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Zprávy z Rady
●  Pověřenec  GDPR. Obec obdržela nabídku od DSO 
Šlapanicko na bezplatné zřízení pověřence pro ochranu 
osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu  
a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů.
RO schválila předložený text a uzavření smlouvy o zřízení 
pověřence pro ochranu osobních údajů mezi obcí a DSO 
Šlapanicko, která se týká nejen obce, ale také obcí zřizo-
vaných organizací (základní a mateřská škola). 
●  Rozvoj místního hřbitova. Rada obce dne 19. dubna 
2018 souhlasila s vypracováním studie rozvoje místního 
hřbitova. Z jednání s architekty vyplývá, že by si obec měla 
nejprve nadefinovat, co by se mělo na hřbitov doplnit a co 
vše by měla studie řešit. Kompoziční řešení prostoru je 
nutné přizpůsobit stavbám, jako je např. smuteční síň, 
kolumbárium, rozptylová loučka apod. Rada po diskusi 
rozhodla, že se na hřbitově nebude zřizovat smuteční síň 
ani hřbitovní kaple, ani vsypová či rozptylová loučka. 
Zpracovatelé studie budou požádáni o cenovou nabídku 
při požadavku na vyřešení zejména těchto věcí:
• Oprava čelního oplocení hřbitova
• Další vymezení prostoru pro dvojhroby
• Další vymezení prostoru pro jednohroby
• Další vymezení prostoru pro urnové hroby
• Zřízení kolumbária v malém rozsahu  

(cca devět míst)
• Vymezení prostoru pro rozšíření kolumbária  

(v případě většího zájmu)
• Doplnění zeleně (např. živé ploty)
• Doplnění mobiliáře  

(odpadkové koše, stojany na kola, lavičky…)
• Návrhy budou posuzovány zejména podle ceny  

a referencí jednotlivých uchazečů. 
●  Konkurz  na  ředitele  základní  školy. Paní Butalová 
skončí jako současná ředitelka Základní školy Sokolnice 
dne 31. července 2018. Na novou ředitelku / ředitele byl 
vyhlášen konkurs podle zákona. Konkurzní komise dopo-
ručila jmenovat novým ředitelem pana Tomáše Strušku. 
Rada obce Sokolnice 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 ustano-
vením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
jmenovala pana Mgr. Tomáše Strušku na pracovní místo 
ředitele příspěvkové organizace Základní škola Sokol-
nice, IČO: 7049 9977 s účinností od 1. srpna 2018.
určila plat a jeho složky panu Mgr. Tomáši Struškovi,  
řediteli příspěvkové organizace Základní školy Sokolnice, 
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a na-
řízením vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění, samo-
statným platovým výměrem.
schválila podání žádosti o zápis změny v údajích vede-
ných v rejstříku škol a školských zařízení pro základní 
školu a školní družinu, jejíž činnost vykonává příspěv-

ková organizace Základní škola Sokolnice, která se týká 
zápisu nového ředitele příspěvkové organizace pana  
Mgr. Tomáše Strušky.
pověřila ředitelku příspěvkové organizace Základní škola 
Sokolnice k podání výše uvedené žádosti MŠMT ČR. 
●  Venkovní  digitální  úřední  deska. Rada 19. dubna 
2018 schválila pořízení volně stojící elektronické úřední 
desky, která bude instalována před budovou obecního 
úřadu. Při projednávání její instalace došlo k upřesnění 
některých prvků, a proto se radě předkládá návrh k no-
vému schválení. 
RO odsouhlasila nákup a instalaci elektronické digitální 
úřední desky typ: FLOW 32, volně stojící, dle předložené 
cenovém nabídky.
●  Smlouva s RTS. Obec připravuje výběrové řízení na 
stavbu autobusových zastávek. Organizaci by zajišťovala 
společnost RTS a.s.
RO schválila předložený text a uzavření Příkazní smlouvy 
č. 5308/2018 mezi obcí a společností RTS a.s. 
●  Žádost CERCE s.r.o. – přípojka. Obec obdržela žá-
dost společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., Praha, zastoupená společností CERCE s.r.o., Ja-
kubská 2, Brno, o vyjádření ke stavbě telekomunikační 
přípojky s názvem: „RVDSL1829_M_B_SOCE1944-
-SOCE1HR_MET“. Jedná se o výstavbu nových rozva-
děčů na křižovatce ulic Moravská a Podešvova a jejich 
napojení na stávající vedení CETIN a EON (na sloup  
v ulici Podešvova). Stavbou budou dotčeny pozemky 
obce p. č. 280, 247 a 281/1. 
Rada je nucena konstatovat, že žádost s přílohou nevy-
chází z aktuální situace, neboť na ulici Podešvova již není 
žádný sloup distribuční sítě NN. Vzhledem k tomu, že 
výstavba nových rozvaděčů je naplánována v křižovatce 
ulic Moravská a Podešvova (a z žádosti není zřejmá jejich 
velikost), je třeba doplnit žádost s nakresleným rozhledo-
vým trojúhelníkem a schválením Policie ČR. Kromě toho 
žadatel upřesní, na základě čeho vznikne investorovi 
právo stavět na obecních pozemcích – zda na základě 
smlouvy podle § 1240 nového občanského zákoníku, 
nebo podle § 86 a § 110 stavebního zákona, nebo na 
základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene. Současně s aktualizovanou žádostí doplní  
i návrh této smlouvy (u věcného břemene včetně výpočtu 
ceny za věcné břemeno).  
RO přerušila projednávání žádosti společnosti CERCE 
s.r.o. 
●  Oznámení  o  provozování  zdroje  znečisťujícího 
ovzduší. Obec obdržela oznámení společnosti SILVA CZ 
s.r.o., že od 22. května 2018 bude v areálu firmy Autodo-
prava Matějka provozovat mobilní linku na drcení dřeva. 
Společnost SILVA CZ s.r.o. je držitelem povolení k provozu 
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší – mobilní drtič 
dřeva typ HAMMEL VB850 DK, č.j. JMK 3883/2015. 
Předpokládaná celková roční doba provozu: 
cca 500 hodin.
Předpokládané celkové množství zpracovaného  
materiálu: cca 12 000 tun.
RO vzala na vědomí, že od 22. května 2018 bude  
v areálu firmy Autodoprava Matějka provozována mobilní 
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linka na drcení dřeva a s tímto záměrem kategoricky  
nesouhlasí.
RO ukládá komisi životního prostředí průběžně sledovat 
provoz mobilní linky na drcení dřeva v areálu AD Matějka 
a v případě zjištění jakýchkoliv závad neprodleně infor-
movat RŽP MěÚ Šlapanice a starostu obce. RO uložila 
místostarostovi do 06.06.2018 informovat MěÚ Šlapa-
nice o provozování mobilní linky na drcení dřeva v obci 
Sokolnice a požádat OŽP MěÚ Šlapanice o provádění 
periodických kontrol dodržování podmínek, stanovených 
pro provoz této mobilní drticí linky.
●  JMK – smlouva o VB na přípojku na hřbitov. Obec 
Sokolnice obdržela od JMK návrh smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene na stavbu vodovodní 
přípojky na místní hřbitov.
RO schválila text a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene mezi obcí a JMK na stavbu 
vodovodní přípojky na místní hřbitov.
●  TJ Sokol – žádost Saňař Cup 2018. Obec Sokolnice 
obdržela od Tělocvičné jednoty Sokol Sokolnice žádost  
o povolení pořádání Futsalového turnaje Saňař Cup 
2018 v termínu od 5. července 2018 
do 8. července 2018 s následujícím 
programem: 
čtvrtek  5. 7. 2018 
 10.30–2.00 hodin 
 Mistrovství Sokolnic, 
 diskotéka (DJ Boris)
pátek  6. 7. 2018  
 9.30–22.00 hodin 
 Základní skupiny, 
 Veterán Cup, Kinder cup 
sobota  7. 7. 2018  
 11.00–2.00 hodin 
 Základní skupiny, 
 koncert kapel Turbo a Kern 
neděle  8. 7. 2018  
 10.00–22.00 hodin 
 Hlavní play off, 
 ukončení turnaje
RO schválila pořádání tradičního 
Saňař Cupu v termínu 5. července 
2018–8. července 2018 dle žádosti 
za předpokladu, že organizátoři za-
jistí řádnou pořadatelskou službu 
nejen v místě konání, ale i v bezpro-
středním okolí. Úspěšnost této po-
řadatelské služby může mít vliv na 
případné další povolení či nepovolení 
veřejné akce.
●  MPS GRADIOR – žádost o vyjá-
dření obce. Obec Sokolnice obdržela 
dne 21. května 2018 od společnosti 
MPS GRADIOR s.r.o. žádost o vyjád-
ření k zamýšlené přestavbě areálu 
bývalé cihelny v ceně přibližně půl 
miliardy korun. Areál má rozlohu 
15.200 m2. Záměrem investora je 
vybudovat v areálu výrobní halu  

a potřebné zázemí pro výrobu svých produktů zaměře-
ných na: 
• ocelové konstrukce z válcovaných  

a svařených profilů, 
• zámečnické výrobky, příruby, potrubí, oblouky,  

redukce, tvarovky apod., 
• závěsy pro potrubí, 
• nádrže, zásobníky i tlakové.
Přestože projektová dokumentace váží několik kilo-
gramů, nepodařilo se v ní dohledat řešení možných 
negativních dopadů na život v obci. Jedná se zejména: 
nárůst dopravy v obci a především v ulici U Cihelny, ná-
růst hluku v této lokalitě (jak z provozu vlastního zařízení, 
tak i nárůstem dopravy do areálu), investor předpokládá 
dopravu materiálu kamiony, konstrukce vozovky v ulici  
U Cihelny není na takový provoz stavěná, součástí pro-
vozu bude i velká lakovna, ze které se předpokládá 
výměna vzduchu v množství 22.000 m3 za hodinu, od-
větrání ze svařování v množství 11.000 m3 za hodinu, 
odvětrání zplodin v zóně vjezdu kamionů v množství  
2 × 16.000 m3 za hodinu apod. 

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Sokolnice

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 5 329,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
68,51 MWh

Úspory vody *
310,03 m3

Úspory ropy **
3 710,11 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 64,72 t

Úsporu primárních
surovin
2,74 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 14,45 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
4 161 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
54 560 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.
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Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v červenci a srpnu. Uzávěrka Sokolnického zpravodaje je 

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

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Če
rv

en
ec

  2
01

8

5 Čtvrtek TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice

27. ročník SAŇAŘ CUP – 
Mistrovství Sokolnic

Futsal aréna  
u rybníka říj. 30

5 Čtvrtek TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice

27. ročník SAŇAŘ CUP – 
Letní noc DJ Boris

Futsal aréna  
u rybníka 21.00 hodin

6 Pátek TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice

27. ročník SAŇAŘ CUP –
Základní skupina

Futsal aréna  
u rybníka 9.30 hodin

6 Pátek TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice

27. ročník SAŇAŘ CUP –  
Kinder cup Souboj nadějí 
r. 2009–2010

Futsal aréna  
u rybníka 13.30 hodin

6 Pátek TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice

27. ročník SAŇAŘ CUP – 
Veterán cup hráčů 40+

Futsal aréna  
u rybníka 18.00 hodin

7 Sobota TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice

27. ročník SAŇAŘ CUP – 
Základní skupiny

Futsal aréna  
u rybníka 11.00 hodin

7 Sobota TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice

27. ročník SAŇAŘ CUP – 
Rockový večer (hudební 
skupiny Turbo a Kern)

Futsal aréna  
u rybníka 20.00 hodin

8 Neděle TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice

27. ročník SAŇAŘ CUP – 
Play off napínavé 
vyřazovací souboje   
o vítěze 27. ročníku

Futsal aréna  
u rybníka 10.00 hodin 17.00 hodin

16 Pondělí

Rodinné Centrum 
Sokolnice

Příměstský tábor: 
Kouzelný les Domov pro seniory 8.00 hodin 16.00 hodin

17 Úterý

18 Středa

19 Čtvrtek

20 Pátek

Sr
pe

n 
20

18

6 Pondělí

Rodinné Centrum 
Sokolnice

Příměstský tábor: 
Zvířata na kontinentech Domov pro seniory 8.00 hodin 16.00 hodin

7 Úterý

8 Středa

9 Čtvrtek

10 Pátek

RO přerušila projednávání žádosti společnosti MPS GRA-
DIOR s.r.o. o vyjádření k zamýšlené přestavbě areálu bý-
valé cihelny v obci Sokolnice a uložila komisi životního 
prostředí do 19. června 2018 prostudovat celou doku-
mentaci, vytipovat všechny možné negativní vlivy na život 
v obci a tento soupis předat radě obce.
●  CN – projekt rekonstrukce objektu na ulici Zámec- 
ká. Obec Sokolnice obdržela od pana Zelinky vyžádanou 
cenovou nabídku na vypracování projektové dokumen-
tace na rekonstrukci objektu na ulici Zámecká.
RO odsouhlasila objednání projektové dokumentace na 
rekonstrukci objektu na ulici Zámecká u pana Petra Ze-
linky dle předložené cenové nabídky.

●  Sloupky do kasáren. Obec v minulém roce urovnala 
část terénu v bývalých kasárnách a tento prostor byl za-
travněn. Jsou zde umístěny dvě branky, aby zde mohla 
mládež hrávat kopanou. Byl vznesen návrh, aby prostor 
byl doplněn i několika sloupky, na které by se umístila 
stará síť z oranžového hřiště, aby míče nelétaly „po ce-
lých kasárnách“. 
RO schválila objednat 12 ks rovných sloupků ZN plus 
komaxit 5000/76/3,0 u společnosti TRIDIF s.r.o. plus 
dopravu.
RO souhlasí, aby dodávku ostatního materiálu a po-
třebné práce zajistil a uhradil pan Luboš Král do konce 
roku 2018. -OÚ-
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Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace
Sr

pe
n 

20
18

16 Pondělí

Rodinné Centrum 
Sokolnice

Příměstský tábor: 
Hledání kamene mudrců Domov pro seniory 8.00 hodin 16.00 hodin

17 Úterý

18 Středa

19 Čtvrtek

20 Pátek

25 Sobota TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice

Saň Day Fest – 
ABBADON, BANJO 
BAND IVANA MLÁDKA, 
ZAKÁZANÝ OVOCE, 
KRUCIPÜSK, 
MORČATA NA ÚTĚKU  

Futsal aréna  
u rybníka 16.00 hodin

Bezpečné prázdniny
Zde naleznete řadu preventivních rad, které je dobré mít 
na zřetel při Vašich cestách:
Před odjezdem na dovolenou

 ¾ Nesdělujte před cizími lidmi, že odjíždíte na dovole-
nou ani prostřednictvím sociálních sítí

 ¾ Uschovejte cenné věci na bezpečném místě
 ¾ Při odchodu z domu zkontrolujte, zda máte zabezpe-

čena všechna okna a dveře
 ¾ Nezatemňujte okna. Můžete využít různých elek-

tronických zařízení s načasováním zapnutí světla, 
aby byl vytvořen dojem, že v domě či bytě je někdo 
přítomen

 ¾ Pro případ vloupání pořiďte fotodokumentaci cen-
ných věcí. Poznamenejte si výrobní čísla elektrických 
přístrojů

 ¾ Poproste souseda, zda by Vám pravidelně vybíral 
poštovní schránku.

Příprava na cesty
 ¾ Pokud jedete vozidlem, zkontrolujte technický stav 

vozidla. Zkontrolujte povinnou výbavu a lékárničku. 
Připravte si všechny potřebné doklady

 ¾ Je dobré si předem naplánovat trasu a místa 
k odpočinku

 ¾ Při jízdě po dálnici si zkontrolujte, které úseky jsou 
zpoplatněné, a pořiďte si dálniční známku

 ¾ Při jízdě do zahraničí si zjistěte pravidla silničního 
provozu dané země, přes kterou povede Vaše cesta 
a kde se budete zdržovat. Zejména rychlostní limity a 
potřebné doklady

 ¾ Cestovní pojištění je velkou výhodou, pokud byste 
museli řešit nenadálé komplikace

 ¾  Zjistěte si čísla konzulátů, telefonická čísla pro pří-
pad lékařského ošetření nebo v případě dopravní 
nehody 

 ¾ Na cesty se vydávejte vždy odpočatí.
Kempování

 ¾ Omezte počet cenných věcí na minimum, které si  
s sebou berete

 ¾ Nenechávejte v chatce, karavanu nebo ve stanu 
žádné cenné věci, doklady a platební karty

 ¾ Pokud to jde, využijte na úschovu cenností bezpeč-
nostní schránky nebo trezor

 ¾ Chatku, stan či karavan před odchodem zabezpečte
 ¾ Pamatujte, že ani vozidlo není bezpečný úkryt pro 

Vaše věci. Pouze tím zvýšíte riziko vloupání.
Návštěva koupaliště

 ¾ Pozor na neznalost vodní plochy, hrozí nebezpečí 
úrazů při skoku do vody

 ¾ Pokud je to možné, choďte na koupaliště alespoň ve 
dvou. Děti by neměly chodit vůbec samy

 ¾ Cenné věci a šperky si sebou neberte
 ¾ Vezměte si s sebou jen tolik peněz, kolik předpoklá-

dáte, že budete potřebovat
 ¾ Nenechávejte volně odložené osobní věci ani na 

krátkou dobu bez dozoru
 ¾ Batoh či taška na dece jsou velkým lákadlem
 ¾ Využijte úschoven a skříněk, do kterých uložíte své 

cennosti a věci
 ¾ Nenechávejte své děti bez dozoru
 ¾ Pamatujte, že alkohol vás při plavání neposílí 

– naopak!
 ¾ Pamatujte, že „AUTO NENÍ TREZOR“.

Dovolenou plnou příjemným zážitků a dobrého počasí 
přejí policisté.  -nprap. Bc. Alena Peterková-

Nádraží
Milé čtenářky, milí čtenáři, v tomto čísle Vám přinášíme 
pokračování záznamů z kroniky o tom, jak se stavěla že-
leznice do Sokolnic. Tato část se dotýká výstavby nádraží 
a nádražní budovy. 

„Dnešní staniční budova je obklopena množstvím 
domů, ale nebylo tak při stavbě dráhy. Nádraží stálo 
úplně o samotě a jeho položení není pro Sokolnice příliš 
příhodné. Jak již je zmíněno v předešlém odstavci, pro 
samé nadjezdy a podjezdy západním směrem od sokol-
nického nádraží, muselo se hledati místo příhodnější  
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a rovnější pro stavbu rozlehlejší budovy a rozvětvení ko-
lejí. Nádražní budovy na dráze Brno – Přerov jsou stavěny 
dle stejných stavebních plánů. Stejnou budovu jako So-
kolnice, mají také Chrlice, Křenovice, Ivanovice na Hané 
atd. Je na nich rozličné jen malé přizpůsobení příchodu  
k trati a odchodu obecenstva. Přízemí všech budov slouží 

skoro výhradně pro provoz; jsou tu kanceláře, čekárny  
a místnosti pro službu zaměstnanců. V prvním poschodí 
jsou byty úředníků a zaměstnanců. V naší budově je 
pouze čekárna třetí třídy. Čekárna druhé třídy je tu pouze 
dle jména, neboť po mnoho let se jí užívá jako skladiště 
různého materiálu. Kdysi byla na našem nádraží i restau-
race, ale nevyplácela se, a proto byla zrušena. Byla v če-
kárně třetí třídy a se stoupající frekvencí osobní dopravy 
nebylo tam jistě mnoho místa. A pak Horákův hostinec 
u samého nádraží mohl poskytnouti občerstvení všem, 
kdož si ho přáli. – Na druhé straně kolejí je skladiště pro 
nákladní dopravu.

Při prvním rozměřování tratě v katastru sokolnickém  
v roce 1867 bylo původně a jen zatímně projektováno, že 
trať povede malý kousek jižně pod sokolnickým zámkem 
a tam někde mělo býti i nádraží. Ale od tohoto projektu se 
velmi brzy upustilo jako těžko proveditelného. K Újezdu 
by bylo potřebí buď dlouhé zatáčky nebo dlouhého  
a dosti hlubokého zářezu, který není dráze nikde vítaný  
v zimě při sněhových závějích, jednak obce Telnice, Mě-
nín, Otmarov a jiné měly by na nádraží ještě o kus dále 
a ani tehdejší majitel velkostatku hrabě Mitrovský si 
nepřál, aby dráha řezala jeho pozemky a šla tak blízko 
bažantnice. Občanům sokolnickým byl by jistě vyhovoval 
návrh původní, ale zvítězily zájmy jiné, jichž bylo více.

Jednalo se nyní o pojmenování nádraží, které se změ-
něným projektem octlo na katastru obce telnické. Hrabě 
Vladimír Mitrovský svolal do zámku všechny starosty okol-
ních obcí, pohostil je a na konec pronesl přání, aby se 
nádraží jmenovalo Sokolnice. Všichni souhlasili a za své 
obce podepsali listinu, že nádraží se má na věčné časy 
jmenovat Sokolnice a k podpisům přidali i razítka svých 
obcí. Tato listina je podnes zachována v ministerstvu do-
pravy. Postavená nádražní budovala dostala jméno So-
kolnice a nese je z různých důvodů podnes.“

Z ústních pramenů jsme se dozvěděly, že hrabě Mitrov-
ský měl vykoupit pozemky pod nádražím, aby nebyly spory  
o název, a aby obyvatelé budovy byli občany Sokolnic.

Do jaké míry je toto tvrzení pravdivé, nemůžeme dolo-
žit, ani nevíme, zda lidé, kteří v nádražních bytech bydleli, 
byli skutečně občany sokolnickými. Ale je to minulost, 
kterou stejně nemůžeme změnit, a věřme, ať už byli ob-
čany sokolnickými nebo telnickými, že se jim tam bydlelo 
dobře.                             -Mirka Mifková, Jitka Čermáková-

Okénko do Mateřské školy
●  V měsíci květnu jsme dostali pozvání ze základní školy 
k návštěvě výstavy zvířátek, která nakonec z důvodu deš-
tivého počasí proběhla v aule a na chodbě místní ZŠ. I tak 
si naše školkové děti měly možnost prohlédnout spoustu 
domácích mazlíčků. Nejpočetnějším zástupcem zvířecích 
kamarádů byli pejsci různých plemen, barev i vzrůstu.
●  Nejen děti mívají na své školkové období vzpomínku 
ve formě fotografie z MŠ, nýbrž i její zaměstnanci. Ten-
tokrát jsme se sešly téměř všechny – paní učitelky, tety 

uklízečky i kuchařky – ve zvláště přistaveném mimořád-
ném vlaku, který nás bez nehody veze na konečnou sta-
nici školního roku 2017/2018 a bude na nás zcela jistě 
čekat, aby nás šťastně odvezl do dalšího školního roku 
2018/2019
●  Svátek všech maminek jsme s dětmi i jejich mamin-
kami oslavili opět trošku netradičně. V jednom příjemném 
slunečním odpoledni tentokrát děti společně s učitelkami 
podnikly výpravu, během níž zanechávaly maminkám po 
cestě barevné značky. Statečné maminky, babičky, tety  
(i tatínci) své děti nakonec úspěšně vypátrali a odměnou 
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jim byly s láskou připravené a přednesené básničky, za-
zpívané písničky i vyrobená přáníčka. Poté jsme si všichni 
užili počasí i příjemné atmosféry při pikniku s mamin-
kami, které měly pro své ratolesti přichystané deky  
s košíky a taškami plnými dobrot. K tomuto pohodovému 
odpoledni jsme využili příjemného prostředí bývalých vo-
jenských kasáren a nynější rekreační zóny Předky.
●  Jednoho středečního rána jsme se se všemi našimi 
dětmi vydali na celodenní školní výlet do zámku Milo-
tice. Zámek samotný i jeho interiér a exteriér byl skvost-
ným zážitkem, který umocnila kostýmovaná prohlídka 
zámku. V mžiku se ze všech děvčátek staly dvorní dámy, 
princezny či komtesy a z chlapců neohrožení urození pá-
nové s kordy. Dokonce i paní učitelky se na nějakou dobu 
staly kněžnami či baronkami. Krásné kostýmy, které 
nás všechny proměnily na šlechtičny a šlechtice, jsme 
si dostatečně užili při poutavé prohlídce, během níž se 
nám věnovala samotná hraběnka a učila nás, společně  
s přítomným baronem, dvorské etiketě, tanci princezen  
i šermířskému souboji. Poté jsme si prohlédli kvetoucí zá-
mecký park, kde nás provázeli pestrobarevní pávi a také 
jsme navštívili výstavu dravých ptáků v zámecké jízdárně. 
Dětem se velmi líbil Výr velký, kterého měly možnost si 
pohladit, ale také je zaujala roční orlice Hanička. Ta jim 

předvedla, jak umí létat ve volném prostoru na zavolání 
svého chovatele. Děti se z výletu vrátily plny zážitků i dob-
rot, kterými je dostatečně vybavily jejich maminky.
●  Mezinárodní den dětí jsme oslavili pěším výletem po 
Sokolnicích. Některé děti navštívily sokolnickou oboru  
a zámecký park, jiné se vydaly směrem k potoku a se-
tkaly se tam se cvičenými pejsky Coffi a Fidem, které paní 
učitelka ze třídy Kuřátka Gábina Janíková cvičí pro canis-
terapii určenou nemocným a postiženým dětem či dospě-
lým. Veselé slunečné dopoledne jsme všichni zakončili 
osvěžující zmrzlinou.
●  S poučným vyprávěním pro předškoláky o mytí rukou 
a důležitosti hygieny k nám jednoho červnového dopo-
ledne zavítala paní Petra Matušková. Poznatky i zážitky  
z tohoto vyprávění a názorného předvádění pak předško-
láci rádi vyprávěli také mladším kamarádům.
●  Protože nadchází čas loučení s našimi předškoláky, 
čeká je v mateřské škole ještě slavnostní pasování, na 
němž s nimi budou nejen rodinní příslušníci, ale také 
všichni mladší kamarádi ze školky. Též je čeká odvážné 
nocování ve školce, kdy si nad ohněm opečeme výborné 
špekáčky, na školní zahradu za námi přijedou místní dob-
rovolní hasiči, kteří již několikátým rokem vždy připraví 
pro odvážné předškoláky zábavný program a poté bude 
možná následovat malé noční překvapení zakončené 
přespáním ve spacáku. Určitě budeme všichni unavení, 
ale zároveň spokojení, že se nám přespávání letos zase 
vydařilo.  ■
Jaro, léto, podzim, zima, ve školce nám bylo prima,
povídaly hodiny, že už budou prázdniny.

Školáky tu tlačí bota, pospíchají do života,
už jen krůček pavoučí, než se s námi rozloučí.

Došli právě na rozcestí, přejeme jim hodně štěstí,
na té cestě životem, nezůstaňte za plotem.

Zápis do mateřské školy v Sokolnicích
Ve dnech 9., 11. a 14. května 2018 probíhal zápis do 
naší MŠ pro školní rok 2018/2019. V letošním roce jsme 
poprvé využili elektronické rezervace termínu schůzky, 
na níž rodiče podávali Žádost o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání jejich dítěte do naší mateřské školy. Časový 
interval rezervace jsme zvolili desetiminutový, aby vznikl 
čas na klidné předání všech potřebných informací. Dá 
se předpokládat, že tento způsob přispěl ke komfortněj-
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Den pro zdraví
V pátek 11. května jsme uspořádali celoškolní projektový 
den s názvem Den pro zdraví. Žáci se sice neučili běž-
nou formou, ale i přesto v tento den odešli ze školy se 
spoustou nových vědomostí a dovedností. A že byl pro-
gram opravdu pestrý. První stupeň absolvoval pohybové 
aktivity, judo, hasiče, včelařství, 1. pomoc, kadeřnictví, 
zdravé chodidlo, zdravé držení těla, cvičení jógy a před-
nášku o Novém Zélandu. Pro druhý stupeň byly připra-
veny programy o Africe, IN BODY, sebeobrana, 1.pomoc, 
kadeřnictví, koutek pro dívky, cvičení bodybalance, step 
aerobic a bosu, nechybělo judo a Nový Zéland. Věříme, že 
u dětí měl první ročník dne plného zdraví prospěšných ak-
tivit úspěch, proto na něj budeme rádi za rok navazovat.
Obrovské díky patří všem lektorům, kteří nám svojí účastí 
pomohli náš první projektový den zrealizovat. Ve svém 
volném čase a bez požadavku na jakoukoliv finanční od-
měnu připravili opravdu zajímavé a přínosné programy.

-Zuzana Žilková-
…a co na to děti?

Den pro zdraví byl super. První hodinu jsme měli ka-
deřnici, která nám vysvětlovala, jak se správně starat  
o vlasy a jak si je umývat. Druhou hodinu jsme měli pro-
gram zdravé chodidlo. Byly tam různé korálky a kolíčky po 
kterých jsme chodili. Třetí hodinu byla první pomoc. Tam 
jsem si zkoušela omotávat obvazem ruku kamarádky. 
Čtvrtou hodinu bylo cvičení, kde jsme skákali v pytli  
a běhali. Den jsem si užila.                      -H. Nováková, 4.A-

V pátek se v naší škole konal den pro zdraví. Byli tady 
např. hasiči, kadeřnice, zdravé chodidlo a první pomoc. 
Mě nejvíce bavilo kadeřnictví, protože díky tomuto pro-
gramu už vím, jak se mám správně starat o svoje vlasy. 
A zdravé chodidlo bylo také fajn. Tam jsem se dozvěděla, 
že budu muset nosit ortopedické vložky. Tenhle den byl 
skvělý, protože díky němu vím, jak se mám správně sta-
rat o svoje tělo.                                        -V. Průdková, 4.A-

V pátek 11. května byl den pro zdraví. Byl moc pěkný! 
Byly tam čtyři disciplíny. Hasiči, první pomoc, cvičení  
a zdravé chodidlo. Nejvíc se mi líbilo zdravé chodidlo. 
Barvili jsme si tam chodidlo a pak jsme si ho obtiskli na 
papír a tím jsme zjistili, jestli je zdravé. Také jsme tam 
chodili po opičí dráze pro nohy. Tento den se mi hodně 
líbil. -A. Březina, 4.A-

Flag fotbal na naší škole
Dne 15. května se žáci 5.–8. tříd aktivně seznámili  
s dalším sportem – Flag fotbal. Přijeli nám ho představit 
přímo trenéři tohoto sportu a věnovali se našim dětem  
(a učitelům) celé dopoledne. Jedná se o bezkontaktní verzi 
amerického fotbalu, která je rozšířená po celém světě. 
Přestože většina dětí si vyzkoušela Flag fotbal poprvé, ne-
byly jejich výkony vůbec špatné a vypadá to, že budeme 
moci začít skládat školní tým a účastnit se republikových  
turnajů. Trenérům děkujeme za ukázku a za základní vy-
bavení pro tento sport, které jsme dostali darem. A teď 
už jen začít s tréninkem.                                -David Elicer-

Ekoolympiáda 
V úterý 15. května 2018 se vybraní žáci z 3. až 5. třídy 
zúčastnili ekoolympiády v Újezdě u Brna. Nejprve žáci 
napsali úvodní test a potom plnili další úkoly v podobě 
stanovišť. Kvůli nepříznivému počasí byla stanoviště pře-
sunuta do školní tělocvičny. Mezi úkoly patřilo například 
poznávání bylinek, ochutnávka ovoce a zeleniny, třídění 
odpadu a mnoho dalších. Nakonec se vyhlásili vítězové, 
mezi kterými naše škola bohužel nebyla, ale všichni žáci 
si to užili a příští rok se to třeba povede.      -N. Hrdličková-

8

šímu průběhu samotného „zápisu“. Velké díky za vytvo-
ření rezervačního systému náleží paní Jitce Šteffanové, 
která zároveň před několika lety vytvořila novou podobu 
webových stránek naší MŠ a je též velkou oporou při 
řešení některých záležitostí týkajících se spravování  
webu MŠ. 
Ve dnech zápisu bylo podáno celkem 54 žádostí o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání. Z toho mohlo být při-
jato 34 dětí. Kritéria pro přijímání do MŠ pro školní rok 
2018/2019 stanovila ředitelka v souladu se zákonem  
č. 561/ 2004 Sb.,  § 34a  a § 34 odst. 3 o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále 
podle Metodického doporučení odboru školství Kraj-
ského úřadu Jihomoravského kraje k přijímacímu řízení 
k předškolnímu vzdělávání. 

Ředitelka mateřské školy přijala a posoudila všech  
54 platně podaných žádostí o přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání na školní rok 2018/2019. Při rozhodo-
vání o žádosti vycházela ředitelka ze skutečností zjiště-
ných ze žádosti vyplněné zákonným zástupcem dítěte, 
případně z dalších doložených dokumentů. Ředitelka při-
jala 34 dětí, z nichž je 7 dětí ve věku 5–6 let, které budou 
v nadcházejícím školním roce 2018/2019 plnit povinnou 
předškolní docházku, dále 8 dětí čtyřletých, 17 dětí tří-
letých a 2 děti, které dovrší 3 let do 31. prosince 2018, 
jež mají trvalé bydliště v Sokolnicích. Téměř všechny děti, 
které byly na základě stanovených kritérií přijaty do naší 
mateřské školy, mají trvalé bydliště v obci Sokolnice.
V době, kdy jsou zmíněné informace uveřejněny ve Zpra-
vodaji, není ještě správní řízení (Zápis do MŠ) uzavřeno 
z důvodu průběhu zákonných lhůt. ■
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Ze života naší školy
Dne 17. května 2018 se naše škola proměnila na jeden 
den v malou sokolnickou zoo. Konala se zde VÝSTAVA 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ, do níž bylo celkově přihlášeno 40 
zvířat a zhlédlo ji kolem 320 zájemců, mezi nimi i děti 
z naší mateřské školy, které nás pravidelně a rády na-
vštěvují, pod vedením paní učitelky Věry Kašparové.
Mezi vystavenými zvířaty byli psi, kočky, kuřátka, šneci 
křečci, morčata, králíci, hadi, želva i andulky, které žáci  
i jejich rodiče přinesli ve velmi pěkných klecích, teráriích, 
přepravkách, boxech či je přivedli na vodítku. Všichni byli 
ozdobou této výstavy. 
Po vyhodnocení hlasovacích lístků se stal vítězem had – 
hroznýš královský – Vítězslava Zaťka ze 6.A. třídy. Druhé 
místo obsadil perský kocour Monty Nataniela Padalíka ze 
6.A třídy a 3. příčka patřila rhodéskému ridgebacku Ba-
karimu Huga Fojtů z 2.A třídy. 
Děkujeme všem chovatelům, pořadatelům z řad žáků  
9. i 6.A. třídy, vedení školy a všem žákům i rodičům, kteří 
všichni pomohli tuto výstavu spoluorganizovat a učite-
lům, již uvolnili žáky ten den z výuky. I když počasí zvířát-
kům zrovna nepřálo, akce se nám líbila. 

-Mgr. Helga Finková-

Škola v přírodě
Dne 21. května ztroskotali v džungli poblíž Karlova žáci 
1. A, 1. B a 3. A. Boj o přežití a prožití si této pohádkově 
pojaté školy v přírodě v duchu Mauglího začal ubytová-
ním v hotelu Soliter. Dál už šlo všechno ráz na ráz. Roz-

dělení do smeček (Ťapky, Leopardi, Lvíčata, Jumamji)  
a plnění úkolů střídala domluva smeček na tvorbě vlajek 
a pokřiku. 
V úterý všechny smečky pokořily nejvyšší horu džungle 
(Praděd). Ve středu probíhaly soutěže smeček v různých 
disciplínách (hadovo podlézání, sloní přenášení vody, 
hledání pavouků, panterova obratnost). V parku jsme 
vyzkoušeli cvičicí stroje a po poledním klidu opět násle-
doval nácvik dovedností, které jsou nezbytné pro pobyt 
v džungli. Večer všichni získali informace o okolní džun-
gli, četlo se a zpívalo. Náročný den byl zakončen výpra-
vou do noční divočiny, kterou všechna vlčata přežila. Ve 
čtvrtek se tvořila trička přímo do nepohody a náhrdelník 
do lepší společnosti. Pro zpestření se střílelo z luku, na-
cvičila se píseň, probíhala hra s padákem a po vyluštění 
tajenky děti získaly sladko-slaný poklad. Završením dne 
byl karneval v letním hawaiském stylu. Nálada byla přímo 
„džunglózní“. V pátek, po ranním posilnění, následoval 
rychlý úklid a vyhlášení konečného pořadí smeček. Ne-
mohlo chybět ani pasování medailemi z tamní nejvyšší 
hory džungle. 
Celé ztroskotání proběhlo bez obtíží a všichni se už těší 
na další rok, který také bude plný nástrah a úkolů.
Za tisk krásných upomínkových listů děkujeme paní Olze 
Vinklerové a všem, co nám s přípravou pomáhali a pod-
porovali nás.               -Hana Cupáková, Markéta Kupská-

Školní liga v miniházené
Neobvykle v úterý 5. června 2018 se uskutečnilo poslední 
kolo školní ligy v miniházené. Bohužel na sokolnickém 



6–7/2018     Sokolnický zpravodaj 

hřišti se mění povrch, musel se tedy turnaj přesunout 
do Telnice. Tímto děkujeme ZŠ Telnice za uspořádání 
závěrečného kola. Turnaj se povedl našim mladším žá-
kům, kteří všechny své soupeře porazili. Naopak star-
ším žákům se výsledkově nedařilo, i když předvedená 
hra nebyla špatná. Bohužel jsme na body nedosáhli ani 
v jednom zápase. Ale nutno podotknout, že jsme měli 
nejmladší tým, neboť nás v této kategorii reprezentovali 
jen čtvrťáci a třeťáci. Po skončení turnaje se sečetly vý-
sledky za celý rok a vyhlásilo se konečné pořadí. Starší 
žáci skončili třetí, mladší druzí. A po sečtení obou katego-
rií si odvážíme pohár za krásné druhé místo. Gratulujeme 
a těšíme se za rok. Ještě pro doplnění výsledky z posled-
ního turnaje:
1.–3. třída:  Sokolnice–Měnín 22 : 3
 Újezd–Telnice 22 : 13
 Měnín–Telnice 7 : 16
 Sokolnice–Újezd 18 : 16
 Újezd–Měnín 22 : 4
 Telnice–Sokolnice 9 : 13
4.–5. třída:  Újezd–Telnice 27 : 22
 Sokolnice–Měnín 12 : 13
 Telnice–Měnín 21 : 10
 Újezd–Sokolnice 29 : 7
 Sokolnice–Telnice 15 : 17
 Měnín–Újezd 14 : 41 -David Elicer-

10

SŠEE žije opět mezinárodně
V minulých dnech pobývali v naší škole opět žáci ze za-
hraničí. Tentokrát byli z Erasmus-Kittler-Schule v Darm-
stadtu, Německo,  takříkajíc „na zkušenou“.
Jejich pobyt v naší škole byl tak trochu odměnou za dobré 
školní výsledky. Obsahoval převážně pracovní část, ale 
také kulturní a sportovní.
Během praxe v Energy centru se seznámili s obnovi-
telnými zdroji energie, také pracovali s programem 
Arduino – programování mikroprocesorů, a také se-
stavili pod vedením učitele OV Mgr. Aleše Poláčka ro-
botické vozítko, které nám při prezentaci s potěšením  
předváděli. 
Dá se říci, že s nadšením absolvovali odborné exkurze  
a také poznávání krás Sokolnic, Brna a jeho okolí. 
Podle jejich slov se jim velice líbilo nejen vybavení školy, 
ale také milé a vstřícné chování pedagogů i žáků, mezi 
kterými si našli nové přátele.
V závěru jejich stáže jsme se jich zeptali na jejich po-
znatky, dojmy a hodnocení. Vybíráme z jejich odpovědí:
– Celý program byl perfektní, mohl jsem nasbírat nové 
poznatky v mé odbornosti, ale stejně tak jsem se dozvě-
děl něco o kultuře a stejně tak se mi líbila přátelská po-
sezení s mými kamarády ze třídy.
– Když to shrnu, stáž byla jeden velký úspěch. Odborné 
obsahy nám byly dobře zprostředkovány, přičemž nepři-
šla zkrátka ani legrace a stmelování kolektivu.
– Všechno bylo ve škole v Sokolnicích velmi poučné. Kon-
takt a výměna zkušeností s jinými kulturami je zkušenost 
pro celý život. 

– Pobyt posílil náš třídní kolektiv a propojil s novými lidmi, 
kteří se stejně jako my zajímají o techniku.
– Vybraná učební témata byla velmi zajímavá a přede-
vším časově přiměřená. Přesto bych si býval přál, aby se 
tématům věnovalo více času.
– Klidně mohlo být více práce a méně kultury.
– Zkušenost, hovořit s někým o odborných tématech  
v cizím jazyce (žáci používali angličtinu), se nedá ničím 
nahradit. To, co jsem se naučil doma ve škole, se hned 
dalo použít v praxi a také jsem si rozšířil odbornou slovní 
zásobu.
Při závěrečné prezentaci padaly též otázky na budoucí 
spolupráci škol – ale to už přenecháme vedení obou 
škol a spolu se žáky si budeme přát, aby pokračovala, 
a všichni jsme mohli navzájem objevovat, co nového  
u sousedů, a co se můžeme navzájem naučit nejen pro 
profesi, ale vůbec pro život.  -Jitka Čermáková-

Základní škola společně s mateřskou školou  
vás ve spolupráci se školskou komisí  
srdečně zvou na 

rozloučení  
se školním rokem  
u táborového ohně
28. června 2018 od 16.30 hodin
v areálu bývalých kasáren
Občerstvení zajištěno
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TJ SOKOL SOKOLNICE A OBEC SOKOLNICE POŘÁDAJÍ

Cena: na místě 250 Kč | v předprodeji 200 Kč | Předprodej: Restaurace U Husara,  
Restaurace a Pizzerie Na Sokolovně nebo na čísle +420 603 850 921

od 21.00 Letní noc DJ Boris!
PÁTEK 6. 7.

ČTVRTEK 5. 7.

od 20.00 ROCKOVÝ VEČER

od 18.00 Veterán cup hráčů 40+

od 10.30  Mistrovství Sokolnic

SOBOTA 7. 7.

NEDĚLE 8. 7.

www.sanarcup.cz

od 13.30 Kinder cup Souboj nadějí r. 2009+2010

od 9.30 Základní skupina

10.00 – 17.00 Play o¤ - napínavé vyřazovací boje o vítěze 27. ročníku

Doprovodný program 
Vodní šlapadla, skákací hrad, pečená selata a jiné speciality.

od 11.00 Základní skupiny      

facebook/sanar.sokolnicky

SOKOLNICE | Futsal aréna u rybníka | 5.–8. července 2018

27. ročník SAŇAŘ CUP
Poprvé na NOVÉM POVRCHU!
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Noc kostelů potřetí
Telnická farnost se letos již po třetí zapojila do „Noci kos-
telů“. Mottem 10. ročníku projektu byl verš z Bible, ze Sta-
rého zákona: „Zůstávali přes noc v okolí Božího domu…“ 
Celá akce začala slavením mše svaté ve farním kostele 
sv. Jana Křtitele, kterou celebroval P. Vladimír Langer. Ke 
slavnostní atmosféře bohoslužby přispěla svým zpěvem 
telnická schola pod vedením Pavla Krále. Po skončení 
mše svaté následovalo taneční vystoupení dívčí scholy 
pod vedením Hany Kroutilové. Dále následovala volná 
prohlídka kostela. V boční lodi kostela bylo možno na-
kouknout do historického koutku, kde byly vystaveny dříve 
používané přehozy mensy tzv. antipendia a také různé 
typy ornátů. Na kostelním nádvoří připravila děvčata ze 
scholy drobné občerstvení. Nádherné počasí pátečního 
večera umocňovalo jeho příjemnou atmosféru. Místní  
i přespolní návštěvníci, kterých se sešlo více než 200, se 
vzájemně družili kolem kostela. Děti využily nabídku ke 
tvoření papírového anděla a vyhrály si u dřevěných her, 
které pro ně byly připraveny. Po volné prohlídce kostela 
následoval hudební bod programu. Za zvuků varhan, 
flétny a houslí se milovníci hudby mohli zaposlouchat do 
skladeb více i méně známých autorů. Na varhany zahrála 
Pavla Zapletalová a Simona Výletová, na housle Kateřina 
Jahodová a na flétnu Veronika Zapletalová. Hudebnice 
sklidily bouřlivý potlesk, ale přídavek se nekonal… Kom-
ponovaný pořad o biblických žalmech s názvem Utíkám 
se do stínu tvých křídel... provedl všechny posluchače 
biblickou kulturou a českou literaturou. Pořadem prová-
zel prof. Jiří Hanuš (historik z Filozofické fakulty MU), hu-
dební doprovod zajistil Martin Kostaš (absolvent JAMU), 
biblické žalmy a českou poezii jimi inspirovanou četl 
Prokop Štěpánek (student herectví). Kdo chtěl, mohl na 
sebe nechat působit hloubku veršů a dále setrvat v Bo-
žím domě. Po hymnu Te deum a závěrečném požehnání 
pokračovala Noc kostelů chválami, které připravila naše 
mládež. Noční bdění a rozjímání nad chválami završilo 
celý program před 23. hodinou.
V rámci „Noci kostelů“ mohli návštěvníci zavítat do kap-
ličky svatého Václava na návsi v Sokolnicích (33 návštěv-

níků) a do kaple Povýšení svatého kříže (66 návštěvníků). 
Obě kaple byly pro tuto příležitost otevřeny veřejnosti od 
19 hodin do 21 hodin.
Otevření kapličky svatého Václava předcházel úklid ce-
lého interiéru paní Ilonou Umláškovou. První příchozí na 
sebe nenechali dlouho čekat. Byly pro ně přichystané 
perníčky od paní Hany Jahodové. Návštěvníci se mohli 
seznámit s historií zvonů, které byly v obou světových vál-
kách použity k válečným účelům a opakovaně, pomocí 
finančních sbírek, znovu pořízeny. V kapličce vládla pří-
jemná, radostná atmosféra.
V kapli Povýšení svatého kříže bylo možné vidět staré pa-
mátné ornáty s doplňky, prohlédnout si přední kůr, za-
poslouchat se do barokní hudby nebo sborového zpěvu. 
Příjemným zážitkem byly návštěvy rodin s malými dětmi. 
Dva malí bratři se při zapalování svíček modlili dětskou 
modlitbu „Andělíčku, můj strážníčku…“ Prožívali Noc kos-
telů opravdově a intenzivně. Se vším všudy – i s popále-
nými prstíky od vosku.
Každý návštěvník  naší farnosti si mohl odnést domů pa-
máteční pohlednice, které byly pro tuto příležitost vytiš-
těny a také svitky s biblickými texty, které se téměř vždy 
trefně hodí do aktuální situace každého z nás. 
Motto letošní „Noci kostelů“ bylo naplněno…
Velké poděkování patří příchozím, kteří přijali pozvání  
a také všem organizátorům.  ■

Poděkování hasičů za soutěž O Železného hasiče
Za SDH Sokolnice chci poděkovat všem účastníkům soutěže, členům sboru, 
SDH Újezd u Brna a každému, kdo pomáhal. Místní soutěž o Železného ha-
siče dopadla velmi úspěšně. Celkově bylo přihlášeno v kategoriích:
Do 35 let – celkově 16 soutěžících, z toho dva nedokončili. Nejlepší byl Zde-
něk Král s celkovým časem 2:59,4. Za Sokolnice v této kategorii soutěžil Jiří 
Máša s celkovým časem 5:06,5 a umístil se na 6. místě.
Nad 35 let – celkově 9 soutěžících. Nejlepším byl Tomáš Máca s celkovým 
časem 3:05,6. Za Sokolnice soutěžil Petr Slouka v čase 3:28,3 umístil se  
na 3. místě, Jan Šimonek 6:28,6 na 8. místě a Tomáš Zdráhal 6:57,3 na  
9. místě.
Ženy – celkově 5 soutěžících, z toho jedna nedokončila. Nejlepší byla Andrea 
Brunclíková s časem 3:34,3. Za Sokolnice se nejlépe umístila Radka Mášová 
v čase 3:41,4 a Zdeňka Černá, která nedokončila.

-Petra Hrdličková-
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V dešti na Janohrad
Mohl to být takový pěkný výlet. Květen se svou rozkvetlou 
přírodou, zelenými loukami a stromy je jako stvořený na 
procházky přírodou. V letošním teplém a suchém jaru to 
znělo nadějně. Ale zákon schválnosti funguje neomylně.
Ve čtvrtek 17. května 2018 jako z udělání byl jeden ze 
vzácných dnů, kdy pršelo. Pršelo nejen cestou, ale do-
konce i v Sokolnicích, a to už je co říct.
Proto se nás seniorek sešlo velmi málo. Autobusem 
do Brna, potom vlakem do Ladné. Z nádraží jsme ještě 
musely ujít kus cesty do obce. Šly jsme sice po silnici, 
ale naše boty zůstaly ušetřeny nejhoršího bláta, hlavy 
nám ochránily deštníky a pláštěnky. V Ladné byla naše 
první zastávka za kulturou. Kostel svatého archanděla 
Michaela je unikátní a ojedinělou stavbou. Byl postaven  
v novorománském stylu a pro jižní Moravu je to poněkud 
netypická stavba. 
Počasí vytrvale sesílalo shora vodu, a proto jsme váhaly, 
jestli pokračovat v našem výletu a jestli pěšky nebo pou-
žít veřejnou dopravu.  Trochu jsme se posilnily a nakonec 
jsme se vydaly pěšky směrem na Janův hrad. Na třinác-
tou hodinu jsme měly objednanou prohlídku. 
Z Janohradu jsme pokračovaly parkem a deštěm směrem 
k lednickému zámku. Minaret jsme zdaleka minuly, pro-

tože přímá cesta kolem nevede. Byla sice možnost plavby 
lodí, ale počasí nás od návštěvy Minaretu odradilo. 
Byly jsme rády, že jsme došly do zámeckého parku. Ná-
vštěvu zámku nebo skleníků jsme si nechaly na nějaký 
příští výlet. I tak už byla pokročilá hodina. Nepříznivé 
počasí, které nás celou dobu neopustilo, nás pobídlo  
k cestě zpět. Tentokrát jsme se autobusem přepravily 
do Podivína, přestoupily na vlak, v Brně opět na autobus  
a stále provázeny deštěm jsme dorazily domů.
Ale i přes nepřízeň počasí se nám výlet líbil, jak se mů-
žete přesvědčit na fotografiích. 

-Jitka Čermáková-

Červen–červenec
Červen-červenec jsou měsíce zařazené do období vče-
lařského časného a plného léta. Sami vnímáme průběh 
počasí, kdy jaro mělo prudký nárůst teplot, ale hlavním 
problémem je nedostatek vláhy, zvláště na jižní Moravě  
a zvláště v naší oblasti. A proto došlo k zajímavému 
stavu, kdy kvetly ovocné stromy a zároveň řepka a hned 
na to navázalo kvetení kaštanu a hned pokračovalo další 
zamedování akátu. Med u včelařů, kteří vytáčeli velmi 
brzo, nebyl důkladně vyzrálý, aby bylo možné jej odebírat 
a vytočit. Podle naší a normy EU by měl mít nektarový 
med do 20 % vody, ale Svazové normy jsou přísnější, do 
18 % vody. Měření se provádí refraktometrem, kdy se na-
nese kapička medu do přístroje a pohledem proti světlu 
se odečte obsah vody. Včelař by měl odebírat medové 

plásty ze dvou třetin zavíčkované a u nezavíčkovaných se 
vyzkouší vyklepnutím do prostoru úlu úroveň zpracování 
nektaru. Když dojde vystříknutí, je nutné ještě počkat.  
A vystříknutý med do prostoru úlu nepřijde nazmar, pro-
tože jej včely všechen slížou a vrátí zpět do buněk. Zá-
roveň byl měl včelař, tak jak samotné včely, myslet na 
horší časy, jako jsou například zrovna tyto dny bez deště 
a nevybrat úplně všechny zásoby. Ono jak se říká „čím 
člověk víc chce, tím méně má“. A toto platí dvojnásob, 
protože, když mají včely hlad, hledají kde se co dá slad-
kého slíznout, dochází mezi včelstvy k loupežím. Jsme po 
prvním medobraní a bude potřebné také udělat přelé-
čení pomocí, nejčastěji, kyseliny mravenčí. Musíme ale 
najít období, kdy nebudou takové vysoké teploty, kdy by 
mohlo dojít k většímu úhynu včel.
Med – jako základní produkt včel a jeho účinky znali už 
staří Egypťané, kdy jej používali na tělesnou slabost, ho-
jení ran, vředů, vyrážek a i popálenin. 
Vždyť i samotný název medicína je odvozený od slova 
med.
A přitom si nikdo moc neuvědomuje, že historie včel pře-
sahuje 100 miliónů let, od prvopočátků květeny na země-
kouli, první kontakt člověka se včelami je zaznamenám 
na jeskynních malbách a papyrusech za posledních pět 
tisíc let.
Ale vývoj vztahu člověka se včelou došel do stádia, kdy 
v blízkosti úlů je silně potlačen výskyt volně žijících hmy-
zích opylovatelů. Samozřejmě vše závisí na úrovni zazele-
nění krajiny a schopnosti k dané ploše uživit určitý počet 
včelstev s ohledem na volně žijící hmyzí opylovatele. Ale 
v dnešní době tržního hospodářství je těžko brát ohled na 
nějaký hmyz a jeho opylovací schopnosti.    ■
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Ptačí piknik
Rodinné Centrum Sokolnice pořá-
dalo v květnu tradiční rodinný piknik. 
Tentokrát se celé odpoledne neslo  
v duchu ptačích rodinek.
Nachystali jsme spoustu aktivit  
s ptačí tématikou, které si děti roze-
braly na deky a společně s rodiči ře-
šily, skládaly, hrály, krmily, poznávaly 
a hádaly.
Nejvíc jsme se ale bavili u společných 
soutěží. Děti si při hře na ptačí rodinky 
stavěly hnízda (samečci), snášely va-
jíčka (samičky) a střídavě krmily pta-
čího partnera žížalkami (oba). Ve hře 
Ptačí přelety jsme se dozvěděli, že 
tažní ptáci přilétají ve dvou etapách, 
které poslední roky splývají v jedno  
a proto mají problém si obsta-
rat dostatek potravy. Děti si při 
chytání mušek nad rybníkem vy-
zkoušeli, jak moc se při krmení 
mláďat ptačí rodiče nalítají. Nej-
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◄ KříŽOVKA
V centru obce se nachází S-PASÁŽ, 
polyfunkční (viz tajenku). Jsou zde 
obchody, služby (kadeřnictví), zdra-
votnická zařízení (praktický lékař, 
dětský, zubní, gynekologická am-
bulance, logopedické poradenství), 
místní knihovna (má přes 8 tisíc 
svazků) a další zařízení. Stavbu rea-
lizovala firma Prostavby, a.s., projek-
tantem byl Petr Zelinka.
Správné znění křížovky  
z minulého čísla – RESTAURACE 
RYBÁŘSKÁ BAŠTA

 ►Nabídne mi někdo ke koupi  
domek k trvalému bydlení.  
S opravami počítám.  
Tel. 732 907 439

 ►Koupíme byt 2+1 nebo 3+1,  
balkon výhodou,  
dobrá dostupnost do Brna.  
Tel. 731 333 710

inzerce
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lepší ale byla hra na žluny, kdy jsme napodobovali  
vytahování larev ze stromů pojídáním burisonů z misky 
bez pomoci rukou. Dobře jsme se celé odpoledne bavili 
v příjemném stínu a nad dobrým jídlem, které jsme si na 
dekách připravili.
„Nejvíc se mně líbilo, jak jsme stavěli hnízda a já jsem 
byl sameček, a tak jsem běhal a stavěl. Vilík potom utíkal 
pro vajíčka a spolu jsme snědli žížalky. To bylo dobrý!“ 
(Matýsek, 5 let.) ■

Čteme dětem: Rychlé šípy
Náš společný projekt s místní knihovnou je stále živý. 
Děti mají zájem a to nás moc těší. 
V pátek 11. května jsme se vydali na poslední čtenářské 
dobrodružství tohoto školního roku. V knihovně ještě pro-
bíhala vernisáž, a tak jsme vyrazili ven. U potoka jsme 
si četli z knihy Jaroslava Foglara Rychlé šípy, která letos 
slaví 80. let od prvního vydání. Četli jsme komiks, plnili 
bobříky a povídali si o skautingu. 
Přejeme všem dětem dobrodružné prázdniny a v říjnu se 
těšíme zase na viděnou. ■

Den dětí
Den 1. červen patří na celém světě dětem. Chtěli jsme 
také oslavit dětskou hravost a bezprostřednost, a tak 
jsme připravili program, který byl čistě zábavou. Děti ne-
plnily žádné úkoly, nemusely obíhat žádná stanoviště, jen 

si užívaly a samy si vybíraly, co budou dělat. Hřiště u re-
staurace U Husara se tak rozšířilo o dva skákací hrady, 
taneční parket, tetovací salón, malování na obličej, luko-
střelbu a další prvky. A děti si to opravdu užily. Některé 
nechtěly jít ani domů. Účast dětí a rodičů naprosto překo-
nala naše očekávání a my Vám za to děkujeme. Je radost 
připravovat něco, co Vás potěší a co Vás baví.
Rádi bychom moc poděkovali všem, kdo nám s organi-
zací pomohli. Vaší pomoci si moc vážíme. ■
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Červnové pranostiky
Jméno měsíce červen bylo dáno době, kdy se plody 
třešní, višní, jahod, malin, rybízu a podobných rost-
lin začínají červenat. To však platí i pro následující 
měsíc červenec, jehož jméno také vyjadřuje načer-
venalost plodů. Ve starší době bývala tato jména do-
konce zaměňována, takže červenec býval měsíc  
v roce šestý a červen sedmý. Snad k tomu přispěla také 
latinská jména těchto dvou měsíců, Junius  a Julius, 
která jsou si zvukem podobná a často se pletla jedno  
s druhým.
Pranostiky na měsíc červen nám říkají, že na přelomu 
jara a léta můžeme zpravidla očekávat deštivé počasí. 
Z Medardovy kápě čtyřicet dní kape.

Svatá Tonička mívá uplakaná očička.
Svatý Vít dává trávě pít.

Na svatého Jána otvírá se k létu brána.
Červnové blýskání, na sýpkách praskání.

V červnu se ukáže, co dá Pán Bůh na daře. ■

Den dětí v ZOO Lešná Zlín a Vyškov
Dne 3. června 2018, ke dni dětí, jsme v ranních hodinách 
vyjeli dvěma autobusy na výlet do ZOO Lešná. Lákali nás 
hlavně rejnoci. Bohužel jeden z autobusů nedorazil do 
svého cíle. Náhradní plán, výlet do ZOO Vyškov, byl dobrý 
nápad. V ZOO Lešná byli malí i velcí návštěvníci nadšeni  
z rejnoků. V ZOO Vyškov zase z dinosaurů, z výletu vláč-
kem přes město a malé ZOO. Pěkné počasí vyšlo oběma 
skupinám. Myslím, že za prohlédnutí stojí obě ZOO.
Akci pořádala Komise pro mládež a sport při radě obce  
Sokolnice.  -Alena Turčinová-
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