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Přinášíme pěknou modlitbu autora Malého prince. Její splnění je naším přáním Vám všem v době postní a velikonoční

Antoine de Saint-Exupéry: Prosba o všední den
Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu 
pro všední život. Nauč mě umění ma-
lých kroků.
Učiň mě hledajícím a nalézajícím, 
učiň mě sebejistým v pravý čas.
Obdař mě jemnocitem, abych do-
kázal odlišit prvořadé od druho- 
řadého.
Prosím o disciplínu, abych jen tak 
neproklouzl životem a rozumně si 
rozdělil své dny, abych neprospal 
záblesky světla a vrcholy a abych as-
poň tu a tam našel čas na umělecký 
zážitek.
Dovol mi přesvědčit se o tom, že 
snít o minulosti či budoucnosti mi 
nepomůže.

Pomoz mi co nejlépe zvládnout to, co 
je nejbližší, pomoz mi pokládat právě 
prožívanou hodinu za nejdůležitější.
Chraň mě před naivní vírou, že v ži-
votě musí jít všechno hladce.
Daruj mi střízlivé poznání, že těž-
kosti, porážky, neúspěchy a zklamání 
jsou přirozenou součástí života, že 
díky jim rosteme a dozráváme.
Připomínej mi, že srdce se často 
staví proti rozumu.
Pošli mi v pravou chvíli někoho, kdo 
má odvahu říci mi pravdu s láskou.
Chléb každodenní dej mi pro tělo 
i duši, projev Tvé lásky, přátelské 
echo, a aspoň tu a tam náznak, že 
budu užitečný.

Vím, že mnoho problémů se řeší ne-
děláním. Dej, abych dokázal čekat.
Ať vždycky nechám Tebe i ostatní 
dohovořit.
To nejdůležitější si člověk neříká sám, 
to nejdůležitější mu bývá řečeno.
Ty víš, jak velmi potřebujeme 
přátelství.
Dej, abych dorostl této nejkrásnější, 
nejtěžší, nejriskantnější a nejněž-
nější záležitosti života.
Vnukni mi pravou chvíli a pravé 
místo, kde mohu zanechat balíček 
dobra, slovy či beze slov.
Chraň mě před strachem, že bych 
mohl promarnit svůj život.
Nedávej mi to, co si přeji, ale to, co 
potřebuji.
Nauč mě umění malých kroků. ■



2 3/2018     Sokolnický zpravodaj 

Zprávy z Rady
●  Konkurz na ředitele ZŠ Sokolnice. Paní Z. Butalová 
skončí jako současná ředitelka Základní školy Sokolnice 
dne 31. července 2018. Na novou ředitelku / ředitele je 
třeba vyhlásit konkurz podle příslušného zákona. Rada 
obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění: 
O d v o  l á  v á  paní Mgr. Zitu Butalovou z pracovního 
místa ředitelky Základní školy Sokolnice z důvodu její re-
zignace na funkci ředitelky k 31. července 2018.
V y h l a š u j e  konkurz na obsazení pracovního místa 
ředitele/ředitelky Základní školy Sokolnice s předpoklá-
daným nástupem 1. srpna 2018.
P o v ě ř u j e  starostu obce, aby do 19. února 2018: 
požádal krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou 
radu o delegování jejich zástupce za člena konkursní ko-
mise, požádal ředitele Základní školy Měnín o souhlas se 
svým jmenováním za člena konkursní komise, vyzval ře-
ditelku Základní školy Sokolnice, aby zorganizovala volbu 
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do kon-
kursní komise a nejpozději do 13. března 2018 ji doložila 
zřizovateli zápisem o volbě, zveřejnil vyhlášení konkurs-
ního řízení na úřední desce (případně i jiným způsobem) 
s těmito údaji:
a) název pracovního místa a název školy, školského za-

řízení, kde mají být činnosti ředitele vykonávány,
b) předpoklady pro výkon činností ředitele stanovené 

zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracov-
nících a o změně některých zákonů, v platném znění,

c) název a adresu zřizovatele, na kterou se doručují 
přihlášky,

d) obsahové náležitosti přihlášky, povinné přílohy a ter-
mín jejího podání.

●  Podnět  k  omezení  dopravy. Obec obdržela podnět 
občana z ulice Moravská k omezení dopravy na ulici Zá-
mecká, Moravská a Václava Haňky, neboť tudy projíždějí 
těžké nákladní automobily. Na začátku prosince byl pod-
nět předán firmě Urbania se žádostí o posouzení tohoto 
podnětu. Společnost Urbania sdělila, že uvedené komu-
nikace jsou zařazeny jako místní a důsledně hodnotila 
účelnost umístění požadovaného dopravního značení. 
Dne 22. ledna 2018 v 9.00 hodin se k této věci uskuteč-
nilo i místní šetření spojené s ústním jednáním za účasti 
odborného konzultanta v oblasti dopravy ze společnosti 
Urbania. Závěrem bylo konstatováno, že navrhované ře-
šení – osazení zákazových dopravních značek zákazu 
vjezdu nad 6,5 t (mimo dopravní obsluhu) na začátek 
ulice Zámecká a V. Haňky by nepřineslo očekávaný efekt 
a znamenalo by jen zbytečné výdaje na umístění doprav-
ního značení ze strany obce. 
●  Instalace dopravních zrcadel. Dne 22. ledna 2018 
se uskutečnilo místní šetření spojené s ústním jedná-
ním ve věci podnětu k instalaci dalších zrcadel za účasti 
odborného konzultanta v oblasti dopravy ze společnosti 

Urbania. Po fyzické prohlídce obce bylo doporučeno 
instalovat zrcadlo na ulici Zámecká (pro zlepšení pře-
hledu vozidel vyjíždějících ze dvora pivovaru na místní 
komunikaci).
●  Bývalá kasárna pod Mohylou míru. Obec v loňském 
roce prodala bývalý areál kasáren pod Mohylu míru, 
včetně všech součástí a příslušenství. Mimo jiné i včetně 
výtlačného řadu v délce 843 m (od vodojemu 650 m3 
do vodojemu 2 × 150 m3 v areálu kasáren) a vodojemu 
2 × 150 m3. Na majiteli vodojemu 2 × 150 m3 v areálu 
kasáren vázne věcné břemeno zajišťovat do něj dodávku 
vody. Tato povinnost přešla na nového vlastníka areálu – 
společnost EUPHRASIA s.r.o. Ukázalo se, že s ohledem 
na stávající legislativu je v praxi pro tuto společnost velmi 
obtížné zajistit splnění všech podmínek pro provozování 
části veřejné vodovodní sítě. Proto společnost EUPHRA-
SIA s.r.o., na společném jednání s VAS a.s. a obcí Sokol-
nice, navrhla obci Sokolnice darování této části vodá-
renské soustavy. Obec by ji vlastnila a provoz zajišťovala 
VAS a.s. jako doposud. RO tedy doporučí zastupitelstvu 
bezúplatné nabytí (dar) částí vodárenských zařízení na 
Prackém kopci.
●  VPP  v  roce  2018. Obec v uplynulém roce zaměst-
návala jednu osobu na veřejně prospěšné práce, na 
kterou finančně přispívá úřad práce měsíčně částkou 
15.000 Kč. Smlouva s úřadem práce končí 28. února 
2018. Bylo třeba rozhodnout, zda obec bude i nadále 
vytvářet vhodná pracovní místa pro uchazeče z úřadu 
práce, nebo bude řešit tyto činnosti jiným způsobem. 
RO schválila požádat úřad práce o uzavření „DOHODY  
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně pro-
spěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinanco-
vaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního 
fondu“ na dvě pracovní místa.
●  PD  na  demolici  čerpací  stanice  u  rybníka. Rada 
obce dne 5. prosince 2017 rozhodla o odstranění ob-
jektu bývalé čerpací stanice u rybníka a uložila staros-
tovi zajistit předložení cenové nabídky na vypracování 
projektové dokumentace pro demolici objektu, včetně  
inženýrské činnosti a vydání demoličního rozhodnutí. 
Společnost JanSport nabízí tyto činnosti za celkovou 
cenu 95.000 Kč + DPH.
RO schválila objednat pořízení projektové dokumentace 
pro demolici objektu bývalé čerpací stanice u rybníka, 
včetně inženýrské činnosti a vydání demoličního rozhod-
nutí u společnosti JanSport projekt, s.r.o.
●  Nápisová  deska  na  kříž. Obec obdržela návrh ná-
pisové desky na opravovaný kříž, který bude instalován  
v lokalitě Výhon. 
RO tento návrh nápisové desky na opravovaný kříž, který 
bude instalován v lokalitě Výhon, schválila. 
●  Schválení kupní smlouvy – ZEČI Boleradice. Zastu-
pitelstvo obce schválilo dne 14. září 2016 a 14. prosince 
2016 prodej pozemků v k.ú. Klobouky a Borkovany spo-
lečnosti ZEČI Boleradice. Obci se podařilo až tento měsíc 
odstranit i poslední zástavu na těchto nemovitostech. 
Radě obce byl nyní předložen návrh kupní smlouvy.
RO schválila text a uzavření kupní smlouvy mezi obcí So-
kolnice a společností ZEČI spol. s r.o., Boleradice.
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●  Výběrové řízení. V rámci stavebních prací na rekon-
strukci obecního úřadu bylo (po odkrytí podlahové kry-
tiny) zjištěno, že podkladní beton v obřadní síni vykazuje 
značné trhliny, podlaha není armovaná a je položená na 
škváře. Proto je nutné celkové odstranění původní pod-
lahy a vylití celé plochy obřadní síně novým betonovým 
povrchem. Dále bylo doporučeno změnit navržené dlaž-
dice na schody za jiný typ, který má protiskluzné vlast-
nosti. To vše má vliv na cenu díla. 
Z těchto (ale i dalších) důvodů bylo vypsáno jednací řízení 
bez uveřejnění (JŘBU). Předmět JŘBU vyplývá z okolností 
zjištěných při realizaci původní veřejné zakázky, kde se 
vyskytly stavební práce či dodávky nezahrnuté v původní 
veřejné zakázce a které jsou nezbytné pro dokončení 
původní veřejné zakázky. Součástí předmětu veřejné 
zakázky je i ocenění stavebních prací a dodávek zahr-
nutých v původní veřejné zakázce, které ale nebudou 
realizovány.
RO odsouhlasila text a uzavření Dodatku číslo 1 ke 
smlouvě se společností Prostavby a.s. na stavbu nazva-
nou „Stavební úprava 2NP budovy č.p. 435 na pozemku 
765/1 v k.ú. Sokolnice“.
●  Studie výstavby sportovního zařízení u rybníka. Spo-
lečnost JanSport projekt s.r.o. zpracovala další možné va-
rianty výstavby sportovního zařízení u rybníka. 
RO vzala na vědomí předložené varianty studie výstavby 
sportovního zařízení u rybníka. 
RO uložila starostovi, aby do 16. března 2018 projednal 
se společností JanSport projekt s.r.o. vyhotovení finální 
varianty studie, která bude obsahovat objekt teniso-
vého kurtu, dvoupodlažní stavební objekt se sedlovou 
střechou, kde bude možné umístit bowlingovou dráhu, 
posilovnu (či wellness), občerstvení a příslušné zázemí, 
instalování výtahu pro imobilní návštěvníky. Finální vari-
anta by měla oproti zaslané variantě obsahovat zvětšené 
zázemí pro občerstvení na úkor společenské místnosti  
a případné doplnění objektu o balkon.
●  Studie výstavby v místech starého zdravotního stře-
diska. Společnost JanSport projekt s.r.o. zpracovala další 
možné varianty výstavby v místech starého zdravotního 
střediska. 
RO vzala na vědomí předložené varianty studie výstavby 
v místech bývalého zdravotního střediska.
RO uložila starostovi, aby do 16. března 2018 projednal 
se společností JanSport projekt s.r.o. vyhotovení finální 
varianty studie, která bude obsahovat pouze bydlení  
a zázemí pro Rodinné centrum, a to v podobě navazují-
cího obdélníkového objektu na stávající zástavbu a čtyř 
menších objektů ve dvorní části.
●  Vodovodní a kanalizační přípojka U Cihelny. Obec 
obdržela žádost od Ing. arch. Jakubcové, která zastupuje 
společnost UNI-EKOSPOL s.r.o., Sokolnice, o vyjádření ke 
stavbě vodovodní a kanalizační přípojky v ulici U Cihelny. 
Byla doplněna dokumentace, ze které vyplývá, že křížení 
vozovky bude provedeno protlakem. Z „Projektu organi-
zace výstavby“ vyplývá, že investor výstavby předpokládá 
vedení dopravních tras ulicí U Cihelny. Stav této komuni-
kace je takový, že by ji provoz těžkých vozidel plánované 
stavby mohl ještě více poškodit. Proto by bylo vhodné 

zvážit uzavření „Dohody o vzájemné úpravě vztahů v sou-
vislosti se stavbou při nadměrném zatěžování komuni-
kací a vzniku škod na komunikacích“ uzavřené ve smyslu 
ust. § 38 odst. 2) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích v platném znění a nového občanského  
zákoníku.
RO souhlasí se stavbou vodovodní přípojky na pozemku 
p.č. 1746/25 a 337/1 pro novostavbu s názvem: „Roz-
šíření skladových prostor společnosti DEMOS, a.s.“, k.ú. 
Sokolnice. 
RO souhlasí se stavbou splaškové kanalizační přípojky 
p.č. 1746/25,a 337/1 a 454 pro novostavbu s názvem: 
„Rozšíření skladových prostor společnosti DEMOS, a.s.“, 
k.ú. Sokolnice za podmínky, že křížení s místní komuni-
kací bude provedeno protlakem.
RO souhlasí s připojením novostavby s názvem: „Rozší-
ření skladových prostor společnosti DEMOS, a.s.“, k.ú. 
Sokolnice na kanalizační řad, který je ve vlastnictví obce 
Sokolnice.
RO souhlasí s připojením novostavby s názvem: „Rozší-
ření skladových prostor společnosti DEMOS, a.s.“, k.ú. 
Sokolnice na vodovodní řad, který je ve vlastnictví obce 
Sokolnice.
RO schvaluje text a uzavření „Dohody o vzájemné úpravě 
vztahů v souvislosti se stavbou při nadměrném zatěžo-
vání komunikací a vzniku škod na komunikacích“ mezi 
obcí a společností UNI-EKOSPOL s.r.o.
Žadatel bude upozorněn, že souhlas obce nenahrazuje 
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace po-
dle ust. § 25 odst. 6 písm. c až e) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů, ani stavební povolení.
RO podmiňuje kladný souhlas obce s výstavbou nazva-
nou „Rozšíření skladových prostor společnosti DEMOS, 
a.s.“ uzavřením „Dohody o vzájemné úpravě vztahů  
v souvislosti se stavbou při nadměrném zatěžování ko-
munikací a vzniku škod na komunikacích“ mezi obcí  
a společností UNI-EKOSPOL, s.r.o., Krakovská 474,  
664 52 Sokolnice, IČO: 41539621.
RO podmiňuje kladný souhlas obce s výstavbou nazva-
nou „Rozšíření skladových prostor společnosti DEMOS, 
a.s.“ kladným stanoviskem provozovatele vodovodu  
k návrhu opatření stavebníka, aby provozem vozidel v ne-
zpevněném terénu nemohlo dojít k poškození obecního 
vodovodu. 
●  SoD se společností AQUA PROCON. Rada obce So-
kolnice vybrala dne 19. prosince 2017 nabídku na zpra-
cování PD (dešťové kanalizace a zpevněných ploch na 
ulici Václava Haňky v obci Sokolnice) od společnosti AQUA 
PROCON s.r.o. jako nejvýhodnější a následně požádala  
o zaslání návrhu smlouvy na tuto činnost. K tomuto ná-
vrhu bylo ze strany obce několik připomínek, proto rada 
projednávání přerušila. Dne 29. ledna 2018 byly při-
pomínky k předložené smlouvě zapracovány do jejího 
obsahu. 
RO schválila text a uzavření smlouvy o dílo se společností 
AQUA PROCON s.r.o. Dále schválila objednat u společ-
ností AQUA PROCON s.r.o. zaměření sítí na ulici Václava 
Haňky dle předložené cenové nabídky.
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●  Cenová  nabídka  na  prořez  dřevin. Obec obdržela 
cenovou nabídku na prořez dřevin v obci Sokolnice  
a výsadbu čtyř kusů nových stromů kolem rybníka. RO 
rozhodla objednat u společnosti GOZ GARDEN s.r.o. pro-
řez dřevin a kompletní výsadbu čtyř kusů dřevin (vrby)  
u rybníka dle předložené cenové nabídky.
●  Údržba  zeleně  v  roce  2018.  Radě obce byl před-
ložen návrh na objednání odborného posouzení stavu 
dřevin a provedení potřebných řezů. Cenovou nabídku 
předložil pan Vrbas, paní Rouzková a pan Gottvald. RO 
rozhodla objednat údržbu zeleně v roce 2018 v rozsahu 
dle cenové nabídky Ing. Jiřího Vrbase, dle cenové nabídky  
Ing. Zuzany Rouzkové a dle cenové nabídky Petra 
Gottvalda. 

●  Veřejnoprávní  smlouva  s  městem  Šlapanice. Od  
1. července 2018 dochází ke změně přestupkového 
práva a nadřízené správní orgány doporučily uzavřít 
nové veřejnoprávní smlouvy pro výkon této agendy. RO 
schválila text a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu 
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků  
s městem Šlapanice.
●  Smlouva se státním pozemkovým úřadem. Pozem-
kový úřad zaslal návrh smlouvy o bezúplatném převodu 
pozemku p.č. 2094 na obec Sokolnice.
RO odsouhlasila text a uzavření Smlouvy o bezúplatném 
převodu pozemku č. 1003991823 mezi obcí a ČR – Stát-
ním pozemkovým úřadem. 

-OÚ-

Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v dubnu. Uzávěrka Sokolnického zpravodaje je v časo-

vém předstihu, proto si pořadatelé akcí vyhrazují právo 
na změnu. O podrobnostech se včas informujte také po-
mocí jiných informačních zdrojů. Za pochopení děkuje 
Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Du
be

n 
20

18

1 Neděle Rodinné Centrum 
Sokolnice Hon na velikonoční vejce Sokolnice 15.00 hodin 27.00 hodin Akce se koná 

v zámeckém parku

7 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga muži 
2017–2018

Uherské 
Hradiště 11.00 hodin Soupeř 

Uherské Hradiště

13 Pátek Rodinné Centrum 
Sokolnice

Čteme dětem 
(pro starší děti) Sokolnice 17.00 hodin 18.00 hodin Akce se koná 

v místní knihovně 

15 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga muži 
2017–2018 Nové Bránice Soupeř 

Sokol Nové Bránice

17 Úterý Rodinné Centrum 
Sokolnice

Jarní prožitkový workshop 
pro ženy všeho věku Sokolnice 17.00 hodin 18.00 hodin RCS Masarykova 35, 

Sokolnice

21 Sobota Kulturní komise 
při radě obce Sokolnice

Zájezd na koupání do 
Györu (Maďarsko) Sokolnice 6.00 hodin 19.00 hodin Odjezdu autobusu 

od kapličky na návsi

22 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga muži 
2017–2018 Sokolnice 16.00 hodin Soupeř 

Sokol Hostěrádky

28 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga muži 
2017–2018 Třešť 17.00 hodin Soupeř 

Slavoj Třešť

30 Pondělí TJ Sokol Sokolnice Pálení čarodějnic Sokolnice 17.30 hodin Sraz na ostrůvku 
v centru obce

Pro nás bez motoru
Bezpečnost v silničním provozu je hlavním tématem, ke kterému směřuje pozornost. Dochází k řadám dopravních 
nehod a přibývá množství sražených chodců, proto je důležité mít na zřeteli svoji bezpečnost. Nejdůležitější je selský 
rozum a naše pozornost při volbě vhodné barvy oblečení a používání reflexních doplňků, které nás zviditelňují při po-
hybu na pozemních komunikacích. Nespoléhejme se pouze na zákonné povinnosti, jež nám ukládá zákon. A to nosit 
reflexní doplňky za snížené viditelnosti, kde není vozovka osvětlena veřejným osvětlením. I chodci, kteří se pohybují  
u osvětlených přechodů, v tmavém oblečení splývají s okolím. Řidič je může lehce přehlédnout. Níže naleznete vy-
brané úpravy v zákoně o silničním provozu.

Vybrané změny a úpravy v zákoně č. 361/2000 Sb. účinné od 20. února 2016 
(novela provedená zákonem č. 48/2016 Sb.)
§ 60a/1 „Provoz osobních přepravníků (typu segway)“ 
Na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením 
nebo obdobném technickém zařízení se lze na chodníku, 
stezce pro chodce a cyklisty nebo na odděleném pruhu 
pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty nebo na pě-

ších a obytných zónách pohybovat nejvýše rychlostí srov-
natelnou s rychlostí chůze.
§ 2/j Chodec je TAKÉ osoba užívající sportovní vybavení 
pro pohyb vlastní silou typu kolečkových lyží a bruslí, 
skateboardů apod.
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U Severní dráhy císaře Ferdinanda projektoval v 60. letech 19. století nádraží v duchu romantismu architekt Teodor Hoffman

Současná podoba vlakového nádraží Sokolnice–Telnice

§ 53/9 Chodcům se nově stanovuje povinné užití re-
flexního prvku za stanovených podmínek: „Pohybuje-li 
se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici 
nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno ve-
řejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retro-
reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro 
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

18 m  modré oblečení
24 m červené oblečení
55 m  bílé oblečení
200 m  reflexní materiál

       
CHODCI A CYKLISTÉ POZOR!
SLUCHÁTKA NA UŠÍCH 
(NE) BEZPEČNOST V SILNIČNÍM PROVOZU
Buďte pozorní a reagujte:

 ¾ Dění ve svém okolí
 ¾ Výstražné signály (majáky, výstražné znamení na že-

lezničním přejezdu, varovné vyzvánění tramvají…)
 ¾ Zvukové signály ostatních účastníků silničního pro-

vozu (klakson vozidel – cyklistů – motocyklistů atd.)
 ¾ Vozidla kolem sebe
 ¾ Náhle vzniklá nebezpečí
 ¾ Vyjíždění a couvání vozidel z nečekaných a nepře-

hledných míst

RODIČE PAMATUJTE!
Vozíky: 

 ¾ Jízdní kolo s vozíkem může řídit cyklista starší 18 let
 ¾ Ve vozíku smí sedět jedno nebo dvě děti do 10 let
 ¾ Maximální šíře přívěsného vozíku je 90 cm
 ¾ Vozík je s jízdním kolem spojen pevným zařízením
 ¾ Na zadní části vozíku jsou umístěné dvě červené od-

razky netrojúhelníkového tvaru
 ¾ Ve výšce 120–160 cm nad úrovní vozovky je vozík 

označen žlutým nebo oranžovým praporkem
 ¾ Za snížené viditelnosti se vzadu vlevo umístí červená 

svítilna
Sedačky

 ¾ Kolo se sedačkou může řídit cyklista starší 15 let
 ¾ Na sedačce mohou jezdit děti do 7 let
 ¾ Pro děti platí povinnost nosit ochrannou přilbu
 ¾ Sedačka musí být připevněna dle návodu

Tažná zařízení: 
 ¾ Kolo s tažným zařízením může řídit cyklista starší 18 

let
 ¾ Pro děti platí povinnost nosit ochrannou přilbu
 ¾ Tažné zařízení musí být připevněno dle návodu

Při jízdě myslete na své děti, mějte je pod kontrolou.
Pokud možno se vyhýbejte frekventovaným silnicím.

-nprap. Bc. Alena Peterková-

Vlakem do Sokolnic
Milé čtenářky, milí čtenáři,
dnes vám přinášíme pokračování našeho vzpomínání na 
počátky železnice v naší obci. Výtah z kroniky jsme mírně 
zkrátily a upravily. 
„Když uvážíme tehdejší dobu, nedivíme se, že nedůvě-
řovali novotám. Bylo po napoleonských válkách, hlad, 

nemoci, drahota. Šlechta cítila, že se pomalu zvedá du-
ševní život lidu a cítila se ohrožena ve svém výsadním 
postavení. 
V době, kdy se jednalo o první železnice, nevzpamato-
valo se Rakousko ještě úplně ze státního bankrotu. První 
dráhy byly proto stavěny nikoliv nákladem státním, nýbrž 
soukromými společnostmi. Bankovnímu domu barona 
Salomona Rotschilda bylo dáno 4. března 1836 výhradní 
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právo na padesát let ke stavbě železnice z Vídně do 
Krakova s vedlejšími tratěmi do Brna, Olomouce, Opavy  
a Bílska (dnešní Bielsko-Biała v Polsku). Již v roce 1836 
se začalo na mnoha místech se stavbou trati z Vídně do 
Břeclavi a Brna. První vlaky z Vídně přímo až do Brna vy-
jely již 7. července 1839.  V krátkém čase za sebou přijely 
čtyři soupravy s lokomotivami „Bruna, Herkules, Gigant 
a Bucefalos“, které táhly celkem 38 vozů s 1.125 hosty. 
Jízda trvala 4 hodiny 30 minut, tedy rychlostí asi 25 km 
za hodinu. Protože železnice jela z Vídně na sever a bylo 
tehdy zvykem nazývat všechny veliké podniky podle cí-
saře právě panujícího, dostala trať název „Severní dráha 
císaře Ferdinanda“. 

Za zrodem železnice Brno–Nezamyslice–Olomouc– 
–Šternberk/Přerov stáli moravští průmyslníci. Do provozu 
byl nejprve uveden úsek Brno–Přerov.
O stavbu železnice z Brna do Olomouce a Šternberka  
s odbočkou do Přerova projevilo v roce 1866 zájem kon-
sorcium významných moravských průmyslníků. Stavba 
železnice započala v září 1867 v Brně.
Nejprve se zprovoznila větev Brno–Přerov, první zkušební 
jízda v celé trati Brno–Přerov proběhla 5. srpna 1869. 
Pravidelný provoz byl zahájen 30. srpna 1869.“

Jak to bylo dál, se dozvíte příště. 
-Mirka Mifková, Jitka Čermáková-

Okénko do Mateřské školy
●  I když byl měsíc únor krátký, přesto jsme v naší školce 
stihli spoustu aktivit. Jednou z nich byl samozřejmě kar-
neval pro děti, na který se děti vždy těší. Stejně jako  
v předchozích letech strávily děti i v letošní karnevalový 
den ve školce nejen v krásných kostýmech a maskách, 
které jim jejich maminky a tatínkové připravili, ale také 
si zatancovaly, zasoutěžily, trošku zamlsaly a dokonce se 
pobavily při „Veselé show kouzelníka Toma“.
●  Další významnou únorovou událostí, kterou jsme  
s dětmi ve školce zaznamenali, byly Zimní olympijské hry 
2018. Děti byly plné dojmů a poznatků, poněvadž s ro-
diči doma sledovaly průběh ZOH z médií, proto se toto 
téma promítlo i do vzdělávací nabídky a aktivit ve všech 
třídách naší školky. Nejen, že jsme si s dětmi přiblížili vý-
znam olympijských kruhů, ale především samotné děti 
zkoušely některé z olympijských sportů přímo ve školce. 
Samozřejmě nejvíce oblíbeným sportem byl lední hokej. 
Ať už si ho děti zahrály s vlastnoručně vyrobenou lední 
„papírovou“ arénou, či s „opravdovými“ hokejkami na 
„lední ploše“ na koberci ve třídě. Vrcholem těchto aktivit 
byl dopolední výlet dětí ze třídy KOŤÁTKA na BVV v Brně, 

kde si vyzkoušely další olympijské sporty na akci Olympij-
ský festival.
●  A protože máme školku plnou dovedných holčiček  
a kluků, bez problémů se v dalších vzdělávacích aktivi-
tách týkajících se řemesel a povolání všichni „proměnili“ 
v kuchaře a kuchařky, tesaře, švadlenky a jiné profese. 
Děti s nadšením vařily, pekly, šily a také  vyráběly ze dřeva  
s opravdovým řemeslnickým nářadím.  ■

Zaměstnanci Mateřské školy 
v Sokolnicích Vás zvou na

Odpoledne otevřených dveří
které proběhne  

ve čtvrtek 5. dubna 2018 
v době od 16.30 do 18.00 hodin

Přijďte se podívat do prostředí, 
v němž se vzdělávají,  

rozvíjejí a tvoří naše děti
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Jak jsme zvládli olympiádu – a ne jen jednu
Na několik tříd z naší školy se usmálo štěstí a byly vy-

losovány v soutěži o vstup do olympijského parku v Brně. 
Děti si tak mohly na vlastní kůži vyzkoušet několik sportů 
ze zimní olympiády. Na chvilku se z nás stali například 
biatlonisté, skokani na lyžích, rychlobruslaři, hokejisté, 
bobisté atd. Za své výkony pak všichni získali pamětné 
„olympijské“ medaile.  -David Elicer-

Olympiáda – krásné slovo plné příležitostí. Letošní 
zimní olympiáda je už nějaký čas za námi, přesto na ni 
stále vzpomínáme. Nejen pro velký úspěch Ester Le-

decké a dalších našich sportovců, kteří přivezli do vlasti 
7 krásných medailí. Hlavně proto, že jsme se jí mohli 
osobně zúčastnit. Sice „jen“ v brněnském olympijském 
parku, ale rozhodně to stálo za to.

Ve čtvrtek 15. 2. vyrazily od naší školy 3 autobusy spor-
tovců. O půl deváté nás přivítal Olympijský park v Brně na 
Výstavišti. Prošli jsme různá stanoviště. A jak to vnímali 
sportovci?

„Ve čtvrtek jsme jeli do olympijského parku. Bylo to tam 
super, moc jsem si to užil. Nejvíc mě bavily běžky. Pak 
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jsme byli na střelnici, hráli jsme hokej a jezdili na bobech. 
Na konci bylo vyhlášení, dostali jsme medaili.“

-Samuel Tůma-
„Nejvíc se mi líbily běžky a střelnice. Na běžkách jsem 

stála poprvé v životě, ale nespadla jsem, i když se mi 
běžky motaly do sebe.“   -Adéla Freyová-

„Na střelnici mi to ze začátku nešlo, ale po chvilce jsem 
se do toho dostal a trefil jsem pět terčů za 20 sekund.“

-Jakub Furik-
„Nejlepší byly běžky, nikdy jsem na nich nestál, ani 

Viki. Takže jsme tam padali jako hrušky.“  -Adam Fojtů-
„Jakmile nám skončila přestávka, šli jsme na brusle. 

Já jsem zpočátku hodně kolísal, a nakonec mi to docela 
šlo.“ -Tomáš Hradílek-

„Můj zážitek z olympijského parku byl, že jsem poprvé 
stála na běžkách, a bylo to super. Poprvé jsem zkusila 
boby, cítila jsem se, jako bych hrála ve filmu Kokosy na 
sněhu. Byli jsme i na střelnici, ale trefila jsem jen jeden 
terč z pěti. Paní učitelce to také nešlo, ale pak to pocho-
pila a trefila čtyři terče.“                            -Ester Kopecká-

„Nejvíc se mi líbilo, jak jsme byli na bruslích. Ani jed-
nou jsem nespadla. Dělali jsme tam různé akrobatické 
triky, učili nás to trenéři hokeje.“            -Katka Vinklerová-

„Také se vyhlašovaly medaile. Potom jsme měli volno  
a někdo šel na virtuální realitu, to byla sranda. Moc jsem 
si to užila.“ -Vendula Páralová-

Olympijské medaile jsme dovezli všichni. Teď si asi ří-
káte: „No, to je sice hezké, ale neměly by se děti ve škole 
spíš učit, než jen řádit po olympijských parcích?“

Dobrá, tak jinak. Pro nás školáky i učitele znamená 
slovo olympiáda nejen sportovní, ale i školní úspěchy.  
A ani na tomto poli nezůstáváme pozadu. Tak třeba už  
v páté třídě se mohou žáci zúčastnit matematické olym-
piády. Letos se okresní kolo konalo 24. ledna 2018  
a z páté třídy do Šlapanic vyrazily dvě žákyně: Adéla 
Freyová a Kristýna Saxlová. A obě zabodovaly naprosto 
úžasně. Adéla skončila na 5. místě a Kristýna na 6. místě. 
Vzhledem k tomu, že je to jejich první školní olympiáda, 
je jejich umístění naprosto fantastické a má cenu zlata.

Další byla olympiáda z českého jazyka. Dne 29. ledna 
2018 se dva žáci 9. třídy zúčastnili okresního kola na  
ZŠ Modřice v Brně. Na této olympiádě bylo 64  vrstev-
níků z ostatních základních škol a gymnázií z okresu  
Brno-venkov. Naši šikovní žáci Jan Schoř a Lenka Vyma-
zalová se umístili v první desítce úspěšných řešitelů. Jan 
Schoř obsadil 8. místo a Lenka Vymazalová 9. místo.  
A pokud počítáme  pouze žáky základních škol, tak obsa-
dili 5. a 6. místo. A 27. února se Lenka zúčastnila i druhé 
„disciplíny“ a v okresním kole olympiády z anglického ja-
zyka se umístila na 6. místě. 

Následuje další krásné umístění – tentokrát v olympi-
ádě ze zeměpisu. Štěpánovi Saxlovi ze 7. třídy se podařilo 
získat 2. místo v celém okresu, kde jej dokázal porazit je-
diný gymnazista. Štěpánovi gratulujeme a držíme palce, 
protože postupuje do krajského kola.

Děkujeme všem žákům za úspěšnou reprezentaci Zá-
kladní školy v Sokolnicích.

-Jana Hrdličková, Helga Finková, 
Tomáš Struška a žáci 5. třídy-

Předfinále florbalu
Po postupu z krajského kola se v průběhu února flor-

balový tým dívek z 6. a 7. třídy usilovně připravoval na 
„republikové předfinále“ s vítězi Pardubického kraje  
a Vysočiny. Dne 22.února  přišel den D a na všechny 
týmy čekalo domácí hřiště brněnských Bulldogs v Brně 
u Bobycentra. 

Všem doslova spadla brada, protože hřiště bylo téměř 
nedozírné, postavené v rozměrech, na kterých se hraje 
mužská extraliga. To se nakonec ukázalo jako klíčové, 
sokolnický tým se totiž potýkal s nejrůznějšími zraně-
ními a vysokou marodkou a bylo otázkou, jestli holkám 
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nebudou v závěru chybět síly. V prvním zápase s délkou 
čistého času 30 minut sehrály holky vyrovnaný zápas  
s vítězem kraje Vysočina, avšak dva rychlé góly soupeřek 
v posledních 5 minutách bohužel rozhodly zápas v jejich 
prospěch. V následujícím zápase už bylo vidět, že síly do-
chází, ale holky zabraly a smířlivou remízou se rozloučily 
s turnajem. 

Na postup do finále v Praze chyběl kousíček, ale první 
místo v Jihomoravském kraji je fantastickým úspěchem.

-Jakub Ilík-

Stážisté ze zahraničí na naší škole
Stejně jako v loňském roce, tak i letos nás navštívili 

zahraniční studenti z projektu Edison. V anglickém jazyce 
dětem představili státy, ze kterých pochází. Kromě prak-
tického užití angličtiny se tak děti dozvěděly i spoustu 
informací o jiné kultuře, tradicích a zvycích. Během jed-
noho týdne se u nás na škole vystřídali stážisté z Kyr-
gyzstánu, Ázerbajdžánu, Gruzie, Brazílie, Číny, Indonésie, 
Indie a Ukrajiny.                                             -David Elicer-

Byla jsem moc překvapená ze všech prezentací. Na-
chystali si pro nás krásné hry, písně a podobné. Nejvíce 
se mi líbila Ukrajina a Kyrgyzstán. Jsem velmi ráda, že 
přijeli. -Ema Rábová, 4. třída-

Moc se mi to líbilo a dozvěděli jsme se něco nového. 
Bylo od nich moc hezké, že si pro nás připravili program. 
Přijeli a přiletěli z různých zemí a už se těším, až někdo 
zase přijede. Dokonce nás naučili různé tance.

-Nikola Janoušková, 4. třída-

Mně se moc líbilo, jak si pro nás nachystali program  
a hráli s námi hry. Dozvěděli jsme se hodně o jejich rodné 
zemi.  Někteří nám ukázali i různé suvenýry ze své země 
nebo nás naučili své národní tance. Tenhle týden se mi 
ve škole moc líbilo. -Veronika Průdková, 4. třída-

Turnaj v minipřehazované
Žáci a žákyně 4. a 5.tříd se letos poprvé zúčastnili tur-

naje v minipřehazované. Okrskové kolo proběhlo v Bílovi-
cích nad Svitavou a rozhodně jsme neudělali naší škole 
ostudu. Přestože nemůžeme kvalitně a dostatečně tré-
novat, neboť nemáme nastavitelné volejbalové sloupky, 
nebylo ani jedno naše družstvo daleko od postupu. Se 
všemi svými soupeři jsme odehráli vyrovnané zápasy, 
ale v koncovce jsme nakonec bohužel většinou tahali 
za kratší konec – děvčata obsadila 3. místo a chlapci  
4. místo. -David Elicer-
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Interview s asistentkami pedagoga na ZŠ Sokolnice
Inkluze, neboli začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běž-
ných základních škol, je v poslední době často diskutovaným tématem. Má 
své příznivce i odpůrce a může se zdát, že se jedná o něco nového. Pro ZŠ So-
kolnice však inkluze není žádnou novinkou, společnému vzdělávání je velmi 
nakloněna a vstřícná už mnoho let a momentálně zde působí 7 asistentek 
pedagoga (AP). Na naše otázky vám společně odpověděly asistentky: Monika 
Bohdálková, Kateřina Butalová, Ludmila Floriánová, Veronika Hulinská, Linda 
Kotrbová, Alena Mišove a Kamila Vašourková.

V čem spočívá pracovní náplň AP? 
Kdo rozhoduje o tom, zda dítě potře-
buje AP? Do jaké míry je vaše práce 
náročná? Co vás pro nelehkou práci 
motivuje? Co vás na této práci baví? 
Pracovní náplň asistentů pedagoga 
se odvíjí od specifických potřeb jed-
notlivých žáků. Je potřeba připravit 
žáka na následující hodinu, zkontro-
lovat, jestli má vše připravené a dále 
mu asistovat během výuky, pomáhat 
mu s úkoly, které jsou pro něj, vzhle-
dem k jeho znevýhodnění, náročnější 
než pro zbytek třídy, podporovat ho 
a motivovat. Zároveň je ale důležité 

opravdu jen napomáhat, poradit, 
povzbudit, nedělat úkoly za něj, pro-
tože prioritou je vést ho k co největší 
samostatnosti. Práce také spočívá  
v usnadnění práce učitelům, kteří 
se v průběhu hodiny mohou věnovat 
všem žákům.
O přiřazení AP k žákovi rozhodují 
školní poradenská zařízení – PPP 
(pedagogicko psychologická po-
radna) nebo SPC (speciálně pedago-
gické centrum) na základě výsledků 
vyšetření žáka.
Tato práce je náročná především na 
trpělivost, empatii a naslouchání. Je 

důležité zachovávat klid a laskavý 
přístup, je potřeba chodit do práce  
s chutí a energií. Neuspěje ten, kdo 
chce rychlé, velké a stále lepší vý-
sledky a výkony. Práce AP, stejně jako 
jakákoli jiná práce s dětmi, je velmi 
zajímavá. Nutí nás stále vymýšlet 
nové a kreativní postupy a metody, 
jak žákovi pomoci s pochopením da-
ného učiva. Odměnou a motivací je 
i sebemenší úspěch a pokrok či ra-
dost z dobré známky. Neméně důle-
žitým faktorem je i příjemné pracovní 
prostředí a dobrý kolektiv pedagogů 
na naší škole.

Jaké je trávit pracovní čas jako do-
spělý v lavici se svým svěřencem ně-
kolik hodin denně?
Asistentka pedagoga (AP) sedí se 
svým žákem v lavici nebo podle po-
třeby pracují společně odděleně 
od zbytku třídy. Usednout opět do 
školních lavic je zajímavé, je to nos-
talgický návrat do dětství a ke vzpo-
mínkám ze školních let, člověk má 

Barevný týden na školách
V rámci projektu www.hrdaskola.cz proběhl na školách 

v ČR tzv. „Barevný týden“, kterého jsme se zúčastnili  
i my. Pro každý den byla určena jedna barva – pondělí 
bylo červené, úterý žluté, středa modrá, čtvrtek černý  
a pátek duhový/barevný. A úkolem nebylo nic složitého, 
jen každý den dojít do školy v oblečení dané barvy. Přes-
tože se jednalo o dobrovolnou akci, tak účast žáků, uči-
telů a asistentů byla velmi vysoká. A všichni jsme si to  
užili.                                                                  -David Elicer-
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možnost osvěžit si dávno zapome-
nuté vědomosti nebo se vrátit k vě-
cem, které mu kdysi proklouzly mezi 
prsty. A hlavně zde odpadá strach ze 
zkoušení a písemek.

Vidíte u svého žáka pokroky? Jste 
spokojená s jeho pracovními vý-
sledky? Jak se vám ve třídě pracuje 
s žákem, kterého máte na starosti, 
a jak na vás reaguje kolektiv? Jaké 
pomůcky využíváte? Co byste ke své 
práci potřebovala a nemáte ještě  
k dispozici?
Pokud má žák se specifickými pro-
blémy učení či nějakým handica-
pem přiděleného AP, pokroky se 
určitě dostaví. Velmi však záleží 
na tom, jak je samotný žák snaživý  
a uvědomělý, jak se snaží být samo-
statný. Pokud dítě samo nemá mo-
tivaci k tomu se zlepšovat a pokud 
vázne domácí příprava, pokroky se 
dostavují jen velmi pomalu.
Kolektiv dětí je na přítomnost AP a za-
členěného dítěte zvyklý a ve většině 
případů reaguje pozitivně. Pro děti je 
přínosné, když vidí, že i s určitým zne-
výhodněním se dá vést skvělý život  
a dosahovat úspěchů.
Co se týče pomůcek, záleží na typu 
problému, se kterým se žák potýká, 
a do kterého typu podpůrného opat-
ření spadá. Užitečné jsou hlavně vi-

zuální pomůcky, například barevné 
přehledy učiva, kartičky, obrázky 
nebo stavebnice či puzzle. V mnoha 
případech je také přínosné využívání 
speciálních výukových programů na 
počítači nebo tabletu, které mají žáci 
k dispozici.

V čem je práce AP jiná než práce 
učitele? Jak úzce spolupracujete  
s pedagogem? Spolupracujete spolu 
i v přípravě před daným dnem či  
vyučovací hodinou?
AP je úkolován a veden učitelem  
a vše by s ním měl konzultovat. Spo-
lupráce a shoda s učitelem je nutná 
a bez ní to nejde. Jak často je po-
třeba vše konzultovat je individuální, 
v některých případech je potřeba 
společná příprava učitele a AP před 
každým dnem, někdy stačí jen prů-
běžná konzultace.

Jak důležitá je pro vás spolupráce 
s rodinou? Jakou formou si s rodiči 
předáváte zkušenosti?
Spolupráce s rodinou je naprosto 
zásadní, bez spolupráce by tato 
práce nebyla možná. Rodiče by 
měli počítat s tím, že se na vzdělá-
vání svého dítěte musí aktivně po-
dílet a pracovat s dítětem i doma. 
Jak často je potřeba být v kontaktu  
s rodinou se odvíjí od závažnosti han-

dicapu – někdy je nezbytná denní 
komunikace, v jiných případech dle  
potřeby.
Pokud je spolupráce s rodinou dobrá, 
AP je s rodiči v častém kontaktu po-
mocí osobního setkání, po telefonu, 
prostřednictvím sms či e-mailu, aby 
je informoval o průběhu vyučování  
a pokrocích dítěte a také aby dostá-
val zpětnou vazbu od rodičů. 
V některých případech je však kon-
takt ze strany rodiny i domácí pří-
prava nedostatečná, což se zásad-
ním způsobem odráží na výsledcích 
dítěte ve škole a velmi to znesnad-
ňuje práci AP.

Co je pro vás nejtěžší? Zasahuje 
vám práce i do osobního života?
Nejtěžší je odosobnit se a nebrat pří-
padné neúspěchy osobně, protože 
na výsledku se podílí mnoho faktorů. 
Těžké je přihlížet tomu, když se žák 
snaží a přesto mu to nejde. O to je 
ale potom větší radost, když se mu 
úkol podaří. Prožíváme společně ví-
tězství i nezdary. Je důležité mít do-
statek trpělivosti a laskavosti, zvlášť 
když se něco nedaří. A neztrácet po-
třebnou empatii.

Všem našim asistentkám děkují za 
rozhovor Kristýna Vinklerová a Anna 
Machálková
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Edison v Sokolnicích
Mezinárodní studentská organizace AISEC již mnoho let 
realizuje projekt Edison. 
Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a ná-
rodností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací  
v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí pro-
hlubující se mezikulturní bariéru.
Od od 19. do 23. února 2018 hostila SŠEE Sokolnice 
osm studentů z celého světa. Po týdnu plném předná-
šek ve třídách, kulturních akcí a navazování kontaktů  
s našimi studenty a pedagogy nám ochotně zodpověděli 
několik otázek na pobyt a dojmy z pobytu. Přinášíme vám 
část jejich odpovědí. 
Proč jste se rozhodli zúčastnit se projektu AISEC/
Edison?
Tanvi, 19 let, Indie: Myslím, že je důležité dozvědět se 
něco o jiných kulturách a ukázat ostatním moji kulturu. 
Já jsem si chtěla zlepšit svoje prezentační schopnosti  
a překonat svoji plachost. 
Maryam, 21 let, Azerbajdžán: Hlavním cílem projektu 
Edison je kvalita vzdělávání, poznat jiné kultury, tradice. 
Chtěla jsem získat přátele z jiných zemí, procvičit si ang-
ličtinu a prezentační techniky. 
Botian, 19 let, Čína: Chtěla jsem změnit pohodlný život  
a sebe sama. Ráda cestuji a poznávám nové věci, od-
lišné kultury a ráda se seznamuji s novými lidmi. 
Julia, 22 let, Ukrajina: Rozhodla jsem se zúčastnit se pro-
jektu Edison, protože je to dobrá příležitost k osobnímu 
rozvoji, a chtěla jsem prezentovat krásy mé země. 
Jak dlouho už jste v České republice a která města jste 
navštívili?
Alina, 21 let, Kyrgyzstán: Pět týdnů, navštívila jsem Brno, 
Prahu, Plzeň, Aš.
Dato, 22 let, Georgia (Gruzie): Já jsem v České repub-
lice 6 měsíců. Navštívil jsem Brno, Prahu, Třebíč, Český 
Krumlov, Horovice, České Budějovice. Nyní jsem v Sokol-
nicích, což je velmi zajímavé místo.
Letícia, 22 let, Brazílie: Jsem v České republice pět týdnů 
a navštívila jsem Brno, Třebíč, Český Krumlov, Prahu,  
Plzeň a Chomutov.
Jaké dojmy si odnášíte z naší školy a ze Sokolnic?
Reza, 21 let, Indonésie: SŠEE je škola pro chlapce, je tu 
velmi málo děvčat. Má dobrou infrastrukturu, má rozma-
nité možnosti vzdělávání a zabývá se moderními tech-

nologiemi. V Sokolnicích se mi líbí klid, jsou daleko od 
města, žádné dopravní zácpy, čistý vzduch, dobré jídlo, 
dobré ubytování.
Letícia: SŠEE je opravdu dobře strukturovaná škola, 
zvláště pro praktické vyučování. Veřejný vzdělávací sys-
tém v České republice je velmi dobrý. Lidé jsou zde velmi 
milí a vždy ochotní pomoci. Sokolnice je velmi malá ves-
nice, ale má krásná místa. 
Tanvi: SŠEE na mě udělala opravdu dobrý dojem! Všichni 
jsou přátelští a vždycky si na nás udělali čas. Všichni se 
snažili, abychom se tu cítili dobře a pobyt si užili.
Maryam: Těším se, až budu svým přátelům vyprávět  
o svém pobytu zde. Jsou to nejlepší zkušenosti v mém 
životě. 
Julia: Vaše škola je jednou z nejlepších. Odnáším si velmi 
dobré dojmy. Sokolnice jsou velmi zajímavé a mají hodně 
krásných míst.
Co byste vzkázali obyvatelům Sokolnic:
Julia: Já jsem chtěla lidem vyprávět o mé zemi Ukrajině  
a budu ráda, když někdy navštívíte moji vlast, protože 
Ukrajina je opravdu fantastická země. 
Dato: Hlavním cílem projektu bylo vyměnit si poznatky  
o kultuře a historii. Myslím, že je to dobrá cesta, jak po-
znat jiné lidi, jiné aktivity. Chtěl bych obyvatelům Sokolnic 
vzkázat, že pokud budeme dobrými přáteli, budeme silní!
Reza: Máme jinou kulturu, bydlení, jídlo, líbí se mi, že vy 
naše odlišnosti respektujete.
Leticia: Naše zkušenosti jsou jsou úžasné a měli byste 
někdy navštívit Brazílii.
Botian: Cílem projektu je respektovat různé kultury.  
Týden s vámi se nám velmi líbil.
Alina: Děkujeme vám!

-Mladé Edisony zpovídala Jitka Čermáková-

Učíme se mezinárodně
Mezinárodní stáže žáků v SŠEE můžeme označit slovy 
dlouholeté a tradiční. Jako první v letošním roce se usku-
teční stáže programu Erasmus+. V neděli 4. března 2018 
přicestovala skupina 13 žáků s pedagogem z partnerské 
školy v německém Darmstadtu. Po tři týdny se budou  
v naší škole společně s našimi žáky teoreticky i prakticky 
vzdělávat v obnovitelných zdrojích elektrické energie  
a kabelových technologiích. 
V době, kdy budete článek číst, už budou žáci zase 
zpět v Německu, ale do uzávěrky tohoto čísla jsme se 
stihli zeptat na jejich první dojmy. Hned druhý den už 
byli plně ponořeni v Energy centru do práce s obnovi-
telným zdroji – seznamovali se pod vedením učitele OV  
p. Mgr. Aleše Poláčka a za pomoci českých žáků s prin-
cipy jednotlivých druhů zdrojů, prováděli měření a vyhod-
nocování dat. Kromě odborných znalostí si naši i němečtí 
žáci prověřili své dovednosti komunikace v cizím jazyce – 
dorozumívali se anglicky. 
Za celou skupinu tlumočíme vyjádření jednoho z žáků, 
Juliana Thomse, který se připravuje pro firmu Deutsche 
Bahn Regio:
„Náš první dojem je velmi pozitivní – přátelské přijetí 
ředitelem školy SŠEE Ing. Oldřichem Životským nava-

12
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KŘÍŽ – ZNAMENÍ NADĚJE – postní aktivita (nejen) pro děti
V naší krajině je vidět mnoho křížů, kapliček a Božích 
muk. Všechny jsou znamením víry našich předků. Mnohdy 
kolem nich jezdíme a chodíme, aniž bychom si jich  
všimli.
Pro letošní postní dobu jsme připravili námět, který by 
nám měl pomoci tyto kříže znovu objevit a zamyslet se 
nad tím, co pro naše předky kříž znamenal a co znamená 
pro nás.

Cíl:
Prožít postní dobu jako čas, v němž prožíváme vděčnost 
za Boží lásku, která se nejvíce projevila na kříži. Objevo-
vat kříže ve svém okolí, pořídit jejich fotografie, pátrat po 
historii jejich vzniku a zamyslet se nad tím, jaký význam 
má kříž pro nás osobně. Nepřecházet kolem křížů ne-
tečně, ale učit se v duchu poděkovat. Nebýt lhostejný ke 
kříži a znovu objevit jeho velký význam.
Co budeme dělat?
1. Každý týden bude na nástěnku s obrysem kříže, 

která je umístěna v kostele přidán obrázek jednoho 
kříže z okolí. Rodiny (děti, mládež, dospělí) mají za 
úkol objevit, kde v obci tento kříž stojí, dále mají k to-

muto kříži během týdne doputovat, u něj se pomodlit, 
případně i vyfotit.

2. Kromě této pravidelné aktivity mají děti a dospělí (pří-
padně celé rodiny) za úkol objevovat kříže ve svém 
okolí (nemusí to být pouze v okolí Telnice). Když nějaký 
zajímavý kříž najdou, vyfotí ho včetně nápisu na něm  
a pošlou na adresu telnice@dieceze.cz.

Pan Vladimír zaslané fotky u křížů vytiskne a obrázek při-
nese do kostela, kde bude umístěn do připraveného ob-
rysu kříže na nástěnce. „Náš kříž“ se tak bude postupně 
během postní doby zaplňovat kříži našich předků. Bude 
to znamením naší sounáležitosti a víry, kterou jsme pře-
vzali od předchozích generací a kterou chceme nést dál. 
Kromě pořízení fotografie bude dobré, když objevovatelé 
křížů rozluští nápisy, zjistí historii kříže (kdo ho postavil 
a proč, v kterém roce) a v neposlední řadě se u kříže 
pomodlí, příp. kolem něj uklidí a vyzdobí ho kytičkou. Ti 
pečliví si mohou zavést sešitek, do něhož si své obrázky  
a poznatky budou vlepovat a zapisovat.

Převzato z webových stránek farnosti  
www.farnosttelnice.cz

zuje na dlouholetou a dobrou spolupráci. Jak ubytování, 
tak kuchyně je vynikající. Už jsme mohli nasbírat první 
dojmy o české kultuře a českém školském systému. 
Pozorovat život na internátě je pro nás velmi napínavé  
a pro mnohé z nás úplně nová zkušenost. Všichni žáci 
a vyučující kladou velký důraz na to, abychom se tu cítili 
dobře. Program, který pro nás škola připravila, obsahuje 
kromě vlastního učebního plánu také kulturní akce, proto 
nic nestojí v cestě příjemnému pobytu, krásným vzpomín-
kám a navázání mnoha nových přátelství. Pohostinnost 
se odráží také v přivítání starostou obce, panem Liborem 
Beránkem, který si pro nás udělal čas a byl nám k dispo-
zici radou i činem.“
V rámci mimoškolních aktivit na žáky čekala hned první 
den po přijetí u starosty obce prohlídka Sokolnic, dále 
např. sportovní odpoledne, turnaje ve fotbale a stolním 
tenisu, návštěvy kulturních památek v Brně, Moravského 
krasu, Mohyly míru, odborné exkurze a také víkend v hos-
titelských rodinách českých žáků. 

O několik týdnů později odjede skupina našich žáků do 
Německa, aby v partnerské škole HEMS v Darmstadtu 
pokračovali ve spolupráci a tentokrát poznávali německý 
způsob přípravy na povolání.  -Jitka Čermáková-
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Udělaly jsme si Radost
Čtvrtek, 8. února 2018. Scházíme se v počtu 22 seniorek 
a tří trochu odrostlejších dětí – jsou přece jarní prázdniny. 
Naše cesta dnes vede do brněnského divadla Radost. 
Hlavní vchod je z ulice Bratislavské, ale my se scházíme 
na ulici Cejl. 
Krátce před devátou hodinou se nás ujímá manažer 
divadla pan Petr Jančařík a vede nás zadním vchodem 

do vestibulu divadla. Po krátkém přivítání už se na nás  
hrnou první informace. Některé Vás jistě budou zajímat – 
tady jsou:
Divadlo působí od roku 1949 jako profesionální divadlo. 
Nejprve se jednalo o divadlo loutkové, ale doba si vyža-
dovala změny, proto slovo „loutkové“ z názvu zmizelo  
a divadlo tedy nese název Radost. A jak prý říká pan ředi-
tel, když Radost, tedy hrají samé komedie. V dnešní době 
rozšířili repertoár od batolat až po starší děti a mládež. 

VElIKONOCE – VElIKONOČNí OBřADy

Čtvrtek – missa chrismatis na Petrově 
účast ministrantů jako obvykle (František, Gábina)

Čtvrtek 29. března 2018
18.00 hodin – farní kostel

Pátek 30. března 2018
9.00 hodin – křížová cesta v parku  
(vede P. Vladimír, ozvučení Pavel), 
15.00 hodin – velkopáteční obřady  
ve farním kostele

Sobota 31. března 2018
20.00 hodin – farní kostel 
vigilie se křtem dospělého

Neděle 1. dubna 2018
7.45 hodin – kaple  
9.00 hodin – farní kostel

Pondělí 2. dubna 2018
9.00 hodin– farní kostel

Zajištění odvozu farníků ze Sokolnice do kostela –  
Pavel, Hanka, Štefan – sraz na parkovišti  
„U Husara“ 30 minut před bohoslužbami

Legenda o modrém krystalu 
Slyšeli jste legendu o modrém krystalu pravdy? 
Svatí v nebi se dívají dolů, na Zemi. Jeden z nich vezme 

modrý krystal pravdy z nebeské báně, roztluče ho na 
kousky a rozhodí ho po Zemi. 

Nastane velký shon. 
Na jednom místě lidé najdou kousíček krystalu a po-

staví tam velkou svatyni. Na druhém založí u kousíčku 
krystalu univerzitu, na třetím kliniku pro nemocné. 
Všude, kde najdou kousek nebeské báně, vznikne mo-
hutná instituce. 

Svatý, který krystal rozbil, se směje. Druzí nebešťané 
ho napomínají: „Tady není nic k smíchu, jde tu o hle-
dání pravdy.“ První se ale směje dál. „Směšné na tom 
je, že všichni, co našli kousíček, si myslí, že mají pravdu  
celou.“

Snažme se v životě hledat spíše to, co lidi spojuje, než 
to, co je rozděluje. 

Z částečného pochopení se rodí nepřátelství a nená-
vist. Bojujeme-li o pravdu částečnou, ničíme jiné hodnoty, 
snad ještě cennější. 

Úryvek z knihy Osudy (P. Siostrzonek, 2018)
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Přizpůsobili se mládežnickým divákům, kteří, jak víme, 
nemají zrovna v lásce povinnou školní četbu, a divadlo 
jim nabízí dramatizaci některých děl, jako je Erbenova 
Kytice nebo Staré pověsti české. 
V roce 1999 si budova divadla zasloužila důkladnou pře-
stavbu a modernizaci. Výsledkem byla nová celková po-
doba budovy, která má připomínat Archu bláznů a kapi-
tánský můstek. Interiér také připomíná loď. Socha múzy 
ve vestibulu byla zhotovena ze stromu ořešáku, který 
rostl na dvoře a musel ustoupit přestavbě. Divadlo dispo-
nuje čtyřmi scénami, z toho jednou venkovní. Zajímavostí 
malé scény je zasunovací hlediště. 
Divadlo Radost je jediné divadlo pro děti a mládež v Jiho-
moravském kraji. Může se pochlubit 92 % návštěvnosti, 
v roce 2017 odehrálo 490 představení na všech scénách 
a ročně uvádí čtyři premiéry.
My jsme si prohlédly všechny scény, jeviště, zákulisí, 
šatny, ba dokonce i dílnu, ve které se šijí kostýmy pro 
loutky a dnes i pro herce. Na závěr jsme ještě navštívily 
muzeum loutek. 
Takže – pokud chcete svým dětem nebo vnoučatům udě-
lat radost, vezměte je do Radosti.         -Jitka Čermáková-

Vernisáž
Toto jsme v plánu neměly. Ale naše aktivní Mirka Mif-
ková vyzkoumala, že její spolužačka Helena Štefanová 
společně se svojí sestřenicí Evou Pilarovou pořádá další 
výstavu fotoobrázků, tentokrát v Brně-Řečkovicích.  Na-
bízela se nám příležitost zúčastnit se vernisáže, tomu se 
nedalo odolat. Zvlášť, když na vernisáži budou přítomné 
obě autorky a přibraly s sebou ještě malíře Vysočiny  

Miroslava Daňhela.  Vernisáž se konala 20. února 2018 
od 17 hodin v zámečku, kde sídlí Úřad městské části 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Moudré bylo rozhodnutí jet ze Sokolnic už v 15.14 hodin, 
abychom tam byly včas. Málem to nevyšlo, protože auto-
bus měl poruchu a než přijel náhradní, uplynulo draho-
cenných dvacet minut. Sokolnická skupina se na místo 
dostala asi v půl páté, právě tak včas, abychom obsadily 
poslední volná místa. Ty, které přijely vlakem, už musely 
stát. Prakticky jsme se sešly až na místě výstavy a v davu 
lidí nebylo možné spočítat, kolik nás aktivních seniorek 
tam bylo.
Vernisáž zahájila paní Helena Štefanová informacemi  
o tom, jak fotoobrázky vznikají a jaký osud je čeká, než 
se dostanou do výstavní síně. Paní Eva Pilarová navázala 
svým pěveckým vystoupením. Dokázala, že i přes svůj 
věk ještě stále perfektně ovládá svůj hlas a jakoby při 
zpěvu omládla o několik desítek let – k tomu stylově vy-
brala písničky ze Semaforu ze 60. let minulého století. 
Do třetice svým druhým uměním – rockovou hudbou – 
přispěl pan Miroslav Daňhel. 
Po tomto kulturním vystoupení jsme si mohly volně pro-
hlédnout všechny obrazy a fotoobrazy. Paní Pilarová se 
specializuje na architekturu, paní Štefanová naopak na 
přírodu, a pan Daňhel dokáže na svých obrázcích zachytit 
opravdu pěkná zákoutí Vysočiny. Prohlídkou  jsme zavr-
šily náš kulturní zážitek.                          -Jitka Čermáková-

15
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Březen
Březen je měsícem zařazeným do období včelařského 

předjaří. Předešlé období bylo poslední teplotní zkouš-
kou, a to nejenom pro včely. Včelstva mají po očistném 
proletu, což jim moc pomohlo. Březen je taky měsícem, 
kdy proběhne odpoledne 20. března  jarní rovnodennost, 
den už je natolik dlouhý, že včelstva už můžou maxi-

málně využívat čas, ke sběru hlavně pylu pro zakladený 
plod. Včelstva už pěkně plodují, ale jenom na takové 
ploše, které jsou schopné obsednout a zahřát. S plodo-
váním samozřejmě stoupá spotřeba zásob a hlavně vody, 
která se samozřejmě odpařuje z krmiva, které dodávají 
včely do buněk k výživě larviček. Larvičky v tomto krmivu 
plavou na dně buňky, a proto je voda pro výživu tak dů-
ležitá. Obvykle včelaři, když není přírodní zdroj vody, toto 

Hasičské Jelito a Ostatky
Jak se již stalo tradicí, i letos se konala akce nazvaná 

Hasičské Jelito. Jedná se o tradiční domácí zabijačku, 
kterou pořádají sokolničtí hasiči. V letošním roce se zabi-
jačka pořádala 20. ledna 2018, 2 týdny před Ostatkovým 
průvodem. 

Období zabíjaček je obvykle v zimních měsících až do 
masopustního úterý. V dřívějších dobách se zabijačky 
konaly výlučně v zimních mrazivých měsících, kdy bylo 
možné velké množství sádla, masa, ale hlavně výrobků  
z vnitřností lépe uchovat. I proto se v tomto období na 
vesnicích odbývalo nejvíce svatebních hostin, při nichž 
vedle ovarů, jitrnic, jelit a pečeného masa nesměly chy-
bět ani na sádle smažené koblížky, šišky a boží milosti.

Ostatky, masopust, fašank …
Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své pod-

statě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je 
podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech 
předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní 
půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je po-
hyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust. Přípravou 
na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazý-
vaný „tučný čtvrtek“ či „tučňák“. Panovalo přesvědčení, 
že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý 
rok při síle.

Hlavní masopustní zábava začínala o „masopustní 
neděli“. Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval 
příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody  
k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se 
často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí pro-
bíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vesnicích 
se konal "mužovský bál", kam neměla přístup svobodná 
chasa; tancovali jen ženatí a vdané. Vyvrcholením maso-
pustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody 
maškar, hrála se masopustní divadelní představení, se-
cvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná 
pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti „maškarádů“, 
jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude po-
hoštěny – něčím k zakousnutí a především pálenkou  
a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bý-
valo však i několik tradičních masek, které se objevovaly 
každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený 
na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala 
tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě 
osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid  
s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík 
se žebříkem, kozel a mnoho dalších.

Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půl-
noci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo  
z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, pro-
tože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde 
zakončili o půlnoci muziku „pochováním basy“ (symbol 
toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci 
pochovávali Basa. Lidé věřili, že pokud budou o maso-
pustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, 
často jako cizinec v zeleném kabátě.

O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány 
písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě 
ještě staršího data. Od středověku mravokárci vystu-
povali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly,  
lidem to však nijak neubíralo na dobré náladě. 

Letošní rok se Hasičského Jelita účastnilo 12 členů 
sboru a dva příznivci. Na Ostatky jsme vyrazili v počtu  
22 masek a 3 členů doprovodu. Veškerý výdělek z obou 
akcí je určen na podporu činnosti sboru a sportovních 
aktivit mládeže.

Souběžně se zabíjačkou 20. ledna 2018 probíhala 
soutěž dětí v uzlování v Těšanech. 

Děti obsadily 3. místo v kategorii mladší žáci a soutě-
žili: Vojta Jedlička, Vojta Černý, Anička Zaťková, Adélka 
Krejzlíková. ■
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Březen a výroční členská schůze
V měsíci březnu přichází do přírody více života. Příroda 

se po nedávných vysokých mrazech pomalu probouzí  
k životu a při procházce naší honitbou lze spatřit první 
byliny, keře a stromy. Začínají se objevovat první mláďata 
zajíců, přilétají skřivani, špačci, holubi, husy nebo sluky, 
probíhá tok bažantů a hnízdí kachny březňačky. Zvěř  
v naší honitbě postupně přestává být závislá na péči na-
šich členů, a především srnčí zvěř přechází na zelenou 
stranu, nicméně stále krmná zařízení navštěvuje, proto 
je nutné stále předkládat menší množství kvalitního ja-
drného krmiva.

I přes mrazivé únorové dny se členové spolku shro-
máždili při příležitosti společné brigády, která proběhla  
v sobotu dne 17. února. Hlavním úkolem společné bri-
gády bylo čištění lesíku u Vladimírova od přebytečných 
porostů, aby nedocházelo k poškozování mladších 
stromků a byl zajištěn dostatečný prostor pro jejich růst. 
Také proto, aby zvěř měla volný průchod a přehled před 
útokem dravců. Ke společné brigádě se dostavili téměř 
všichni členové našeho spolku, díky čemuž byla práce 
hotova ještě před obědem.

S koncem mysliveckého roku, který se datuje na  
31. března, je tradičně spojena i výroční členská schůze. 
V našem mysliveckém spolku proběhla dne 2. března. 
Po úvodním zahájení výroční členské schůze předseda 
spolku přečetl plánovaný program výroční schůze a pro-
vedl se přepočet hlasovacích práv, kdy každý člen spolku 
má po jednom. Jedním z bodů výroční členské schůze 
byla i závěrečná zpráva hospodáře a předsedy našeho 
spolku. Pokusím se alespoň ve zkratce předat to nejdůle-
žitější, co bylo řečeno.

V závěrečné zprávě zohlednili zejména aktivní přístup 
našich členů, kdy se v předešlém roce náš spolek inten-
zivně věnoval výstavbě a opravě mysliveckých zařízení, 
zejména pak posedů, krmných zařízení a kazatelen. Cel-
kový počet odpracovaných brigádnických hodin v našem 
revíru činil po součtu všech 701 hodin, což je asi 87 pra-
covních dní. Významnou součást z nich tvořily nejen ven-
kovní práce v honitbě, ale i vnitřní práce na myslivecké 
chatě našeho spolku. Dále stejně jako v předchozích 
letech i letošní rok byly zjištěny stromy, které jsou napa-
deny kůrovcem. Krmení, které naši členové užívali v krm-
ných zařízeních, pocházelo z našich zásob a dle potřeby 
bylo dokupováno od společnosti Bonagro, a. s. V lovecké 
sezóně se nám podařilo ulovil 7 ks černé zvěře, kde ani 
u jednoho prasete nebyl prokázán africký mor. Toto je po-
zitivní zpráva s ohledem na výskyt afrického moru na vý-
chodě České republiky. Náš myslivecký spolek tento pod-
zim uspořádal celkem dva hony na drobnou zvěř. Celkový 
počet ulovené bažantí zvěře činil 72 ks a zvěře zaječí  
77 ks, což lze považovat za nejvyšší možná čísla ve srov-
nání s okolními spolky. Dále bylo uloveno 9 kun, 11 lišek 
a 1 jezevec, jakožto zvěře škodné. 

-Lukáš Weiss, Myslivecký spolek Na Zlatém potoce-

nahrazují napaječkami, nebo dávají vodu do krmítek. Do 
vody se přidává i špetka soli, jako zdroj minerálů.

Práce včelaře v březnu začíná prohlídkou, kterou je 
možné provádět při teplotách nad 10 stupňů a nejlépe až 
koncem měsíce. Často se u nástavkových včelařů stačí 
podívat přes strůpkovou průhlednou folii, aby viděl sílu 
včelstev na počtu obsednutých rámků, v horším případě 
se vyčistí podmet od mrtvolek, případně se přidá medo-
cukrové těsto. Toto je však dost opotřebující pro samotné 
včely, proto je nutné zvážit, jestli je nechat padnout hlady, 
nebo to zvládnou zpracovat. 

Při prohlídkách se kromě zdravého zakladeného plodu, 
taky kontrolují plesnivé plástve, které se musí odebrat, 
protože jsou zdrojem jedovatých toxinů.

Léčení je jednou z důležitých činností včelařů, nyní če-
káme na výsledky ze zaslaných vzorku měli. U stanovišť 

se zvýšeným počtem roztočů, se bude dělat nátěr plodu 
přípravkem M-1, který prostoupí zavíčkovanými víčky  
a tím zlikviduje roztoče na plodu. Zároveň se bude dělat 
fumigace Varidolem. 

Už jsem vícekrát vzpomínal likvidaci zeleně, potřebnou 
pro chov a obživu včelstev. Teprve na základě připomínek 
reagoval Jihomoravský kraj s novou dotací D3 zaměře-
nou na projektování, výsadbu a údržbu včelařské zeleně. 
Naše organizace sdružuje včelaře tří obcí a nejlépe byli 
připraveni na uplatnění tohoto projektu v Kobylnicích. Pro 
ostatní to budou další úkoly v dalších letech. 

-Václav Hůrka-

Myslivecké sdružení  
a Komise pro životní prostředí pořádá tradiční

14. dubna 2018 sraz 9.00 hodin u sokolovny
Po ukončení akce posezení u táboráku, 

 občerstvení zajištěno
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 ► Hledám ke koupi dům  
   k trvalému bydlení  
   do 30 km od Brna. 

Tel.: 736 123 995

inzerce

 ► Koupíme byt. 
Sokolnice, Újezd 
u Brna nebo Šlapanice. 
Dohoda jistá. 
Tel.: 732 434 910

inzerce

Soused krkavec
Není to nic k chlubení, ale ti, kteří 

mají v hnízdě nějaké to potomstvo 
mi jistě dají za pravdu, že vlastní 
děti, myslím ty už nějak zasažené 
pubertou, využijí každé příležitosti, 
aby nás, svoje životadárce setřely či 
zesměšnily a tím nás náležitě degra-
dovaly. Já tuto potupu zažívám dost 
často a musím se přiznat, že větši-
nou vlastní vinou.

Nemám například rád při manuální 
práci úplné ticho, a tak jako asi ka-
ždý druhý si s sebou do zaměstnání, 
tedy do vinohradu, nosím plně nabitý 
tablet. Ten je každé ráno našlapaný 
staženými pořady Českého rozhlasu 
těch nejširších tematických okruhů. 
Stoupnu tedy na řádek, nůžky do 
ruky, play a už to jede. Komentáře, 
rozhovory, dokumenty, glosy, úvahy, 
reportáže… Mezi to trochu zábavy  
z archivu, četba nebo rozhlasové hry. 
Domů se večer vracím nadnášen 
pocitem z dobře vykonané práce, 
ale také obtěžkán nabytými vědo-
mostmi. A to by tak hrálo, abych se 
rychle než všechno zapomenu, ně-
jakým moudrem neblýskl u večeře. 
No a to je právě ta neuváženost  
z mojí strany. Přestože raf inovaně 
a nenuceně začnu vlastním podá-
ním, jsem okamžitě odhalen a moje 
aktualita se mění na nahrávku na 
smeč „…říkal pan doktor v rádiu?“. 
Nedej Bože vytasit veselou anekdotu 
ala Jára Kohout.

Mohlo by se tedy zdát, že je mi tato 
rozhlasová akademie k ničemu. Ale 
není to tak docela pravda. Je tomu 
pár týdnů, co v Meteoru na Dvojce 
hovořil zoolog Jan Andreska o pozvol-
ném navracení se vzácných a státem 

chráněných krkavců velkých do ně-
kterých lokalit jejich původního vý-
skytu. Pozitivních zpráv z našich lesů, 

vod a strání je jako šafránu, z polí vů-
bec žádné, tak jsem naslouchal ně-
jak pozorněji. Nejdříve se v reportáži 
probírala ne příliš lichotivá pověst 
tohoto ptačího šamana, kterému se 
ve středověku říkalo „koba“. Býval 
nejčastěji spatřován v okolí popra-
višť nebo u bitevních polí. Rovněž mě 
zaujala tvrzení, že se nesporně jedná 
o nejinteligentnějšího ptáka na světě 
s mimořádnou pamětí a dokonce 
smyslem pro humor. Bez dechu jsem 
ale už poslouchal podrobnější popis 
krkavce, kterého jsem z dřívějška  
v podstatě znal jen jako ptačí podobu 
Rumburaka. Jeho projev ve volné 
přírodě, tak jak ho popisoval ing. 
Andreska, mi totiž nebyl neznámý  
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Mateřská škola v Sokolnicích byla postavena v roce 1979. Je umístěna uprostřed obce. Jsou zde čtyři třídy (jejich 
názvy najdete v tajence). V roce 2008 byla jedna ze tříd zrekonstruována a další čtvrtá třída zcela nově přistavěna, 
v roce 2009 byly zrekonstruovány zbylé dvě třídy. Kapacita mateřské školy je 100 dětí. 
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◄ KřížOVKA
Mateřská škola v Sokolnicích  
byla postavena v roce 1979.  
Je umístěna uprostřed obce.  
Jsou zde čtyři třídy (jejich názvy 
najdete v tajence). 
V roce 2008 byla jedna ze tříd 
zrekonstruována a další čtvrtá třída 
zcela nově přistavěna,  
v roce 2009 byly zrekonstruovány 
zbylé dvě třídy.  
Kapacita mateřské školy je 100 dětí.
Správné znění křížovky  
z minulého čísla – VÍCEÚČELOVÉ 
ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ. 

a postupně jsem si uvědomoval, že velmi hlasité krrr, ni-
koliv kráá, které známe od havranů, slyšívám navečer ze 
sokolnické obory nebo jako zvukovou kulisu občasného 
přeletu páru poměrně velkých černých ptáků velikosti 
husy nad sokolnickým vinohradem. 

Neodolal jsem, vzal telefon a zavolal na správu Lesního 
školního podniku ve Křtinách, jež oboru sokolnického 
zámku spravuje a kde by mohli o případném výskytu kr-
kavců v našem kraji něco vědět. A věděli. Respektive pan 
Šmoldas z Kolbylnic, na kterého jsem dostal telefonní 
číslo. Ten je jako správce téměř denně v oboře a ví o ka-
ždé sýkorce, strace i kalousovi. Přítomnost krkavců mu 
tedy nemohla jako správnému lesákovi uniknout.

Ano, krkavec velký, latinsky Corvus corax, pták z če-
ledi krkavcovití, kterého několik generací, v průběhu  
19. a 20. století, díky cílené likvidaci, nemělo možnost na 
území našeho státu vůbec zahlédnout, se vrátil. V naší 
oboře podle pana Šmoldase sice nehnízdí, ale díky občasné příležitosti ohlo-
dávat uhynulé kusy zvěře se sem vrací. Já osobně jsem je viděl přilétat nebo 
odlétat směrem k Újezdu nebo Žatčanům. Ať už ale hnízdí kdekoliv, věřím, že 
se jim bude v našem kraji dařit a budeme se vídat stále častěji, když už se 
teď, díky Českému rozhlasu, tak dobře známe. -Richard Janoušek-

Březnové pranostiky
Český název měsíce března pochází  
z rašení bříz a začátku březosti zvířat. 
Jaké lidové pranostiky vytvořili naši 
předci na základě dlouhodobého po-
zorování přírody? 

Březen – za kamna vlezem.  
Duben – ještě tam budem.

Březnové slunce má krátké ruce  
a dlouhý kabát.

Jestli březen kožich stáhl,  
duben rád by po něm sáhl.

Březen bez vody –  
duben bez trávy.

Kolik březnových mlh,  
tolik lijavců v roce.

Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
V zelené-li roucho březen se obleče, 
neúrodu za sebou přivleče.

Dlouho-li březen sněhu hovívá, 
na obilí úrodný rok bývá.

Na Zelený čtvrtek hrách zasívej,  
na Velký pátek zemí nehýbej,  
na Bílou sobotu štěpy zasazuj. ■
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Periodický tisk územního samosprávného celku  
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice,  
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Je vydáván desetkrát ročně. Místo vydávání Sokolnice. 
Nemá žádné regionální mutace. 
Náklad 900 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. 
Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.
Evidenční číslo tisku  
přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání Sokolnického zpravodaje č. 3 
je 23. 3. 2018. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 4 je 12. 4. 2018.

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, příspěvková organizace, Šmahova 364/110, 
Brno-Slatina, telefon: 548 211 313

Komise pro mládež a sport při radě obce 
Sokolnice pořádá 

v sobotu 2. června 2018

Odjezd v 8.00 hodin od školy

Předpokládaný odjezd ze ZOO Lešná  
je v 15.00 hodin

Cestovné – mládež zdarma, dospělí 150 Kč

Přihlášky s úhradou cestovného přijímá 
p. Jitka Králová, Brněnská 105, Sokolnice 
v pondělí 26. 3. 2018 a v úterý 27. 3. 2018 
vždy od 18.00 hodin do 19.00 hodin

Bližší informace na  
telefonním čísle 775 194 770 a 776 438 338

VElIKONOČNí HRKÁNí  
V SOKOlNICíCH

Srazy jsou:
Zelený čtvrtek 29. března 2018  

v 17.00 hodin 
Velký pátek 30. března 2018  

v 7.00, 12.00, 17.00 hodin
Bílá sobota 31. března 2018  

v 7.00, 12.00 hodin

ul. Masarykova č. 493
Všichni jste srdečně zváni!


