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● Bankomat. Česká spořitelny sdělila, že bankomat 
by bylo množné v obci instalovat za předpokladu dodr-
žení všech bezpečnostních podmínek, které ČS a.s. sta-
noví a při závazku obce uhradit tzv. provozní ztrátu, která 
by podle odhadů činila cca 250 tisíc ročně. Smlouvu je 
nutné uzavřít na dobu určitou – 4 roky. Obdobné sdělení 
zaslala i Poštovní spořitelna. Rada proto rozhodla zahá-
jit jednání o osazení bankomatu i se společností Pharro 
Praha CZ, Euronet Worldwide, Inc. a Global Payments 
Europe.  
● Výstavba Šlapanická. Společnost Lignia Dřevo-
stavby s.r.o. stále neplní dohodu o podmínkách výstavby. 
Obec obdržela e-mailem sdělení právního zástupce spo-
lečnosti, že nesouhlasí s dohodnutými podmínkami a na-
vrhuje jejich změnu. Rada proto požádala Mgr. Škráška 
o právní rozbor uzavřené dohody, aby bylo jasné, jaká 
práva a povinnosti z této dohody obci vyplývají a jak má 
obec nejlépe postupovat. 
● Zasedání zastupitelstva. Na prosincovém zase-
dání zastupitelstva informoval starosta přítomné, že se 
pravděpodobně uskuteční zasedání zastupitelstva mimo 
schválený harmonogram k projednání prodeje areálu 
kasáren pod Mohylou míru a k úpravě usnesení ve věci 
nového územního plánu. Žadatel o koupi areálu kasáren 
však svoji žádost stáhnul. Podle informací od projektantů 
územního plánu nemá smysl svolávat „mimořádné“ za-
sedání zastupitelstva jenom k tomuto bodu z důvodu, že 
prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu byly vydány 
v prosinci a ani Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ještě 
nemá jasno, jak se budou některé věci dělat. Současně 
probíhají školení a zpracovávají se různé metodiky a to 
bude trvat i několik měsíců. Proto je dostačující projed-
nat úpravy usnesení ve věci nového územního plánu na 
zastupitelstvu v březnu 2013. 

● Ples ZŠ Sokolnice. Rada obce schválila pořádání 
plesu ZŠ Sokolnice dne 22. února 2013 do 2.00 hodin. 
Současně s kladným stanoviskem obce obdrží organi-
zátoři výzvu k zajištění řádné pořadatelské služby nejen 
v místě pořádání, ale i v bezprostředním okolí. Úspěš-
nost této služby může mít vliv na případné příští povo-
lení obdobné produkce. 
● Parkové úpravy u rybníka. Státní fond životního 
prostředí ČR (SFŽP) zaslal oznámení, že obci poskytne 
dotaci na sadové úpravy zeleně kolem rybníka ve výši 
251.632 Kč, což je 75 % předpokládaných nákladů. 
Rada proto rozhodla objednat u projektanta zadávací do-
kumentaci a po jejím schválení SFŽP proběhne výběrové 
řízení na dodavatele těchto úprav. 
● Simulovaná havárie v Jaderné elektrárně Duko-
vany. Podle dostupných informací proběhne ve dnech 
26.–28. března 2013 rozsáhlé námětové cvičení, simulu-
jící únik radioaktivity v JE Dukovany s názvem „ZÓNA 
2013“. Do cvičení je zapojena i obec Sokolnice, která je 
podle havarijního plánu příjmovým místem pro občany 
Nová Ves. 
V materiálech námětového cvičení „ZÓNA 2013“ jsou 
nesrovnalosti, které prozatím nedokázali pracovníci 
krizového řízení objasnit. Cvičení potrvá nepřetržitě tři 
dny a naše obec je povinna zajistit (kromě technických 
věcí):

  příjem 344 evakuovaných osob z obce Nová Ves 
v příjmovém místě,

  ubytování a stravování evakuovaných osob,
  poskytnutí zdravotnické a psychosociální pomoci 

evakuovaným osobám.
O dalších podrobnostech připravovaného cvičení 
budou občané včas informováni, aby nedošlo ke zby-
tečné panice. 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Místní akční skupiny
Zastupitelstvo obce Sokolnice rozhodlo v září 2012 o vstupu naší obce do již existující Místní akční skupiny (MAS) 
s názvem „Za humnama“. Při jednání zastupitelstva byla činnost a význam MAS přítomným občanům popsána, ale 
vzhledem k opakovaným dotazům je třeba zveřejnit alespoň základní údaje o této aktivitě. 
Místní akční skupiny jsou společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné 
správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání 
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fi nanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region metodou LEADER (Propojení aktivit rozvíjejících 
venkovskou ekonomiku). 

Základní principy metody LEADER
  přístup zdola nahoru – o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice 

a potřeby,
  partnerství veřejných a soukromých subjektů,
  místní rozvojová strategie,
  integrované a vícesektorové akce,
  inovativnost – nalézání nových řešení problémů venkovských regionů,
  síťování – výměna zkušeností mezi skupinami LEADER,
  spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemí.

První MAS u nás začaly vznikat v roce 2002 v souvislosti s Programem obnovy venkova. Další příležitostí pro MAS 
byl program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v období 2004–2006 (LEADER+), který byl spolufi nanco-
ván EU, dále samostatný národní program LEADER ČR fi nancovaný ze státního rozpočtu ČR v letech 2004–2008. 
Od r. 2007 je LEADER jednou z Os Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013.

Základní parametry MAS:
  geografi cky homogenní území, tj. propojená katastrální území sdružených obcí,
  počet obyvatel 10.000–100.000 mimo města s počtem obyvatel větším než 25.000,
  hustota obyvatel do 150 obyv./km2,
  účast zástupců veřejné správy v MAS je maximálně 50 % (týká se i řídícího orgánu), druhá polovina je tvořena 

zástupci podnikatelů a neziskových organizací
  MAS dle Programu rozvoje venkova může být obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., 

o obecně prospěšných společnostech, občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 
zájmové sdružení právnických osob podle § 20, písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník,

  členové MAS musí mít v daném území bydliště, sídlo, nebo v něm musí působit,
  MAS musí mít stanoven statut, stanovy, organizační řád, strukturu a být registrována u MV ČR,
  MAS musí projednat a schválit strategii pro území dané MAS,
  fungování metodou LEADER.

V současné době existuje na území ČR více než 150 MAS. V celé Evropě existují tisíce „skupin pro místní akce“ – 
LAGs (Local action groups), které navzájem spolupracují a předávají si zkušenosti s rozvojem venkova. 

MAS ZA HUMNAMA
MAS Za humnama byla založena v roce 2006 a postupně se její území rozrostlo na mikroregiony Ždánický les a Po-
litaví, Rokytnice, Mohyla míru a část mikroregionu Cezava. V letech 2006–2008 byla zpracována integrovaná stra-
tegie území a dále tzv. Strategický plán LEADER (SPL), podklad pro fi nancování území prostřednictvím programu 
LEADER z Programu rozvoje venkova, který byl předložen na Ministerstvo zemědělství k posouzení. Bohužel MAS 
Za humnama se dostala mezi cca 20 % MAS, které nebyly z tohoto programu podpořeny. Poté činnost MAS více-
méně „usnula“ a opět byla oživena až v loňském roce.
V současné době se chýlí ke konci programové období EU 2007–2013 a připravuje se další období 2014–2020. 
V rámci tohoto programového období se i nadále počítá s fi nancováním venkova metodou LEADER, tato forma 
by měla být naopak posílena (v současné době „úspěšné“ MAS rozdělují ve svých územích z osy Leader ročně cca 
8–10 mil. Kč, jedná se však o výrazném zvýšení této částky v dalším období). K tomu, aby bylo možné prostředky 
do regionu tímto způsobem čerpat, je nutné, aby byl region připraven, tj. aby v něm existovala funkční MAS.
Prostřednictvím MAS lze přinášet podporu do regionu i z jiných zdrojů, např. realizací tzv. projektů spolupráce. 
Proto po obnovení činnosti a obměně orgánů MAS Za humnama byly připraveny dvě žádosti do podzimní výzvy 
v celkové výši 2 mil. Kč. V případě úspěchu bude touto formou podpořeno 13 neziskových organizací (10 sborů 
dobrovolných hasičů a 3 divadelní spolky). Životský Jiří, starosta

Územní plán Sokolnice
V minulém čísle Zpravodaje byl zveřejněn i článek pana Parmy o novém územním plánu naší obce. Následně jsem 
vysvětloval více občanům problémy s jeho pořízením a důvody, které vedly k odkladu schválení tohoto dokumentu. 
I proto považuji za vhodné zveřejnit stručnou rekapitulaci. 
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O pořízení nového územního plánu rozhodlo Zastupitelstvo obce Sokolnice v roce 2008. Funkci pořizovatele vyko-
nává Městský úřad Šlapanice. Ještě v roce 2008 byly zpracovány 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 občan mohl 
uplatnit u pořizovatele svoje připomínky. Zastupitelstvo zadání schválilo 15. prosince 2009. V roce 2010 byl vypra-
cován návrh nového územního plánu, poté projednán se sousedními obcemi a také orgány státní správy. K veřejnému 
nahlédnutí byl následně vystaven od 7. září 2011 do 7. října 2011. V této době mohl také každý uplatnit své námitky 
a připomínky. Veřejné projednání návrhu, doplněné odborným výkladem projektanta, proběhlo dne 10. října 2011 
v přísálí místní sokolovny. V prosinci 2011 byl zastupitelstvu předložen k projednání a schválení fi nální návrh územ-
ního plánu Sokolnice. Zastupitelé jej však neschválili a vrátili pořizovateli k přepracování s pokyny, jak má být 
materiál upraven. 
Od 1. ledna 2012 začalo být účinné ustanovení stavebního zákona, které stanovilo, že pokud obec v územním plánu 
změní stavební pozemky na „nestavební“, poskytne vlastníkovi tohoto pozemku fi nanční náhradu. V návrhu územ-
ního plánu byla takovýchto pozemků celá řada a hrozilo reálné nebezpeční, že obec bude v krajním případě hradit 
náhrady ve výši až desítek milionů korun. Proto proběhly konzultace s právníky a dalšími odborníky, jak toto nebez-
pečí minimalizovat a výsledná doporučení byla předložena v březnu 2012 ke schválení zastupitelstvu. 
Dne 17. února 2012 nabyly účinnosti Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, kterým se musely podřídit 
všechny územní plány obcí v kraji. Na konci dubna 2012 proto pořizovatel zpracoval „Pokyny pro zpracování ná-
vrhu územního plánu Sokolnice po veřejném projednání návrhu ÚP 12/2011 a vydání Zásad územního rozvoje JMK“ 
a požádal zastupitelstvo o jejich schválení. To se stalo na dalším zasedání zastupitelstva 13. června 2012 a pokyny 
pro další zpracování územního plánu tak byly plně v souladu s platnými a účinnými Zásadami územního rozvoje 
Jihomoravského kraje a dalšími předpisy.
Bohužel o pár dnů později – 21. června 2012 zrušil Nejvyšší správní soud ČR Zásady územního rozvoje Jihomorav-
ského kraje a tím se obce v našem kraji dostaly do slepé uličky, protože nikdo nevěděl, jak dále v oblasti územního 
plánování pokračovat. V září Parlament ČR schválil novelu stavebního zákona, která měnila některé postupy v ob-
lasti územního plánování, přičemž prováděcí vyhlášky k tomuto zákony byly vydány v prosinci 2012. 
Díky neustálým změnám v roce 2012 nebylo možné aktualizovat návrh územního plánu. Snad se to podaří v letošním 
roce, nedojde-li ovšem zase k nějakým legislativním změnám, které obec nemůže ovlivnit. 
Je pravdou, že na zasedání zastupitelstva obce Sokolnice dne 13. prosince 2012 mělo dojít k redukci přijatých usne-
sení v této věci, návrh byl stažen a pravděpodobně se bude projednávat na březnovém zasedání zastupitelstva. Ne-
mělo totiž smysl vést diskusi o věcech, kde například obec teprve čekala na stanovisko právníka. 

A ještě několik poznámek k dalšímu textu pana Parmy.
Je pravdou, že návrh územního plánu počítá s obytnou výstavbou mezi ulicemi Šlapanická a Polní a v lokalitě tzv. 
Břehy. Obec zde ale obytnou výstavbu nerozšiřuje, tato místa jsou určena k výstavbě již v nyní platném územním 
plánu. Navíc vyjmutí lokality Šlapanická z územního plánu by bylo více než problematické, neboť v těchto mís-
tech lze bez problémů stavět. Investor uzavřel s obcí dohodu o podmínkách výstavby, s majiteli pozemků smlouvy 
o smlouvách budoucích na odkup pozemků, má vypracovanou dokumentaci a vyřizuje územní rozhodnutí. Na straně 
investora i vlastníků pozemků je zde legitimní očekávání splnění uzavřených dohod ze strany obce, právo je tedy 
v tomto ohledu „na jejich straně“. 
Je také pravdou, že od letošního roku jsou novelou stavebního zákona posílena práva obcí při úhradách náhrad za 
změny v území, ale současně je třeba mít na paměti např. i judikát Nejvyššího správního soudu ČR (usnesení rozší-
řeného senátu NSS ČR ze dne 21. července 2009, č.j. 1 Ao 1/2009–120), kdy obec je povinna poskytnout náhrady 
nejen podle stavebního zákona, ale i nad jeho rámec. Rada obce i zastupitelstvo proto musí postupovat s rozvahou 
a uvážlivě, aby nevystavila naše občany zbytečnému nebezpečí vyplácení náhrad za změny v území.
Postup pořízení územního plánu stanoví zákon a další právní předpisy. Po dokončení každé fáze je tento zveřejněn 
a každý má právo uplatnit u pořizovatele svoje připomínky.  Jiří Životský, starosta

Lékařská pohotovostní služba v JMK v roce 2013
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém jednání 20. prosince 2012 vzalo na vědomí organizaci a zajištění lékař-
ské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby, pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a prohlídek těl 
zemřelých mimo zdravotnické zařízení v Jihomoravském kraji v roce 2013 a schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu 
Jihomoravského kraje obcím s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2013.
Pro okres Brno-město a částečně pro okres Brno-venkov bude pohotovostní lékařská služba zajištěna Úrazovou 
nemocnicí v Brně v rozsahu lékařské pohotovostní služby pro dospělé a lékařské pohotovostní služby v oboru zubní 
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lékařství. Lékařská pohotovostní služba pro dospělé bude pro okres Brno-venkov zajištěna dále v Nemocnici Ivan-
čice a v Nemocnici Tišnov. Lékařská pohotovostní služba pro děti bude zajištěna pro okresy Brno-město a Brno-
venkov Fakultní nemocnicí Brno, dětskou nemocnicí, lékárenská pohotovostní služba stávajícím poskytovatelem 
obchodní společností K.E.I. pharma a.s. 
V ostatních okresech Jihomoravského kraje bude zajištěna lékařská pohotovostní služba pro dospělé, pro děti 
a v oboru zubní lékařství nemocnicemi zřizovanými Jihomoravským krajem s možností využití víceoborového lůž-
kového zdravotnického zařízení – Nemocnicí Břeclav, Nemocnicí Kyjov, Nemocnicí TGM Hodonín, Nemocnicí 
Vyškov a Nemocnicí Znojmo. V okrese Blansko, kde není zřízena krajská nemocnice, bude zajištěna lékařská poho-
tovostní služba Nemocnicí Boskovice, s.r.o., která dlouhodobě pohotovostní službu zajišťuje. 

Organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby, 
pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení 
v Jihomoravském kraji od 1. ledna do 31. prosince 2013
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FN Brno, Pracoviště dětské medicíny

Předpokládaný poskytovatel LPS v roce 2013
minimální rozsah

Úrazová nemocnice v Brně

K.E.I. pharma, s.r.o. 

Nemocnice Ivančice, p.o.

Nemocnice Tišnov, p.o.

Proč pedikúra?
Osobní hygiena je jedním ze základních předpokladů zdravého životního stylu dnešní doby. Nedílnou součástí této 

hygieny je i pravidelná péče o nohy, tedy pedikúra.
Co to vlastně pedikúra je a proč je tak důležitá pro naše zdraví? Pedikúra je samozřejmě estetická záležitost, ale 

především důležitý faktor ošetření nohou, vedoucí ke zdravému stavu a plné funkčnosti pohybového aparátu, který 
zajišťuje mobilitu organismu. Při správném ošetření nohou se zvyšuje schopnost pohybu až do velmi vysokého věku. 

Pedikúra je proces ošetření nohou od chodidla až po kotníky, při kterém se odstraní zrohovatělá pokožka zejména 
v oblastech paty, plosky pod prsty, ostříhají se nehty, event. odstraní otlaky (tzv. „kuří oka“), promastí se kůže po celé 
ploše a provede masáž chodidla. Tato činnost směřuje k regeneraci nožní části pohybového aparátu, který se stane 
hladkým, pěstěným a opět plně funkčním. 

Zvláště důležité je toto ošetření nohou u osob trpící chorobou diabetes mellitus, tedy cukrovkou. Důvodem je 
zvýšené nebezpečí výskytu infekce, která má u těchto lidí dramatický průběh. I proto lékaři doporučují pacientům 
s cukrovkou zvýšenou péči o nohy, zejména pravidelnou pedikúru.

Ale i u zdravých lidí se setkáváme s nepříjemným onemocněním nohou, a to plísní kůže nebo kožních záhybů, 
plísní nehtů, či meziprstních prostor. Pravidelná pedikérská kontrola tyto defekty včas odhalí a pečlivý pracovník 
pedikúry doporučí klientovi tu nejvhodnější léčbu, která je v současné době velmi účinná.
Často se setkáváme s obavou, že se o našem nezdravém stavu nohou dozví jiné osoby. Obavy jsou naprosto zby-

tečné, neboť i pracovníci pedikúry spadají do okruhu lidí, kteří musí ctít lékařské tajemství a nepodávat informace 
dalším osobám.

Objevují se i obavy o možné reinfekci v pedikérství použitím nesterilního zařízení. Tato činnost je přísně dozoro-
vána hygienickou službou a každý pracovník provozující tuto činnost je povinen dodržovat přísné hygienické před-
pisy. Veškeré přístroje jsou buď na jednorázové použití, nebo řádně vysterilizované v dokonalém zařízení.
Řádně provedená pedikúra má také vliv na celkový pohybový aparát, a to tím, že nohy s bolestivými defekty nega-

tivně působí na klouby nohou, páteř i svalstvo, které je obepíná. Dochází tak k celkové únavě organismu a následným 
poruchám celého systému.

Závěrem je třeba připomenout, že naše nohy jsou vystaveny velké námaze každý den a vlastně celý život. Péče 
o ně se tedy určitě vyplatí a ony nám to oplatí, že nás budou nosit a ne zlobit. 

Ingrid Bombizcová
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Vážení žáci Základní školy Sokolnice, hlavně ti bývalí! 
Letos v září oslavíme nejen otevření nové přístavby, ale i 140 let školy v Sokolnicích. Sto čtyřicet let je opravdu 
dlouhá doba, a proto nastal čas si společně zavzpomínat. Chtěli bychom Vás požádat, abyste prošli své domácí školní 
archivy a svěřili nám nejhezčí materiály (fotografi e, slohové práce, písanky, výkresy ...) na chystanou výstavu. Sli-
bujeme, že vše v pořádku vrátíme. 
Těšíme se na Vaši návštěvu v ředitelně i na společné vzpomínání v září. 

Jana Hrdličková, zástupkyně ředitelky školy

k02-inzerce_2012_126x88_CB.indd   1 22.1.2013   15:49:36

• Hned v  prvním měsíci  letošního kalendářního roku navštívily předškolní děti 1. A a 1. B třídy ZŠ v Sokolni-
cích. Ve vyučovací hodině se děti seznámily s prostory školy i tříd, prohlédly si učební pomůcky, školní tašky, 
učebnice, sešity i pouzdra školáků. Společně s učitelkami si děti zazpívaly písničky, poznávaly některá písmena 
a číslice a dozvěděly se, co je čeká na lednovém zápisu do 1. třídy základní školy. Tímto bychom také chtěli po-
děkovat za ochotu a hezký přístup učitelkám z prvních tříd – paním učitelkám Ludíkové a Janouškové.

• Naši mateřskou školu navštívili herci Trnkovi a sehráli dětem  představení pod názvem: „Skřítek Rampouch“.
• Poslední den měsíce ledna byl ve znamení vysvědčení, kdy 

děti dostaly sladké odměny za píli a šikovnost.
• Schůzka s rodiči předškoláků – na této schůzce se rodiče 

dozvěděli, co má umět předškolák. Jak se má předškolák 
chovat a jednat. Pro rodiče, kteří nevěděli, jak se rozhod-
nout, byly nabídnuty lekce v Edukativních skupinkách, kde 
mohou sami přítomní rodiče posoudit, jak je jejich dítě zralé 
a schopné na vstup do 1. třídy.

• V těchto dnech se někteří z nás chystají na hory nebo krát-
kou návštěvu k babičkám. Vždyť jsou tu opět jarní prázd-
niny a to je poslední šance užít si pořádné zimy, sněhu 
a ledu, než pohádkovou zimu rozpustí první jarní sluníčko.

Mateřská škola oznamuje, že vedoucí stravování školní kuchyně se stala od 1. 1. 2013 paní Renata Chmelíková.

O K É N K O  D O  M AT EŘS K É  Š K O LY
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Únor
Únor je obdobím pokračujícího klidu. I když jak jsme si všimli hned začátkem měsíce, byla teplota mírně provo-

kativní nejen pro lidi, ale i včely umístěné na slunném místě si lehce zalétaly. Na hlavní prolet, kdy se budou moci 
všechny proletět a uvolnit své výkalové vaky, si budeme muset ještě chvíli počkat. V tomto období by již měla matka 
klást první vajíčka, ale zase podle síly 
včelstva, aby byly schopné tato vajíčka 
udržet v patřičné teplotě. Když to ne-
zvládnou, podchlazená vajíčka jsou pak 
včelami vyhazována z buněk. Hned úvo-
dem byl vzpomenut klid a v lednovém 
příspěvku byly vzpomenuty návštěvy 
zvířat, například datel nebo jezevec, pro 
které je úl jako naplněná chladnička. Při-
padám si jak kazatel minulého režimu, 
protože jsem podcenil umístění pár včel-
stev, které navštívil datel, a výsledkem 
jsou přiložené obrázky a zimním průva-
nem vymrzlé včelstvo. 

Jak říkám, člověk je buď nepoučitelný, nebo se stále učí. Příště musím dát okolo úlů na zimu králičí pletivo. A ještě 
k tomu datlímu klepání, je přímo vidět, jak, když včely neslyší, tak má snad nějakou intuici, kde nasadit tu zobákovou 
sbíječku. Protože i v samotném lese taky nemlátí do každého stromu, ale pouze tam, kde něco najde k snědku. Jsem 
čím dál tím více přesvědčen, že člověk je technizací ochuzen o obyčejné vjemy. Jenom obyčejný domorodec z pralesa 
je na tom po stránce vnímání mnohem lépe, než my počítačoví otupělci. Ale abych se vrátil k včelařské tématice, 
můžu nejen sám za sebe říci, že každý včelař už se těší na první prolet, dívá se na teploměr a vzpomíná na ty svoje 
opylovačky, které kromě pár léčebných žihadel a sladkého medu dají taky svojí energii a uspokojení.  

Václav Hůrka

Zpráva kulturní komise za rok 2012
• V loňském roce jsme pořádali pravidelné zájezdy do termálních lázní Györ, na který se vždy účastníci velice těší 

a žádají opakování.
• Také jsme byli navštívit trhy v polském Těšíně, o který je velký zájem.
• Nezapomínáme také na děti. Na MDD jsme vypravili dva autobusy na Macochu. Vyšlo nám krásné počasí 

a všichni jsme byli spokojeni.
• Navštívili jsme květinovou výstavu v Olomouci, o kterou je 

také zájem.
• Nezapomněli jsme na kulturní akce – navštívili jsme Mahe-

novo, Janáčkovo divadlo a Městské divadlo Brno.
• Velký zážitek jsme měli ze souboru Alexandrovci. Také 

jsme navštívili lední revue v Kajot aréně Popelka, která nás 
okouzlila.

• Také jsme podpořili naše vinaře. 
• Navštívili jsme předvánoční Vídeň se zkušeným průvodcem. 

Počasí nám přálo, poznali jsme Vídeň po historické stránce.
• Dne 19. prosince jsme zagitovali sokolnické občany na před-

vánoční Hainsův sbor v zámecké kapli. Všichni se nechali 
unést předvánočním koncertem.

Za kulturní komisi Vondálová Miluška, Fojtlová Marie, Kašparová Dagmar

K U LT U R N Í  K O M I S E
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Podmínky prodeje a bližší informace  najdete na www.beruskysokolnice.cz 
nebo  volejte na tel: 777 105 455 - Veronika Jirgalová

	

TJ SOKOL SOKOLNICE  MATEŘSKÝ KLUB BERUŠKY 
POŘÁDÁ

BURZU
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, 

HRAČEK A JINÝCH POTŘEB

SOBOTA 16.BŘEZNA 2013 
od 9 do 11 hod  

V SOKOLOVNĚ
v Sokolnicích

Příjem zboží:    pátek 15. března    16:30 - 18:00 
	                                     (nebo v sobotu od 8:30 do 9:00)
Prodej:    sobota 16. března             9:00 - 11:00
Výdej neprodaného zboží a vyúčtování: 
  sobota 16.března    13:00 - 15:00 
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 3 je 8. 3. 2013. 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 22. 2. 2013. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

2/2013

Spolek p átel dobrého vína Sokolnice 
za podpory Kulturní komise obce Sokolnice 

Vás srde n  zve na 

Sokolnický košt 2013 
který se koná v sobotu 2.b ezna 2013 
od 13.00 do 19.00 hod 

v prostorách místní sokolovny 
k poslechu hraje cimbálová muzika DONAVA

Výstava je realizována s finan ní podporou 
Vina ského fondu eské republiky 

Cena za dopravu 250 Kč dospělí, 150 Kč děti a mládež do 18 let
Pojištění a skipas není v ceně zájezdu

Přihlášení a bližší informace: 
Ing. Hana Kučerová 607 963 066, Hana Šebečková 775 862 570

Srdečně zveme milovníky jarního lyžování!

Komise pro práci s mládeží při OÚ Sokolnice pořádá 9. března 2013 lyžařský zájezd.
Tentokrát do slovenského střediska

Velká Rača
www.velkaraca.sk


