mohl uplatnit u pořizovatele svoje připomínky. Dne 
15. prosince 2009 zastupitelstvo zadání schválilo. 
Návrh nového územního plánu byl vystaven k veřej-
nému nahlédnutí ve dnech 7. září 2011 do 7. října 
2011. V této době mohl každý uplatnit své námitky 
a připomínky v souladu s § 52 stavebního zákona. 
Veřejné projednání návrhu územního plánu, dopl-
něné odborným výkladem projektanta, proběhlo dne 
10. října 2011 v přísálí místní sokolovny. Zastupi-
telstvu byl předložen ke schválení konečný návrh 
územního plánu obce Sokolnice. K návrhu se roz-
vinula velmi široká, několikahodinová diskuse, ve 
které vystoupil snad každý, kdo byl přítomen. Hla-
sovalo se o několika návrzích, žádný však nezískal 
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potřebnou většinu hlasů. Nakonec rozdílem jednoho 
hlasu byl schválen návrh, že zastupitelstvo nesouhlasí 
s výsledky projednání územního plánu a vrací před-
ložený návrh pořizovateli se svými pokyny k pře-
pracování a novému projednání. Jak bude probíhat 
nové projednání návrhu územního plánu dosud není 
známo, postup určí pořizovatel (MěÚ Šlapanice). 
Informativní zprávy: 
Oprava hasičské zbrojnice – starosta informoval, že 
probíhá oprava hasičské zbrojnice, ukončena bude 
podle smlouvy o dílo 11. května 2012.
Vestavba šaten a nářaďovny ve sklepě obecního 
úřadu – starosta informoval, že akce byla zahájena 
15. září 2011 a je rozdělena do dvou etap. První 
etapa jsou práce venku, ta se teď už chýlí k závěru. 
Ve druhé etapě budou provedeny vnitřní úpravy. 
Ukončení je naplánováno 23. února 2012. 
Šrot Gebeshuber – posuzování vlivů na životní pro-
středí – starosta informoval, že podle zprávy z kraj-
ského úřadu JMK se k akci sešla spousta připomí-
nek, které možná vrátí projednávání o 1 kolo zpět. 
Zejména hygienická služba je nespokojena s úrovní 
předložené dokumentace. Ta se bude možná muset 
přepracovat. Obec usiluje o zamezení rozšíření 
šrotiště.
Městská policie v roce 2012 – starosta vysvětlil, 
že Telnice vypověděla veřejnoprávní smlouvu na 
fungování městské policie Židlochovice v Telnici 
a bez její spoluúčasti bude těžké pro zbývající obce 
fi nančně zajistit tuto službu.
Poděkování občanům (úklid chodníků) – starosta 
poděkoval všem občanům, kteří uklízejí chodníky 
a prostranství před svými domy a apeloval, aby 
ti, kteří mají dost síly a udělají si čas, tak činili 
i během nadcházející zimy. Sdělil, že obec bude 
mít v pronájmu traktůrek, ale i tak bude dost 
chodníků k úklidu, protože traktůrek nebude vše 
stíhat.
Terénní úpravy pod Mohylou míru. Starosta infor-
moval o tom, jak se záměr vyvíjel od začátku roku 
2010, kdy Ing. Čegan poprvé kontaktoval obec 
a informoval o svém záměru. Obec má dvě možnosti: 
buď s navrhovatelem nespolupracovat a hrát tzv. va-
bank, kdy buď si navrhovatel záměr prosadí a obec 
nebude mít možnost jakkoliv terénní úpravy regulo-
vat, nebo záměr prosazen nebude a potom se terénní 
úpravy realizovat nebudou. Je třeba předeslat, že obec 
v tomto případě není subjektem, který bude povolo-
vat terénní úpravy. K tomu bude příslušný stavební 
úřad, případně KrÚ JMK jako odvolací orgán. Další 
možností je, že obec s navrhovatelem bude spolu-
pracovat a bude mít možnost ovlivnit provozní řád 
areálu, ve kterém budou prováděny terénní úpravy 
a i prostřednictvím Smlouvy o spolupráci bude mít 
možnost zajistit minimální dopad tohoto záměru na 
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V prosinci jsem zaslal na KORDIS JMK stížnost na současný stav Integrovaného dopravního systému JMK. 
Po prodloužení autobusové linky číslo 40 do Újezdu u Brna se stává, že autobusy jedoucí do Brna jsou v Sokol-
nicích již obsazené a cestování pro naše spoluobčany se tak stává malým hororem.
Údajně je to proto, že cestující z Újezdu u Brna nemohou na nádraží Sokolnice–Telnice přestoupit na vlak, 
protože vlak do Brna odjíždí dříve, než cestující autobusem přijedou. Požádal jsem o prověření stížností našich 
občanů a zaslání návrhu nějakého řešení, protože stávající se stav není únosný.

Jiří Životský

Vážený pane starosto,
prodloužení linky 40 do Újezdu u Brna od 11. prosince 2011 neznamená, že by se občané Újezdu u Brna nedo-
stali na vlak do Sokolnic a odtud vlakem do Brna. Pro spojení Újezd u Brna–Brno vlakem ze Sokolnic platí 
i nadále stejný způsob cestování jako před změnami jízdních řádů od 11. prosince 2011. Cestující z Újezdu 
u Brna však musí při cestě na navazující vlak použít jednu z linek 151, 610 nebo 611 nikoliv však linku 40. 
Zatímco autobusy linek 151, 610 a 611 přijíždí na nádraží Sokolnice–Telnice cca 5 minut před odjezdem vlaku 
linky S2 ve směru do Brna, autobus linky 40 přijíždí na nádraží Sokolnice–Telnice 5 minut po odjezdu vlaku 
linky S2 ve směru do Brna. Pro občany Újezdu u Brna je však stále časově výhodnější využít kombinaci auto-
busu linek 151, 610, 611 k žel. stanici Sokolnice–Telnice a následně vlak do Brna, než přímý autobus linky 40. 
V prvním případě (kombinace bus + vlak) se jedná o dobu jízdy v průměru 25 minut, v druhém případě (přímý 
bus) v průměru 34 minut. 
Na základě Vašeho podnětu však provedeme u linky 40 dopravní průzkum zaměřený na vytíženost spojů této 
linky vedené z/do Sokolnic. Pokud budou zjištěny kapacitní problémy, budeme se snažit situaci řešit.
S pozdravem

Kocourek Michal, KORDIS JMK 

Na návštěvě u jubilantky
Začátkem prosince loňského roku jsem šla společně s panem Balákem jménem Sboru pro občanské záležitosti 
v Sokolnicích popřát k narozeninám paní Marii Kolčavové, která patří mezi naše nejstarší spoluobčany. Přivítala 
nás oslavenkyně s milým úsměvem a dobrou náladou. Pokud byste čekali 91 letou stařenku, velmi byste se mýlili. 

Paní Kolčavová je na svůj věk čiperná žena s výbor-
nou pamětí a se zájmem o vše, co se kolem ní děje. 
V příjemném prostředí v její společnosti jsme strávili 
pěkné pozdní odpoledne. 

Paní Kolčavová, mohla byste zavzpomínat na svůj 
život a léta prožitá v naší obci?
Narodila jsem se 6. prosince 1920 v Sokolnicích 
v domě bývalé kontribuční sýpky. Zde jsme 
dlouho nebydleli. Rodiče koupili domek v Újezdě 
u Brna, kde jsme bydleli do mých šesti let. To už 
naši postavili tento dům na Nivě, takže od roku 1926 
zde žiji až do dnešních dnů. Měla jsem ještě mladší 
setru Jenku, která tragicky zahynula před deseti 
lety při pádu stromu na sokolském hřišti 
v Sokolnicích. 

obec. Dále se starosta věnoval letáku, který všichni 
občané obdrželi o víkendu do schránek. Byl tímto 
letákem maximálně rozhořčen, protože obsahuje 
lživé informace. 

K problému se rozvinula velmi široká, několikaho-
dinová diskuse, která skončila těsně před půl jede-
náctou v noci. 

■
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Co jste dělala po ukončení školní docházky? 
Absolvovala jsem tříletou rodinnou školu v Brně, kde jsme se učily všemu, co je pro život ženy důležité. Můj 
tatínek pracoval na dráze, takže dojíždění do školy jsem měla zdarma. Získala jsem zde mimo jiné i znalosti z účet-
nictví, které se mi později hodily při práci na MNV v Sokolnicích. Po ukončení školy jsem začala šít u soukrom-
nice v Hybešově ulici v Brně. V dílně nás bylo pět děvčat. První rok jsme pracovaly zadarmo. Vždy prvního dne 
v každém měsíci jsme musely donést pět korun na nemocenské pojištění. Za války jsem byla totálně nasazena 
v Adastu Adamov.
V roce 1944 jsem se vdala za Jana Kolčavu, který byl také nasazen na nucené práce, ale až do Berlína. Zde byl 
dokonce uvězněn, ale protože onemocněl zápalem plic, byl propuštěn a při nebližší příležitosti utekl domů. Jeho 
krátký pobyt v Německu poznamenal jeho celý život. Ze zápalu plic dostal astma a musel se léčit, takže často jezdil 
do lázní. Jeho léčení bylo fi nančně náročné, a tak jsem využila každé příležitosti, abych našla nějakou práci v místě 
a nemusela do zaměstnání dojíždět. Často jsem vstávala ve tři hodiny ráno a chodila jsem vypomáhat do vepřína, 
kravína a teletníku. Práce to byla těžká, ale ničeho, co jsem kdy prožila, nelituji. Do důchodu jsem odešla v roce 1976, 
ale pak jsem byla ještě zaměstnaná ve sběrně čistírny oděvů v Sokolnicích až do roku 1992.

Ale zdravíčko Vám slouží?    
Až na to, že špatně vidím. Mám děravou sítnici a ta podle lékařů již v mém věku nejde léčit. Všechno vidím jako 
v mlze. 

Když Vás ale vidím jezdit s vozíčkem na nákup, nemáte strach přecházet silnici?
Rozsvícená světla aut vidím dobře, a když jdu na pedikúru nebo ke kadeřnici přes hlavní silnici, jdu po přechodu; 
občas mě někdo převede. 

A v obchodě se orientujete dobře?
Do obchodu k panu Gottwaldovi chodím často a vím, co se kde nachází. Když zde mám však nějaký problém, per-
sonál mi vždy ochotně pomůže. 

Žije ještě někdo z vašich spolužáků?
Při této příležitosti musím vzpomenout na svoji celoživotní spolužačku a kamarádku Vlastičku Veselou roz. Vykou-
řilovou, se kterou jsem vyrůstala, chodila s ní do školy a naše přátelství trvá až do dnešních dnů. Je nejstarší sokol-
nickou rodačkou, bohužel je teď těžce nemocná. 

Než se rozloučíme, mohla byste nám dát recept na dlouhověkost?
Žít skromně, pracovat, mít hodně pohybu a mít radost ze života. 

Co vás v poslední době potěšilo a jak se díváte na současný život v naší obci?
Jsem ráda, že ses zeptala právě na to. Chtěla bych touto cestou poděkovat zastupitelstvu obce v čele s panem sta-
rostou Jiřím Životským za to, že se podařilo v naší obci vybudovat sběrný dvůr. Je to velká výhoda, mít možnost 
využívat takové zařízení. Přesto mě velmi mrzí, když se dozvím, že někteří lidé této možnosti nevyužívají a odhazují 
nepotřebný materiál na místa, která naši obec znečisťují. 

Děkuji za rozhovor a přeji další dny prožité ve spokojenosti a hlavně ve zdraví. 
M. M.

D U C H O V N Í  O K É N K O

Milí farníci a milí občané Sokolnic
Chci vás pozdravit na začátku nového roku 2012, od kterého zřejmě hodně očekáváme, ke kterému však zároveň 
vzhlížíme s napětím a obavami. Jaký asi ten rok bude, co nás čeká, je často skloňovanou otázkou nejen politiků, 
různých televizních moderátorů, či redaktorů. Byl bych rád, kdyby se naplnila slova bývalého prezidenta Václava 
Havla, který podle médií prohlásil krátce před koncem svého života, že náš národ v tomto roce zažije velké otřesy, 
ale že to budou změny k lepšímu.
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Určitým ukazatelem zlepšujícího se a kultivovanějšího prostředí může být u mnohých lidí snaha více si naslouchat, 
porozumět druhým. Srozumitelné slovo (podobně, jako když chceme někoho o něčem ujistit, dáváme mu své slovo), 
je základem úspěšné komunikace mezi lidmi. Podobně Bůh nám dal své Slovo (a připomínáme si to právě o Váno-
cích) v osobě svého Syna, aby k nám naprosto lidským způsobem mluvil o Bohu – Otci, který nás má rád a všechny 
přijímá bez jakéhokoliv rozdílu jako své děti.
Možná i z tohoto důvodu vás rád zvu na nové webové stránky naší farnosti (patří k ní Telnice i Sokolnice), které jsme 
otevřeli právě o Vánocích. Je to nová možnost, jak (se) více informovat, co se ve farnosti děje… Na druhou stranu: 
každý z vás může určitým způsobem (různými nápady, reagováním na podněty, apod.) do dění farnosti zasahovat. 
Při představení webových stránek v kostele jsem je nazval „Vánočním dárkem“ pro farnost. Kéž jsou pro nás dárkem 
potřebným a užitečným. 
Pokud se budete chtít na nové stránky telnické farnosti podívat, najdete je na adrese: www.farnosttelnice.cz.
Přeji všem požehnaný Nový rok 2012

P. Ladislav Kozubík, administrátor farnosti

Václav Havel
* 5. října 1936, † 18. prosince 2011

Drazí spoluobčané,
chtěla bych se s Vámi podělit o prožití zádušní mše svaté za zemřelého prezidenta Václava Havla ze dne 23. prosince 
2011 od pražské katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. 
Na pohřeb do Prahy jsme se vydali čtyři kamarádi. Vyrazili jsme ráno v 6 hodin, z Brna vlakem v 6.40 hodin, v Praze 
jsme byli 9.18 hodin. Na Václavském náměstí jsme k soše svatého Václava zapálili svíčku a liduprázdnou Prahou 
jsme se vydali na Hrad. V 10 hodin jsme míjeli Staroměstský orloj, prošli Karlův most a zhruba o půl 11. jsme se 
dostali na druhé nádvoří Pražského hradu. Před námi velkoplošná obrazovka. Po levici jsme měli cestu, kudy při-
cházeli pozvaní hosté a po které ve 14 hodin odjíždělo auto s ostatky pana prezidenta Havla. Ve 12 hodin se citelně 
ochladilo, začal foukat studený vítr a zhruba v půlce mše začalo mrholit. 
Celá bohoslužba měla opravdu velmi důstojný průběh. Překrásné zpěvy Dvořákova Requiem (Diaes Irae, Offerto-
rium, Sanctus a Agnus Dei) člověka úplně zastavily v čase. 
„Bratři a sestry, stojíme na samém prahu Vánoc, kdy vrcholí naše touha po setkání s betlémským dítětem. Modleme 
se, aby se pan prezident Václav Havel – a o Vánocích i každý z nás – mohl setkat s tím, kdo je vtělená pravda a láska,“ 
řekl arcibiskup Dominik Duka.
Jsem velmi ráda, že jsem tímto způsobem mohla poděkovat za život výjimečného člověka a prosit za odpuštění jeho 
nedostatků. Na konci mše po projevech Madeleine Albrightové a Václava Malého zněl bouřlivý potlesk. Následoval 
Svatováclavský chorál. Při vypálení 21 čestných salv ve chvíli, kdy zněly tóny české státní hymny, nám běhal mráz 
po zádech. Salvy jsme měli s ozvěnou, do toho ještě obrovský zvon Zikmund…
Mimořádný člověk, který se nikomu nemstil a jak se objevilo na velkoplošné obrazovce, prosil nás, kteří tady zůstá-
váme, aby pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí…

Jiřina Chudáčková

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

Poslední akce v kalendářním roce 2011 v sokolnické mateřské škole:
Mikuláš v MŠ – návštěva Mikulášů, čertů a andělů, společné veselé dovádění, tanec, soutěže, na závěr sladká 
odměna pro všechny děti.
Dětské divadelní představení s loutkami pod názvem „VÁNOČNÍČEK“ – vyprávění o čertech, Mikuláších, 
andělech, Ježíškovi, panně Marii a svatém Josefovi.
Návštěva dětské logopedky – provedení depistáže k nápravě špatné výslovnosti dětí.
Vánoční besídka na školní zahradě – krátký program dětí ze všech čtyř tříd, příchod andílků, kteří po přijetí 
dopisu dětí pro Ježíška zapálili každému dítěti světýlko do vlastnoručně vyrobené lucerničky. Díky fi mě EEIKA 
Šafránek jsme společně rozsvítili na školní zahradě vánoční strom, děkujeme p.Pospíšilovi a p.Grešovi.
Účast na sokolnickém Živém betlému – příprava a prodej vánočních výrobků dětí. Poděkování patří všem, kteří 
si zakoupili nějaký výrobek  a celkovou vybranou částkou 2.505 Kč přispěli na pořízení zahradních prvků.

•

•

•
•

•
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Zájezd do Žatčan na dětské divadelní představení „Hastrman a zloději“ sehrané žatčanskými dětmi.
Vycházka po Sokolnicích s přáním pěkných svátků v místních obchodech, OÚ, ZŠ – předání přáníček.
Také do naší školky zavítal „Ježíšek“, přinesl dětem do tříd hračky, hry i jiné pomůcky potřebné ke vzdělávání 
nejmenších.
Skupinka předškolních dětí potěšila babičky a dědečky i zaměstnance v sokolnickém Domově seniorů krátkým 
vánočním programem a přáníčky.
Procházka na sokolnický ostrůvek – pozorování prodeje vánočních kaprů. Díky místním rybářům za pozvání. 
Děkujeme Svazu rybářů Sokolnice za sponzorský dar 5.000 Kč, který nám věnovali pod vánoční stromeček.

Na závěr jsme si všichni popřáli pěkné vánoční svátky a do nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí pohody 
a úspěchů.

•
•
•

•

•

S O K O L N I C K Ý  DŮM

Výstava betlémů v Sokolnicích 18. prosince 2011
Každý rok se již tradičně setkávají obyvatelé Sokolnic na návsi o poslední neděli adventní, kde místní nadšenci 
převážně z řad místního Sokola pořádají živý betlém. Již druhým rokem zorganizovalo občanské sdružení Sokol-
nický dům výstavu betlémů, která se konala souběžně s akcí sokolů. Tentokrát jsme pořádali výstavu v horním 
patře nákupního střediska, které po letech opět ve své horní části ožilo. Kromě velkého množství exponátů od míst-
ních lidí a nadšeného sběratele  pana 
Františka Ondráčka lidé též zhlédli 
výstavu obrazů malíře MgA Lukáše 
Psíka, fotografi e sakrálních pamá-
tek, obrázky s vánočním motivem 
a mohli si zakoupit svíčky vyráběné 
a prodávané sestrami klariskami. 
Byli jsme potěšeni, že o výstavu byl 
mimořádný zájem, dorazili i účinku-
jící z živého betlému na návsi, a proto 
o exoticky vyhlížející návštěvníky 
nebyla nouze. Díky naší akci i akci 
místního Sokola se spolu setkali lidé, 
kteří se normálně jen míjejí v auto-
busu nebo na ulici a navzájem se až 
tolik neznají. Obě akce zcela jistě při-
spěly ke vzájemnému sblížení obyva-
tel Sokolnic a zdůraznily křesťanský 
obsah Vánoc.
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Program zájezdů na rok 2012
Kulturní komise předkládá všem občanům program zájezdů pro letošní rok, tak, aby si mohli v klidu rozmyslet 

a naplánovat, kam a kdy s námi pojedou.
Při sestavování tohoto plánu jsme vycházely z několikaletých zkušeností a do programu jsme zařadily opět nejvíce 

zájezdů do termálních lázní v Györu. Stále více si uvědomujete, že o své zdraví se musíte starat především sami, on 
to za vás totiž nikdo neudělá a tímto vám vycházíme vstříc. V těchto lázních je devět bazénů s rozdílnou teplotou ter-
mální vody a v nich hodně léčebných a zážitkových prvků. Vstupné je nižší než jinde a také dosažitelnost autobusem 
je velmi dobrá. Připravené máme opět i velmi oblíbené nákupní zájezdy do Polska, při kterých nakoupíte levnější 
a dobré zboží. Jako obvykle máme v plánu zájezd pro děti. Kam bude, to ještě upřesníme, ale rozhodně to dáme včas 
vědět. Pro zahrádkáře a milovníky květin jsme letos nachystaly zájezd do Olomouce na Flóru. Při tom je možné jít si 
prohlédnout také i Olomouc, která je krásné město a rozhodně je zde na co se dívat. Po několika letech máme v plánu 
opět vánoční zájezd, tentokrát do Bratislavy. Prohlédnete si vyzdobené město, nasajete vánoční atmosféru a možná 
koupíte něco sobě i svým blízkým. Pro ty, co nechtějí v Olomouci a v Bratislavě chodit sami, máme připraveného 
průvodce.  

I v tomto roce připravujeme návštěvy divadelních představení, kterých a ve kterém termínu, to se rozhodneme až 
podle nabídky a včas vám dáme vědět. Rozhodně to opět budou představení, která osloví co největší počet zájemců.  
Co však vám můžeme již dnes říci, je to, že připravujeme návštěvu vystoupení souboru Alexandrovců . V Brně budou 
vystupovat 26. května 2012 v hale Rondo. Ceny vstupenek se pohybují od 90 Kč do 1.500 Kč. Předprodej vstupe-
nek byl již zahájen, a tak je potřeba, aby se případní zájemci přihlásili co nejdříve! Ostatně to platí i u všech dalších 
zájezdů, ale nejenom to, je potřeba i včas zaplatit.

Mila Vondálová a Marie Fojtlová

 22. ledna Györ
 19. února  Györ
 18. března Györ
 7. dubna  Polsko
 29. dubna Györ
 22. dubna Flóra Olomouc
 12. května Polsko
 20. května Györ
 2. června Zájezd pro děti

 24. června Györ
 23. září Györ
 20. října Polsko
 21. října Györ
 18. listopadu Györ
 24. listopadu  Polsko
 1. prosince Bratislava
 9. prosince Györ

Velký dík patří obci Sokolnice, která k výstavě zapůjčila prostory a základní škole, která zapůjčila lavice a pomohla 
s přípravou.

Za občanské sdružení Sokolnický dům Jan Mazal
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Poděkování členům Kulturní komise
Již několik divadelních sezón můžeme my, Sokolničtí, navštěvovat brněnská divadla. Jsou to činohry – většinou 
komedie, muzikály. Většina z nás by se na představení nedostala. Vstupenky dostaneme až do domu, autobus nás 
doveze před divadlo a zase na nás po představení před divadlem počká. Většinou odcházíme s krásným kulturním 
zážitkem. Co víc si můžeme přát.
Za to za všechno patří dík Kulturní komisi při obecním zastupitelstvu, která toto všechno zařídí a nám 
zprostředkuje.
Děkujeme. 

L. B.

Náš sběrný dvůr a jeho přátelé
Nevím, kdo a kdy přišel s nápadem otevřít sběrný dvůr pro občany Sokolnic. Ani po tom nepátrám, kdo se zasloužil 
o jeho zřízení, ale je tu, pro nás pro všechny. Sice ho všichni nevyužívají z různých důvodů. Myslím, že u mnoha lidí 
převažuje částečně lenost, u někoho větší vzdálenost. Obec vypadá mnohem lépe bez kontejnerů v různých ulicích. 
Taky nevím, jak by vypadala čistota v okolí.
Sběrné středisko nám letos velmi usnadnilo úklid hlavně odpadů ze zahrad. Mokré počasí, které trvalo dost dlouho, 
nedovolilo spálit některé plevele a poškozené listí ze stromů. My sice odpady drtíme i kompostujeme, ale všechno se 
do kompostu nehodí. I jiný odpad, hlavně plasty a také větší kusy starého nábytku tu můžeme odložit. Já jsem tedy 
osobně s provozem sběrného dvora velmi spokojená. Když mám těžší odpad, vždycky mi pan Fojtl ochotně pomůže. 
A kolem nádob je pořádek.
Protože téměř všechno doma třídíme, dáváme popelnici z domu k odvozu maximálně jedenkrát za šest až osm týdnů. 
Jistěže v domech, kde jsou početnější rodiny, je toho mnohem víc, ale i to se s pomocí sběrného dvora zvládne. Uví-
tala bych, kdyby příští roky byli zvýhodněni občané, kteří odpady třídí, jak už to někde provozují. (Organizace toho 
by nebyla jistě jednoduchá.) A abychom zároveň přispěli k tomu, že se cena za odvoz odpadů vzhledem ke zvýšení 
našich výdajů za energie, jídlo a další položky nebude zvyšovat.
Ještě kdyby tak děti i dospělí neodhazovali různé obaly a papírky po dědině, řidiči kolem silnic do příkopů zase láhve 
skleněné i plastové, to by bylo krásné…
Dočkáme se toho někdy?
Díky za provoz „našeho“ dvora.

O. H.

S O K O L

Házenkářské naděje na turnaji v Bojnici 
Ve dnech 3.– 4. posince 2011 se ve slovenské Bojnici uskutečnil „Mikulášský turnaj“ v házené, určený pro hráče 

ročníku 2000 a mladší. Jedná se tedy o ty nejmladší naděje sokolnické házené, kterým se věnují trenéři Bronislav 
Hanuš, Petr Šebeček a Marek Kučera. Hrálo se 4 + 1 a turnaje 
se zúčastnilo celkem 15 mužstev. Sokol Sokolnice reprezen-
tovala dokonce dvě družstva, a to A a B.

Odjížděli jsme na Slovensko v pátek 2. prosince 2011 
odpoledne, ale někteří hráči se na turnaj tak těšili, že se jim 
v pátek vůbec nechtělo do školy a chtěli jet už brzy ráno. 
Nakonec jsme ale vyrazili dle plánu společně s početnou sku-
pinkou fanoušků. Po zhruba dvouhodinové cestě, která něk-
terým posádkám trvala hodiny tři, jsme dorazili do Bojnice, 
kde nás čekala večeře a ubytování v místní škole. 

V sobotu 3. prosince 2011 ráno to vypuklo. Naše B 
mužstvo začíná ve skupině A. Sotva se rozhlédneme po hale, 
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tak už hraje naše„B“ proti Velké Bystřici B. Bohužel první zápas se nám nedaří a prohráváme ho těsně 12:15. Takový 
uragán, který nastal po tomto zápase, snad ještě naše kabina nezažila. Broňa Hanuš burcoval naše kluky co mu 
hlasivky a síly stačily. Výsledkem uragánu jsou pak dvě jasná vítězství, a to nad Ivankou při Dunaji A (18:2) a nad 
domácími HK Kúpele Bojnice C (17:5), kdy si zahráli opravdu všichni. Po těchto třech zápasech nám bylo jasné, 
že pokud se chceme porvat v neděli o medaile, tak musíme porazit našeho posledního soupeře ve skupině a to HK 
Kúpele Bojnice A. Po dramatické bitvě se nám to daří a domácí A – tým porážíme těsně 12:10. Po odehrání všech 
zápasů ve skupině mají tři mužstva (Sokolnice B, HK Kúpele Bojnice A a Velká Bystřice B) stejný bodový zisk 
a rozhoduje minitabulka, kde jsme na tom o dva góly hůře než vítěz skupiny (Velká Bystřice B) a o jeden gól hůře 
než druhé HK Kúpele Bojnice A. S notnou dávkou smůly tedy obsazujeme ve skupině 3. místo a v neděli budeme 
hrát o konečné 7.–9. místo.

Odpoledne nastupuje naše A mužstvo ve skupině C. Hned v prvním zápase hrajeme proti našim „starým zná-
mým“ ze Zlína, kterým mají jak kluci tak i někteří dospělí co vracet z turnaje ve Zlíně. Vyhráváme 14:9 a je jasné, 
že tohle mužstvo může bojovat o medaile. V dalších zápasech pak „Áčko“ poráží postupně Ivanku při Dunaji A 9:4,  
Považskou Bystricu A 7:5 a MŠK Hlohovec B 12:1.  Výsledkem je suverénní první místo ve skupině a postup do 
bojů o medaile.

V neděli 4. prosince 2011 hraje nejprve o konečné umístění B mužstvo. Zklamání z nešťastného třetího místa ve 
skupině kluky ještě neopustilo a tak chtějí všem ukázat, že házenou hrát umí. Výsledkem jsou dvě jasné výhry, a to 
nad Picard Senec 11:6 a nad Považskou Bystricou A 15:3, čímž našemu „Béčku“ patří konečné 7. místo.

Kluci z A – mužstva mají ve fi nále za soupeře oba týmy z Velké Bystřice (A i B). Oba zápasy jsou velmi vyrov-
nané, hraje se velmi pohledná, ale i tvrdá házená a nám se podaří porazit B tým Velké Bystřice, a to 15:13, čímž jsme 
„pomstili“ naše B družstvo. Bohužel A – tým z Bystřice je nad naše síly a poráží nás  14:12 a stává se vítězem turnaje. 
Naše „Áčko“ tedy končí na skvělém druhém místě.
Na turnaji nás reprezentovali hráči a hráčky:
David Unge, Filip Hanuš, Radek Máša, Martin Máša, Lukáš Koníček, Tomáš Koníček, Honza Klanica, Martin Jandl, 
Michal Jandl, Marek Kučera,Pavel  Linhart, Ema Hanušová, Michal Sekanina, Adam Beránek,Tereza Beránková.

Kromě odvahy při hře museli hlavně ti nejmladší hráči prokázat také statečnost, když mezi ně přišel čert a Mikuláš. 
Chytit čerta za ocas a nechat se s ním vyfotit nebylo určitě jednoduché, ale nakonec to zvládli. I starší hráči získali 
cenné zkušenosti pro případné budoucí angažmá na Slovensku, zejména pak v jazykové oblasti („Pane trenére, co 
to znamená, že máme na záchodě použít kefu?“). V pauze mezi zápasy jsme navštívili zoologickou zahradu, která 
je hned vedle překrásného zámku, takže jsme měli i kulturní zážitek. Celý turnaj byl, určitě jak pro hráče tak i pro 
trenéry, dobrou generálkou před velkým mezinárodním turnajem ve Slovinsku, na který se chystáme v prvním čer-
vencovém týdnu.

A co vy? Nechcete si někdy přijít zakřičet „Saňaři do toho“ a povzbudit naše naděje na dalších turnajích? (Více 
info na www.hazenaminisokolnice.banda.cz). 

Libor Koníček

Sokolnický živý betlém
Stalo se již téměř tradicí, že si v předvánočním období připomínáme v Sokolnicích dojemný biblický příběh svaté 

rodiny. Nejinak tomu bylo i o Zlaté neděli 18. prosince 2011. Týden před Štědrým dnem se sešli odpoledne na návsi 
před sokolovnou účinkující i diváci, aby si společně zazpívali koledy, popovídali si u příležitosti vyvrcholení adventní 
doby a prožili znovu narození malého Ježíška, který 
přináší o Vánocích do našich příbytků a srdcí klid 
a mír. Setkání sousedů a známých se neslo ve zna-
mení radosti a pohody. Pro dobrou náladu se podá-
valo svařené víno a medovina. Všichni přítomní 
mohli ochutnat vánoční štrúdl, který jako každý 
rok napekly sestry z řad Sokola. Mohli jsme se také 
krátce zastavit v otevřené kapličce a domů si odnést 
betlémské světlo, které do naší obce přinesli skauti. 
Naproti přes ulici jsme si mohli prohlédnout pěknou 
výstavku betlémů, kterou připravilo sdružení Sokol-
nický dům. Bylo to příjemně prožité odpoledne, 
které jistě přineslo pro většinu zúčastněných tu pra-
vou vánoční pohodu.  
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TJ Sokol Sokolnice děkuje především všem nadšencům z řad účinkujících, dále těm, kdo připravili občerstvení, 
zajistili ozvučení a organizačně se podíleli na této vydařené akci. Již se těšíme na letošní, v pořadí již sedmý Sokol-
nický živý betlém.

Jan Černý

Akce pro rok 2012 TJ Sokol Sokolnice
TJ Sokol Sokolnice opět v letošním roce připravuje několik akcí, které si doufám najdou své příznivce a navštíví je 
v hojném počtu. Akce budou během roku ještě znovu připomínány, buď v Sokolnickém zpravodaji  nebo na stránkách 
obce Sokolnice.

Plesy: 13.  leden  Sportovní ples
 14. leden  Dětský maškarní ples
 11.  února  Šibřinky
 12.  února Dětské radovánky – maškarní ples
Různé: 31.  březen Příprava velikonoční výzdoby pro ženy
 30.  duben Pálení čarodějnic
 1.  květen Tradiční vycházka na Mohylu Míru
 19.  květen Závody v lehké atletice
Tradiční hody: 15.  červen Diskotéka –DJ Boris
 16.  červen Předhodová zábava – hraje skupina Modul
 17.  červen Krojované hody – krojovaná kapela Podboranka, Donava – cimbálová muzika
Různé: 26.  červen Pohádková cesta – soutěžní odpoledne na ukončení školního i cvičebního roku
                        5.–8.  červenec 21. ročník ,,Mezinárodní turnaj v malé kopané ,,SAŇAŘ CUP 2012“
 6.  července Letní noc DJ Boris
 7.  července skupina Horkýže slíže, Jaroslav Uhlíř, skupina Flasch
 28.  září Cesta za pokladem – soutěžní odpoledne na zahájení školního i cvičebního roku
 6.  říjen Babské (ženáčské) hody – hraje skupina Modul
 28.  říjen Lampiónový průvod
 2.  prosinec Mikulášská nadílka, výroba adventní výzdoby
 23.  prosinec Živý Betlém
Plánované akce:    Petangue turnaj – jarní měsíce
   Veřejné vystoupení skladeb ke sletu 2012 – květen
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 2 je 11. 2. 2012. 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 28. 1. 2012. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

1/2012


