
DUBEN 2013ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

● Zasedání zastupitelstva. Ve středu 13. března 2013 
se v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné 
zasedání zastupitelstva. Zastupitelé projednali tyto 
body:

1. Prodej pozemku p.č. 119/1. Obec Sokolnice je 
vlastníkem pozemku p.č. 119/1 o výměře 526 m2 na 
ulici Příční. Obec eviduje dvě žádosti o koupi. Rada 
nedoporučila žádostem vyhovět, protože v centru 
obce je nedostatek parkovacích míst a pozemek by 
mohl sloužit k vybudování parkovací plochy. Zastu-
pitelé prodej odmítli.

2. Prodej pozemku p.č. 844. Obec Sokolnice je 
vlastníkem pozemku p.č. 844 o výměře 406 m2. 
Jedná se o zahrádku za zdravotním střediskem. 
Rada nedoporučila žádosti vyhovět, protože již 
v minulosti obec odprodej pozemků za zdravot-
ním střediskem odmítala. Zastupitelé prodej také 
odmítli.

3. Územní plán Sokolnice. Zastupitelstvu byl dne 
12. prosince 2011 předložen ke schválení návrh 
územního plánu Sokolnice. Zastupitelstvo však 
nesouhlasilo s výsledky jeho projednání a vrátilo 
předložený návrh pořizovateli se svými pokyny 
k přepracování a novému projednání. Následně 
Zastupitelstvo obce Sokolnice na svém zasedání 
dne 13. března 2012 a 13. června 2012 schválilo ně-
kolik usnesení, týkajících se tohoto územního plánu. 
Rada obce navrhla zastupitelstvu (s ohledem na zru-
šení Zásad územního rozvoje JM kraje a změny v le-
gislativě) zrušit přijatá usnesení a nahradit je novým 
usnesením.
Zastupitelé návrhu vyhověli a územní plán proto 
bude předložen k projednání ve stejné podobě jako 
v prosinci 2011 se dvěma výjimkami:

  Kolem železniční vlečky bude v návrhu územního 
plánu vyznačen pás v šíři 6 metrů v délce cca 200 
metrů (zadní strana ulice Slanisko za tratí) jako plo-
cha zeleně.

  Plocha P4 (prostor mezi ulicí U Cukrovaru a býva-
lým cukrovarem) – odstraní se možnost výstavby 

RD a ponechá se využití stejné, jako je v současně 
platném územním plánu, tj. zeleň a vodní plocha.

4. Výherní hrací přístroje. Obec obdržela žádost 
provozovatelů restauračních zařízení v obci Sokol-
nice o zrušení zákazu provozu výherních hracích 
přístrojů. Sázkové hry (provozované pomocí kla-
sických výherních hracích přístrojů nebo prostřed-
nictvím videoloterních terminálů) jsou dnes v naší 
obci zakázány na základě obecně závazné vyhlášky 
číslo 02/2012. Rada nedoporučila měnit stávající vy-
hlášku o plošném zákazu hracích automatů na území 
obce Sokolnice. Provozovatelé restauračních zaří-
zení si vyžádali diskusi ohledně zrušení zákazu pro-
vozu VHP v obci, bohužel se nikdo z nich na jednání 
nedostavil. 
Zastupitelstvo neschválilo změnu postoje k provozu 
hracích přístrojů v naší obci a ty zůstávají i nadále 
zakázány.

5. Dotace z rozpočtu obce Sokolnice. Na návrh rady 
obce schválilo zastupitelstvo dotace z rozpočtu obce 
na tyto účely:

  TJ Sokol Sokolnice – činnost sportovních oddílů, 
turnaj v malé kopané, na kroje a průvod obcí na 
hody, zateplení sokolovny ze strany dvora, vymalo-
vání sálu sokolovny a opravu střechy nad vestibu-
lem. Dotace ve výši 345.000 Kč.

  Sbor dobrovolných hasičů Sokolnice – příspěvek na 
letní tábor pro mládež, na pořádání ostatků, vyba-
vení a údržbu kuchyňky, klubovny, údržbu a provoz 
historické techniky. Dotace ve výši 50.000 Kč. 

  Svaz rybářů – na opravu stolů a lavic, čerpání vody 
z potoka a dobudování hospodářského zázemí pro 
úschovu zařízení v zimním období. Dotace ve výši 
31.500 Kč.

  Český svaz včelařů – podpora chovů včel, jejich 
léčba a propagace včelařství v katastru obce. Dotace 
ve výši 5.000 Kč. 

  Myslivecké sdružení na Zlatém potoce – uspořádání 
dětského dne, opravy lavic a stolů, opravy mostků, 
opravy, udržování a rozšiřování krmných zařízení 
pro zvěř, prořez a údržbu remízků a zeleně a výsadbu 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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stromů, ozdravení a oživení stavů zvěře a úklid okolí 
obce. Dotace ve výši 30.000 Kč. 

  Sokolnický dům, o. s. – práce s dětmi a mládeží, kul-
turní a vlastivědnou činnost a provoz sdružení. Do-
tace ve výši 15.000 Kč. 

6. Schválení účetní závěrky. Podle novelizovaného 
zákona o obcích nyní i obce schvalují účetní závěrku 
sestavenou k rozvahovému dni. Rozsah a další ná-
ležitosti účetní závěrky stanoví zákon o účetnictví. 
Zastupitelstvo roční účetní závěrku schválilo.

7. Informativní zprávy. 
  Přístavba základní školy. Ředitelka školy paní Zita 

Butalová informovala, že přístavba školy probíhá 
podle plánu, a doufá, že 2. září 2013 přivítají neje-
nom žáky, ale i všechny občany, kteří se na novou 
přístavbu přijdou podívat. V současné době je ho-
tová střecha, podlahy, obklady na WC a zateplení, 
práce běží podle harmonogramu.

  Parkové úpravy u rybníka a izolační zeleň Slanisko. 
Starosta informoval o poskytnutí dotace ze strany 
Státního fondu životního prostředí, výběrovém ří-
zení a předpokládané lhůtě výsadby. 

  Územní studie dopravy. Starosta informoval o tom, 
že Krajský úřad JM kraje předložil návrh územní 
studie Sokolnice – Čejč a Slavkov u Brna – Žatčany. 
K tomu proběhlo několik kol jednání, kdy bylo vy-
pracováno více variant. Obce Sokolnice, Telnice 
a Újezd u Brna byly z této studie vyjmuty a bylo 
zadáno vypracování samostatné studie z důvodu 
zejména velkého množství vzdušných vedení vyso-
kého napětí. 

● Oznámení o odstoupení z funkce ředitelky. Rada 
vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy So-
kolnice, že odstupuje z funkce ředitelky k  31.červenci 
2013.
Rada obce proto rozhodla vyhlásit konkurs na obsazení 
pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy So-
kolnice s předpokládaným nástupem 1. srpna 2013.

● Jarní koncert. Rada obce schválila nabídku Pěvec-
kého sboru Blahoslava Hajnce na uspořádání jarního 
koncertu, který se bude konat v neděli 26. května 2013 
na nádvoří sokolnického zámku, případně v prostoru zá-
meckého parku.

● Žádost o povolení výsadby vinné révy.  Spolek 
přátel dobrého vína Sokolnice požádal o povolení 
výsadby vinné révy na obecním pozemku (v prostoru 
mezi mateřskou školou a Restaurací U Husara). Výsadba 
bude provedena cca 1 metr od oplocení ze strany ma-
teřské školy v počtu asi 20 hlaviček ve spolupráci s Ko-
misí pro práci s mládeží při OÚ Sokolnice. Rada žádost 
schválila. 

● Stížnost na činnost Sběrného střediska odpadů 
Sokolnice. Rada projednala stížnost na činnost Sběr-
ného střediska odpadů Sokolnice (SSO), kdy došlo ke 
konfl iktu mezi jedním naším občanem a řidičem vozidla, 
který nakládal kontejner k odvozu. K odvozu kontejnerů 
ze sběrného dvora v době otevírací doby pro veřejnost 
dochází jen výjimečně. Pokud se tak ale náhodou stane, 
správce SSO omezí provoz pro veřejnost s tím, že jak-
mile bude kontejner naložen a odvezen, bude činnost 
SSO obnovena. 

● Parkové úpravy u rybníka. Státní fond životního 
prostředí ČR zaslal oznámení, že obci poskytne dotaci 
na sadové úpravy zeleně kolem rybníka ve výši 75 % 
předpokládaných nákladů. Bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na dodavatele těchto prací. Jedenáct fi rem bylo 
osloveno písemně a výzva k podání nabídky, včetně 
kompletní projektové dokumentace, byla zveřejněna na 
Internetu (na tzv. profi lu zadavatele), takže do soutěže se 
mohl přihlásit každý zájemce, který splňoval podmínky 
soutěže. Ve stanoveném termínu obec obdržela celkem 
šest nabídek:

Název fi rmy Nabídková 
cena v Kč

OK GARDEN v.o.s., 
Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 245.528,00 

ZÁBOJNÍK – CONTRACTORS s.r.o., 
Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 267.442,00 

Kavyl s.r.o, 
Mohelno 563, 675 75 Mohelno 268.539,50 

Ing. Jiří Vrbas – Květ, 
Nádražní 155, 664 08 Blažovice 286.707,60 

Zahradnictví Novák, 
Nad Kurty 275/3, Ivančice-Němčice 664 91 398.929,74 

FESTUCA v.o.s., 
Nová 411, 664 61 Rajhradice 471.462,28 

Hodnotící komise posoudila nabídky uchazečů z hlediska 
splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele 
uvedených v zadávacích podmínkách. Jedna z nabídek 
tyto požadavky nesplňovala, a proto nebyla zahrnuta do 
dalšího hodnocení. 
Komise doporučila radě obce vybrat nabídku OK GAR-
DEN v.o.s., Praha s nejnižší nabídkovou cenou. Výběr 
nejvhodnější nabídky se uskutečnil podle základního 
hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny. Rada 
potvrdila doporučení komise a smlouva bude uzavřena 
se společností OK GARDEN v.o.s. Práce by měly být 
zahájeny v průběhu měsíce dubna 2013.

● Slanisko – izolační zeleň. Státní fond životního pro-
středí ČR (SFŽP) schválil dotaci na tuto výsadbu, která 
budce izolovat lokalitu Slanisko od silnice na ulici Ko-
bylnická a Kaštanová. Výše dotace bude činit 90 % před-
pokládaných nákladů. Bylo vyhlášeno výběrové řízení 
na dodavatele těchto prací. Deset fi rem bylo osloveno 
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písemně a výzva k podání nabídky, včetně kompletní 
projektové dokumentace, byla zveřejněna na Internetu 
(na tzv. profi lu zadavatele), takže do soutěže se mohl 
přihlásit každý zájemce, který splňoval podmínky sou-
těže. Ve stanoveném termínu obec obdržela celkem osm 
nabídek:

Název fi rmy Nabídková 
cena v Kč

ZÁBOJNÍK – CONTRACTORS s.r.o., 
Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 414.921

HABITAT, a.s., Náměšť nad Oslavou 977, 
675 71 Náměšť nad Oslavou 461.743

OK GARDEN v.o.s., 
Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 485.188 

Josef Dostál, DiS., Kralice na Hané, 
U Mlýna145, 798 12 Kralice na Hané 547.954

Kavyl s.r.o, 
Mohelno 563, 675 75 Mohelno 617.637 

Ing. Jiří Vrbas – Květ, 
Nádražní 155, 664 08 Blažovice 636.721 

Zahradnictví Novák, 
Nad Kurty 275/3, Ivančice-Němčice 664 91 852.714

FESTUCA v.o.s., 
Nová 411, 664 61 Rajhradice 981.222

Hodnotící komise posoudila nabídky uchazečů z hlediska 
splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele 
uvedených v zadávacích podmínkách. Jedna z nabídek 
tyto požadavky nesplňovala, a proto nebyla zahrnuta do 
dalšího hodnocení. 
Komise doporučila radě obce vybrat nabídku ZÁBOJ-
NÍK – CONTRACTORS s.r.o. s nejnižší nabídkovou 
cenou. Výběr nejvhodnější nabídky se uskutečnil podle 
základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové 

ceny. Rada potvrdila doporučení komise a smlouva bude 
uzavřena se společností ZÁBOJNÍK – CONTRAC-
TORS s.r.o. Práce by měly být zahájeny v průběhu mě-
síce dubna 2013.

● Výstavba RD na ulici Šlapanická. Rada se sezná-
mila s návrhem řešení situace týkající se výstavby v lo-
kalitě Šlapanická od právníka, který zastupuje společnost 
Lignia Dřevostavby s.r.o. Z  návrhu vyplývá, že dojde ke 
změně projektu oproti stávající situaci, kdy bude vybu-
dováno méně parkovacích míst, také nebude realizovaná 
část komunikace, která je dnes ve studii. Rada zásadně 
nesouhlasí s tím, že teprve v průběhu času se bude pro-
jekt upravovat nebo měnit, jak právník navrhuje. Rada 
požaduje, aby již od začátku byl jasný záměr výstavby, 
který bude řešit, kolik bude postaveno RD, kolik bude 
vybudováno parkovacích stání, jaké tam budou komuni-
kace, jaká bude občanská vybavenost a podobně. Rada 
rozhodla učinit poslední vstřícný krok vůči investorovi, 
který bohužel dlouhodobě a opakovaně neplní své zá-
vazky, a dát mu šanci k nápravě tak, aby do pondělí 
29. dubna 2013 do 17.00 hodin doručil na OÚ v písemné 
podobě jednoduchý projekt výstavby včetně návrhu plá-
novací smlouvy. Předložený projekt bude odsouhlasen 
policií, aby se předešlo tomu, že nyní bude předložen 
projekt, který se za měsíc či dva bude upravovat, protože 
s ním policie nebude souhlasit. To znamená, že to, co 
investor předloží 29. dubna 2013, bude obec brát jako 
závazné a již se to nebude měnit. Rada současně roz-
hodla o tom, že pokud investor nepředloží ve stanove-
ném termínu požadovaný návrh projektu zastavovací 
studie a návrh plánovací smlouvy, jednání s ním zcela 
ukončí. Jednání probíhají již dlouhou dobu a nevedou 
k žádnému závěru.

34/2013

Územní plán Sokolnice
V minulém čísle Zpravodaje byl zveřejněn i dovětek pana Parmy o novém územním plánu naší obce, který reago-

val na můj předchozí článek. Dovolím si ještě jednou krátký komentář. 
Je nepochybné, že územní plán by měl odpovídat aktuálním požadavkům a nárokům obyvatel obce a také možnos-

tem obce. Proto také zákonodárce striktně stanovil postup při pořízení územního plánu či jeho změny a garantoval 
i aktivní účast veřejnosti v tomto procesu. Není totiž možné pořídit územní plán (či jeho změnu) bez „zveřejnění 
zadání územního plánu“, ke kterému může každý uplatnit svoje připomínky. Projektanti na základě průzkumů 
a rozborů navrhli „zadání územního plánu“, ke kterému se mohly vyjadřovat sousední obce, nejrůznější organizace, 
orgány státní správy a samozřejmě připomínky mohli uplatnit i občané. Každý tedy mohl navrhnout, co má a nemá 
územní plán řešit, je-li v obci nedostatek či nadbytek ploch pro výstavbu rodinných domů a podobně. Proč tedy 
nebyly v této fázi vzneseny připomínky, že plochy pro výstavbu bydlení se mají zmenšit? Celý proces pořízení 
územního plánu je dán zákonem a prováděcími vyhláškami a není zde prostor pro nějakou lidovou tvořivost. 

Hrozba vyplácení náhrad škody při změně využití pozemku nemusí být jen planou hrozbou, ale mohla by reálně 
podlomit fi nanční stabilitu naší obce. Je proto zcela na místě, že rada i zastupitelstvo postupují uvážlivě, aby se toto 
riziko minimalizovalo. Nikdo v současnosti nedokáže přesně stanovit výši náhrad (pravděpodobně by o ní rozhodo-
val soud), ale odhadovaná výše 30 milionů korun jen za lokalitu Šlapanická není rozhodně zanedbatelnou částkou.

Bohužel je smutnou pravdou, že investor výstavby na ulici Šlapanická nedodržuje uzavřenou dohodu. Byla mu 
dána poslední šance k nápravě a pokud jí nevyužije, bude s ním spolupráce ukončena. Zdali udělala obec chybu, když 
investorovi dala ještě jednu šanci k nápravě, nechť posoudí každý sám.  Jiří Životský, starosta
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Rada obce Sokolnice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo 
ředitele/ředitelky 

Mateřské školy Sokolnice, okres Brno-venkov
Požadavky: 1. předpoklady a odborná kvalifi kace pro výkon činnosti ředitele školy podle 
 zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých  
 zákonů, v platném znění,
 2. znalost školské problematiky a předpisů,
 3. organizační a řídící schopnosti.

 K přihlášce přiložte: 1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším 
 vzdělání/ maturitní vysvědčení),
 2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního  
 zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.), 
 3. strukturovaný profesní životopis, 
 4. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 6. čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších 
 předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971),
 7. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu 
 pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),
 8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního 
 řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
 některých zákonů, v platném znění.
 
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. srpna 2013
Obálku označte slovy: „Konkurs – neotvírat“.
Přihlášky s uvedenými doklady doručte do  20. května 2013 do 17.00 hodin
na adresu: Obecní úřad Sokolnice, Komenského 435, 664 52  Sokolnice. 

            Jiří Životský v.r., starosta obceK
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Vzpomínka na osvobození naší obce
Již 68 let si připomínáme datum 24. dubna, kdy jsme byli osvobozeni sovětskou armádou. Útok bránících se 

Němců v naší obci byl zahájen v 9.30 hodin a byl tak rychlý, že v 10.30 hodin byla obec osvobozena. Jen v prostoru 
Bažantnice se Němci bránili přibližně až do 14 hodin, než byl jejich odpor zlomen. I když osvobození proběhlo 
velmi rychle, neobešlo se to bez ztrát na životech. Padlo 51 vojáků osvobozeneckých armád a 9 našich občanů. Další 
občané zemřeli v koncentračním táboře: Zajíček, Zajíčková, Zajíček a 3 sestry. Popraveni byli: Brázda, Buršík, Šin-
delka, Váša, Volejník, Brychta, Haňka, Macenauer, Jakub, Maštalíř.

Druhá světová vákla přinesla smrt více než 60.000.000 lidí a způsobila nedozírné materiální škody. Po jejím skon-
čení byly uzavřeny dohody velmocí. Jejich obsahem bylo nepřipustit další válčení. Proto je třeba pro další generace 
dbát na to, aby nedocházelo k dalším bojům.

Při této vzpomínce klademe k pomníku padlých kytici květů na jejich památku. Jan Lahoda

Upozornění čtenářům Sokolnického zpravodaje
V loňském dubnovém čísle je otisknut článek s titulem „Jak se odrazila II. světová válka v naší škole.“ Byla v něm 
mimo jiné i zmínka o bývalé řídícím učiteli Emilu Šindelkovi. 
V květnu se vám dostane do rukou u příležitosti 68. výročí osvobození naší vlasti mimořádné vydání Sokolnického 
zpravodaje s názvem „Zápisky o válce.“ V něm popisuje syn Emila Šindelky hrůzy války a zmiňuje se i o sokolnických 
občanech, kteří byli zapojeni do protifašistického odboje. Ještě jsou mezi námi spoluobčané, kteří si pamatují nejen 
Emila Šindelku, ale i jeho syny Dalibora (autora článku) a dnes ještě žijícího Přemysla.  M.M.
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• Další dětské představení v naší školce „Ekopohádky“ – příběhy o ekologii, životním prostředí kolem nás.
• Předškolní děti se vydaly na výlet do brněnské hvězdárny, kde zhlédly poutavé vyprávění pod umělou hvězdnou 

oblohou pod názvem – Hledáme pohádky.
• Jako každý školní rok jsme se společně fotografovali na památku na školkové roky.
• Předškoláci se zúčastnili poutavé přednášky „Poznej svého psa“, o tom, co pejci potřebují, jak pomáhají člověku 

a spoustu jiných zajímavých poznatků ze života psů.
• Také jsme se se svými kresbami zapojili do krajské soutěže: Hasiči 

očima dětí.
• Velkou událostí bylo v naší školní zahradě instalování nových zahrad-

ních prvků: dřevěná loď, houpačka „ptačí hnízdo“, velké počítadlo 
a další díl parkurové 
průlezky.

• Navštívili jsme Do-
mov pro seniory 
s krátkým vystoupe-
ním jarních písniček 
a říkadel. Jistě už je 
zima nenávratně za 
námi, protože jí děti 
zazpívaly a do so-
kolnického potoka 
hodily zapálenou pa-
pírovou  Morenu – 
symbol zimy.

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

Ředitelství Mateřské školy v Sokolnicích oznamuje, že

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2013/2014

proběhne formou informativní schůzky 
ve čtvrtek 2. května v 16.00 hodin.

Rodiče, na schůzce Vám budou předány přihlášky k zápisu. Dostavte se, prosím, bez dětí. 

Z Á K L A D N Í  Š K O L A

ŠvP Orientka Jeseníky – jakpak se nám tam líbilo?
4. třída
Líbilo se mi, jak jsme jezdili na sáčkách a mrzelo mě, že čtyři z naší třídy na ŠvP nejeli. Miriam
Moc se mi tam líbilo. Měli jsme úžasné ubytování na chatě Orientka. Také jsem si moc moc moc pochutnala na 
obědě. Moc mě bavilo, jak jsme se chodili koupat do bazénu. I ježdění na pytlíku a hlavně hry! T. Štěpánková
Nejvíc se mi líbil náš instruktor Jirka. Byl srandovní a dobrý. Orientka je moc hezká horská chata. Vařili tam dobře 
a program byl super.  Pavel
ŠvP s vámi byla super! Nejvíc se mi líbilo, že jsem byl na pokoji s Pájou a že jsme měli instruktora Jirku. Celá ŠvP 
byla nej nej nej nej nej nejlepší . Adam
Líbilo se mi úplně všechno, nejvíc asi to ježdění na pytlích, různé hry s Jirkou, soutěž Myš a Myšák – u toho jsem se 
asi pobavila nejvíc. Prostě upadla by mi ruka, kdybych rozepisovala vše, co se mi líbilo. V. Králová
Bylo to super. Ty hry, co jsme hráli, můžeme hrát i ve škole.  Katy Kroupová
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Naše škola v přírodě byla ta nejlepší. Chata byla krásná, ubytování – skoro luxusní a jídlo výýýborné! Nejvíce se mi 
líbilo v bazénu a na kopci. S Vámi tam byla hrozně veliká sranda. Děkuji! Lenka
Moc se i líbil náš instruktor Jirka – Bejček. Ty hry, které pro nás vymýšlel do našeho programu Kryštof Kolumbus, 
ty mám ráda – Blázni, Pif paf, Co to je? Brutální zvířátka, Myš a Myšák  Markétka
Pořád jsme chodili ven, jezdili na pytlích, hezky jste se o nás starali, byla tam hodná fenka Nela. Často jsme se kou-
pali. Pavlínka
Děkuji, že jste vybrala Orientku. Nejvíc se mi líbilo ježdění na pytlích, bazén a všechny hry. A jídlo bylo přímo vyni-
kající! Ve hře Myš a Myšák jsem byla Myšák, takže jsem se musela převlíct za kluka. Na diskotéce jsem si to užila. 
Měli jsme štěstí, že bylo hodně sněhu. Lucka
Moc se mi líbilo, jak jsme chodili do bazénu a nelíbilo, jak jsme se pohádaly. Terka Jochmanová
Mně se líbilo všechno: diskotéka, koupání, ježdění na pytlích, program. Akorát jak jsme šli na tu Relaxu, tak to se mi 
moc nelíbilo. I obědy byly super! Pro mě to zatím byla nej nej škola v přírodě. Katy Brejčáková
ŠvP ve 4. třídě byla nejlepší ze všech. Za prvé: byly tam krásné pokoje a taky bazén. Nejvíc mě překvapilo, že jsme 
jezdili na svahu po pytlích a taky mě bavily hry: Lidské pexeso, Prasátko zachrochtej, Pantomima, Ve vlaku... Nebyla 
jsem nadšená z toho, že ve čtvrtek roztával sníh. Ale jinak to byla nej nej nej nej nejlepší ŠvP na světě. T. Raidová 
Moc se mi tam líbilo! S Jirkou byla velká sranda. Nejvíc se mi líbilo ježdění na pytlích. Děkuji  Petr
Mě bavilo nejvíc klouzání na pytlích, převlékání Myši a Myšáka, obědy byly velice dobré. Taky se mi líbilo, jak jsme 
šli na Relaxu a hry. Ale nelíbilo se mi, jak tam byla taková zima, a museli jsme pořád sušit oblečení. V bazénu to bylo 
super. Ale cesta tam a zpět nebylo zrovna moc zábavná. Už se těším na další ŠvP. Anička
Mně se líbilo všechno, ale nejvíc Jirka s Nelou a ježdění na pytlích. Ivo
Bylo to super – nejlepší byla hra Myš a Myšák, diskotéka, bazén a zpáteční cesta, instruktor Jirka a úplně všechno. 
Nelíbila se mi středa – to jsme šli na Relaxu. Jo a úžasně tam vařili. Veronika Medusová
Líbilo se mi úplně všechno kromě Relaxy – to jsem měl úplně promočený boty!!! Pája
Děkuji za krásnou ŠvP – nejvíc se mi líbil bazén, prostě všechno. I jídlo bylo super. Měli jsme štěstí, že napadlo tolik 
sněhu. Hráli jsme super hry, třeba Adama jsme oblíkali, aby nezmrzl na severním pólu, měl 18 vrstev.  Nikča
Nejvíc se mi líbila koulovačka holky proti klukům a hry Pif paf a Elektřina.  Kristýnka

5. třída
Moc se mi to líbilo, klidně bych tam zůstala. V lese jsme stavěli domečky, sněhuláky a jezdili na pytlících.  Adéla
Je to tu! Jedeme na chatu Orientku. Je to tu moc pěkné. Máme vedoucího Honzu a jdeme stavět bunkry. A moc se 
nám povedl. Jé, abych nezapomněl: Je tu s námi pes Nela. Honza musel odjet a nastupuje Adéla. Ve hře Myš a Myšák 
vyhráli Ema a Ivoš.  Jirka
Měli jsme krásné počasí. Chodili jsme do lesa. Dobře tam vařili. Skoro každý den po večeři jsme šli do bazénu.
 Kristýna 
Na ŠvP byl úžasný program a skvěle tam vařili. Sníh se někdy hodil, hlavně při stavění sněhuláků. Večer jsme chodili 
do bazénu (ale jen kdo chtěl) – já jsem teda chtěla. Potom jsme se sešli u kluků na pokoji, kde jsme si všechno zapsali. 
 Ema
Na Relaxe jsme hráli hry s létajícím talířem. Nebo jsme hledali obrázky s čísly po chatě. Ten obrázek, když jsme ho 
našli, musel mít číslo, na kterém jsme zrovna byli. A v úterý jsme dávali koulovačku proti čtvrťákům. Vyhráli jsme!!!
 Honza
Na ŠvP bylo moc krásně! Chodili jsme ven, stavěli bunkry atd... Byl tam i moc hodný pes Nela. Patricie
Líbilo se mi, že tam byl bazén, dobrý program i pokoje byly skvělé. Škoda, že už tam nepojedeme. M. Kučera
Moc se nám to líbilo - dobré pokoje, ubytování, strava, disko, bazén. Vašek
Dostaly jsme moc dobrý pokoj. Pak nás instruktor Honza vzal do lesa, kde jsme měli postavit bunkr. Tak jsme cho-
dili pro jehličí a pro koule sněhu a já propadla do potoka. Tak jsme šly do chaty s Adélou pro nový boty, bylo to tam 
super!!! Laura
Každý den byl nádherný. Já bych tam nejradši zůstal. Kuba
Když jsme se ubytovali, zjistili jsme, že máme na pokojích telku. Měli jsme instruktora Honzu a pak Adélu. Johny
V lese jsme stavěli z klacků, jehličí a sněhu opevnění. Dvakrát jsme šli na sjezdovku a jezdili tam na pytlích. Když 
jsme šli na druhou chatu Relaxu, cestou zpět měli všichni v botách přímo oceány. Každý den jsme chodili večer do 
bazénu. Moc se nám tam líbilo. Hanka
Hráli jsme hodně her a každý večer psali o tom, co jsme ten den dělali. Nejvíc mě bavilo, když jsme v lese stavěli 
bunkry. Radek Máša
Na ŠvP se mi moc líbilo. Koupali jsme se v bazénu, jezdili na igelitových pytlích, hráli různé hry a stavěli hrady 
ze sněhu. Ale týden utekl jako voda a my se museli rozloučit s instruktory, paní kuchařkou, paní uklízečkou 
a psem Nelou. Ráda vzpomínám na ty super zážitky. Žaneta
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Bylo to tam super. Vařili výborně a byl tam i zajímavý program Insignie. Stavěli jsme příbytky. Strašně se mi tam 
líbilo, každý den byl úžasný.  Vanesa
V bazénu jsme hráli o podvodního krále. David Kochlík
Moc se mi tam líbilo. Ta ŠvP byla nejlepší. Honza a Adéla byli taky dobří. Dobrý nápad byl Myš a Myšák, ve kterém 
se holka převlékla za kluka a kluk za holku (něco jako Miss). V pokoji se mi líbila televize, postel, skříň. Výhled byl 
jako v pohádce – krásný les. Jídlo bylo výborné. Byl tam i bazén se slanou vodou. Cesta trvala 2 hodiny – sice dlouhá, 
ale mně se líbila i tak.  Vendula
Hned v pondělí jsme šli do lesa stavět svoji pevnost. Bylo to dobré. Naše pevnost se mi líbila nejvíce ze všech. Bavilo 
mě ji stavět a pokrývat základy smrčinami. Sice jsme se tam vešli jen dva, ale bylo tam příjemně. To byl asi nejlepší 
den. David Unge

D U C H O V N Í  O K É N K O

Milí farníci,
letos se obce naší farnosti poprvé připojí k Noci kostelů, což je aktivita, která má svůj úplný počátek v roce 2004 
v Rakousku, kdy jeden rakouský kostelník nechal večer otevřený kostel a rozsvítil v něm svíčky. Atmosféra kostela 
byla úžasná, nahodilým návštěvníkům se velmi líbila, a přilákala do kostela poměrně velké množství lidí. Dobrý 
nápad byl na světě a v roce 2005 připravil tým lidí propagaci a jednotný vizuální styl Noci kostelů pro Vídeň, Linec 
a několik dalších měst v Rakousku, a jen ve Vídni se do Noci kostelů zapojilo na 200 kostelů. V dalších letech se akce 
spontánně rozšiřovala po celém Rakousku. V roce 2009 se Noc kostelů poprvé konala v České republice. Dnes Noc 
kostelů probíhá také v Německu, v Nizozemí, v Estonsku a na Slovensku.
Noc kostelů i u nás získala mezi lidmi velkou popularitu; například v roce 2010 více než 400 kostelů a modliteben 
navštívilo téměř čtvrt milionu návštěvníků. Čekal na ně rozmanitý program od prohlídek kostelů, přes koncerty, 
modlitbu, možnost ztišení nebo nahlédnutí do kostelního zázemí, návštěvy věží apod. O vše se starala celá armáda 
dobrovolníků, která vytvořila v kostelech a modlitebnách neopakovatelnou a příjemnou atmosféru.
Smyslem Noci kostelů však není přitáhnout co největší počet lidí do kostela. Celá aktivita má mnohem hlubší vý-
znam. Kostely odedávna patřily lidem; mohli do nich bez překážek vstupovat, aby děkovali Bohu, aby mu svěřili 
své starosti a těžkosti v modlitbě, aby se mohli ztišit a najít rovnováhu svého mnohdy klopotného a uspěchaného 

Vážená redakční rado sokolnického zpravodaje, 
dovolte nám poděkovat Vám a občanům Sokolnic za projevený zájem o naše putování po Říčce a Zlatém 
potoce. Doufáme, že se někdy na této krásné pouti potkáme. 
Přejeme hodně zdraví a hezké dny. 

Netolický Jiří + Jaroslav Novotňák  

Lyžařský výlet na Velkou Raču 
Dne 9. března 2013 se uskutečnil lyžařský výlet, který pořádala Komise pro práci s mládeží při OÚ Sokolnice. Ten-
tokrát jsme změnili lokalitu. Po několika letech lyžování v Alpách jsme se vypravili na Slovensko do lyžařského stře-

diska Velká – Rača Oščadnica v Kysuckých Beskydech. 
Počasí nám ze začátku moc nepřálo. Hory nás přivítaly 
mlhou a deštíkem, ale pak se nad námi, a naší neutuchající 
lyžařskou vůlí, ustrnuly. Ukázaly se nám v celé své kráse. 
Modrá obloha, sluníčko, krásné výhledy. Sníh byl sice 
už mokrý a těžký, ale i ti nejmladší lyžaři a snowborďáci 
zvládli bravurně i černou sjezdovku.
Vylyžovaní, posilnění slovenskými haluškami s brynzou 
jsme se v podvečer vrátili domů. 
Už se těšíme na příští výlet – turistika nebo kola? Uvi-
díme, necháme se překvapit!

Foto: Olga Vinklerová, text: Hana Šebečková
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života. V dnešní době to už tak jednoduše nejde: nebezpečí vandalismu, krádeže, odcizení celých generací Bohu – to 
všechno prostor kostela uzavírá a omezuje na bohoslužebné úkony. 
Noc kostelů je tedy pokus otevřít znovu lidem kostely. Pro někoho to bude příležitost obdivovat krásu umění, které 
vytvořili naši předkové. Někdo může v kostele nalézt ticho nebo odpověď na své otázky. Dalšího osloví milé přijetí 
(maminka chlapce, který se odvážně pustil do rozhovoru se starším knězem, s úžasem zjistila: ten farář je úplně nor-
mální!). Zanedbatelná není ani aktivita lidí, kteří program Noci kostelů připravují. Své síly nabízejí ve svém volném 
čase a nečekají za to žádnou odměnu. I to může někoho oslovit. Podrobnosti o Noci kostelů můžete nalézt na adrese: 
http://www.nockostelu.cz
Noc kostelů letos tedy proběhne i v naší farnosti. Přál bych si, aby nikdo neměl obavu naše chrámy navštívit, stejně 
jako věřím, že se mnozí lidé rádi zapojí do přípravy a vytvoří pěkné prostředí a milé přijetí pro návštěvníky Noci 
kostelů. 

P. Ladislav Kozubík

18.00 
• Zahájení Noci kostelů 2013 
• Historie, umění a tajemství sokolnické 

zámecké kaple – komentovaná prohlídka 
• Chvíle pro ptačí perspektivu – pohled 

na Sokolnice a okolí ze zámecké věže 
(18.15–19.30 hodin)

18.00–19.00 
• Relaxace a vyrábění  pro děti, včetně 

sladkých dobrot, v sala terrena 
18.20  
• Jak znějí varhany - varhanní koncert 
18.40 
• Biblický text vyjádřený biblickými 

postavičkami – seznámení s prací 
s biblickými postavičkami 

19.00 
• Historie, umění a tajemství sokolnické 

zámecké kaple – komentovaná prohlídka
19.20  
• Zvuk varhan – varhanní koncert
19.40 
• Duchovní hudba v podání sokolnické schóly  

20.00 
• Historie, umění a tajemství sokolnické 

zámecké kaple – komentovaná prohlídka
20.20 
• Jak znějí varhany – varhanní koncert
20.40 
• Přednáška k výročí příchodu Cyrila 

a Metoděje na Moravu – historická fakta 
a zajímavosti týkající se světců 
Cyrila a Metoděje a jejich příchodu 
na Velkou Moravu 

21.00 
• Historie, umění a tajemství sokolnické 

zámecké kaple – komentovaná prohlídka
21.20 
• Zvuk varhan – varhanní koncert
21.40 
• Laudate Dominum – adorace při svíčkách 

22.00 
• Ukončení programu noci kostelů 

a rozloučení

Program Noci kostelů 24. května 2013 v zámecké kapli v Sokolnicích

Během celého programu bude možná volná prohlídka kaple a výstavy fotografi í ze Sokolnic 
a Telnice od pana Mgr. Pavla Koska. 
Možno nahlédnout do řecké a hebrejské Bible. 
Možno zakoupit publikaci o Sokolnicích.
Prezentace publikace z historie farnosti  „Obrázky ze života farnosti v Sokolnicích a Telnici“.
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VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K

Duben
Duben je měsícem zařazeným ještě do období včelařského předjaří, ale i včelařského jara. Před rokem jsem zmi-

ňoval silné vnímání ročních období, kdy každý rok je něčím jiným – novým. A toto samé vnímají konstrukčně stejně 
přizpůsobené včely, tak jak před 2000 roky a k tomu ještě před naším letopočtem. A to myslím je dostatečná doba na 
přizpůsobení se života včel na této planetě. A když to porovnám s naší lidskou existencí, jsme časově pouze lidský 
vývojový typ. Ale toto si včelaři při prohlídce včelstev vůbec neuvědomují. 

Se sousedem jsme se dívali, jak nosí rousky plné pylu. To jsou uzpůsobené zadní části nožiček, kam včely přili-
sovávají nasbíraný pyl. A bylo to období, kdy jsme neviděli nikde nic kvést. Zase se potvrzuje, jak jsme nedokonalí 

oproti celé přírodě. Matky už 
mají zakladeno, včelstva vajíčka 
obsedají, aby nezastydla a plod 
se vyvíjel tak jak má. Když to 
matka v kladení přežene a včely 
to teplotně při zhoršení po-
časí nezvládnou, včely vajíčka 
vyhážou z buněk. Zimu každý 
vnímal nepříjemně dlouhou 
a i proto jsem měl i já obavy 
z vyhladovění včelstev. Pozná 
se to podle zalezlých mrtvých 
včel v buňkách. Ale tím, že se 
teploty zvyšují, bude to zase 
zvýšené úsilí dohnat, co se 
zameškalo. A to myslím bude 
i u lidí na zahrádkách. 

Na závěr malé dějinné ohléd-
nutí, na které jsem narazil při 
pročítání darovaných starých 
včelařských časopisů. Bylo to 
celkem zajímavé, jak se zajímali 
o evidenci včelařů, jako kdyby 
české, německé nebo židovské 
včely létaly jinak. 

Václav Hůrka

Sokolnický košt 2013
V sobotu 2.března 2013 se v místní sokolovně konal Sokolnický košt 2013 za účasti 393 vzorků vína od 

158 vystavovatelů z 39 vinařských obcí. Sokolničtí vinaři si vyslechli od návštěvníků koštu, kterých bylo mno-
hem více než v loňském prvním ročníku, samou chválu na úroveň výstavy, její organizaci i na chutné občerstvení. 
Dobrou náladu navodila kombinace kvalitního vína a výborné cimbálové muziky Donava, zrovna tak jako bohatá, 
zajímavá i vtipná tombola. Velký dík patří organizátorům Sokolnického koštu, kteří jeho přípravě věnovali bez-
počet hodin: výstavnímu výboru ve složení Zdeněk Zmrzlý, František Lukáš, Michal Kučera a Oldřich Život-
ský, paním pokladním Heleně Lukášové, Haně Kučerové a Věře Životské a také Ivaně Zmrzlé, Janě Prokešové 
a Marii Smolkové, které nabízely výborné občerstvení. Poděkování patří též skupině mladých příznivců vína, kteří 
se ujali nalévání vzorků a jejichž profesionální a milý přístup také pomáhal udržet úsměvy na tvářích všech 
zúčastněných. 

A jak se hodnotilo? Šampionem Sokolnického koštu 2013 v bílých vínech mladých se stala Patria Kobylí, a.s., 
bílá vína ročníková M. Martinásek z Hostěrádek Rešova, červená vína mladá R. Lůbal z Kobylí, červená vína roční-
ková Patria Kobylí, a.s. Z malovinařů dodali nejvíce vzorků – devět – Divácký + Kozák z Dambořic a B. Otáhalová 
z Kobylí. Kolekci 23 vzorků poskytli Ing. Oldřich Životský a synové ze Sokolnic.
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NESEĎ DOMA  A ZAČNI HRÁT HÁZENOU
Vážení rodiče,

TJ Sokol Sokolnice – oddíl házené hledá holky a kluky se zájmem o sport 
ve věku 6–11 let do týmu přípravky a minižáků. Dejte možnost dětem poznat atraktivní 
míčovou hru s dlouholetou tradicí v naší obci a úspěchy v nejvyšší národní soutěži.

Nabízíme pro Vaše děti smysluplné využití volného času v kolektivu mezi kamarády. 
Osvojení morálních návyků (smysl pro spravedlnost a čest), 
rozvoj tělesné a pohybové zdatnosti. 

To vše pod vedením zkušených trenérů s házenkářskou licencí.

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle: 604 506 028 p. Hanuš, nebo se přijďte 
podívat (každé úterý a pátek na náš trénink, který se koná na hřišti u rybníka vždy od 
16.00 hodin).

Těšíme se na Vaši účast.

Sokol Sokolnice, Masarykova 370, Sokolnice
www.sokol-sokolnice.cz  www.hazenaminisokolnice.banda.cz 

S O K O L

Vynášení Moreny, Morany, Mořeny, Mařocha …
V neděli 17. března 2013 připravila TJ Sokol Sokolnice malou jarní slavnost Vynášení Moreny. Se zimou jsme se 

rozloučili nejprve vystoupením před místní sokolovnou a poté jsme šli průvodem, až do zámeckého parku, kde jsme 
Morenu zapálili a hodili do potoka. Vystoupení s dětmi nacvičila Zdeňka Wajdová za přispění ostatních maminek. 
Pro diváky a účinkující bylo připraveno malé pohoštění, které napekly maminky účinkujících dětí a ostatní sokolky, 
které se také podílely na přípravě celé akce. Jaro jsme sice v tento den nepřivolali, ale ono určitě přijde.

Touto cestou děkuji všem, kteří se i přes nepřízeň počasí přišli podívat a tím podpořili tuto akci, která se snad stane 
tradicí. Olga Vinklerová
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Opět nám počasí přálo
První jarní vycházku si sokolničtí aktivní senioři naplánovali na 21. března s cílem poznat obce na východ od naší 
vesnice, Dambořice a Žarošice. S obavami jsme sledovali předpověď počasí. Letošní zima byla příliš dlouhá a první 
záchvěvy jara jsme mohli zaznamenat v březnu jen ojediněle.
V počtu sedmnácti účastníků jsme se sešli v Sokolnicích u kapličky a autobusem jsme se vydali na cestu. První pí-
semná zmínka o Dambořicích je z roku 1141. V roce 1534 byla ves povýšena na městečko s výsadou pořádání týden-
ních a výročních trhů. Toto povýšení mělo vliv na celkový rozvoj městečka jak po stránce obchodní, tak zemědělské 

Sraz účastníků všech věkových kategorií 
je ve 13 hodin u sokolovny.
Mladší děti v doprovodu rodičů.
S sebou svačinku, pití, pláštěnku a dobrou náladu

Srdečně zvou Sokoli

TJ Sokol Sokolnice pořádá 1. května 2013

Tradiční vycházku 
na Mohylu míru

TJ SOKOL SOKOLNICE POŘÁDÁ TRADIČNÍ

PROGRAM AKCE:
1.  17:30-18:00 Přílet čarodějnic a čarodějů na ostrůvek
2.  18:00 Průlet vesnicí
3.  Návrat na ostrůvek
4.  Soutěže
5.  Zažehnutí ohně a spálení kopie jedné ze sokolnických čarodějnic
6.  Občerstvení a tombola

Srdečně zveme všechny nadpřirozené bytosti i obyčejné smrtelníky

které se koná 30. dubna 2013 na ostrůvku
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 6 je 10. 5. 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 26. 4. 2013. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

4/2013

a řemeslné. V Dambořicích je doložena předhabánská keramická 
výroba, která zanikla s příchodem Habánů v letech 1550–1622, kdy 
byli kardinálem Ditrichsteinem vyhnáni z Moravy. Rozmanitostí ná-
boženských kultur a komunit získaly Dambořice zajímavou raritu, 
a to dochované tři hřbitovy – katolický, evangelický a židovský. 

Proto naše první 
kroky při příjezdu 
do Dambořic smě-
řovaly za pozná-
ním nejdříve ži-
dovského a potom 
i evangelického 
hřbitova. Židov-
ský hřbitov leží na kopci nad katolickým hřbitovem, v jeho těsném 
sousedství. Hřbitov byl určen Židům z širšího okolí, jsou zde také 
pohřbeni uprchlíci z Haliče, kteří přišli do Dambořic v roce 1914. 
Odtud jsme se vydali pěšky do sousedních Žarošic, které leží v úrod-
ném kraji vinné révy na úpatí Ždánického lesa. Jejich historie sahá 

hluboko do minulosti. První písemná zmínka o obci 
pochází ze 13. století. V první polovině 14. století pře-
šly Žarošice do majetku české královny Elišky Rejčky 
a ta je později postoupila ženskému cisterciáckému 
klášteru na Starém Brně. Posledními držiteli Žarošic 
byli Liechtensteinové až do pozemkové reformy roku 
1923. 
Dějiny tohoto kraje byly provázeny tatarskými, turec-
kými a jinými loupeživými nájezdy. Nebylo pohromy 
či války, která by se těmto místům vyhnula. Také „Bi-
tva tří císařů“ u Slavkova přinesla mnoho utrpení, bídy 
a hladomor. V Žarošicích po bitvě přespali poražení 
mocnáři a na druhý den se sešel rakouský císař Franti-
šek I. s francouzským císařem Napoleonem u blízkého 
Spáleného mlýna, kde smluvili příměří, které bylo poz-
ději nazváno Prešpurský neboli Bratislavský mír. 
Žarošice se řadí k nejstarším mariánským poutním mís-
tům na Moravě. Jejich dominantou je kostel sv. Anny, 
který každoročně navštěvují tisíce poutníků. 
Po malém občerstvení v místní restauraci jsme se vy-
dali plni dojmů na zpáteční cestu domů. 
Našich výletů se zúčastňují nejen sokolničtí senioři, ale 
dojíždějí za námi i brněnská „děvčata“ a dokonce ob-
čas i jeden senior z Olomouce. 
Závěrem chceme pozvat nejen pravidelné, ale i nové 
zájemce na další vycházky. Budeme o nich informovat 
prostřednictvím hlášení místního rozhlasu nebo v So-
kolnickém zpravodaji. 

M.M.

VŠE PRO BAZÉNY

BAZÉNOVÁ CHEMIE
www.guaa-chemie.cz

PLACHTY NA BAZÉNY
www.solarniplachta.cz

BAZÉNY A P ÍSLUŠENSTVÍ
www.bazenyprodej.cz

OKAMŽITÁ SLEVA
(ve všech obchodech)

7%
Slevový kód

SOK105

Židovský hřbitov v Dambořicích

Kostel sv. Anny v Žarošicích
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