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„Byla vojna byla“
V sobotu 1. srpna 2015 se v našem domově poprvé konala letní folklorní slavnost nazvaná „Byla vojna byla“, 

která byla věnovaná 210. výročí bitvy u Slavkova. Pořadatelem akce, stejně jako malé bitvy, která se v prostorách 
zámeckého parku uskutečnila v prosinci loňského roku, byla společnost Acaballado, o.s. – stáj Němčany zastoupená 
panem Ivanem Vystrčilem, Domov pro seniory Sokolnice, p.o. a projekt Morava Napoleonská. Nad celou akcí pře-
vzal patronát náměstek hejtmana Jihomoravského kraje 
pan Ing. Roman Celý, který se jí také osobně zúčastnil.

Při této příležitosti uctili návštěvníci akce také pa-
mátku obětí všech válek položením věnce s trikolórou 
k bronzové pamětní desce, která se nachází na zdi při 
vstupu do zámku.

Po tomto aktu se přítomní odebrali do zámecké kaple, 
kde vyslechli krátký výklad Ing. Josefa Chudáčka, var-
hanní hru v podání Pavly Beranové a píseň „Moravo, 
Moravo“ moderátorky Jany Kolčářové.

Na letním festivalu vystoupily tyto soubory: Mužáci 
Žatčany, Švarcava Nosislav, tamboři 18. císařského plu- 
ku, Rodinná cimbálová muzika Pavla Kordíka z Kro- 
měříže a v neposlední řadě parta hudebníků vedená  

panem Bc. Richardem Janouškem vystupující pod názvem Sokolnická hudecká muzika, se kterou se jistě budeme 
setkávat i napříště. Z repertoáru této muziky se velmi líbila písnička „Člověče mizerný“ v podání charizmatického 
zpěváka pana Jaromíra Jakubce z Újezda u Brna. To vše za doprovodu osvěžujícího vína z vinařství Rozařín Mout-
nice a Vinařství Novák z Bořetic.

Pro nejmenší návštěvníky slavnosti byly připraveny zábavné akce – zdobení perníčků, navlékání korálků nebo 
jízda na poníkovi. Všem ostatním zájemcům byl k dispozici kočár s koňmi ke krátké projížďce zámeckým parkem.

Našim seniorům a doufám, že i ostatním návštěvníkům, kterých bylo asi 150, se odpoledne moc líbilo, navzdory 
tomu, že všichni vyhledávali stín před hřejivým sluníčkem.

Přejme si tedy, aby příští 1. ročník tohoto folklorního setkávání s vojenskými lidovými písničkami byl stejně zda-
řilý a postupně se stal novou tradicí v našem domově. Na závěr mi dovolte, abych poděkovala všem pořadatelům, 
účinkujícím i návštěvníkům, protože díky jim se akce vydařila. Mgr. Eva Stiborová
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● Železniční vlečkový přejezd Kaštanová. Z důvodu 
žádosti obyvatel o řešení neutěšeného technického stavu 
přejezdu přes silnici II. třídy 418 v místě u prádelny  
v k. ú. Telnice u Brna při vjezdu do Sokolnic byli svoláni 
jak zástupci vlastníka železniční vlečky, tak i správce ko-
munikace II. třídy. SÚS JMK na místě konstatovala, že  
z důvodu existence tohoto železničního tělesa, které kříží 
silniční komunikaci, se vlastníka vlečky týká povinnost 
pečovat kromě železničního tělesa i o 5 metrů navazu-
jící silnice z obou stran. Jelikož však požadované řešení  
problému vyžaduje zásah do komunikace v širším  
rozsahu, bude připraven jednoduchý finanční návrh  
ze strany SÚS JMK na řešení situace, ke kterému se vy-
jádří jak SÚS JMK, tak i Šrot Gebeshuber, obec Telnice 
a obec Sokolnice. Starosta obce Telnice, v jehož katastru 
se přejezd nachází, bude informovat starostu obce So-
kolnice s dotazem na možné spolufinancování této akce. 
Z hlediska řešení odvodnění komunikace II/418 je prav-
děpodobné, že bude nutné jednat i s Prádelnou Homola, 
která využívá nezpevněné parkování na sousedním po-
zemku ÚZSVM. Pro další jednání tedy předloží SÚS 
JMK finanční návrh řešení. K následnému projednání 
bude pozván také starosta obce Sokolnice.
● Žádost ŠLP Křtiny. Obec Sokolnice obdržela žá-
dost ŠLP Křtiny o povolení výjimky pro používání vy-
braných chemických látek na ochranu lesních porostů. 
Žádost byla předána k vyjádření organizacím na našem 
katastru, které se zabývají i otázkou životního prostředí, 
zda se chtějí k této žádosti vyjádřit. Připomínky neměl 
nikdo. Komise životního prostředí zaslala k žádosti sou-
hlasné stanovisko.
● Výročí 210 let od „Bitvy tří císařů“. V letošním 
roce uplyne 210 let od památné bitvy „Tří císařů“.  
RO se domnívá, že by bylo vhodné se připojit k těmto 
vzpomínkovým akcím nějakým programem (např. zajis-
tit defilé uniformovaných vojáků, atd.), a proto schvá-
lila aktivní účast obce Sokolnice při příležitosti výročí  
210 let od bitvy „Tří císařů“, a to předběžně v termínu – 
pátek 4. prosince 2015. 
● Ocenění žáků naší školy za úspěchy v oblasti 
sportu. Žáci naší školy ve školním roce 2014/2015 
úspěšně reprezentovali naši obec v házené. Stali se ví-
tězi Jihomoravské ligy mladších žáků a taktéž vyhráli 
„Bagrovu školní ligu”, která se hraje mezi ZŠ v našem 
regionu. S ohledem na tuto skutečnost navrhl starosta 
ocenění těchto žáků za jejich sportovní úspěchy a repre-
zentaci obce. RO tedy schválila, aby se obec finančně 
spolupodílela na uspořádání letního soustředění dětí, 
které tak úspěšně reprezentovaly naši ZŠ i obec v há-
zené, a to částkou 7.000 Kč. 
● Výběr nájemce – výdejna léčiv. O pronájem vý-
dejny léčiv v patře nákupního střediska předběžně pro-
jevilo zájem osm subjektů, žádost o pronájem podali 
čtyři zájemci: JALOMED s.r.o., AR PHARMACY s.r.o., 

LÉKÁRNA BAŤOV s.r.o. a LÉKÁRNY HYTYCH s.r.o. 
Rada obce po delší diskusi rozhodla, že prostor pro vý-
dejnu léčiv pronajme společnosti Lékárny Hytych s.r.o., 
pronájem bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  
6 měsíců, obec bude garantovat, že nevypoví smlouvu 
po dobu nejméně 5-ti let, výše nájemného 72.000 Kč 
ročně + služby (zejména topení, el. energie, úklid, vodné 
a stočné, odpady, revize a podobně). 
● Výběr nájemce – ordinace praktického lékaře.  
O pronájem ordinace požádala jedna společnost – Me-
diclinic a.s. RO rozhodla, že prostor pro ordinaci prak-
tického lékaře pronajme této společnosti. Výše nájmu  
700 Kč/m2/rok + služby (zejména topení, el. energie, 
vodné a stočné, odpady, revize a podobně). 
● Výběr nájemce – ordinace stomatologa. O proná-
jem ordinace požádala MUDr. Marie Šťastná. RO roz-
hodla, že prostor za účelem zřízení a provozování sto-
matologické ambulance pronajme této žadatelce. Výše 
nájmu 700 Kč/m2/rok + služby (zejména topení, el. ener-
gie, vodné a stočné, odpady, revize a podobně). 
● Výběr nájemce – ordinace dětského lékaře.  
O pronájem ordinace požádala společnost Sdružené or-
dinace Sokolnice s.r.o. RO rozhodla, že prostor za úče-
lem zřízení a provozování dětské ambulance pronajme 
této společnosti. Výše nájmu 700 Kč/m2/rok + služby 
(zejména topení, el. energie, vodné a stočné, odpady, re-
vize a podobně). 
● Žádost hasiči – vyřazení vozidla AVIA. Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů naší obce má k dispozici  
i vozidlo AVIA. Tomu v červnu skončila „technická“. 
Kupec na vozidlo se zatím nenašel a technická prohlídka 
je dost nákladná záležitost. Hasiči navrhli technickou 
prohlídku nedělat. Pokud by se našel kupec, nechť si 
zařídí prohlídku sám na své náklady. Pokud se nenajde, 
bude vozidlo ekologicky zlikvidováno. 
● Chodníky a zpevněné plochy – ulice Václava 
Haňky. Na základě usnesení 13. zasedání rady obce ze 
dne 14. května 2015 bylo uloženo starostovi obce pro-
jednat s občany upravenou projektovou dokumentaci 
ulice Václava Haňky. Setkání proběhlo dne 18. června 
2015 v budově ZŠ a účastnilo se ho přibližně 20 občanů 
z této ulice. Nejprve byla občanům představena (RO od-
souhlasená) varianta řešení této ulice (včetně finančních 
nákladů). Diskutována byla občany především otázka 
odvodnění silnice a projektovaného chodníku. Ti ne-
souhlasili s projektovým řešením odvodnění a vyjadřo-
vali svoje negativní názory. Dle nich by v ulici měla být 
vybudovaná dešťová kanalizace, aby případná rekon-
strukce byla kompletní, projektové řešení s obrubníkem 
a odvodňovacím žlabem v chodníku se dvěma vpusťmi 
(dle návrhu projektanta) se jim zdá nedostatečné řešení. 
Zásadně nesouhlasí s budováním parkovacích míst dle 
předložené projektové dokumentace. Nechtějí, aby se 
na východní straně zmenšovaly jejich předzahrádky, 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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majitelé obchodu se ohrazovali proti tomu, aby se jimi 
vybudovaná kolmá parkovací místa zrušila a byla nahra-
zena podélnými. Před obchodem by tak dle projektu měli 
pouze jedno parkovací místo. Chtějí garanci, že obec jim 
parkovací místa nahradí. Z diskuze vyplynula další při-
pomínka, že na západní straně, kde nebudou parkovat 
auta, bude v zimních měsících shrnován sníh do chod-
níku, v létě pak budou projíždějící auta případné kaluže 
s vodou rozstřikovat na fasády domů a na lidi procháze-
jící po chodníku. Nyní parkující auta na západní straně 
vytváří přirozenou bariéru a k těmto jevům nedochází. 
Při projednávání řešení této ulice vyvstal další problém, 
protože někteří uvedli, že nesouhlasí s postupem firmy 
Puttner a nehodlají smlouvu o zřízení věcného břemene 
podepsat. Závěrem se většina přítomných občanů vy-
jádřila tak, že s navrhovanou projektovou dokumentací 
nesouhlasí, nepřejí si, aby v jejich ulici došlo k realizaci 
oprav chodníku a výstavby parkovacích míst dle před-
loženého záměru, finanční prostředky nechť obec raději 
investuje jinam!
● Chodníky a zpevněné plochy – ulice Niva. Na zá-
kladě usnesení 13. zasedání rady obce ze dne 14. května 
2015 bylo uloženo starostovi obce projednat s občany 
upravenou projektovou dokumentaci ulice Niva. Setkání 
proběhlo dne 18. června 2015 v budově ZŠ a účastnilo se 
ho přibližně 25 občanů z této ulice. Opět byli na počátku 
seznámeni s (RO odsouhlasenou) variantou řešení této 
ulice (včetně finančních nákladů). Ing. Racek občanům 
detailně vysvětlil řešení především na východní straně 
ulice. Přítomní však s tímto řešením nesouhlasí. Shodli 
se na tom, že by chtěli variantu, kdy ulice bude „vyosena 
na střed“, na obou stranách budou parkovací místa, na 
obou stranách bude chodník a na obou stranách pás ze-
leně. Tato forma úprav je pro ně přijatelná. Volba radních 
prosazovat stávající variantu jen z důvodů menších fi-
nančních nákladů je pro ně neakceptovatelná. Závěrečné 
resumé přítomných občanů je takové, že chtějí úpravu 
ulice, kdy bude „vyosena na střed“, a to i v situaci, kdy 
obec nebude mít v rozpočtu finanční prostředky na reali-
zaci této varianty! 
● Chodníky a zpevněné plochy – ulice Podešvova– 
–Topolka. Na základě usnesení 13. zasedání rady obce 
ze dne 14. května 2015 bylo uloženo starostovi obce 
projednat s občany upravenou projektovou dokumen-
taci ulice Podešvova–Topolka. Setkání proběhlo dne  
18. června 2015 v budově ZŠ a účastnilo se ho přibližně  
10 občanů z této ulice. Opět byli na počátku seznámeni 
s (RO odsouhlasenou) variantou řešení této ulice (včetně 
finančních nákladů). Občané s touto variantou řešení 
(včetně dispozice křižovatky) souhlasí! Jsou spokojeni  
s tím, jak bylo RO rozhodnuto. Dotazy padaly především 
na parkoviště, které by mělo být v budoucnu postaveno 
od křižovatky Podešvova–Zahradní (v zeleném pásu, 
který nyní odděluje ulici od areálu bývalého cukrovaru), 
směrem ke garážím v ulici Topolka. Přítomní občané 
chtěli, aby mezi tímto parkovištěm a areálem cukrovaru 
byl zachován zelený pás dřevin, který tak činí přirozenou 

bariéru. Dále občané požadovali, aby před bytovkami 
byly nahrazeny stromy, které budou odstraněny na úkor 
parkoviště. 
V návaznosti na tyto skutečnosti se RO rozhodla 
schválit dokončení PD na zpevněné plochy v ulicích 
Podešvova a Topolka a pozastavit projekční práce na 
zpevněné plochy v ulici Niva a Václava Haňky.
● Podnět zastupitelů – provozní řád Gebeshuber 
s.r.o. Zastupitelé obce p. Parma, p. Chudáček a p. Ja-
noušek zaslali radě obce podnět, aby obec prosazovala 
novou verzi provozního řádu šrotiště Gebeshuber tak, 
aby provoz šrotiště z hlediska okolního prostředí co nej-
méně zatěžoval pohodu bydlení v naší obci, a to zejména 
s těmito podmínkami: provozní doba pro úpravu od-
padů pouze Po–Čt 8–16 hodin, Pá 8–15 hodin; provozní 
doba pro provoz nákladních aut a vlečky pouze Po–Čt  
9–15 hodin, Pá 9–14 hodin; stanovit podmínku měření 
hlučnosti minimálně jednou za půl roku na náklady 
provozovatele šrotiště s povinností zveřejnit výsledky  
a oznámit je obci. Dále požádali, aby obec informovala 
obyvatele a veřejnost o tom, kdy bude zahájeno řízení 
o novém provozním řádu šrotiště Gebeshuber, který na-
hradí současný provozní řád. Informování by mělo pro-
běhnout formou veřejné vývěsky na úřední desce a vý-
věsky na webových stránkách obce.
S ohledem na tento podnět RO uložila starostovi infor-
movat veřejnost o zahájení řízení o novém provozním 
řádu šrotiště Gebeshuber, který nahradí současný pro-
vozní řád dle návrhu a dále pověřila člena Zastupitelstva 
obce Sokolnice pana Jana Parmu zastupováním obce So-
kolnice v této věci, konkrétně bude zmocněn ke všem 
právním úkonům, spojených s jednáním na KrÚ JMK  
o novém provozním řádu šrotiště Gebeshuber, který na-
hradí současný provozní řád. 
● Podnět zastupitelů – nová mateřská školka ve 
„starém“ zdravotním středisku. Zastupitelé obce  
p. Parma, p. Chudáček a p. Janoušek zaslali radě obce 
podnět, aby bylo prověřeno, zda je možné staré (sou-
časné) zdravotní středisko využít pro mateřskou školu se 
speciálním pedagogickým zaměřením, např. na logope-
dickou pomoc a zda by to bylo v souladu se stávajícím 
územním plánem.
● Podnět zastupitelů – zastávky a přechody. Zastu-
pitelé obce p. Parma, p. Chudáček a p. Janoušek zaslali 
radě obce žádost o sdělení aktuálních informací o stavu 
ohledně projektu výstavby přechodů a autobusových 
zastávek a rozdělení projektu zvlášť na přechody a za-
stávky. Na stavby zastávek a přechodů je zpracovaná 
dokumentace pro územní rozhodnutí. U žádné ze staveb 
nemá obce souhlas vlastníků pozemků dotčených stav-
bami. Zastávku na Brněnské se podařilo přesunout ke 
garážím, souhlas s tímto řešením vyslovila jak policie, 
tak i silničáři. Starosta obce současně informoval, že 
projektant Ing. Skřička se snaží dohodnout s policií na 
variantě oddělení stavby přechodu a zastávek.
● Podnět zastupitelů – chodník Kobylnická. Zastu-
pitelé obce p. Parma, p. Chudáček a p. Janoušek zaslali 
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radě obce podnět, aby z důvodu bezpečnosti silničního 
provozu na ulici Kobylnické byla zjištěna možnosti vý-
stavby chodníku na této ulici. Bylo by vhodné prověřit 
ochotu spolufinancování této věci od podnikatelů, kteří 
mají v této lokalitě provozovny, a kteří by mohli mít 
na tomto zájem z důvodu zajištění bezpečnosti svých 
zaměstnanců. RO uložila starostovi do 30. července 
2015 oslovit podnikatele, kteří mají na ulici Kobylnická  
a U Cihelny provozovny, zda jsou ochotni se finančně 
podílet na stavbě chodníku na ulici Kobylnická z důvodu 
zajištění bezpečnosti jejich zaměstnanců.
● Podnět zastupitelů – čerpací stanice u rybníka. 
Zastupitelé obce p. Parma, p. Chudáček a p. Janoušek 
zaslali radě obce podnět, aby se obec pokusila o nápravu 
současného stavu objektu přečerpávací stanice u rybníku 
(u házenkářského hřiště), formou jednání s vlastníkem 
objektu (resp. výzvy vůči vlastníkovi, aby pečoval o svůj 
majetek). Vlastníkem objektu má být dle výše uvede-
ných zastupitelů Povodí Moravy s.p.
K podnětu rada obce sděluje, že vlastníkem objektu není 
Povodí Moravy, v katastru nemovitostí je jako majitel 
evidována fyzická osoba. Stav objektu opakovaně řešil 
MěÚ Šlapanice, obec v této věci nemá žádné pravomoci, 
ale výzva k odstranění žalostného stavu budovy na po-
zemku p.č. 621/2 v k.ú. Sokolnice bude majiteli zaslána 
do 30. července 2015.
● Dětské hřiště u zdravotního střediska. Také v le-
tošním roce proběhla pravidelná revize sportoviště a dět-
ských hřišť, které má naše obec v majetku. Navíc byla 
provedena kontrola atrakcí u zdravotního střediska (toto 
hřiště bylo v minulosti vybudováno soukromou osobou 
a obec neměla tyto herní prvky ve správě). Výsledkem 
revize bylo konstatování, že tyto herní prvky nevyhovují 
předpisům a hrozí vážné poranění dětí. Na závěr zna-
lec uvedl, že z hlediska zjištění vážných nedostatků na 
kontrolovaném dětském hřišti je nutno nebezpečné hrací 
prvky ze hřiště odstranit. RO tedy schválila demontáž 
současných hracích prvků a jejich nahrazení novými, 
které vyhovují současným předpisům, a to s ohledem na 
provedenou revizi hřiště. 
● Oprava silnice na ulici Průchodní. RO rozhodla 
v rámci projektu opravy nákupního střediska a stavby 
parkoviště na pozemku p.č. 119/1 v k.ú. Sokolnice re-
alizovat kompletní opravu silnice nejen v ulici Příční  
a parkoviště za nákupním střediskem, ale také komuni-
kaci v ulici Průchodní (kolem nákupního střediska) až 
po mateřskou školku. Jedná se o celkovou plochu asi 
380 m2 s předpokládaným nákladem 300.000 Kč + DPH. 
Současně je velmi žádoucí osadit mechanické zábrany 
ve vzdálenosti 50 cm od štítové zdi budovy nákupního 
střediska v ceně cca 41.152 Kč + DPH. Pokud by se tyto 
zábrany neosadily, mohlo by záhy dojít k poškození fa-
sády budovy od projíždějících nákladních vozů.
● Pronájem ordinace gynekologa v novém zdra-
votním středisku. O pronájem ordinace požádala spo-
lečnost Gynness Brno s.r.o., jednající MUDr. Filipem 
Dörrem, gynekologem, který provozuje ambulanci ve 

Šlapanicích. Rada souhlasí s pronájmem níže uvede-
ných prostor tomuto žadateli. Dr. Dörr upozorňuje, že 
pronájem je možný pouze za předpokladu, že se mu po-
daří uzavřít s VZP smlouvu, což před časem předběžně 
VZP slíbila. Výše nájmu 700 Kč/m2/rok + služby (ze-
jména topení, el. energie, vodné a stočné, odpady, revize  
a podobně). 
● Stavební úpravy v bývalém vojenském areálu 
Předky. Na základě úkolu ze 14. schůze rady obce byla 
dne 18. června 2015 rozeslána výzva k podání cenové 
nabídky celkem na šest subjektů. Jednalo se o odstranění 
oplocení, likvidaci betonu, zapravení jam po betono-
vých patkách oplocení a vyspravení lokálních nerovností  
v areálu bývalých kasáren Předky. Přestože výzva obsa-
hovala sdělení, že práce by bylo možné provést kdyko-
liv během roku, nejpozději v zimních měsících, nikdo 
z oslovených neměl zájem. Někteří nereagovali vůbec, 
někdo se telefonicky omluvil, že je to nezajímavá a pro-
blematická práce. RO tedy schválila objednání těchto 
prací u společnosti Prostavby a.s. dle předložené cenové 
nabídky, kterou obci podali s tím, že budou práce prove-
deny v zimních měsících.
● Alej života – stanovisko Agro Tuřany. Starosta obce 
požádal společnost AGRO Tuřany o povolení výjimky  
z výsadby stromů na „spodní padělkové cestě“ v místech 
trubního vedení závlahového kanálu. Ředitel společnosti 
sdělil, že jejich společnost koupila kanál s úmyslem ho 
využívat. Pokud bude narušeno ochranné pásmo tohoto 
kanálu, může dojít k poškození stavby a případné opravy 
budou komplikované, pokud budou zasahovat do pláno-
vané aleje. Dále požádal, aby obec zpracovala projekt 
výsadby aleje, zejména umístění stromů s tím, že poté 
se opětovně vrátí k posouzení naší žádosti o výjimku. 
Jediné řešení je tedy zpracovat projekt a pokusit se vý-
jimku získat, nebo hledat jiné místo pro alej života. Rada 
proto žádá KŽP, aby byla vybrána jiná vhodná lokalita 
pro realizaci tohoto záměru.
● Výběrové řízení na vybavení nové knihovny. Do 
budovy nákupního střediska bude po dokončení rekon-
strukce přestěhována knihovna. Tento prostor je potřeba 
vybavit. Rada obce proto uložila místostarostovi vyhlásit 
výběrové řízení na dodávku nábytku a dalšího vybavení. 
Na doručenku byly vyzvány k podáním nabídky čtyři 
firmy, ve stanoveném termínu obdržela obec tři nabídky. 
Komise pro posuzování nabídek posuzovala nejen výši 
nabídkové ceny a dobu záruky, ale i reference (protože 
chce, aby bylo dílo kvalitní) a další ustanovení návrhu 
smlouvy o dílo. Bohužel jedna nabídka nemohla být hod-
nocena, neboť uchazeč nepředložil návrh smlouvy o dílo 
(shodou okolností se jednalo o nabídku s nejvyšší nabíd-
kovou cenou). RO schválila jako nejvýhodnější nabídku 
firmy Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, Šlapanice, která 
nabídla nejnižší nabídkovou cenu (Kč 594.941,27) a po-
dle dřívějších zkušeností provádí dílo kvalitně a včas. 
● Trafika – ukončení nájmu dohodou. Paní Hradíl-
ková má v pronájmu část budovy pošty. Navrhla RO 
ukončit nájem dohodou k 30. září 2015. S ohledem na 
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tuto skutečnost RO schválila ukončení nájemní smlouvy 
číslo: N – 001/2011 dohodou k 30. září 2015.
● Schválení Dodatku č. 3 s firmou Prostavby k SoD 
číslo 2014-08-03A. Dne 5. srpna 2015 hod bylo zahájeno 
jednací řízení k veřejné zakázce nazvané „Přístavba,  
nástavba a stavební úpravy budovy č. p. 10 na pozemku 
p. č. 84 v k. ú. Sokolnice“. V rámci jednání byla podána 
cenová nabídka na dodatečné stavební práce od vy-
zvaného zájemce, kterým je společnost Prostavby a.s.,  
IČ: 2771 3130, Dědina 447, 683 54 Otnice, která v sou-
časné době provádí stavební práce. Prostavby předložily 
cenovou nabídku v souladu se zadávací dokumentací 
pro jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, na veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce 
„Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy č. p. 10 
na pozemku p. č. 84 v k. ú. Sokolnice – dodatečné sta-
vební práce“. Změny je nutno řešit z důvodu, že se jedná 
o práce, které nebyly původně předmětem díla, ale jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací  
a vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okol-
ností. Součástí projednání změn je i změna, která není 
nutná k plnění předmětu zakázky, tzv. méněpráce. Ze 
součtu předložených položkových rozpočtů vyplývá, že 
cena víceprací je celkem 511.522 Kč bez DPH a cena 
méněprací v celkové výši 187.030 Kč bez DPH. Rozdíl 
cen tedy činí 324.492 Kč. RO následně schválila uza-
vření Dodatku číslo 3. ke smlouvě o dílo č. 2014-08-03A 
ze dne 4. prosince 2014.
● Schválení Dodatku č. 4 s firmou Prostavby k SoD 
číslo 2014-08-03C. Dne 5. srpna 2015 bylo zahájeno 
jednací řízení k veřejné zakázce nazvané „Přístavba, ná-
stavba a stavební úpravy budovy č. p. 10 na pozemku  
p. č. 84 v k. ú. Sokolnice“. V rámci jednání byla podána 
cenová nabídka na dodatečné stavební práce od vy-
zvaného zájemce, kterým je společnost Prostavby a.s.,  
IČ: 2771 3130, Dědina 447, 683 54 Otnice, která v sou-
časné době provádí stavební práce. Prostavby předložily 
cenovou nabídku v souladu se zadávací dokumentací 
pro jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, na veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce 
„Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy č. p. 
10 na pozemku p. č. 84 v k. ú. Sokolnice – dodatečné 
stavební práce“. Změny je nutno řešit z důvodu, že se 
jedná o práce, které nebyly původně předmětem díla, ale 
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací  
a vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okol-
ností. Součástí projednání změn je i změna, která není 
nutná k plnění předmětu zakázky tzv. méněpráce. Ze 
součtu předložených položkových rozpočtů vyplývá, že 
cena víceprací je celkem Kč 265.449,40 bez DPH a cena 
méněprací v celkové výši Kč 54.450 bez DPH. Rozdíl cen 
tedy činí Kč 210.999,40. Tato částka byla zaokrouhlena 
na částku 210.999 Kč a rozdělena oběma zadavatelům,  
a to obci Sokolnice v poměru 0,50172 z hodnoty této 
částky – tj. Kč 105.862,42 a zadavateli Jaroslav Holub  

v poměru 0,49828 z hodnoty této částky – tj.  
Kč 105.136,58. RO následně schválila uzavření Do-
datku číslo 4. ke smlouvě o dílo č. 2014-08-03C ze dne  
4. prosince 2014.
● Údržba dřevin v obci. Inženýrka Žižlavská pro-
vedla obhlídku části dřevin v obci a doporučila prove-
dení některých úprav. Firma Vrbas sdělila, že není ka-
pacitně schopna navržené úpravy realizovat. Cenovou 
nabídku slíbila zaslat i společnost Agro-Tuřany, bohužel 
nestalo se tak. Cenovou nabídku zaslal i Petr Gotvald, 
který ale upozornil, že od vyhotovení posudku se stav 
dřevin výrazně zhoršil. Po delší diskusi se rada rozhodla 
raději tyto dřeviny vykácet, než riskovat zdraví či životy 
lidí. RO schválila vykácení osmi kusů dřevin – tří třešní 
na „Mrtvé“ a pěti topolů na hřbitově. RO uložila mís-
tostarostovi do 30. září 2015 oslovit místní hasiče, zda 
vykácení a úklid provedou (s tím, že si mohou dřevo po-
nechat či jej prodat). Pokud nebudou mít hasiči zájem, 
nabídne tuto možnost občanům (s tím, že si mohou dřevo 
ponechat či jej prodat) a pokud ani tak neuspěje, zajistí 
objednání u pana Gotvalda dle jeho cenové nabídky. 
Nezbytnou podmínkou kácení je, že veškeré práce musí 
být provedeny bezpečně a odborně a místo musí být bez-
vadně uklizeno. 
● Podnět zastupitelů – chodník Kobylnická. Zastu-
pitelé obce p. Parma, p. Chudáček a p. Janoušek zaslali 
radě obce podnět, aby z důvodu bezpečnosti silničního 
provozu na ulici Kobylnické byla zjištěna možnosti vý-
stavby chodníku na této ulici. Bylo by vhodné prověřit 
ochotu spolufinancování této věci od podnikatelů, kteří 
mají v této lokalitě provozovny, a kteří by mohli mít na 
tomto zájem z důvodu zajištění bezpečnosti svých za-
městnanců. Starosta oslovil dne 16. července 2015 pod-
nikatele, kteří mají na ulici Kobylnická a U Cihelny pro-
vozovny, zda jsou ochotni se finančně podílet na stavbě 
chodníku na ulici Kobylnická z důvodu zajištění bezpeč-
nosti jejich zaměstnanců. Nikdo neodpověděl s výjim-
kou jednatele fy Šrot Gbeshuber s.r.o., který ústně potvr-
dil ochotu na stavbu přispět částkou cca 150.000 korun. 
Stanovit odhad nákladů je velmi problematické, neboť 
není známa celá řada věcí, které mají na cenu stavby vliv. 
Podle velmi hrubých odhadů se bude jednat o částku  
v rozmezí 5.881.150 Kč až 10.555.600 Kč. Ceny včetně 
DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že obec ve svém roz-
počtu nedisponuje takovou finanční částkou, RO aktu-
álně neschválila přípravu dokumentace na stavbu chod-
níku na ulici Kobylnická.
● Parkování vozidel před garážemi. Místostarosta 
informoval radu obce, že opakovaně přichází stíž-
nosti na zaparkovaná vozidla v prostoru mezi novými  
garážemi na ulici Topolka. Majitelé garáží mnohdy  
nemohou zajet do své garáže, u nákladních vozidel  
je to problém ještě větší. Parkování na ploše  
nezakazuje žádná značka, takže ani obecní strážník  
zde mnoho nezmůže. Proto by bylo vhodné anga- 
žovat nějakého odborníka na tuto problematiku a najít 
řešení, které by posvětila i Policie ČR a referát dopravy 
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ve Šlapanicích (např. prostor doplnit vodorovným  
značením se zákazem zastavení, anebo celý areál  
uzavřít s tím, že klíče by měli pouze majitelé garáží). 
RO uložila starostovi do 17. září 2015 oslovit něja-
kého odborníka a vyjednat s ním řešení výše uvedeného 
problému. 
● Velkoobjemové kontejnery – oprava. Obec vlastní 
cca 10 let dva kusy velkoobjemových kontejnerů (cca  
16 m3). Jeden je trvale přistaven na hřbitově, druhý se 
používá na podzim k odvozu listí na ulici Masarykova 
a podobně. Bylo by třeba udělat jejich periodickou pro-
hlídku a obnovit nátěry. Oba kontejnery stojí léta venku 

na dešti a sněhu a jsou již značně zkorodované. Jak na 
povrchu, tak zcela jistě i nosné části – nosné lože a žebra 
(uvnitř materiálů – profilů). Otázka je, co bude ještě 
použitelné a co vše bude muset být vyměněno. Oprava 
jen povrchů bez výměny nosného železa (pouze drobné 
sváry), odrezení a nátěry představuje náklad cca deset 
tisíc za kus. Pokud bude nutná výměna nosných částí, 
bude náklad vyšší. RO schvaluje periodickou prohlídku 
obou VOK u firmy SITA CZ a.s., včetně obnovy nátěrů  
a uložila starostovi, aby po obdržení aktualizované ce-
nové nabídky sjednal s firmou SITA CZ a.s. rozsah prací 
a výši úhrady.

Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy „nákupního střediska“
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás (s ohledem na množící se dotazy) informoval o probíhající rekonstrukci budovy „nákupního 
střediska“. Harmonogram prací, který byl na počátku projektu stanoven, je stavební firmou bezproblémově dodržo-
ván. K předání stavby dodavatelem by tedy mělo dojít v pondělí 5. října 2015. 
V současné době byla v prostorách budovy finalizována montáž klimatizace, byly dokončeny kazetové stropy, pro-
vádí se pokládka podlahových krytin a dodávka výtahu. Přibližně od 17. října 2015 se bude nábytkem zařizovat 
místnost knihovny a ostatní místnosti se budou finalizovat malbami.
Před budovou a v jejím blízkém okolí byla provedena rekonstrukce vozovky, kde byl položen nový asfalt. V ulici 
Průchodní byl vystavěn tolik diskutovaný zpomalovací retardér. Zbudování tohoto retardéru nemohla obec ovlivnit, 
neboť byl dán jako podmínka stran Policie ČR. Další zpomalovací prvky se ještě objeví v ústí ulice Příční do ulice 
U Rybníka. Před nákupním střediskem se instalovaly lavičky a budou zahájeny parkové úpravy, také dojde k opravě 
čekárny autobusové zastávky. 
V nově zřízených ordinacích by měli ordinovat všichni lékaři, kteří v Sokolnicích v tuto chvíli působí, navíc by zde 
měl vykonávat svoji praxi gynekolog. Také výdejna léčiv již brzy zahájí přípravy na svůj provoz.
Doufám, že se Vám výsledek rekonstrukce (vč. nového názvu budovy) bude zamlouvat a převáží ve Vás pozitivní 
dojmy nad těmi negativními. Naší snahou je, abyste byli maximálně spokojeni. O termínu slavnostního otevření bu-
dete včas informováni.  Mgr. Libor Beránek, starosta

Zrušení telefonní budky v obci
Dne 7. července 2015 obec obdržela sdělení O2 Czech Republic a. s. s tímto textem: „Z důvodu výrazného poklesu 
zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů (VTA) se naše společnost rozhodla stávající síť VTA 
přizpůsobit současným potřebám. Tato optimalizace se dotkne i Vaší obce. V průběhu 3. čtvrtletí letošního roku plá-
nujeme zrušení nevyužívaného VTA v Sokolnicích, na ul. Komenského, u č. 9. Věříme, že tyto nezbytné kroky přijmete 
Vy i občané s pochopením. V případě, že by Vaše obec trvala na zachování této služby v daném místě, nabízí naše 
společnost možnost spolufinancování nákladů na provoz a údržbu VTA částkou 1000 Kč měsíčně (bez DPH) ze strany 
Vaší obce“.
Radě obce se toto sdělení nezdálo korektní, neboť zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o elektronických komunikacích) stanovuje tzv. univerzální službu, 
práva koncových uživatelů a povinnosti podnikatelů zajišťujících veřejně dostupné sítě a poskytujících veřejně do-
stupné služby elektronických komunikací. V rámci univerzální služby Český telekomunikační úřad ukládá povinnost 
podnikatelům poskytovat služby mj. veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků 
umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní síti. Umístění jednoho telefonního automatu v naší obci jsme po-
važovali za tzv. univerzální službu z důvodu dostupnosti této služby pro občany, kteří nedisponují mobilními telefon-
ními přístroji např. starší občané, ekonomicky slabí občané, při řešení dostupnosti jejich základních životních potřeb 
a vzniklých krizových situací např. přivolání lékařské pomoci. Domnívali jsme se, že takovou službu VTA lze zrušit 
pouze se souhlasem Českého telekomunikačního úřadu. 
Rada obce uložila starostovi zaslat do 15. srpna 2015 podnět k prošetření postupu společnosti O2 Českému te-
lekomunikačnímu úřadu. Ten následně odpověděl, že na základě rozhodnutí Rady ČTÚ ze dne 3. prosince 2014  
č.j. ČTÚ-43493/2014/X je poskytovateli, kterým je společnost O2 Czech Republic, a.s., nově uloženo provozovat 
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Rozhovor s paní Zichovou – nejstarší obyvatelkou obce Sokolnice
Dne 22. června 2015 jsme navštívili nejstarší občanku obce Sokolnic 
paní Květoslavu Zichovou, která již několik roků žije v Domově pro se-
niory v Sokolnicích, abychom jí pogratulovali k jejímu životnímu jubi-
leu. V rámci této návštěvy jsme požádali tuto nejstarší obyvatelku naší 
obce o rozhovor. Ona se vší laskavostí a pokorou souhlasila, tak jako  
s jeho publikací v našem obecním zpravodaji. 
Jak vzpomínáte na své dětství?
„Narodila jsem se dne 21. června 1920 jako jediné dítě manželů Fa-
fílkových. Můj tatínek byl v 1. světové válce na frontě v Rusku, kde byl 
zraněn a přišel o nohy. Později provozoval trafiku. Já jsem chodila do 
Obecné školy v Sokolnicích, kde řídícím učitelem byl pan Musil. Mezi 

moje spolužačky patřily např. Marie Hanzálková, Máňa Kolčavová, a taky si pamatuji Štefku Kučerovou, která 
nosila dlouhé copy a my jsme jí je namáčeli do inkoustu (smích). Na co ráda vzpomínám, tak to určitě na mládí. 
Kdo by na mládí rád nevzpomínal? V hlavě mně utkvěly vzpomínky na období, kdy jsem chodívala do cvičení v naší 
sokolovně. Nejraději jsem mívala kruhy a kolovadla. V zimě jsme chodívali sáňkovat na Stráž, tam to bylo fajn, to se 
mi moc líbilo, měla jsem krásné dřevěné sáňky. Ty mně nechal udělat tatínek u truhláře. Po ukončení povinné školní 
docházky jsem se učila švadlenou. Tehdy jsem musela jezdit až večer domů, to vám bylo. Častokrát jsem se bávala, 
jezdila jsem o půl sedmé večer, v zimě bývala tma a já byla hrozný strašpytel. V té době jsme bydleli na ulici, nyní 
Komenského. Tam byla pouze kuchyň, světnička a malinká komůrka a trafika. Vedle byla holírna pana Macenauera. 
Jak jste prožila období 2. světové války? 
Na druhou světovou válku nevzpomínám ráda. To nebyla dobrá doba. Vybavuji si, že jsme bývali chvílemi zavřeni ve 
sklepě. V průběhu války jsem nebyla nikde zaměstnaná, jen jsem občas chodívala vypomáhat na sladovnu, kde jsem 
zašívala pytle – co v nich ale bylo, to nevím. V roce 1940 jsem se vdávala, v následujícím roce se nám narodila dcera 
Olga. Bylo to velmi obtížné, protože ničeho nebyl dostatek. Měli jsme jedno prase, babička měla kozu, víc jsme si 
tehdy dovolit nemohli. V obci hodně pomáhali občanům sedláci, pečivem nás zásoboval pekař p. Buček. Syn Franti-
šek se nám narodil až po válce. Později jsem nastoupila do zaměstnání – do Chirany, kde jsem pracovala ve skladě, 
prakticky až do důchodu. Tam jsem byla spokojená, práce se mi líbila. 
Jak nyní trávíte svůj čas? 
Ve volných chvílích ráda háčkuji, pletu, celkově mě pořád baví ruční práce. Ještě se snažím udělat něco pro děti, aby 
měly na mě památku. Když je hezky, občas jdu ven do parku, ale postupem věku už se mi nechce (směje se). Pomalu 
všechno odchází, člověk se stává lenošným (opět se směje). Samozřejmě je lepší, když člověk nikoho nepotřebuje, 
když se stará sám o sebe, ale přijde doba, kdy to ani jinak nejde. Jsem tu ale spokojená, děvčata se tu o nás dobře 
starají, jsou ochotná, dobře tu i vaří – nejraději mám sladká jídla, třeba takové meruňkové knedlíky. 
Víte, už mi to utíká, ale stejně je tu moc krásně a tímto všechny obyvatele obce zdravím.

Za rozhovor děkuje starosta obce Mgr. Libor Beránek a za SPOZ – M.M.

O K É N K O  D O  M AT E Ř S K É  Š K O LY

• První zářijový den přišly téměř všechny děti do školky z celkového počtu 104  dětí. Během dne se ozýval nejen 
dětský smích, ale i pláč a smutek po mamince. Domů si odnášely děti barevné nafouknuté balonky. 

• Naše školka je rozdělena do čtyř tříd po 26 dětech. 
• Třída Sluníčka – paní ředitelka Fialová Jarmila, paní učitelka Cábová Ivana
• Třída Kuřátka – paní učitelky Brzobohatá Sylva a Krpenská Milena

VTA v každé obci do 1.999 obyvatel. V obcích od 2.000 do 4.999 obyvatel (což je i případ Sokolnic), je poskytovatel 
povinen provozovat VTA pouze tehdy, pokud není obec pokryta GSM signálem v dostatečné kvalitě. Na základě 
měření přímo v místě VTA bylo zjištěno, že Sokolnice jsou pokryty dostatečně kvalitním GSM signálem. S ohledem 
na výše uvedené tedy ČTÚ konstatuje, že případné odstranění VTA je plně na uvážení provozovatele. ČTÚ tedy  
neshledal důvod v této věci jakkoliv zasáhnout. 
Jak jste si již nepochybně mohli všichni všimnout, na konci měsíce srpna byla jediná telefonní budka v naší obci 
demontována a poskytovatelem zrušena! Přijměte proto tento fakt s pochopením…

Mgr. Libor Beránek, starosta obce 
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• Třída Koťátka – učitelky Jirgalová Zdenka a Ja-
hodová Hana

• Třída Motýlci – učitelky Vraspírová Milena  
a Kašparová Věra

• O úklid v budově školky se starají paní školnice 
Martyninková Kamila, Tůmová Hana a Slováč-
ková Lenka. A naše paní kuchařky, které se sta-
rají o spokojená bříška dětí z mateřské i základní 
školy – paní vedoucí školní jídelny Chmelíková 
Renata a kuchařky – Kochlíková Ilona, Černá 
Věra, Tichá Martina, Jirgalová Jiřina.

• Během prvních dnů se děti seznamovaly s no-
vými kamarády, prostorami školky i školní 
zahrady.

• V posledním srpnovém týdnu se uskutečnila 
schůzka s rodiči dětí, jež budou ve školním roce 2015/2016 docházet do naší MŠ, ohledně  informací týkajících 
se jak každodenního provozu MŠ tak vzdělávací práce s dětmi.

• Co nás čeká v nejbližších dnech: návštěva sokolnického Domova seniorů, kam jsou naše děti pozvány na ote-
vření nové květinové zahrady s drobným zpěvným ptactvem a pohádka  „O heřmánku“, kterou nám v naší školce 
zahrají profesionální  herci  z divadla KVĚTINKA

• Tak vykročíme do toho nového školního roku tou správnou nohou, aby se dětem ve školce líbilo a rodiče byli 
spokojeni stejně jako jejich děti.

Výsledky zápisu do mateřské školy
Během měsíce června 2015 probíhal zápis do naší MŠ pro rok 2015/2016. Bylo podáno 46 žádostí o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání. Z toho mohlo být přijato pouze 36 dětí, neboť v době konání zápisu byl znám přesně 
tento počet dětí, z nichž většina zahájí  od září 2015 řádnou školní docházku či ukončí docházku do naší mateřské 
školy. Ředitelka při rozhodování v přijímacím řízení rozhodovala dle stanovených kritérií. Mezi hlavní kritéria 
patřil věk dítěte, dalšími zvýhodňujícími kritérii byly trvalé bydliště, zaměstnání obou rodičů, způsob docházky  
a přítomnost staršího sourozence v MŠ. Podle výše jmenovaných kritérií není třeba postupovat v případě, kdy dítě, 
jež je účastníkem přijímacího řízení, dovrší v průběhu následujícího školního roku 6 let a je předškolákem, případně 
by se jednalo o dítě s odkladem školní docházky. Toto je ustanoveno v zákoně č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 4, o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dle platných předpisů je nepří-
pustné klást hlavní důraz na trvalé bydliště nebo zaměstnanost maminek. V tomto případě by došlo, podle Desatera 
rovného zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání vydanému ombudsmanem Pavlem Varvařovským,  
k diskriminaci dětí, jež nemají trvalé bydliště v Sokolnicích, nebo k diskriminaci dětí, jejichž matky jsou na mateřské 
dovolené s mladším dítětem. MŠMT doporučilo mateřským školám se postupem, uvedeným v tomto dokumentu, 
řídit.

Kapacita mateřské školy je v současné době 104 dětí, poněvadž byla naší MŠ udělena Krajskou hygienickou  
stanicí výjimka na takto zvýšený počet dětí od září 2014, a to do 31. srpna 2016. 

Všechny přijaté děti mají trvalé bydliště v obci Sokolnice.  Jarmila Fialová, ředitelka MŠ

Už jim to začalo…
V úterý 1. září po (dlouhých? krátkých?) dvou měsících opět ožily prostory kolem školy. Už v 8 hodin se sešli nej-

mladší školáčci se zástupci obce. Pan starosta Mgr. Libor Beránek s paní matrikářkou slavnostně přivítal 33 prvňáčků 
v aule školy, předal jim krásná pamětní pouzdra, aby jim i po letech připomněla dobu školních začátků a popřál dětem 
hodně úspěchů ve studiu a radost z objevování všeho nového, co se ve škole budou učit. 

Před školou to mezitím vřelo. Vždyť někteří kamarádi se celé prázdniny neviděli, sdělovali si dojmy, hledali své 
třídní učitele. Společně pak zasedli v sále Sokolovny, aby i oni slavnostně zahájili školní rok. Konstatovali jsme, že 
sokolovna je nám rok od roku těsnější, letos se nás kromě rodičů, prarodičů a dalších přátel školy sešlo na 260. 

Z Á K L A D N Í  Š K O L A
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Na úvod zazněla sborově zpívaná česká hymna, bo-
hužel k profesionální nahrávce se zpěvem přidal málo-
kdo. Paní učitelky Jiřina Teterová a Eva Darmovzalová  
(ZUŠ Židlochovice) připravily s dívkami 3. až 8. třídy 
krátký kulturní program, který mimochodem nacvičovaly 
už během prázdnin. 

Ředitelka školy žáky rovněž přivítala v novém škol-
ním roce a seznámila je i rodiče s nejdůležitějšími infor- 
macemi. V současné době navštěvuje Základní školu So-
kolnice 243 žáků, jsou umístěni ve dvanácti učebnách.  
V 1., 2. a 4. ročníku máme po dvou třídách, nejvíce žáků 
je v 6. třídě – 30, nejméně v deváté – 16. Ve škole jsou  
v provozu 3 oddělení školní družiny (ranní provoz od půl 
sedmé, odpoledne končí družiny v 16.30 hodin) a připravujeme znovu množství zájmových kroužků. Rovněž pokra-
čuje spolupráce se Základní uměleckou školou Židlochovice a Hudební školou Radka Meluzína, které nabízejí výuku 
sólového zpěvu, hry na klavír, keyboard, kytaru a flétnu.

Na konci loňského školního roku opustilo naše školní lavice 18 žáků 9. třídy, kteří letos začínají studovat na střed-
ních školách – 5 na gymnáziích, 9 na středních odborných školách s maturitou a 4 na středních odborných učilištích. 
Z páté třídy se dostali na gymnázium tři žáci a ze sedmé třídy jeden. Přejeme jim všem do dalšího studia, aby byli 

nejméně tak úspěšní jako u nás.
Kromě 33 prvňáčků nastupují  

v letošním roce do naší školy další 
žáci, a to po jednom do druhé, 
páté a deváté třídy, po dvou do 
šesté a do osmé. Přichází také 
nová paní učitelka Hana Cupá-
ková, která bude učit na částečný 
úvazek a zároveň bude pracovat 
jako asistentka pedagoga, a další 
novou asistentkou bude paní Ka-
mila Vašourková.

Ředitelka školy i starosta obce 
na závěr popřáli žákům, učitelům 
i rodičům mnoho úspěchů, trpě-
livosti a radosti ze spolupráce po 
celý školní rok.    

Zita Butalová

AngryBirds – škola v přírodě 8.–12. června 2015 třídy 3. B
Evička: V pondělí jsme přijeli, rozdali jsme si pokoje a vybalili si. Pak byl nástup na chodbě, tomu jsme říkali  
U hradu, pak jsme šli lozit po lanech, skoro všichni to přelezli. Jezdili jsme na raftech, lozili po horolezecké stěně, 
po Lanáčkovi a koupali se v ryb-
níku. Hráli jsme hry, stavěli domečky  
v lese. Staví tam minibongo, určitě 
bude hezké. Udělali jsme pravidla třídy 
3. B. Měli jsme úklidy pokoje. Šli jsme 
na rozhlednu, byl tam krásný výhled. 
K obědu jsme měli řízky. Byly dobré, 
chutnaly mi. Snídaně byly dobré, sva-
činy taky, obědy taky a večeře taky. Na 
pokoji se mnou byly Amálie, Denisa  
a Joanna a já. Moc se mi tam líbilo. 
Těším se, až tam pojedeme zase a paní 
učitelka poleze na horolezeckou stěnu. 
Už se těším, pá.



SOKOLN IC K Ý  Z PR AVODA J 8–9/201510

Viki: V pondělí 8. června 2015 v 8.30 hodin jsme odjeli 
na ŠvP. Přijeli jsme na oběd a po obědě ve 14.00 hodin 
jsme šli na lanovou dráhu. V úterý jsme šli do lesa a hráli 
jsme hry. Po svačině jsme šli zpátky do lesa. Ve středu 
jsme šli do lesa, na rafty, na horolezeckou stěnu a na 
stezku odvahy. Ve čtvrtek jsme šli na rozhlednu Mařenka  
a v pátek jsme byli na raftech.

Valinka: Byli jsme na ŠvP a tam jsme hráli různé sou-
těže a hry. Lezli jsme i ve výškách. Můj největší zážitek 
byl, že jsme měli noční hru, ta hra se hrála tak, že jsme 
šli večer do lesa a tam byli Černokněžníci a taky tam byli 
plyšoví ptáci, kteří v tom lese byli schovaní a paní uči-
telka nám řekla, jakého máme najít a pak jsme ho měli 
donést do svého hnízda a kdyby nás ti Černokněžníci 
slyšeli, tak na nás ukážou mečem a my bychom si museli 
čupnout a počkat, až odejdou.

Ríša: Na ŠvP se mi líbily rafty. Nejvíc se mi líbila stezka 
odvahy. Líbila se mi lanová dráha i Lanáček. Nejvíc se 
mi líbili AngryBirds.

Joannka: Mně se líbilo na ŠvP – hlavně rafty. A pak se 
mi tam líbil Lanáček. A pak kino. A pak se mi tam líbila 
diskotéka. A pak se mi tam líbilo střílení prasat. A pak 
ještě, že jsme hráli s 3. A a Terezou. A o Krále Ovara.

Florian: Můj nejlepší zážitek je Lanáček, rafty, stěna, 
stezka odvahy, lano, diskotéka.

Míra: Nejlepší byla lezecká dráha a Lanáček. Také se mi 
moc líbila lezecká stěna. Za úklid jsme dostali mračíka, 
ale potom sluníčko. Stříleli jsme z praku AngryBirds. 
Dobrá byla i diskotéka.

Tom Koníček: Nejvíc se mi líbilo odpalování ptáků, le-
zecká stěna, rafty. A nakonec Lanáček. Ze všeho nejlepší 
byla noční hra. To byli dva Černokněžníci v lese a oni, 
když na nás ukázali mečem, tak jsme museli čupnout, 
až odejdou. Nebo jsme museli ven z lesa a začít znovu 
hledat ptáky.

Terezka: Na ŠvP se mi nejvíc líbilo projíždět se na 
raftech. Nejtěžší bylo pádlování – správně držet pádlo  
a správně pádlovat. Hodně často jsme do sebe naráželi, 
byl to nejlepší zážitek. V pátek jsme před obědem šli se 
3. A  znovu na rafty a na vodě jsme našli švestku, kůrku 
od citrónu a pak se jednomu člunu stalo to, že se začal 
vypouštět, tak jsme ho dopravili na břeh. Potom jsme 
pluli a pluli, až nás vedoucí zavolal na břeh. Pak jsme šli 
střílet z praku na AngryBirds, na oběd a po obědě pro nás 
přijel autobus a jeli jsme domů. Klidně bych tam ještě 
jednou jela.

Barča: Paní učitelko, na ŠvP to bylo super. A ten pro-
gram AngryBirds je nej, my jsme měli nejlepší ve-
doucí Aničku. My jsme od ní něco dostali a ona od nás 

diplom 1. místo za nejlepší vedoucí. Nakreslili jsme 
jí tam AngryBirds a prasata. S Aničkou jsme tam byli 
celý týden. Nevím, jak mohla s námi mít trpělivost. 
Hodně se mi líbilo, jak jsme byli na raftech, protože já 
a 3 kámošky a 2 kluci jsme byli záchrannej člun – jed-
nomu člunu se to nějak vyfukovalo, takže jsme je chytli  
a odvezli. A další, co mě hodně bavilo, je jak jsme hráli 
souboj proti 3. A a všechno jsme vyhráli. A ještě mě ba-
vilo, jak jsme lezli po lanech a jak jsme lezli po stěně, 
jak jsme se koupali v rybníku, jak jsme tam byli všichni  
spolu.

Verča: Byli jsme na ŠvP a tam se mi moc líbilo. Nejlepší 
byl Lanáček a hráli jsme různé hry. Byl tam i team park. 
Stříleli jsme z praku, šli jsme na Mařenku a hráli jsme 
noční hru a tam byli Černokněžníci. Každý den jsme 
chodili do lesa a hráli tam různé hry.

Míša: Moje největší zážitky jsou Lanáček, rafty, stezka 
odvahy, stěna, hra AngryBirds, lezení po laně, hry  
s Aničkou a kino.

Tomáš Petr: Nejvíc se mi líbily rafty a stezka odvahy  
a horolezecká stěna a Lanáček.

Amálka: V pondělí 8. června 2015 v 8.10 hodin jsme 
měli sraz u školy. V 8.30 jsme odjeli, cesta trvala 2 ho-
diny. Hned první den jsme lezli po lanové dráze. Šli 
jsme do lesa, kde jsme si stavěli hnízda. Byla tam taky 
menší lanová dráha, které se říká Lanáček. Na tom jsme 
taky byli. Druhý den jsme byli na raftech (lodě). Pro-
gram jsme měli AngryBirds (Naštvaní ptáci). Třetí den 
jsme lezli po stěně, potom jsme vzali krále Ovara (král 
prasat) a 3. A vzala Terence (jeden z ptáků). Šli jsme  
s nimi do lesa a postavili jim opevnění. Snažili jsme se 
dotknout se Ovara nebo Terence a od té chvíle byla ta 
nezranitelná. Čtvrtý den jsme šli na rozhlednu Mařenka. 
Má 157 schodů a měří 32,5 m. Mařenka se jmenuje po-
dle jedné holky, kterou zavraždili poblíž toho místa. Pátý 
závěrečný den jsme stříleli z praku. MOC SE MI TU 
LÍBILO.

Šíma: Všechno bylo dobré, jako třeba Lanáček, noční 
hra, stěna, lana, túra na Mařenku, koupání, střílení z praku  
a nejvíc se mi líbily rafty.

Anika: Paní učitelko, moc se mi líbilo na ŠvP. Nejvíc  
mě ale zaujaly rafty, lanové centrum, hra s míčem, La-
náček a lesní hra s vajíčky. Děkujeme, že jste nás vzala  
s sebou. Jsme za to všichni moc rádi. Také jsme se kou-
pali v rybníce a voda byla ledová. Měli jsme jako ve-
doucí Aničku. Chtěla bych tam jet znovu. S pozdravem 
Anika Unge.

Denča: V pondělí jsme dojeli do Březové. Šli jsme na 
pokoje, vybalili jsme si věci a šli jsme na lanovou dráhu. 
Nejvíc se mi líbily rafty. Bylo to tam hezké.
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O K É N K O  Z  R O D I N N É H O  C E N T R A S O K O L N I C E

Rodinné Centrum Sokolnice pořádalo v srpnu dva týdny příměstských táborů. První turnus se 
nesl v duchu pohádkového života na zámku. Děti se seznámily s námi „tetami“ i s okolím 
zámku, kde se tábor konal. Díky pěknému počasí jsme většinu času mohli trávit venku – v zá-
meckém parku, v altánku, v místní oboře. Na celodenní výlet jsme se vydali do šlapanického 
muzea na výstavu panenek, poté do cukrárny a na dětské hřiště. Velkou radost dětem udělala ná-
vštěva bazénu, kde jsme se osvěžili v době největších veder. Obzvláště oblíbené byly také odpo-
lední výpravy na nanuky. Za pět táborových dní jsme stihli spoustu aktivit: šipkovanou, výrobu 
skřítků a jejich příbytků, malování na sklo, výrobu erbů, korunek, mečů a dalších pohádkových 

rekvizit. Tábor jsme zakončili cestou za pokladem, maškarním a předáním medailí za účast.
Druhý turnus byl inspirován přírodou a životem na farmě. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí ze světa zvířat  
a rostlin. Ověřit své znalosti si mohly během šipkované s plněním úkolů i během dalších tematických her. Nezapo-
menutelným zážitkem byla jízda na koních, dojení koz, hlazení králíčků, krmení zvířat na farmě i pozorování daňků 
v místní oboře. Dále jsme si 
otestovali vlastní smysly, upekli 
chleba, vyrobili máslo, vytvořili 
projekt společné velké farmy, 
stavěli hnízda, vyráběli ptáčky 
a malovali na kameny. Navští-
vili jsme, sice neplánovaně, ale  
s velkým úspěchem, zábavný 
park Wikyland, kde se děti vydo-
váděly a užily si spoustu legrace. 
Na závěr byly děti pasovány na 
malé farmáře, obdržely medaile, 
sladkosti a upomínkovou foto-
grafii z příměstského tábora. 
Troufáme si říci, že se historicky 
první příměstské tábory velice 
vyvedly. Velmi nás těší, že se 
dětem na táboře líbilo a strávily  
s námi velmi příjemné okamžiky. Někteří se dokonce nechali slyšet, že tábor je lepší než školka/škola a všechny 
děti se chtějí přihlásit na příští rok. Loučení bylo velice smutné a plné objetí. Děkujeme všem rodičům za vloženou 
důvěru a spokojené ohlasy. Poděkování patří též všem našim sponzorům a Domovu pro seniory Sokolnice, který nám 
umožnil využívat prostory zámku a vytvořil nám úžasné zázemí pro provoz tábora. 
Fotky z příměstských táborů i naší další činnost můžete sledovat jak na Facebooku, tak na našich webových strán-
kách (www.rodinnecentrumsokolnice.cz), kde najdete všechny naše plánované akce, rozvrh kroužků, kurzů a semi-
nářů nejen pro děti.  Rodinné Centrum Sokolnice
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Výlet za záhadou „Býčí skály“
Náš výlet za tajemnem byl poslední před prázdninovou přestávkou. 
Po příjezdu autobusu do Babic jsme se vydaly kolem Malé Macochy k vývěru Křtinského potoka silnicí směr 

Křtiny. Naučnou stezkou jsme se dostaly k malým volně přístupným jeskyním „Kostelík a Jáchymka“. Hlavním cílem 
naší výpravy byla Býčí skála, která ten den nebyla přístupná. 

Více než 150 let se archeologové přou o to, za jakých okolností se do jeskyně dostaly desítky lidských koster a po-
klady. V 19. století našli bratranci Felklovi v jeskyni prastarou kovovou, krásně provedenou sošku býčka. O tři roky 
později (v r. 1872) zahájil archeolog Dr. Wankel v Býčí skále vykopávky. V podzemí našel zbytky vozu se zdobenými 
plechy, množství šperků, uměleckých předmětů, věci denní potřeby a velké množství poničených koster lidí. Archeolog 
předpokládal, že šlo o pohřební průvod asi v 5. stol. př.n.l., kdy ženy a otroci byli obětováni. Pozdější hypotéza zněla, 
že zde žily rodiny, které byly přepadeny a pobity. 

A K T I V N Í  S E N I O Ř I
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Ale tím nálezy nekončily. V hloubi jeskyně objevil 
Wankel nářadí pro zpracování kovů a kovovýrobu. 
Z toho vyplynula další hypotéza z 80. let 20. století 
„Výbuch při zpracování železa“. Záhadu se nepoda-
řilo rozluštit, nálezy nebyly zdokumentovány a později 
silně poničeny. Wankel jako vlastenec nabídl sbírku 
Národnímu muzeu, to ji však odmítlo. Část předmětů 
tedy dostalo Vídeňské muzeum přírodní historie. Sa-
motná Býčí skála dopadla ještě hůře. Za 2. světové 
války byla vybetonována a stala se z ní podzemní to-
várna. Dnes je uzavřená, prohlídky jsou pouze 3 dny 
v květnu. 

Generace obyvatel Moravského krasu si vyprávěla 
pověst o tom, jak z daleka přišel průvod cizího lidu, 
vstoupil do jeskyně a již nikdy nevyšel. 

Vycházku toho dne jsme zakončily prohlídkou staré 
Františčiny hutě v Habrůvce.   M.M. a M.P.

138–9/2015
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D U C H O V N Í  O K É N K O

Nový duchovní správce farnosti
O prázdninách převzal po P. Ladislavovi Kozubíkovi starost o telnickou a prateckou farnost P. Vladimír Langer. 
První mši svatou sloužil dne 2. srpna 2015 v Telnici, Sokolnicích i v Praci. Do úřadu jej oficiálně uvedl děkan P. Jan 
Nekuda dne 23. srpna 2015 ve farním kostele v Telnici. Otec Vladimír je člověk otevřený, a proto jsem se rozhodla 
pro čtenáře Zpravodaje s ním udělat rozhovor. Prosím, seznamte se.
Otče Vladimíre, prosím o stručné curriculum vitae:
Pocházím z Bosonoh, vyučil jsem se zedníkem a po střední stavební a dvouleté 
vojenské službě v Kašperských Horách na Šumavě jsem nastoupil na studia 
teologie v Litoměřicích a po sametové revoluci jsem dokončil teologii v Olo-
mouci. Působil jsem v Novém Městě na Moravě, v Brně na Petrově, v Protiva-
nově, Čebíně, Břeclavi-Poštorné a nyní jsem byl jmenován farářem v Telnici.
Jak na vás působí změna farnosti? 
Jsem spokojený a nadšený. Být knězem je pro mě něčím, co miluji.
Kde zatím vidíte největší výzvy v současné pozici duchovního správce?
Spolupracovat s věřícími na společném díle. 
Co se vám osvědčilo v jiných farnostech a chtěl byste to zavést i u nás?
Každá farnost je specifická a je třeba citlivě vnímat potřeby a touhy věřících. 
Věci, které se jinde osvědčily, nelze bezmyšlenkovitě přenést do jiné farnosti.
Jaké je vaše životní krédo?
Kristus si tě vybral, raduj se. Tvůj úkol je těžký, měj odvahu. Vinice Boží je 
velká, pracuj. Aby tvá práce nebyla zbytečná, modli se.
Změnil jste po dobu kněžského povolání zásadně na něco názor, změnily se vaše původní idey?
Myslím si, že ne. Já chci žít pro Krista. To se mi splnilo a jsem moc rád.
Práce s lidmi a jejich životními cestami je velmi náročná, kde hledáte odpočinek?
Dbám na to, abych měl každý den a každý týden určitou pravidelnou dobu volna na regeneraci sil.
Pokud byste nebyl omezen finančními prostředky, co byste chtěl změnit na současném stavu farnosti, či farního 
vybavení?
Rád bych, aby byla farnost místem, kde se dobře žije.
Můžete nabídnout něco, zejména mladším, abyste je přilákal do kostela, či kaple?
Do kostela nemůže zvát farář. Důvodem návštěvy kostela 
a duchovního života musí být Bůh sám. 
Čím může víra v Boha, podle vás, obohatit život dnešního člověka, život rodiny?
Víra může ukázat duchovní hodnoty. Láska, radost, pokoj, odpuštění… v jejich plné síle. Víra může spojit rozum  
a srdce člověka. 
Kde a kdy vás najdeme v případě potřeby?
Na faře v Telnici nebo kdykoliv před bohoslužbou nebo po bohoslužbě v kterémkoliv spravovaném kostele.
Na závěr se, prosím, s námi podělte o vše, na co jsem se nezeptala a chtěl byste to říci všem, kdo budou Sokolnický 
zpravodaj číst.
Přeji všem čtenářům radostný život v kruhu svých blízkých.
Otče Vladimíre, děkuji za rozhovor a přeji vám hodně radosti z vaší práce.  Martina Odstrčilová
Pro úplnost – kontaktní údaje: P. Vladimír Langer, Masarykovo nám. 5, 664 59 Telnice. Telefon: +420 730 526 726. 
Email: farnost@farnosttelnice.cz Na webových stránkách farnosti www.farnosttelnice.cz najdete aktuální pořad bo-
hoslužeb a je možné nahlédnout, skrze pořádané akce, do života farnosti.

Srpen a září je měsícem zařazeným do období včelařského plného léta a podletí. V tomto období jsou včelstva již  
krmena a připravována na zimní období. Krmení je prováděno cukerným roztokem na různé způsoby. Buď přímo 
jako roztok, nebo zalitý krystalový cukr, případně hotové na bázi sacharózy, která nevyvolává takovou snahu o lou-
pež mezi včelstvy. V tomto období je nutné taky sledovat napadení varroázou. Tento roztoč nejen že se jako veze 
a živí na včele, ale tím i včely nakazí viry, které způsobují ztráty včel. Tento rok se vlivem velkých veder částečně 

V Č E L A Ř S K Ý  M Ě S Í Č N Í K
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potlačil nárůst roztočí populace. Zase ale na druhou stranu musely včely více větrat a donést více vody na udržování 
klimatu v úlech. A nejenom klimatu, ale i plod, ti rostoucí červíci, kteří plavou v potravě, musejí pro zdárný vývoj 
mít potravu tekutou tak, aby byl dostatek dělnic. Ale zase, pro včelaře byla výhoda, že byl nízký obsah vody v medu. 
A taky se po delší době objevil ve větší míře medovicový med, který je ovlivňován množstvím srážek. Medovicový 
med je buď nekvětní produkt rostlin například v malém na rákose nebo kukuřici, případně z výměšků mšic a puklic 
převážně v lesích. Tak tady jsem nastínil, jak v celém životě i u včelařů působí klady a zápory ve vztahu k horkému 
počasí. Pohádky a legendy přisuzují medu jedinečné výživné vlastnosti a léčivé účinky. Odjakživa byl opěvován jako 
afrodiziakum a elixír mládí. Ale i vědecké poznatky postupně potvrzují výjimečné vlastnosti medu. A to nejenom 
tím, že jsme přímí konzumenti medu, ale začíná se ve větší míře používat medu při masážích, a to nemyslím jen ty 
domácí obličejové kúry.
Med vyrábějí včely z rostlinného nektaru. Je směsí vody a dvou jednoduchých cukrů: fruktózy, glukózy a včelích 
enzymů, které dělají tu hlavní složku medu, že to není jen zdroj sladkého – cukru. Čím je med průzračnější, tím vyšší 
je obsah fruktózy. Med skladovaný dostatečně dlouho však téměř vždy zkrystalizuje. Ohřátím na přiměřenou teplotu 
do 48 stupňů se cukr znovu rozpustí. Med dodává tělu jen zanedbatelné množství živin. I nízký obsah těchto živin 
však způsobuje, že med je přece jen o něco zdravější než rafinovaný bílý cukr, obsahující pouze „prázdné“ kalorie. 
Med se z jedné čtvrtiny skládá z vody, a proto je méně kalorický než cukr – na 100 g medu připadá 288 kcal, na 
stejnou hmotnost rafinovaného cukru 394 kcal. Pokud však při vaření nahrazujete cukr medem, uvědomte si, že med 
je hustší, a proto lžíce medu váží víc než lžíce cukru. Budete-li med měřit spíš objemově než podle váhy, může se 
vám stát, že množství kalorií nevědomky zvýšíte. Med si dodnes uchoval pověst léku na dýchací obtíže, sloužícího 
zvláště k odstraňování hlenů. Má také antiseptické účinky – již staří Řekové a Římané věřili, že med pomáhá hojit 
rány. Podobně jako cukr údajně působí rovněž jako dekongestivum (látka snižující překrvení) a mírné sedativum. 
Nápoj na bolení v krku připravíte rozpuštěním dvou lžic medu a šťávy z půlky citronu ve sklenici horké vody. 
Všechna sladká jídla povzbuzují mozek k tvorbě takzvaných endorfinů, přirozených látek tišících bolest. Sladká 
medová tekutina podporuje tvorbu slin a tak svlažuje suchou a podrážděnou krční sliznici. Léčivé látky medu se po-
užívají nejméně 3.000 let na léčení různých zdravotních  
potíží.
A na závěr – 9 z mnoha důvodů, proč jíst včelí med:
1. Syrový med skvěle pomáhá na 90% různých alergií.
2. Trápí-li vás bolest v krku, užívejte med 3× denně. 

Med obsahuje látky, které bojují v krku s infekcí.
3. Sklenice teplé vody spolu s dvěma lžičkami medu  

a citronového džusu každé ráno čistí krev.
4. Trápí vás chřipka? Cucejte 2 lžičky medu a popíjejte 

horký čaj – několikrát denně.
5. Med se může aplikovat na povrchové a zanícené 

rány. Obsahuje malé množství peroxidu vodíku. 
Může být účinný proti některým bakteriím, které 
jsou odolné vůči antibiotikům.

6. Říká se, že med pomáhá řešit problémy se špatným 
trávením a tiší žaludek.

7. Med je již po staletí prostředkem k léčení astma 
rychle a efektivně.

8. Med je velmi dobrý proti chudokrevnosti, protože 
zvyšuje úroveň hemoglobinu v krvi. Je bohatý na že-
lezo, měď a hořčík.

9. Pro zvýšení počtu červených krvinek – vezměte 
mísu plnou vašeho oblíbeného salátu, fazolí a další 
listové zeleniny a pokapejte dvěma čajovými lžič-
kami medu. Václav Hůrka
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Periodický tisk územního samosprávného celku 
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice, 
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Nemá žádné regionální mutace.

Náklad 870 výtisků. 
Určeno k bezplatné distribuci.

Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.
Evidenční číslo tisku přidělené 
MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání 25. 9. 2015. 
Příspěvky můžete odevzdávat 
na Obecním úřadě Sokolnice 
nebo posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnic. zpravodaje č. 10 je 9. 10. 2015.

Kontakt inzerce: 
Ivanka Hamanová, e-mail: hamanova@sokolnice.cz
Elektronická verze Sokolnického zpravodaje, 
termíny uzávěrek a vydání jsou umístěny 
na webových stránkách www.sokolnice.cz

Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. 
Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány.
Komise neodpovídá za obsah inzerce.

Grafická příprava, sazba a tisk:
Střední škola grafická Brno
Šmahova 110, Brno-Slatina, telefon: 548 211 313

 ► Koupím  rodinný dům se zahrádkou  
v Sokolnicích a blízkém okolí.   
Telefon: 607 496 359

 ► Koupím byt 2–3 + 1 v Sokolnicích. Spěchá. 
Telefon: 604 522 895

inzerce
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CITY
REVOLUCE
S BALÍČKEM VĚTŠÍ

Balíček větší jen za 790 Kč

Využijte naší revoluční nabídky a vyzkoušejte náš skvělý balíček Větší se spolehlivým 1 Gbit internetem, 
60 kanály kabelové televize a 200 volnými minutami z pevné linky. K balíčku dostanete až do konce roku 2015 

tři HD kanály od HBO s �lmy a seriály bez reklam, videopůjčovnou HBO se stovkami �lmů i seriálů a HBO GO
 do počítače, tabletu a mobilního telefonu.

30 kanálů si vyberete sami. U všech kanálů navíc zdarma návrat o 48 hodin zpět, videorekordér, videopůjčovnu, 
televizi v počítači, tabletu a mobilním telefonu a servis set-top-boxu po celou dobu trvání smlouvy zdarma.

Nabídka platí pro všechny nové objednávky balíčků na naší spolehlivé optické síti do konce roku 2015.
Od ledna 2016 můžete využívat dále balíček Větší za 790 Kč, nebo přejít na balíček Menší za 550 Kč. 

navic se skvelymi kanaly od HBO zdarma!!!

do konce roku jen 
550 Kc

Více informací na http://www.vivo.cz tel.: 515 537 537 e-mail: info@vivo.cz
Přijďte si vše vyzkoušet na naše infocentrum ve Šlapanicích, Nádražní 7, v budově městské policie.
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