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Ve středu 18. dubna 1945 podnikla ruská letadla nálet na Telnici, při kterém zemřelo 11 občanů a bylo
zničeno mnoho domů. Zároveň byl napaden na cestě Otmarov-Telnice německý automobil, v němž přišel
o život německý velící generál úseku Kellner. Byl pohřben německými vojáky v sokolnické bažantnici pod
malou skupinou stromů, blízko vchodu. 

Němci čekali, že přijde Rudá armáda do Sokolnic již velmi brzy, a proto 18. dubna vyhodili do povětří
vysoký železniční most nad Zlatým potokem na trati Brno-Přerov. Litovali však své unáhlenosti, protože
již nemohli použít tuto cestu k svému ústupu. Materiál z rozbořeného mostu ucpal koryto Zlatého potoka
a v těchto místech se zde záhy vytvořilo veliké jezero. Voda se rozlila po pozemcích Na Lukách jako 
za velkých povodní a vyplavila také sklepy několika domů. Brzy po našem mostu zničili nacisté i most 
za Chrlicemi a u Brna mosty přes Svitavu a Svratku. 

Čerpáno z kroniky obce Sokolnice

Nejtěžší nálet na Sokolnice byl v pátek 20. dubna 1945 v poledne, kdy ruská letadla napadla fosforo-
vými bombami za pronásledování německých tanků část obce od školy směrem k Brnu. V obci vypukl 
požár, který zasáhl mnoho domů. Přes veškeré úsilí hasičů, občanů i maďarských vojáků, kteří zde byli v té
době ubytováni, požár zachvátil 27 domů, které vyhořely po levé straně silnice od školy směrem k Brnu.
Domy po pravé straně silnice zůstaly nepoškozeny. 

Čerpáno z kroniky obce Sokolnice

Jaro v roce 1945 bylo ve srovnání s jarem letošním rušnější a hlučnější, neboť jeho příchod doprováze-
lo dunění blížící se fronty, střelba z děl, výbuchy leteckých bomb a hukot blížících se tanků. Přesto však
jaro 1945 patřilo u těch, kdo ho prožili, k nejkrásnějším chvílím jejich života, protože po hrozné šestileté
válce nám přinášelo dlouho očekávanou svobodu a mír.

Od doby 24. dubna 1945, kdy byla osvobozena naše obec Sokolnice od okupace fašistickým Německem,
uplynulo 63 roků. Při této příležitosti je třeba vzpomenout také na 28 občanů Sokolnic, kteří se stali 
obětí této okupace a jarního osvobození se nedožili. Zahynuli v koncentračních táborech, v zahraničním
odboji jak na západní tak na východní frontě, jako partyzáni a devět občanů zahynulo při osvobozování
Sokolnic.

Druhá světová válka přinesla smrt více než 60 milionům lidí a způsobila nedozírné materiálové škody.
Po jejim skončení byly proto uzavřeny mezi velmocemi dohody, jejichž hlavním obsahem bylo nepřipus-
tit další válku.

S přibývajícími roky ubývají přímí účastníci jara roku 1945, proto je třeba si připomenout pro další 
generace tyto události. Je potřeba si uvědomit, že mír a svoboda zajišťují šťastný a klidný život nás i dal-
ších generací, válečné konflikty přináší jen utrpení, zmar a oběti, bez ohledu na to, z jakých důvodů jsou
vedeny.

Jan Lahoda

Vzpomínka na osvobození
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva

g) Změna usnesení o prodeji pozemků a budov
v areálu bývalých kasáren v trati Předky.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl
schválen prodej tohoto areálu firmě VIZIA a. s.
za podmínek, které byly stanoveny v návrhu
smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Protože
právníci mírně upravili text této smlouvy (a dal-
ší úpravy nejsou vyloučeny), schválilo zastupi-
telstvo základní parametry prodeje a text smlou-
vy ponechalo na schválení radě. 

h) Dohoda o podmínkách výstavby. Společnost
SDW Invest a. s., která hodlá vykoupit pozemky
na ulici Šlapanická od soukromníků, podala 
návrh na změnu textu schválených podmínek
pro výstavbu rodinných domů v této lokalitě.
Zastupitelé návrh neschválili, neboť se jedná
o úpravu, která by mohla velmi negativně za-
sáhnout do rozpočtu obce Sokolnice.

i) Závěrečný účet obce Sokolnice za rok 2007.
Návrh závěrečného účtu projednala rada obce
dne 13. 3. 2008 a poté byl předložen finančnímu
výboru k projednání. Součástí závěrečného 
účtu je i zpráva auditora o výsledku přezkoumá-
ní hospodaření za rok 2007 a finanční vztah 
ke zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ
a ZŠ Sokolnice). Návrh závěrečného účtu roz-
počtu byl zveřejněn na úřední desce Obecního
úřadu Sokolnice (a na www.sokolnice.cz) 
od 11. 3. 2008. Žádné připomínky občanů neby-
ly uplatněny a zastupitelstvo schválilo závěreč-
ný účet bez výhrad.

j) Pořízení nového územního plánu obce
Sokolnice. Zastupitelé schválili pořízení nového
územního plánu obce. Občané mohou svoje
podněty a připomínky podávat průběžně na OÚ
Sokolnice. Předpokládá se, že by návrh zadání
mohl být hotov ve druhé polovině letošního roku. 

k) Přijetí úvěru. Zastupitelstvo schválilo investič-
ní úvěr na částku 15 milionů korun. Tato částka
je účelově vázána pouze na financování akce
„Mateřská škola Sokolnice, rekonstrukce a do-
stavba areálu“. Úvěr bude čerpán pouze za před-
pokladu, že se nepodaří v průběhu roku 2008 
tuto částku vykrýt z jiných zdrojů. Na poskyto-
vatele úvěru bylo vypsáno výběrové řízení. 

l) Prodej bytu na ulici Nová. Obec Sokolnice 
získala v lednu 2007 do majetku bytové domy

Veřejné zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek dne
27. března 2008 se v kavárně restaurace U Husara
konalo veřejné zasedání. Zastupitelé projednali 
tyto body. 
a) Změna v obsazení výborů. Byla schválena

změna, kdy z funkce finančního výboru odchází
Karla Kačmářová a nově bude členkou kontrol-
ního výboru. Z kontrolního výboru odchází
Josef Hradílek, který bude naopak členem 
finančního výboru. 

b) Prodej pozemku u sýpky. Zastupitelé schválili
prodej části pozemků kolem sýpky na vybudo-
vání parkoviště a zeleně. Kupujícím je firma
Baroque loft, s. r. o., zastoupená paní Jolanou
Žaludovou.

c) Prodej pozemku u rybníka. Obec Sokolnice je
vlastníkem pozemku vedle čerpací stanice
u rybníka. Zastupitelé schválili prodej tohoto
pozemku společnosti AQUAPARK MORAVA
(vlastník sousední čerpací stanice) za cenu
149.500 Kč. Platnost prodeje je časově omezena
do poloviny května 2008.

d) Úprava hranic pozemků při oplocení obory
Sokolnice. Při přípravě projektové dokumenta-
ce na stavbu stezky Sokolnice – Kobylnice ko-
lem obory bylo zjištěno, že oplocení, které 
lemuje oboru, nekopíruje vlastnickou hranici,
ale místy zabíhá do obecního pozemku a v ji-
ných místech naopak ponechává část pozemků
ve vlastnictví ŠLP Křtiny nezaplocených.
Zastupitelstvo souhlasilo s vyřešením tohoto 
nesouladu prohlášením, že obě smluvní strany
(obec a ŠLP Křtiny) uznávají tuto hranici za
vlastnickou. 

e) Prodej plynovodu u rybníka. Obec Sokolnice
realizovala na podzim roku 2007 stavbu plyno-
vodu kolem sokolského hřiště. Zastupitelé
schválili jeho prodej plynárnám za cenu
158.000 Kč. 

f) Prodej pozemku na nám. Zbyňka Fialy.
Majitelé domu č. p. 359 na nám. Zbyňka Fialy
požádali o zakoupení pozemku o šířce přibližně
0,5 metru. Dům budou rekonstruovat a chtějí
přední hranu domu zarovnat se sousedním do-
mem. Zastupitelstvo prodej schválilo za cenu
1.000 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva ponesou kupující.



S O K O L N I C K Ý  Z P R AV O D A J
4 4/2008

obce, který má nedostatečný průměr a díky to-
mu je v řadě míst v obci malý tlak. Při napojení
všech povolených staveb by mohlo dojít k tomu,
že (přibližně roce 2010) ve výše položených
částech obce bude tak malý tlak, že tam voda
prakticky vůbec nepoteče (zejména v denní do-
bě, kdy dochází k vysokým odběrům). Proto je
třeba vystavět nový přivaděč vody, který zajistí
dopravu dostatečného množství vody. V součas-
nosti se pracuje na projektové dokumentaci a je
snaha, aby stavba byla provedena co nejdříve
(nejlépe již v letošním roce). Protože předpoklá-
daná cena stavby je asi 15,8 milionů korun, po-
žádala obec o poskytnutí dotace ve výši 60 %. 
Co se týče ČOV Telnice, proběhlo již několik
jednání a je předpoklad, že se podaří napojit ales-
poň plánovanou výstavbu. Připojení dalších sta-
veb bude možné až po intenzifikaci této čistírny.

• Zřízení sportovišť a dětských hřišť. RNDr. Chudá
seznámila občany se současným stavem. Firmou
Projekce zahradní a krajinná a GIS s. r. o. Brno
byla zpracována projektová dokumentace pro 
územní rozhodnutí a stavební povolení na akci
„Zřízení parku Nad Vrbím“ pro k. ú. Sokolnice.
Cílem stavby je vytvoření veřejně přístupné 
parkově upravené plochy nabízející aktivity
a rekreaci všem věkovým skupinám obyvatel
přilehlé zástavby rodinných domků. Jedná se
o vytvoření klidové a odpočinkové plochy veřej-
né zeleně v hustě zastavěném prostoru v obci,
která se stane místem setkávání, relaxace a her
dětí i dospělých. Předběžný propočet akce činí
5.582.713 Kč.
Obdobná situace je i u druhého projektu
„Sportovní infrastruktura v obci Sokolnice“.
Tento projekt se skládá ze tří částí:
• Dětské hřiště za obecním úřadem (pořizovací
cena cca 3.510.000 Kč).
• Sportoviště za obecním úřadem (pořizovací
cena cca 7.264.000 Kč).
• Dětské hřiště u Bednárny (pořizovací cena cca
2.326.000 Kč). 
Celková cena realizace všech čtyř akcí činí (dle
předběžný propočtů) 18.682.713 Kč. V ná-
vaznosti na stanovené podmínky v rámci
Regionálního operačního programu NUTS 2
Jihovýchod je možné na tuto akci požádat o do-
taci ve výši 85 % nákladů  akce.
Největší bolestí je financování uvedených akcí,
neboť obec je musí nejprve realizovat z vlast-

na ulici Nová, kde je celkem dvacet bytů.
Devatenáct bytů bylo odprodáno jejich nájemní-
kům a jeden dvoupokojový byt je stále ve vlast-
nictví obce. Zastupitelstvo schválilo prodej 
tohoto bytu ve výběrovém řízení. Podmínky 
účasti jsou zveřejněny na úřední desce a na
www.sokolnice.cz.

m)Informativní zprávy:
• Starosta obce informoval občany o tom, že

s městem Židlochovice byla uzavřena smlouva
o poskytování služeb městské policie Židlocho-
vice (MP). Bude se jednat o přítomnost MP Žid-
lochovice v obci minimálně jednou denně, dále
budou provádět kontrolu parkování vozidel,
2x týdně měření rychlosti a jiné služby, které
bude obec vyžadovat. Největší problém bude
s kontrolou parkování, protože v obci je málo
parkovacích míst. Z toho důvodu je obec do-
hodnuta s MP Židlochovice, že pokutování bude
odloženo o několik měsíců do té doby, než se
nám podaří najít vhodná parkovací místa.
Parkování na přechodu, na chodníku, v proti-
směru a obdobné křiklavé případy budou posti-
hovány okamžitě. Smlouva nabude platnosti až
po schválení krajským úřadem.

• Starosta obce informoval občany o tom, že naše
přestupková komise, po uzavření veřejnoprávní
smlouvy, bude projednávat přestupky i za obec
Kobylnice. Za službu budou Kobylnice naší 
obci platit. Přestupků je jen několik ročně. 

• Starosta informoval přítomné o tom, že se 
od března rozběhla oprava MŠ Sokolnice.
Seznámil je s harmonogramem prací a s tím, že
oprava bude hotova ke 31. 8. 2009. V současné
době probíhá stavba nové školní jídelny a poté
bude provedeno zateplení a výměna oken na 
celé MŠ. O prázdninách bude vybudována nad-
stavba jednoho pavilonu. V příštím roce (od za-
čátku června do konce srpna) bude provedena
generální oprava všech vnitřních prostor školky
a rekonstrukce školní kuchyně.   

• Humanitární sbírka. Starosta obce informoval
občany o humanitární sbírce, kterou organizuje
Diakonie Broumov. Občané mají možnost
v pondělí dne 7. dubna 2008 přinést na OÚ
Sokolnice věci, které chtějí darovat. Současně
poděkoval všem dárcům za podporu a pomoc, 
kterou mohou občané poskytnout.

• Kapacita ČOV Telnice a vodovodu. Starosta ob-
ce osvětlil problémy s přivaděčem vody do naší
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nákupního střediska byl rozeslán ke sdělení připo-
mínek lékařům a dalším osobám, které projevily
zájem o pronájem. Ve stanoveném termínu obec
obdržela celkem tři připomínky – od praktického
lékaře, zubního lékaře a pana Debefa (který by 
zde chtěl provozovat lékárnu). Ostatní zájemci 
nemají k návrhu žádné výhrady. Připomínky byly
zaslány zpracovatelům studie s požadavkem 
na jejich zohlednění. Současně byli architekti
Tihelka & Starycha požádáni o zaslání cenového
návrhu na zpracování podrobnější dokumentace
přestavby. 

Autodoprava Čech, žádost o možnosti zřízení 
ubytovny v areálu bývalých kasáren. Firma pana
Čecha má pronajatý areál bývalých kasáren pod
Mohylou míru za účelem parkování vozidel a další
techniky. Jmenovaný požádal o doplnění účelu pro-
nájmu, a sice zřízení ubytovací kapacity pro sta-
vební firmy a studenty. Žádost odůvodňuje velký-
mi náklady na provoz. Rada tuto žádostí schválila.

Inzerce v místním zpravodaji.
Formát A4 500 Kč
Formát A5 a menší 250 Kč

Obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52  Sokol-
nice hledá účetní Obecního úřadu Sokolnice s mís-
tem výkonu práce: Sokolnice. 

Bližší informace na úřední desce.

Výběrové řízení čís. 01/2008 a jeho podmínky na
zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku (byt.
jednotky) v kat. území Sokolnice. 

Bližší informace na úřední desce.

ních prostředků a po kolaudaci požádat o pro-
placení nákladů. Po kontrole věcné a ekonomic-
ké správnosti je dán pokyn poskytovatelem 
dotace k proplacení. Od dokončení díla tak 
bude trvat řadu měsíců, než obci peníze přijdou. 
Obec bohužel v současnosti nadbytkem financí
neoplývá. Tím, že od zakoupení pozemku na 
ulici Kobylnická odstoupila firma ARTAX, vzni-
kl obci propad takřka 15 milionů korun. Máme
sice vyjednány s firmou VIZIA podmínky pro-
deje areálu bývalých kasáren v trati Předky, ale
v současné době Vodárenská akciová společnost
(provozovatel vodovodu, kanalizace a čistírny
odpadních vod) odmítá komukoliv vydat sou-
hlas s novou výstavbou (z důvodu vyčerpané
kapacity ČOV a nedostatečného tlaku ve vodo-
vodu). Je tedy pravděpodobné, že prodej býva-
lých kasáren se opozdí, a to znamená i pozdější
příjem více než 26 milionů korun za tento pro-
dej. Po zhodnocení všech faktů proto dospěla
rada k závěru, že nepředloží zastupitelstvu ná-
vrh na schválení projektů, neboť obec jejich
stavbu nemá z čeho zaplatit. Současně odkládá
rozhodnutí o schválení projektů a podání žádos-
ti na dotace o cca tři měsíce. 

• Posouzení dopravní významnosti jednotlivých
místních komunikací. Ing. Kotolan seznámil 
občany s posouzením dopravní významnos-
ti jednotlivých místních komunikací v obci 
a s ulicemi, které má obec v plánu zjednosměr-
nit (aby se umožnilo legální parkování co nej-
většímu počtu vozidel). 

Rekonstrukce nákupního střediska. Nový návrh
architektů Tihelka & Starycha na využití II. NP 

PODĚKOVÁNÍ

Jako každý rok, bývají u nás v Sokolnicích Šibřinky vrcholem plesové sezóny. Jejich příprava, zajiš-
tění zdárného průběhu a v neposlední řadě i samotný úklid sokolovny vyžadují nemalé úsilí a práci 
ze strany pořadatelů. Výbor TJ Sokol Sokolnice děkuje touto cestou všem, kteří nám pomohli při pří-
pravě SOKOLSKÝCH ŠIBŘINEK a DĚTSKÝCH RADOVÁNEK. Všem, kteří se podíleli na tom, aby
se ostatní mohli bavit, patří naše poděkování. Děkujeme také všem, kteří přišli v kostýmech a maskách
a věnovali spoustu volného času na přípravu svých vystoupení. Šibřinky 2008 se vydařily a všichni 
návštěvníci si jistě odnesou řadu vzpomínek. Možná i ti, kteří nebyli v maskách, najdou příští rok 
odvahu a rozšíří další řady účinkujících. Věřme, že se v naší sokolovně opět všichni za rok sejdeme
a skvěle se pobavíme. 

Výbor TJ Sokol Sokolnice
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V sobotu 15. 3. 2008 uspořádaly naše  sokolky další milý netradiční slet, který pohladí po duši. V míst-
ní sokolovně se sešlo asi 50 dětí, pro které byla nachystána vyfouklá vajíčka, která si mohly ozdobit 
takzvanou ubrouskovou metodou. Dále si děti vyrobily papírová kuřátka a husy. O zábavu se postarala
dvojice klaunů, která s dětmi asi dvě hodiny zpívala, tančila a soutěžila.

Skoro stejný počet maminek, babiček a tetiček přilákala zajíčkova dílna, kde  si již tradičně vyrobily 
velikonoční výzdobu. Tentokrát to bylo aranžmá do košíčku a jarní věneček na dveře. 

Všem, kteří se na této akci podíleli, moc děkuji, a doufám, že pro nás připraví další akci, neméně krás-
nou, což ovšem bude záviset tak trochu i na naší účasti.

Olga Vinklerová

TJ SOKOL SOKOLNICE

POŘÁDÁ TRADIČNÍ

PP ÁÁ LL EE NN ÍÍ   
ČČ AA RR OO DD ĚĚ JJ NN II CC ,,

které se koná 30. dubna 2008 na ostrůvku

Program akce:

1. 17.30–18.00 – Přílet čarodějnic a čarodějů na ostrůvek.
2. 18.00 – Průlet vesnicí.
3. – Návrat na ostrůvek.
4. – Soutěže.
5. – Zažehnutí ohně a spálení kopie jedné ze sokolnických čarodějnic.
6. – Občerstvení a tombola.

Srdečně zveme všechny nadpřirozené bytosti i obyčejné smrtelníky.

TJ Sokol Sokolnice pořádá

11 ..   KK VV ĚĚ TT NN AA

TT RR AA DD II ČČ NN ÍÍ   VV YY CC HH ÁÁ ZZ KK UU   
NN AA   MM OO HH YY LL UU   MM ÍÍ RR UU

Sraz účastníků všech věkových kategorií je ve 13 hodin u sokolovny.
Mladší děti v doprovodu rodičů.

S sebou svačinku, pití, pláštěnku a dobrou náladu.

SRDEČNĚ ZVOU SOKOLI

Zajíčkovo sportovní odpoledne
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Pavilon Anthropos, nacházející se v parku 

v Brně-Pisárkách, zná mnoho lidí u nás i v zahra-

ničí. Ať už ze školních výletů, rodinných vycházek

za poznáním nebo zájezdů. Návštěvníci pavilonu

zde mohou zhlédnout rozsáhlou expozici, věnova-

nou původu a vývoji člověka a jeho kultury. A co

má společného Anthropos s obcí Sokolnice? 

V horním patře, v jedné z vitrín s kamennými 

nástroji a ozdobami, je totiž vystaven artefakt, star-

ší, než většina ostatních z území Moravy. A to, co

kámen spadající do období zvaného starší paleolit 

s obcí spojuje, je místo nálezu. Před necelými pěti

lety totiž ještě ležel na povrchu čerstvě zoraného

pole, jen kousek za posledními domy severozápad-

ním směrem k Tuřanům.

Většinu kolemjdoucích lidí by asi křemen žele-

zité barvy příliš nezaujal. Na první pohled působil

stejně nenápadně, jako spousta jiných, jemu po-

dobných. Ale každý, kdo se sbírání kamenných 

nástrojů, zanechaných na nejrůznějších místech

krajiny pravěkými lidmi, věnuje delší dobu, už má

– jak se říká – vycvičené oko. A tak si všímá urči-

tých typických znaků, podle kterých je možno 

rozeznat umělý zásah do kamene od zásahů přírod-

ních. 

Na našem křemenu bylo zřetelných celkem 

14 míst, odkud byl odražen úštěp pod takovým úh-

lem, aby jej pak bylo možno použít například jako

nůž, pilku nebo škrabadlo. Všechny údery byly

podle ohlazení kamene vytvořeny ve stejné době

a co je ještě zajímavé (i když to může být pouze ná-

hoda) je to, že zbytek původní kůry kamene zůstal

ve tvaru lidské dlaně i s palcem.

Nález byl brzy po objevení předán Moravskému

zemskému muzeu, ústavu Anthropos, kde jej 

archeologové podrobně prohlédli a nedlouho poté

také navštívili místo nálezu, aby zjistili co nejvíce

potřebných informací. Například, zda se jedná 

o ojedinělý nález nebo celou lokalitu, jaká je zde

půda a podloží, přesnou pozici dle satelitního

systému GPS apod.

Vzhledem k tomu, že tento nález není ani prv-

ní, a zřejmě ani poslední, který z katastru obce 

pochází, nebyla by možná marná myšlenka uspořá-

dat v obci malou výstavku, na které by byly pre-

zentovány alespoň obrázky nebo kopie předmětů,

dokládajících osídlení krajiny ještě v době před-

historické. Co myslíte, najdou se nějací nadšenci,

se kterými bychom to uskutečnili?

Michal Simandl

simandl@centrum.cz

Vzácný nález ze Sokolnic
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Pro mnohé z nás po velikonočním pondělí 
nastaly opět všední dny, a přitom stále prožíváme
dobu velikonoční. Velikonoce – největší slavnost
církevního roku. Zatímco postní doba trvá 40 dnů,
velikonoční doba je ještě o 10 dnů delší. Mnohdy
nám připadá prožívat období radosti náročnější než
období kajícnosti. Mít na očích Krista trpícího, 
ukřižovaného, je nám bližší v našich těžkostech,
než plně uvěřit v toho, který vším prošel a zve nás
k účasti na bezmezné radosti svého vzkříšení. Jako

by nám chyběla odvaha vstoupit celým svým živo-
tem do tohoto závratného prostoru štěstí, jako 
bychom měli strach z plné svobody, kterou nám 
otevřel Kristus. Ať nejsme jako dlouholetí vězni,
kterým se otevřou dveře vězení, a oni celí ustraše-
ní couvají před novým způsobem života. Opusťme
vězení svého já, sobectví, pýchy, své hříšnosti 
a s odvahou se vrhněme do nekonečného prostoru
svobody Božích dětí. 

o. Michael Jelínek

POZVÁNKY

První svaté přijímání
25. května 2008 v neděli bude ve farním kostele v Telnici první svaté přijímání našich dětí. 

Srdečně zveme.

Setkání české a slovenské mládeže na Velehradě
Smyslem setkání české a slovenské mládeže na Velehradě 18. 7.–20. 7. 2008 je umožnit 

prožít všem oslavu světového dne s mládeží. Setkání úzce navazuje na Světové dny mládeže 
(WYD – World Youth Day) v Sydney pořádané ve dnech 15. 7.–20. 7. 2008.

Z programu setkání vybíráme: telemost z průběhu WYD v Sydney, koncerty a kulturní vystoupení, 
přednášky, společné bohoslužby a modlitby (vigilie).

Ministrantský tábor
3.–9. srpna 2008 se koná stanový tábor v oblasti zvané Mýtiny v jižních Čechách.

Informace na telefonním čísle 777 770 376.

SLAVENÍ VELIKONOC

Naše děti a mládež každoročně

chodí hrkat, a to na velkopáteční rá-

no, poledne, ve tři hodiny, kdy 

si připomínáme Kristovu smrt za

nás, a večer. Na Bílou sobotu pak

hrkají ráno a v poledne. Věřící se

mají vždy ráno, v poledne a večer

pomodlit modlitbu Anděl Páně a na

Velký pátek ve tři hodiny modlitbu

Věřím v Boha. 

HRKÁNÍ
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Římskokatolická farnost Telnice

v děkanství modřickém, okres Brno-venkov 

Duchovní správce:
P. Michael Jelínek, SDB

Adresa: 
Masarykovo nám. 5, 664 59 Telnice 
Tel.: 544 224 215 (fara Újezd u Brna)
Nedělní bohoslužby 
Telnice (kostel sv. Jana Křtitele) 8.30 hodin
Sokolnice (kaple Povýšení sv. Kříže) 10.00 hodin

Začátkem února se v Sokolnicích začínají objevovat pozvánky na divadelní představení Dívčí války 
souboru Vichr z hor. Nacházíme je na zastávkách, vývěsných tabulích a dokonce i v našich poštovních
schránkách. A tak se v očekávání 1. března před 18. hodinou postupně zaplňuje sál sokolovny. Krátce 
potom se představí nám dosud neznámý soubor a boj o nadvládu žen nad muži může začít.

Během hry se nám představují osobnosti známé z české historie, jako například Kazi, Přemysl, Ctirad,
Šárka a další. V hledišti se co chvíli ozývá smích nad vtipnými scénkami a po skončení představení 
odmění diváci herce nadšeným a zaslouženým potleskem.

Soubor Vichr z hor pochází z Lomnice a příští rok oslaví 10 let svého založení. Zaměřuje se především
na hry J. Cimrmana, ale tentokrát se nechal inspirovat původní předlohou hry F. R. Čecha Dívčí válka.
A tak vznikla adaptace této hry Dívčí války, ke které si mužský soubor přizval na pomoc dívky. Mezi 
nimi i naši spoluobčanku Alenu Žilkovou, díky jejíž iniciativě se jedno představení odehrálo i u nás.

Poděkování patří i sokolnické škole za zapůjčení opony a v neposlední řadě Sokolu Sokolnice za po-
skytnutí sálu a zázemí pro herce.

Těšíme se, že  budeme moci v Sokolnicích zhlédnout některé další představení souboru Vichr z hor.

Renata Klimešová a Veronika Hulinská

Dívčí války

Paní GOTTWALDOVÁ oznamuje zákazníkům, že po delší nemoci opět zahájila prodej a nabízí:

Řezané květiny, hrnkové květiny, květiny na výsadbu do truhlíků – petunie, surfinie, muškáty. 
Zeminu, hnojiva v malém balení, postřiky – menší sortiment. 

Umělé květiny, dárkové zboží, keramika, sklo. Svíčky konzumní, svíčky okrasné. 
Hračky, kosmetika, náplasti, obinadla, tkaničky.

Textilní galanterie – nitě, štepovky, bavlnky, jehly, patenty, zipy, gumy, keprovky, špendlíky. 
Drobné školní a kancelářské potřeby – tužky, gumy, isolepa, lepidla atd. 

Blahopřání, kondolence, ozdobný papír, sáčky, celofán. Poštovní známky. 
Semena zeleninová i květinová. Dušičková a vánoční vazba – na objednávku.

Nová prodejní doba: Pondělí 8.30–12.00
Úterý 8.30–12.00 15.00–17.00
Středa Zavřeno
Čtvrtek 8.30–12.00 15.00–17.00
Pátek 8.30–12.00
Sobota 8.30–10.00

Těším se na Vaši návštěvu Marie Gottwaldová
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Sedmý ročník Soutěže zručnosti mladých knihařů

Čtenáři Sokolnického zpravodaje, vzhledem k tomu, že se naše sdělovací prostředky a ústním podáním
předávané zprávy hemží především tragickými a smutnými událostmi, přesto celá řada lidí prožívá šťastné
okamžiky, chvíle radosti… a nedokáže se o ně podělit s okolím.

Vím, že mladí lidé nemají rádi, když se o nich příliš často mluví. Snad mi naše děvčata prominou, že
se chci chlubit právě jimi. Jakási lidová moudrost praví: Sdělená bolest – poloviční bolest. Sdělená radost
– dvojnásobná radost. 

I já, při výkonu pracovního místa ředitelky střední školy, prožívám radost a uspokojení při pohledu na
spokojené a šťastné tváře žákyň a žáků. Chci se s vámi o moji radost podělit a to zvlášť důrazně, jedná-li
se současně o obyvatele obce Sokolnice.

Naši školu navštěvovala Aneta Svobodová. V současné době studuje na Univerzitě v Pardubicích na
katedře polygrafie a fotofyziky. Našimi žákyněmi jsou sestry Veronika a Barbora Hulinská. Škola má 
řadu pilných, pracovitých a svědomitých žáků. Soutěží se však může účastnit jen takový počet, který 
umožňuje organizační řád soutěží. Týmy jsou obvykle dvoučlenné nebo tříčlenné.

Sedmý ročník soutěže zručnosti mladých knihařů byl vyhlášen ve Věstníku MŠMT ČR a konal se ve
dnech 26. až 28. března 2008. Organizátory soutěže byla Integrovaná střední škola polygrafická, Brno,
Šmahova 110 společně se Společenstvem českých knihařů a Svazem polygrafických podnikatelů.

Soutěže se účastnilo celkem devět týmů. Šest v kategorii A a tři v kategorii B (žáci se zdravotním 
postižením).
Soutěž se skládá ze tří částí: 1. práce zhotovené v své škole, 2. práce zhotovené v soutěžní škole, 

3. vědomostní část.
Umístění soutěžních týmů:
KATEGORIE A
1. místo Integrovaná střední škola polygrafická, Šmahova 110, Brno

Soutěžícíza ISŠP: Romana Alexová, Michaela Hanáková, Barbora Hulinská
2. místo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kollárova 445, Lanškroun
3. místo Střední odborné učiliště obchodní, Na Mlýnici 36, Ostrava

KATEGORIE B
1. místo Odborné učiliště a praktická škola, Lomená 44, Brno
2. místo Stredné odborné učiliště pre telesne postihnutú mládež, Mokrohájska 1, Bratislava
3. místo Stredné odborné učiliště pre sluchovo postihnutú mládež, Kocel’ova 26, Bratislava

Žáci Integrované střední školy polygrafické, Šmahova 110, Brno se soutěže zúčastnili celkem pošesté.
V celkovém hodnocení naše soutěžní týmy získaly třikrát druhé místo a třikrát první místo. Skutečnost 
trvale vynikajících výsledků je zásluhou učitelek odborného výcviku paní Miroslavy Závodníkové 
a paní Aleny Vrzalové. Jim patří také poděkování nejen za profesní přípravu žáků, ale také za bezproblé-
movou organizaci jednotlivých částí soutěže a za získávání sponzorů. Další poděkování patří především
paní Evě Bartesové a Aleně Stratilové za zachování „jasné hlavy“ při řešení organizačních a dalších zále-
žitostí, které jsou spojeny s konáním soutěže.

Překvapující a potěšující je, že oba vítězné týmy sedmého ročníku jsou z brněnských škol.
Při vyhlašování výsledků bylo slyšet bouřlivé projevy radosti, silný potlesk a také tekly slzy z radosti 

a z dojetí.
Soutěžící týmy odjížděly spokojeny nejen díky příjemné atmosféře a bohatým darům od sponzorů, ale

také díky chutnému a kvalitnímu stravování v průběhu prožitých dnů. Stravování zajišťovala jedna základ-
ní a dvě střední školy z Brna.

Jarmila Šustrová

Sdělená bolest – poloviční bolest. Sdělená radost – dvojnásobná radost.
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Kdopak z Vás si ještě vzpomene na Velikonoce?
Už je to daleko za námi, že? Ale pozor, ono to ne-
ní tak dávno. To jen ten čas velice rychle utíká.
Obzvláště na jaře. A proto je třeba se občas o krůček
vrátit a zavzpomínat. Třeba zrovna na Velikonoce.

Ve čtvrtek 13. 3. se ve škole pořádaly už podru-
hé velikonoční dílny. Žáci se rozdělili do pracov-
ních skupin a pod vedením učitelů a rodičů vytvá-
řeli krásu. A o tom, jak se jim to povedlo, svědčí
prodejní výstava, která se konala hned v pátek
a v sobotu.

V pátek 14. 3. ve 14 h se otevřelo přízemí školy
a na občany Sokolnic čekaly dvě třídy plné veliko-
nočního a jarního zboží. Jednalo se nejen o výrob-
ky našich žáků, ale i dalších šikovných lidí ze
Sokolnic a okolí.

Výstava měla tak velký úspěch, že na sobotu
zbyla pouze jedna vyzdobená třída. Přišli se podí-
vat  rodiče, prarodiče i tety a nikdo neodcházel
s prázdnou.

Výtěžek z prodeje (2 000 Kč) je opět věnován
na keramickou pec. Všichni se můžete přijít podí-
vat do školy na nástěnku pro rodiče. Najdete tu 
zakresleno, jak nám na tu naši vytouženou pec po-
maličku, ale jistě přibývá. A dík za to patří i Vám,
vážení rodiče a přátelé.

Jana Pátková

A co takhle Velikonoce?????
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SOKOLNICKÝ ZPRAVODAJ – vydává obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. Sokolnický zpra-
vodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.
Datum vydání 23. 4. 2008. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 5 je 14. května 2008. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou na
níže uvedené adresy, na disketě nebo v papírové podobě členům komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje:
Butalová Zita zitab@seznam.cz Šustrová Jarmila jarma@volny.cz
Černý Jan jcmail@volny.cz Mifková Mirka Filip Debef filip@debef.cz

• V prvních jarních dnech začala první část výstavby školní jídelny při mateřské škole v naší obci.

• Začátkem měsíce března navštívil naši mateřskou školu herec, který sehrál dětem loutkové představení

– pohádku „Jasánek“. 

• Jako každoročně dojíždí  nejstarší děti do kurzu plavání v krytém bazénu v Blučině.

• Také jsme se s dětmi připravovali na velikonoční svátky, pekli jsme a zdobili jsme perníčky, barvili 

vajíčka, sázeli obilí do kelímků a učili se velikonoční koledy.

• Dětem byly do tříd zakoupeny nové hračky  a CD přehrávače. Za výtěžek z prodejní výstavky „Živého

Betléma“ Vánoce 2007 jsme dětem pořídili výtvarný materiál (barevné papíry, plastelínu, trojhranné 

pastelky).

• V prvním týdnu měsíce dubna jsme zahájili s bu-

doucími prvňáčky a jejich rodiči první z deseti

setkání v „Edukativních skupinkách“, jejichž 

cílem je připravit děti na klidný vstup do základ-

ní školy a rozvoj všech schopností a dovedností.

Společně s rodiči plní děti různé úkoly, rozvíjí

grafomotoriku, sluchové, zrakové, prostorové 

a orientační vnímání, rozvoj řeči, slovní zásobu, 

vyjadřování a základy matematických představ.

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


