
Žádost manželů Moučkových o povolení stavby vjez-
du na obecním pozemku. Rada obce schválila stavbu
vjezdu na obecním pozemku za obvyklých podmínek: 

– nájem se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou jeden rok,

– nájem je bezplatný,
– stavba vjezdu bude rozebíratelná (tzn., že pod dlaž-

bou nebude betonová deska),
– v případě stavby technické infrastruktury (TI) pod

vjezdem rozebere žadatel na své náklady potřebnou
část vjezdu, 

– po dokončení stavby TI uvede žadatel vjezd na své
náklady do původního stavu,

– obec se zavazuje nejméně v jednoměsíčním před-
stihu upozornit žadatele na stavbu TI,

– žadatel bude na pronajatém pozemku nepřetržitě
udržovat na svoje náklady čistotu a pořádek.

Žádost občana o povolení splátkového kalendáře.
Rada obce souhlasí s úhradou dlužné částky za stavbu
kanalizační přípojky ve čtyřech stejných splátkách
(v období čtyř měsíců) z důvodu dlouhodobé nemoci
žadatele.

Zřízení zvířecího útulku na okrese Brno-venkov.
Město Šlapanice navrhlo okolním obcím, aby byl spo-
lečně ve Šlapanicích vybudován útulek pro psy a kočky.
Náklady na stavbu jsou odhadnuty v rozmezí 7–15 mili-
onů korun, roční náklad na provoz tohoto zařízení by
činil přibližně 1,2 milionů korun. Rada v uvedené věci
nerozhodla a vyčká doplnění informací od Městského
úřadu Šlapanice, zejména kolik bude stavba útulku sku-
tečně stát, jak se budou finančně podílet jednotlivé obce
a totéž platí o provozu. 

Ukončení nájemního vztahu dohodou na zahrádky
Kaštanová. Obec eviduje tři žádosti na tři budoucí sta-
vební pozemky na ulici Kaštanová – v místech součas-
ných zahrádek. Stavebníci by chtěli zahájit stavby co
nejdříve, neboť mají obavy ze zvýšené daně z přidané
hodnoty. Nájemní smlouvy na zahrádky jsou ale platné
až do příštího roku. Rada proto rozhodla navrhnout sou-
časným uživatelům zahrádek ukončení nájmu dohodou
ke konci letošního roku a nabídnout jim zahrádky v jiné
části obce. 

Žádost o další rozšíření osvětlení okolo rybníka. Obec
má zpracovanou projektovou dokumentaci na rozšíření
veřejného osvětlení od čerpací stanice závlah po cukro-
varskou bytovku. Na tuto část je již vydané stavební po-
volení. Rada obce rozhodla požádat provozovatele sítě
veřejného osvětlení o vyjádření, zda je z technických dů-
vodů možné připojit další svítidla. Pokud bude vyjádře-
ní kladné, navrhne rada zpracování jednoduché studie
sadových úprav kolem rybníka a „Zajíčkovy studny“,
včetně návrhu dalších svítidel veřejného osvětlení. 

Výběrové řízení na stavbu chodníku. Na začátku čer-
vence bude zahájena stavba nového železničního mostu
v trati Výhon a rekonstrukce silnice mezi ulicí Na Vý-
honě a areálem firmy Hirschner. Rozpočet stavby činí
přibližně 80 milionů korun. Součástí této rekonstrukce je
i stavba nového chodníku – cyklostezky, včetně veřejné-
ho osvětlení. Zatímco stavbu mostu a silnice platí České
dráhy a Jihomoravský kraj, cyklostezku a veřejné osvět-
lení uhradí obec Sokolnice. Rada proto rozhodla o vy-
hlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. Bylo
osloveno několik firem a v úterý 30. 5. 2006 bude oteví-
rání obálek s nabídkami. Obec byla opakovaně ujišťová-
na, že práce na železničním mostě i komunikaci budou
dokončeny do letošní zimy. Nic by tedy nemělo bránit
tomu, aby ve stejném termínu byl dokončen i chodník.

Rekonstrukce chodníků a místních komunikací.
Obec má připravenou projektovou dokumentaci na re-
konstrukci celkem 19 částí chodníků a komunikací
v naší obci. Nové chodníky ze zámkové dlažby budou
provedeny v těch místech, kde již mají občané dokonče-
ny kanalizační přípojky. Předpokládané zahájení prací
je začátkem července 2006. Do konce května by se mě-
la uskutečnit dotazníková akce v těch místech, kde obec
předpokládá položení nových chodníků. Obec tak požá-
dá občany, aby sdělili, jestli mají projektovou dokumen-
taci na stavbu kanalizační přípojky, stavební povolení,
a kdy předpokládají realizaci kanalizační přípojky.
Po vyhodnocení ankety budou s konečnou platností sta-
noveny úseky k rekonstrukci. 
Firma, která bude provádět rekonstrukce chodníků a komu-
nikací, bude vybrána na základě výběrového řízení. Toto
řízení je dvoukolové. V prvním kole prokazují uchaze-
či kvalifikační předpoklady, ve druhém kole předkládají
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cenovou nabídku. Do prvního kola se přihlásilo celkem
15 firem. Z nich bohužel sedm nesplnilo požadované
podmínky a z další soutěže muselo být vyřazeno. Zbý-
vajících osm postoupilo do druhého kola a dne 19. 6. 2006
bude veřejné otevírání obálek s nabídkami. Poté bude
vybrán vítěz a uzavřena smlouva o dílo. 

Stavba víceúčelové sportovní haly před Integrovanou
střední školou Sokolnice. Podle vyjádření kraje nebude
v příštím roce dostatek peněz na stavbu haly, takže se
stavba zřejmě o rok opozdí. Kraj je ochoten uhradit za
stavbu pouze takovou částku, která odpovídá potřebám
žáků ISŠ. Pokud obec požaduje, aby hala byla víceúče-
lová (a mohla sloužit občanům naší obce, na háze-
nou atd.), tak rozdíl ceny musí uhradit obec, TJ Sokol
a další. Protože je možné, že se již v příštím roce poda-
ří získat alespoň nějakou část finančních prostředků,
rozhodla rada o zajištění potřebné projektové dokumen-
tace. Část peněz by měla zajistit ISŠ Sokolnice a zbytek
poskytne obec ze svého rozpočtu. 

S O K O L N I C K Ý  Z P R AV O D A J
2 5/2006

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
Stavba vodovodu na ulici Kobylnická, U Cihelny
a k sokolskému hřišti. Podle rozpočtu si tyto stavby
vyžádají mnohamilionové náklady. Rada obce proto
rozhodla zajistit všechny potřebné podklady a podat
žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR.    

Veřejné zasedání zastupitelstva. Rada schválila změ-
nu termínu veřejného zasedání zastupitelstva, které se
bude konat pravděpodobně ve středu 14. června 2006.
Program zasedání bude včas zveřejněn na úřední
desce. 

Nabídka firmy REGION BRNO. Rada obce schválila
objednání dokumentace na odbahnění návesního rybní-
ka. Součástí projektu budou i všechny povinné přílohy
pro podání žádosti o dotaci na tuto akci. Práce by byly
prováděny pravděpodobně v příštím roce.

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Sokolnice.

Starosta obce Sokolnice podle §15 zákona č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších  předpisů

o z n a m u j e :

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

v pátek 2. června 2006 od 14.00 hod. do 22.00 hod.

v sobotu 3. června 2006 od 8.00 hod. do 14.00 hod. 

Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je místnost sokolovny na ulici Masaryko-
va č. p. 370 pro voliče z celé obce.

Volič přinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdržel.

Volič je povinen před hlasováním prokázat totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem),
jinak mu volební komise hlasování neumožní.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti a bezprostředním okolí je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu
volební komise hlasování neumožní.

Životský Jiří v. r.
starosta obce
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SMRT MÍSTO VYZNAMENÁNÍ

Devátého září 1942 od startoval Wellington KX-C s číslem 738 C na patrolu v oblasti Biskajského zálivu. Osádku
tvořili první pilot Sgt. Bulis, druhý pilot Sgt. Bláha, radista Sgt. Gissübel, střelci Sgt. Doležel a Sgt. Jebáček a na-
vigátor F/Lt. Václav Haňka, kterému patří následující vzpomínka.

Po delší době letu zpozorovali neidentifikovatelný letoun, letící asi 15 mil vpravo ve shodném kursu s nimi.
Pojednou se však otočil proti nim a začal je pronásledovat. Naštěstí se však stihli schovat do blízkých mraků
a útočníka setřást. Šlo pravděpodobně o Messerschmitt 110. Po opatrném „vyplutí“ Wellingtonu z vlídného náručí
mraků spatřili zcela vynořenou nepřátelskou ponorku 1 stupeň vpravo, vzdálenou tři čtvrtě míle. Pilot otočil do-
prava a přešel do střemhlavého letu. Ponorka změnila směr o 20 stupňů vpravo a začala se rychle potápět. Letoun
svrhl 6 hlubinných náloží Torpex ve dvaceti stupních ke směru mizející věže ponorky. Jedna z náloží zřejmě explo-
dovala 5 yardů před věží. Tyto nálože byly shozeny z výše 50 stop ve směru zprava doleva. Nato začal Wellington
kroužit nad místem útoku a asi o 2 minuty později se na hladině objevila olejová skvrna o průměru třiceti yardů.
Po svržení dvou námořních značek letoun opustil toto místo, aby se jeho osádka za 20 minut se sluncem v zádech
vrátila a shledala další olejovou skvrnu světlé barvy, pouze 10 yardů v průměru s jakoby vřící vodou uprostřed. Poté
Wellington nasadil kurs k návratu na základnu. Let trval 9 hodin a 30 minut. Z ponorky U 165 IXC korv. kpt.
Günthera Hoffmanna nepřežil nikdo. Pro navigátora Václava Haňku byl tento let poslední operační akcí.

Václav se narodil 7. listopadu 1919 v Sokolnicích u Brna. Po maturitě na brněnské reálce odešel v roce 1937 k le-
tectvu a po absolvování výcviku pozorovatele v Prostějově sloužil u 1. leteckého pluku v Hradci Králové, v době
mobilizace pak ve Vysokém Mýtě. Po 15. březnu 1939 byl z armády propuštěn v hodnosti četař – aspirant. Stal se
posluchačem Vysoké školy technické v Brně, kde ho zastihl 17. listopad – uzavření českých vysokých škol. Téhož ro-
ku v prosinci se neúspěšně pokusil opustit protektorát směrem do Maďarska. Druhý pokus následoval 7. ledna 1940
s majorem generálního štábu D. Markem, který později zastával v Londýně významnou vojensko – diplomatickou
funkci. Na maďarské straně byli však zadrženi spolu, s jinými po tříměsíčním věznění vráceni na slovenské hrani-
ce. Za těžkých podmínek se dostali opět do Maďarska a pak již do Jugoslávie. Odtud odjeli s pomocí krajanů z Osijeku
a francouzských úřadů přes Řecko, Turecko, Střední východ a Egypt do Francie, kam připluli 6. května 1940. Po její
červnové porážce se šťastně dosta1i opět lodí do Anglie, kde byl Haňka přidělen k 311. čs. bombardovací peruti
jako pozorovatel – navigátor v původní hodnosti četař – aspirant. Po výcviku zahájil operační činnost 3. 10. 1941
s letounem typu Wellington náletem na silně opevněný Dunkerque. Do přeložení perutě od bombardovacího letec-
tva k Pobřežnímu velitelství absolvoval 20 náletů v délce 106 operačních hodin na Německo i Němci obsazená
území. Za dobu u Bomber Command dosáhl hodnosti poručík a za úspěšnou činnost byl vyznamenán Čs. válečným
křížem 1939 a medailí „Za chrabrost“. Po přeškolení perutě na námořní cíle zahájil 30. června 1942 na upravených

Do realizační fáze se dostal projekt určený rodinám
z Jihomoravského kraje. Nabízí možnost využít služ-
by, které se díky slevám stanou pro účastníky více
atraktivními než dosud. Jihomoravský kraj je prv-
ním z České republiky, který Rodinný pas organizu-
je a bude provozovat.

Princip projektu
Rodinný pas je založen na systému poskytování slev pro
rodiny s alespoň jedním dítětem do 18-ti let. Výhody
budou nabízet společnosti a subjekty jak privátního tak
i veřejného charakteru. Rozsah nabízených výhod je
opravdu široký, pojímá kulturní a sportovní aktivity až
po služby klasického komerčního charakteru. 

Registrace rodin
Všichni zájemci o zařazení do projektu Rodinný pas
se mohou přihlásit dvěma způsoby. Prvním z nich je
emailová forma, kdy svoji přihlášku zašlou na adresu
rodinne.pasy@kr-jihomoravsky.cz. Druhý způsob je
zaslání přihlášky písemnou formou na adresu Jiho-
moravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
s heslem na obálce Rodinné pasy. Na základě přihlášky

bude zájemci zaslán průkaz v podobě karty se jménem
rodiny včetně data platnosti karty. Jediným kritériem
zařazení zájemce do projektu je věk dítěte do 18 roků.

Nabídka služeb
Někteří z poskytovatelů nabídli slevy rodinám z privát-
ního i veřejného sektoru až do výše 50 procent. Týkají se
služeb v oblasti kultury a volného času (například
restaurace, ubytování, rekreace), ale i běžných nákupů
oděvů, elektroniky, sportovních potřeb. Největší slevy
nabídly příspěvkové organizace Jihomoravského kraje –
muzea, divadla, koupaliště, památkové objekty, lázně,
sportoviště atd. Podrobné informace o možnostech zís-
kat zajímavou slevu prostřednictvím rodinného pasu
lze najít na webu www.rodinnepasy.cz. Zájemci tam
naleznou formulář přihlášky, seznam poskytovatelů slev
a další potřebné údaje, například pro hromadnou re-
gistraci zaměstnanců s dětmi. V současné době je do
projektu zapojeno přibližně 5 000 poskytovatelů slev
v České a Slovenské republice. Usilovně se také jedná
o propojení s rakouským systémem (např. možnost slev
v lázních Laa an der Thaya).

Rodinný pas
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We llingtonech novou operační činnost dne 16. 8. a 9. 9. 1942 zaútočil a těžce poškodili dvě Německé ponorky,
z nichž ona z 9. září byla později zpravodajskou centrálou potvrzena jako potopená. Už v srpnu 1942 byl povýšen
do hodnosti kapitána a 18. října toho roku se nacházel na palubě Wellingtonu KX-T T2564 směřujícího do Northaltu
u Londýna a čekalo ho přijetí u prezidenta dr. E. Beneše a další vyznamenání. Těsně před přistáním se však z ne-
známých příčin z výšky 150–200 metrů letoun propadl a havaroval, přičemž zahynula osádka i s pasažéry:
P/O Bulis, F/O Študent, Sgt. Švec, Sgt. Bláha, F/Lt. Haňka, P/O Bunzl, Sgt. Jebáček, P/O Gissübel, F/Sgt. Doležel,
Sgt. Rájecký. F/Sgt. Stoklásek, Sgt. Čech, Sgt. Götzlinger a Cpl. Paclík.

Václav Haňka nalétal u Coastal Command dalších 176 hodin. Za celou leteckou činnost to bylo téměř 650 hodin,
z toho 283 operačních. Podle přání své manželky – Angličanky, byl pochován na hřbitově St. Phillip Penn Fie1ds
ve Wolverhamtonu. Dne 29. 5. 1991 pak byl na základě rozkazu ministra obrany ČSFR mimořádně povýšen do hod-
nosti podplukovníka.

MILAN VACEK, převzato z časopisu KOSMONAUTIKA A LETECTVÍ

September 1941 – Wretham – Vašek Haňka v kopuli Wellingtonu

Zleva: Václav Haňka, Jílek, Kouhal A. a Kodýtek – navigátoři
Zima 1941–1942 EAST’WRETHAM

Svatební fotografie Václav Haňka s manželkou Betty a jejími rodiči







Nadporučík Václav Haňka pod letounem Wellingtonu





S O K O L N I C K Ý  Z P R AV O D A J
5/2006 9

Jak to vypadá v mešitě a nejen o tom

Někteří čtenáři Zpravodaje se mě, po přečtení článku o hřbitovech, ptali, jak to vypadá v mešitě. Předpokládám,
že by toto téma mohlo zajímat i další čtenáře, a tak o mešitách něco málo napíši. Předem musím upozornit, že se
rozhodně nepovažuji za odborníka na mešity, jen jsem viděl a navštívil mešity v pěti muslimských zemích. Mešity
jsou k vidění i v zemích nemuslimských, na příklad ve Vídni, nebo i v Brně 

Mešity bývají malé, větší i veliké, všechny jsou však stavěny podle jednoho jednoduchého vzoru. Je to stavba se
čtvercovitou nebo obdélníkovou základnou krytá kopulí. Velké mešity mají kopulí víc a také různě veliké. Uvnitř
velkých mešit je hodně sloupů, které kopule podpírají. Přirozené světlo je zajišťováno okny ve stěnách a v kopulích.
Umělé osvětlení je prosté, vytváří ho žárovky jen v objímkách, připevněné na ocelovém kruhu o průměru až něko-
lik metrů zavěšeném na stropě. Velké mešity mají rovněž takových kruhů se žárovkami více. Jelikož muslimové ne-
zobrazují živé bytosti, tak v mešitě neuvidíte žádné obrazy, nebo sochy. Stěny jsou v některých mešitách obložené
barevnými obkladačkami, v jiných je bohatá kaligrafická a geometrická výzdoba. Na stěně bývají jedny hodiny,
které ukazují čas modliteb, tak jak se během roku mění východ a západ slunce. Mešity mají i kazatelnu (minbar),
z té představený (Imán) v pátek v poledne přednáší kázání (chutbu). Ve velké mešitě bývá také podium (muezin
machfili), ze kterého správce mešity (Muezín) zpívá rezponze Imánovi. V každé mešitě je na stěně nápis: „ Není
boha kromě boha, Muhammad je posel Boží“. Nejdůležitější částí mešity je prázdný výklenek ve zdi (mikráb),
ten určuje směr (gibla), ve kterém musí všichni při modlení (salat) klečet. Je to směr k Mekce. Ze všech částí me-
šity je na tento výklenek vidět. Mekka je nejuctívanější místo islámu, zde měl Muhammad první zjevení Archanděla
Gabriela a vznikl zde islám. Druhé nejuctívanější místo je Medina, kde v roce 570 zemřel. Ve všech mešitách jsou
na zemi koberce. Milovníci a znalci koberců se zde mohou koberci kochat. Proto do mešity musí všichni vstupovat
bosí. Boty se odkládají před vchodem do mešity. Než však do mešity věřící vstoupí, musí provést rituální očistu vo-
dou nebo pískem. Proto jsou součástí mešit kašny, nebo jiné zdroje vody, u kterých si věřící umývají ruce i nohy.
V některých mešitách bývají prostory pro ženy oddělené, tam muži nesmí. Kde prostor pro ženy oddělen není, mod-
lí se společně, ale ženy klečí až za muži. Je to proto, aby muži nebyli rozptylováni pohledem na ženské pozadí před
sebou. Lavice zde nejsou, všichni klečí na kobercích. Velmi často bývají mešity součástí škol a knihoven, taková
vzdělávací centra (medres). 

Do každé mešity není vstup nevěřícím dovolen. Do mešity, která je nevěřícím přístupná, musíte vstupovat jen pat-
řičně oblečeni. Ženy musí mít zahalené vlasy, nesmí mít holé ruce a krátké kalhoty nebo sukně. Pro muže platí to
samé, mimo zahalených vlasů. V některých mešitách vám oblečení půjčí. 

Součástí mešit bývají minarety, v Brně je však mešita bez minaretu. Nejčastěji bývá jeden minaret, ale také dva,
nebo čtyři. Šest minaretů má jen Modrá mešita v Istanbulu. Svůj název dostala podle barvy, která na ní převládá
Nejčastěji bývají minarety kulaté, jsou i čtyřhranné, nebo i jiných tvarů. Z minaretů svolává Muezin věřící pětkrát
denně k motlitbě. Dnes ho nahradila na mnoha místech technika, jeho hlas je vysílán z reproduktorů umístěných na
minaretu. Při východu slunce volá k první modlitbě, další jsou v poledne, odpoledne, při západu slunce a poslední
po západu slunce. Po volání muezína není nutné okamžitě jít do mešity, společná modlitba je jen v pátek v poled-
ne. Každý věřící má modlitební kobereček, na který si klekne, směrem k Mekce, a modlí se tam, kde zrovna je. Text,
který Muezín z minaretu volá, je od prvopočátku vzniku islámu stejný. Možná jste volání Muezína již někde slyše-
li, ale v arabštině, ne v češtině. „ Bůh je Veliký! Vyznávám, že není boha kromě Boha. Vyznávám, že Muhammad
je Posel Boží. Vzhůru k modlitbě! Vzhůru ke spásnému činu! Bůh je veliký! Není boha kromě Boha!“ 

Jestli se při svých cestách dostanete k mešitě, tak do ní zkuste vstoupit. Buď vás do ní pustí, nebo nepustí, nic ji-
ného se vám nestane. 

Poznámky na závěr. Muslimové počítají kalendář od našeho roku 622, od přesídlení (hidžra) Muhammada
z Mekky do Medíny. Mají lunární kalendář, rok je tedy u nich kratší o 11 dní než náš rok. Den začíná západem slun-
ce. Např., když v pondělí zapadá slunce, začíná úterý. Názvy v závorkách jsou arabské. 

Jan Fojtl
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V letošním roce proběhla již po šesté výměnná praxe
žáků ISŠ Sokolnice. Tato akce je sponzorována EU
za podpory škol, jež se výměny účastní. Projekt byl
rozdělen na dva úseky. V prvním úseku se pracovalo
na přelomu března a dubna 2006 v Německu v městě
Darmstadt. 
Naši studenti Integrované střední školy Sokolnice byly
ubytováni nedaleko centra velkého města Darmstadt
v budově Bernard-Knell-Haus. V první týdnu byli uvítá-
ni na radnici paní zastupitelkou starosty a vedoucími
učňovských středisek všech firem. Poté byly uvítáni
také ve škole, kde v prvním celém týdnu zůstali a zde
programovali pomocí odborného programu technologii
LOGO!.
Žáci se nejprve připravovali ve škole HEMS Darmstadt
teoretickým vyučováním. Po týdenní přípravě byli žáci
rozděleni do firem Merck, HSE, Röhm a Hessenwasser,

Deutsche Bahn. Zde žáci prakticky pracovali na projek-
tu směšovacího zařízení řízeného pomocí systému
LOGO! Siemens. Tato první část trvala tři týdny. 
Po čtrnáctidenní přestávce přijeli němečtí studenti k nám
do školy ISŠ Sokolnice u Brna. Zde jsme všichni pokra-
čovali v další práci. Tedy na dalším projektu řízeném
za pomocí systému LOGO! Siemens. Součástí obou
stáží byl víkend v rodinách, jenž byl velmi zajímavý. 
Součástí pobytu nebylo jen usilovné studium, ale i po-
znávání kultury, poznatků na základě výměně názorů
a seznámení s českými a německými rodinami v běž-
ném životě. Na obou stranách byli hostitelé moc milí
a ochotní ke svým hostům. Spolupráce byla výborná
a navzájem se studenti doplňovali se svými zkušenost-
mi a obohacovali také lidi kolem sebe.

Článek zpracovali žáci ISŠ Sokolnice

Projekt Leonardo da Vinci

Do nového výrobního závodu vyrábějící monitory v lokalitě Brno-Jih,

Kaštanova 64 hledáme velké množství uchazečů na pozici

DDDDĚĚĚĚLLLLNNNNÍÍÍÍKKKK////CCCCEEEE    DDDDOOOO    VVVVÝÝÝÝRRRROOOOBBBBYYYY

Náplň práce:
• práce na výrobní lince
• montáž, testování, balení monitorů
• práce na 2 směny (6–14 hod, 14–22 hod)

Požadujeme:
• ZŠ/vyučen (elektro – výhodou)
• praxe ve výrobě výhodou

Nabízíme:
• práce v novém prostředí a příjemném kolektivu
• dobra dojezdová vzdálenost
• příspěvek na stravování
• jazykové kurzy na pracovišti

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
•    každé úterý a pátek od 9–11,30 hod
•    každou středu a čtvrtek  od 14–16,30 hod

SPOJENÍ: ze stanice Úzká (u Tesca, Zvonařka) autobusy 40, 48, 63 do stanice Popelova. Tel.: 545 220 128

PŘINESTE SI ŽIVOTOPIS
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V červenci letošního roku se v Praze uskuteční již
XIV. všesokolský slet.
Tuto největší sokolskou slavnost a setkání sokolů z celé-
ho světa předchází téměř roční nácvik hromadných
skladeb, kterého se v mnoha sokolských tělocvičných
jednotách účastní cvičenci a cvičenky všech věkových
kategorií. Záštitu nad sletem převzal prezident republiky
pan Václav Klaus.

Sletové přípravy jsou v plném proudu. Jejich součástí
budou i veřejná cvičení na hřištích tělocvičných jednot
a župní, oblastní nebo krajské sokolské slety. 

Oblastní sokolský slet v Brně připravují společně
obě brněnské sokolské župy – Jana Máchala a Dr. Jindry
Vaníčka. Uskuteční se 11. června 2006 na cvičišti sta-
dionu Sokola Brno I, ul. Kounicova. Na předvečer
hlavního sletového dne připravují pořadatelé společen-
ský večer s tělocvičným a kulturním programem, s hud-
bou a tancem, který se uskuteční ve velkém sále Sokola
Brno I.

Nedělní odpolední program bude zahájen průvodem
všech cvičenců, který projde městem. Vlastní vystoupe-
ní bude zahájeno ve 14.00 hodin. Diváci shlédnou pás-

mo patnácti sletových skladeb v němž vystoupí více než
dva a půl tisíce cvičenců. 

Rodiče a děti od dvou let vystoupí ve skladbě s vel-
kými míči „Korálky“, skladba předškolních dětí dostala
název „Kdo si hraje, nezlobí“, mladší žactvo „zahrká“
počítadly, žákyně si zacvičí s obručemi ve skladbě
„Rozkvetlá louka“ nebo „Sluníčka“. A tak postupně za-
cvičí své skladby cvičenci všech věkových kategorií.
Zvláštní pozornost si zaslouží skladba „Tance domova“,
ve které se divákům představí sokolské folklórní soubo-
ry z Čech a Moravy. Dorostenky a ženy si udělají „Výlet
s aerobikem“, ale vystoupí i v několika dalších sklad-
bách. Senioři budou cvičit na melodie Karla Hašlera
skladbu „Ta naše písnička česká“. S velkými žíněnkami
budou cvičit muži a dorostenci – naši „Chlapáci II“. 

Záštitu nad oblastním sokolským sletem v Brně pře-
vzali hejtman Jihomoravského kraje pan Ing. Stanislav
Juránek a primátor města Brna pan PhDr. Richard
Svoboda.
Všechny srdečně zveme – přijďte se podívat a povzbudit
cvičence, zejména děti.

Jaroslav Nešpor

OBLASTNÍ SOKOLSKÝ SLET BRNO

Dne 27. května 2006 v 16 hodin v areálu na sokolovně v Telnici proběhnou

sletová vystoupení na Všesokolský slet v Praze.
Jste všichni srdečně zváni cvičenci, cvičiteli i organizátory.

Mezinárodní den dětí

V Telnici dne 3. června od 8 hodin je pro děti 
přichystán soutěžní den

při příležitosti mezinárodního dne dětí.
Srdečně zve Jednota Orel Telnice a Sokol Telnice.

Myslivecké sdružení Sokolnice – Kobylnice
zve všechny děti i rodiče na

DĚTSKÝ DEN
Sraz v sobotu 24. června 2006 ve 14.00 hodin 
u Myslivecké chaty na Balatoně.
Přijďte si vyzkoušet své dovednosti, zahrát si a zasoutěžit.

Srdečně zvou myslivci.
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Datum vydání 26. 5. 2006. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

D&D Dolejšová Jana

Prošívané přikrývky
výroba – velkoobchod – maloobchod

Provádí:
– čištění peří, šití přikrývek a polštářů,
– zákázková výroba,
– odvoz a dovoz (po domluvě).

V naší prodejně nabízíme další sortiment zboží:
– polštáře a přikrývky péřové i z dutých a z dutých kuličkových vláken,
– zdravotní polštáře,
– povlečení a prostěradla, 
– dekorativní doplňky do bytu,
– galanterie.

Pondělí až pátek 9.00 až 12.00 hodin 13.00 až 17.00 hodin

Adresa: tel.: 547 229 102
Masarykova 101 (nádraží) mobil: 603 228 076
664 61 Rajhrad e-mail:dolejsova.j@seznam.cz

www.dadart.cz

Prodej pneu a náhradních dílů
Miloš Dolejš

Vám nabízí:
– pneumatiky za zajímavé ceny,
– autodíly - akumulátory
– partneři: Kk+K, AUTO-KELLY, METEOR, AUTO-ŠTANGL

Pracovní doba: Pondělí až pátek 9.00 až 18.00 hodin
Jinak 24 hodiny po telefonické dohodě.

Adresa: tel.: 547 229 523
Masarykova 101 (nádraží) mobil: 603 442 555
664 61 Rajhrad e-mail:milos.dolejs@tiscali.cz


