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ZDARMA          VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC            DUBEN 2010

Letos uplynulo již 65 let od skončení 2. světové války
24. dubna roku 1945 byla osvobozena naše obec – Sokolnice, slavnou Rudou armádou SSSR – pod velením maršála 
Malinovského. Ještě v dalších částech naší republiky probíhaly boje, které skončily 9. května 1945.
Uplynulá doba není historicky vzdálena, neboť mezi námi ještě žijí pamětníci válečných událostí. Proto pro mladší 
generace našich občanů uvádím připomínku šestileté nacistické okupace a válečných frontových událostí u nás. 28 
našich občanů se osvobození nedožilo, buď na Západní frontě jako letci v Anglii, nebo na Východní frontě a také 
v partyzánských  oddílech.
Válka – jako taková, jen přináší lidem utrpení a škody na majetku a celkem přinesla smrt více než 60 milionům lidí 
všech národů. Proto je třeba dbát o udržení míru a svobody všech národů, tak, jak bylo rozhodnuto Norimberským 
tribunálem, při soudu s válečnými zločinci! Také je nutné si pro další generace připomínat, jaké utrpení během války 
lidstvo podstoupilo.
Vždy při této vzpomínce pokládáme k pomníku padlých kytice květin, spolu se zástupci obecního úřadu.
Na závěr ještě připomínka prezidenta Dr. Edvarda Beneše, abychom byli bdělí, neboť za pár let se mohou znovu 
vytvářet skupinky, k překrucování událostí i dějin. V současné době jsme toho často i svědky!

                                                                                        Ať žije lidstvo v míru a svobodě
              – pro šťastný rozvoj dalšího pokolení!                                                 
                               Jan LAHODA
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Příprava sportoviště. 
Rada obce porovnala cenové nabídky na stavbu 
sportoviště za obecním úřadem a srovnání nebylo zrovna 
snadné. Každá firma nabízí něco jiného a nabídky se 
výrazně liší jak v technických parametrech tak i po stránce 
finanční (od 1,4 do 2,5 milionu korun). Nakonec bylo ro-
zhodnuto upravit položkové rozpočty tak, aby obsahovaly 
kompletní stavbu se vším všudy, a starosta dostal za úkol 
vyhlásit výběrové řízení. Písemně bylo osloveno několik  
firem a výzva je dále zveřejněna i na Internetu, takže se 
mohou přihlašovat i další zájemci. Uzávěrka přihlášek je 
15. dubna, do konce měsíce by mohl být vybrán zhotovi-
tel a podepsána smlouva. Zda se podaří uskutečnit stavbu 
do letních prázdnin, není dosud jasné. 

 
Výběrové řízení. 

Na základě rozhodnutí rady obce bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na zpracování dokumentace přístavby 
základní školy pro územní řízení i stavební povolení. 
Písemně bylo osloveno několik projekčních firem 
a výzva byla zveřejněna i na Internetu. 

Z oslovených firem předložily nabídku čtyři, osm 
dalších využilo informací z Internetu. Rada posu-
zovala nabídky celkem 12 uchazečů, kdy nejnižší 
cenová nabídka činila 385 tisíc, nejvyšší 882 tisíc. Po 
několikahodinovém jednání bylo rozhodnuto přijmout 
nejlevnější nabídku, kterou předložil Ing. arch. Běhal. 
Smlouva bude uzavřena v průběhu měsíce dubna, do 
letních  prázdnin bude provedeno geodetické zaměření, 
geologický průzkum, měření radonu a zajištění dalších 
podkladů. Nevyskytnou-li se nějaké větší komplikace, 
do konce roku by mohlo být vydáno územní rozhodnutí 
a v první polovině příštího roku i stavební povolení. 

Stanovení termínu na koncert v sokolovně. 
Rada obce schválila termín konání koncertu „Láska 

brány otevírá“ na neděli 2. května od 15:00 hod. v místní 
sokolovně. Kompletní organizaci celé akce zajišťuje 
kulturní komise. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude 
předán Základní škole Sokolnice. 

Intenzifikace ČOV Telnice. 
Obec Telnice pořizuje nový územní plán a potřebuje 

znát přibližnou plochu pro budoucí rozšíření čistírny od-
padních vod (ČOV) v horizontu 10 – 15 let. Proto byla 
objednána jednoduchá studie, ze které bude jasné, jak 
by se v budoucnu mohla čistírna rozvíjet, a přibližné 
náklady na toto zvýšení kapacity.

Pronájem místnosti v hasičské zbrojnici. 
Rada obce obdržela dvě žádosti na využívání místnosti 

v hasičské zbrojnici. První od pana Wajdy, který by zde 

chtěl zřídit klubovnu pro rodiče s dětmi. Druhou od paní 
Schilerové, která zde má zájem provozovat prodejnu 
lahůdek, pečiva a zákusků. Rada se shodla, že prodejna 
potravinářského zboží v těchto prostorách není vhodná, 
a proto se přiklonila k požadavku pana Wajdy. Souhlasí 
s tím, aby jmenovaný se skupinou dalších rodičů a je-
jich dětí prostor využíval za podmínky, že tam budou 
udržovat čistotu a pořádek.  

Oprava mateřské školky. 
Rada obce schválila dokončení oprav mateřské školy 

tak, že na balkonech budou provizorní výplně nahrazeny 
výplněmi dle projektu a dále generální opravu oplocení 
kolem celého areálu školky. 

Jihovýchodní tangenta. 
Na obec se obracejí občané s dotazy k zamýšlené 

stavbě jihovýchodní tangenty, o které nedávno in-
formoval denní tisk. Obec má trasu této silnice 
vyznačenou v územním plánu již od roku 2002. 
Plánovaná trasa katastrem naší obce prakticky nepro-
chází, pouze ve dvou místech protíná roh katastrálního 
území obce Sokolnice. Trasa se plánuje od Modřic, 
kolem Chrlic, firmy Zeman a kolem Dvorsk směrem na 
Ponětovice. Nad Černým vrchem má být zřízena nová 
mimoúrovňová křižovatka, která spojí novou tangentu 
se silnici Sokolnice – Tuřany. Rada je si vědoma, že 
přípravě stavby je třeba věnovat patřičnou pozornost 
a hlídat zejména hlukové studie, hodnocení vlivů na 
životní prostředí a podobně. 

Doplnění MOS. 
Rada schválila doplnění místního orientačního sys-

tému (MOS) podle předloženého návrhu. Na křižovatce 
ulic Na Výhoně – Brněnská – Hasičská bude jednoduchý 
sloupek nahrazen dvojitým a nově se osadí ukazatel ulic 
„Na Padělkách“ a „Tuřanská“. Další doplňování ukaza-
teli na jiných místech je již velkým problémem, protože 
sloupky MOS jsou většinou zaplněné. 

Žádost o rozšíření služeb SMS zpráv. 
Krajský úřad pořídil systém na rozesílání varovných 

SMS zpráv, které upozorňují všechny zájemce např. 
na hrozící vichřici, povodně, přívalové deště, ha-
varijní stavby a podobně. Varovné zprávy může 
(prostřednictvím tohoto systému) rozesílat i obec. Roze-
sílání zpráv je pro občany zdarma. Rada projednala 
žádost, aby obec systému více využívala a rozesílala 
SMS zprávy i o závažných informacích zveřejněných 
na úřední desce obecního úřadu. Po delší diskusi rada 
požadavek zamítla s odůvodněním, že zprávy jsou nejen 
v listinné podobě na úřední desce, ale i na elektronické 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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úřední desce (přístupné 24 hodin denně), hlásí je 
místní rozhlas a i tato hlášení jsou na našich we-
bových stránkách přístupná 24 hodin denně. Navíc 
řada aktuálních informací běží nepřetržitě i na obec-
ním infokanále (který ale bohužel stále vykazuje 
nějaké nedostatky, takže se s ním obec zatím nikde 
nechlubí). Systém technicky neumožňuje také zaslat 
zprávu jen přesně specifikované skupině občanů, 
což by byl problém např. při plánovaném přerušení 
dodávky elektrické energie v určité části obce. 
A samozřejmě by to znamenalo další finanční 

náklady (kraj uhradí několik zpráv měsíčně, zbytek 
hradí obec ze svého rozpočtu). 

Plakátovací plocha před volbami. 
V letošním roce budou dvoje volby – parlamentní 

v květnu a komunální v říjnu. Stejně jako v letech mi-
nulých rada konstatuje, že strany mohou vylepovat své 
plakáty na plakátovací ploše před nákupním střediskem 
s tím, že musí být zachována rovnost stran. Výlep plakátů 
na veřejně prospěšném zařízení a dalším majetku obce je 
nepřípustný a plakáty budou neprodleně odstraněny.

Výňatek ze zákona č. 128/2000 Sb. úplné znění zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění 
§ 31

         §31 (1) Budova musí být označena popisným číslem, pokud není dále stanoveno jinak.
      §31 (5) Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova 
označena. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné.  

§ 32
 §32 (1) Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem 

a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.

V současné době je většina nemovitostí v obci označena čísly domovními jednotného vhledu tabulkou ve velikosti 
25 x 20 cm bílé barvy s černým číslem v černém rámečku.  Přesto některé nemovitosti i ve starší zástavbě nemají toto 
označení. Cílem obecního úřadu je dosáhnout celoplošného označení domů vzhledově jednotnými tabulkami - viz 
výše citovaný zákon. Obecní úřad zajistí tabulky s čísly popisnými pro jednotlivé domy v obci, které doposud tako-
vou tabulku s číslem nemají. Žádáme proto obyvatele, aby se co nejdříve obrátili s požadavkem o chybějící tabulku 
na obecní úřad u paní Zmrzlé.
Dnes jsou k dispozici některá domovní čísla z číselné řady do 600, cena jedné tabulky je 50,- Kč. Tabulky s vyššími 
čísly od 601 až 800 jsou taktéž k dispozici. Jejich cena je již vyšší, tabulka za 285,- Kč. Občané si je mohou koupit 
v úřední dny pondělí, středa v době od 8.00–11.30 hod. a 12.30–17.00 hod. v kanceláři matriky.

   Sběrný dvůr je v provozu již dva měsíce, ale jak 
poznávám, tak hodně návštěvníků neví, jak při 
ukládání a třídění odpadu postupovat. Je to i tím, že 
jsou zde mnozí poprvé, a proto jsem napsal tento jed-
noduchý návod.
   Především jsem tam já a se vším vám poradím, také 
odpady prohlédnu a určím kam který zařadit, to je 
přímo má povinnost, vaše povinnost je odpad na určené 
místo dát. Také některé odpady mohu odmítnout. 
Pokud nebudete vědět, jak odpad zařadit, tak je potřeba 
se mě zeptat, je to rozhodně lepší, než ho z kontejneru 
potom vytahovat.
   Když přijdete do sběrného dvora, tak nejblíže vám 
budou sídlištní kontejnery. Jsou to ty, které byly 
rozmístěny po obci. Do nich se dává sklo bílé nebo 
barevné, petlahve, neboli petky a kartony od nápojů, 
od mléka nebo džusů. K petlahvím je možné dát i 
kelímky od jogurtů. To je vše, nic jiného se do těchto 

kontejnerů nedává. Žádné zavařeniny, plastové kanys-
try, talíře, igelit a podobně, to vše se dá jinam. Většina 
těchto kontejnerů je zavřena, a tak si těchto zavřených 
vůbec nevšímejte a nic do nich nestrkejte. Vždy jsou 
otevřené čtyři kontejnery, jeden na bílé sklo, druhý na 
barevné sklo, další na petlahve a poslední na nápojové 
kartony, tak se zaměřte jen na tyto otevřené kontejnery. 
Na každém z nich je pověšená tabulka s názvem od-
padu, který se tam ukládá. Ty, které jsou zavřené, jsou 
plné nebo naopak prázdné, ale teprve množství odpadu 
určí, co v nich bude, podle toho jestli bude více skla, 
nebo petek.
   Dále jsou ve sběrném dvoře vanové kontejnery. Do 
jednoho z nich se dávají hadry, ale ne znečištěné ole-
jem nebo vazelínou, takové se dají jinam. Dá se napsat, 
že denně se setkávám s tím, že i přes upozornění lidé 
mezi hadry řadí boty, kabelky, řemeny, kožené bundy, 
peřiny, plyšáky a podobný odpad, který hadry ani někdy 

Domovní čísla

Jak se správně orientovat ve sběrném dvoře
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Spolu s jarem se na našich zahradách opět rozběhly sekačky, vertikutátory, nůžky a stroje a nástroje potřebné k práci 
na zahradě. Zvláště v době jarní údržby, ale i později určitě řada z nás řeší onen známý problém: 
KAM S NÍM? S biologickým odpadem ze zahrady: staré větve, posečená tráva, listí atd.
Vzhledem k otevření sběrného dvora máme nyní o jeden problém méně. Třikrát týdně, z toho jedenkrát i v sobotu, kdy 
na zahradě trávíme určitě nejvíce pracovního času, je otevřen sběrný dvůr, kam lze všechen tento odpad odevzdat.
Už tedy není třeba nosit posečenou trávu na pole, což velmi neradi viděli zemědělci, nebo pálit listí a větve na 
zahradě.

nepřipomíná. To je zajímavé. Takový odpad je nutné 
dát do kontejneru, ve kterém je odpad komunální. Sem 
se dávají věci, které dáváte doma do popelnice, a věci, 
které nelze pro malé množství třídit. Nelze mít jeden 
kontejner jen na boty, další jen na kartáče, třetí na pa-
ruky a podobně. Proto tento kontejner. Další kontejner 
je určen na uložení plastů. Do něho se dávají veškeré 
plasty, igelity, kanystry, polystyren, novodur a další, 
není možné všechny druhy vypisovat, to by byla celá 
strana, prostě do něho se dá vše, co je z plastů, mimo 
petlahví. Další kontejner je určen na biologický odpad, 
to je tráva, listí, ostříhané keře a podobně. Nelze do 
něho dávat trávu s příměsí kamenů, nebo tak jak se 
to stává, pařezy a silné větve. Takový odpad se uloží 
jinam. Také je nutné bio odpad do kontejneru vy-
sypat. Není možné ho tam ukládat v pytlích, jak se o to 
občas někdo pokouší. Kontejner s bio odpadem se vozí 
do kompostárny a ani tam nedokáží z kamenů, pařezů 
a igelitových pytlů kompost udělat. Další kontejner je 
určen na ukládání velkoobjemového odpadu. Do něho 
se dávají křesla, matrace, koberce a další podobné velké 
věci. Jeden kontejner je určen na ukládání pneumatik a 
duší. Pneumatiky musí být bez disků. Také na všech 
těchto kontejnerech jsou umístěné dobře viditelné 
informační tabulky s názvem odpadu. Mezi nimi jsou 
kontejnery bez popsaných tabulek, jsou prázdné, těch 
si nevšímejte a hlavně, nic do nich nedávejte. Jsou 
určené jako rezervy pro odpad, kterého bude víc a také 
pro speciální odpad, třeba skelnou vatu, tu nenosí do 
dvora každý. Je jisté, že při jedné vaší návštěvě bude 
kontejner, třeba na plasty, v pořadí jako první a při 
další návštěvě bude jinde. Není technicky možné zajis-

tit, aby kontejnery na určitý odpad, stály vždy na stej-
ném místě, i proto jsou na nich tyto tabulky s názvem 
odpadu, aby vy jste se podle nich dokázali snadno ori-
entovat.
   Na ukládání papíru a kartonů je určen jeden kontejner, 
klec, ta se nedá přehlédnout. Vedle ní jsou umístěné 
čtyři menší kontejnery. Jeden je na beton, křidlici a ci-
hly, další na stavební odpad, to je umyvadla, záchody, 
zbytky sádrokartonu, stavební suť a podobně. Další je 
určen na železo a poslední na trávu s kamením, silniční 
smetky, kámen a podobný odpad. Také tyto kontejnery 
jsou viditelně označené informačními tabulkami.
   Protože ve dvoře se ukládá i ekologicky nebezpečný 
odpad, například: oleje, barvy, zářivky, výbojky, tonery, 
nádoby a hadry jimi znečištěné, také nefunkční elek-
tronika, jako televize, videa, rádia, počítače a podobně, 
tak na tento odpad jsou zde tři uzavřené kontejnery, do 
kterých se toto vše ukládá. Rozhodně se zde nezamy-
kají barevné kovy nebo nějaké cennosti! Tato věta 
je určena hlavně zvědavcům, kteří by po nocích chtěli 
pátrat po tom, co v kontejnerech je. Doufám, že si větu 
pozorně přečetli. Vyřazené elektro  je třeba, aby bylo 
kompletní, ne rozebrané, to znamená i neuřezané 
přívodní kabely.
   To je o ukládání odpadu ve sběrném dvoře to hlavní. 
Tyto informace mě nemají v žádném případě nahradit, 
ale jak jsem za ty dva měsíce provozu sběrného dvora 
poznal, je pro každého, kdo sem jde, lepší, když má již 
o ukládání a hlavně třídění odpadu částečný přehled.
   A co můžete donést? V podstatě skoro vše, co máte 
doma, ve sklepě i na půdě.
                                            Správce sběrného dvora Jan Fojtl

V sobotu třináctého března jsme, jako obvykle ráno 
v 6 hodin, vyjeli na koupání. Cesta do lázeňského 
města uběhla bez problémů. Na slovensko-maďarských 
hranicích jsme si udělali, jako obvykle, krátkou za-
stávku na výměnu forintů, návštěvu WC a protažení 
ztuhlých kloubů, které již dávaly najevo, jak touží po 
termální vodě. Také jsme se zahřáli dobrou kávou od 
pana Hrdličky a pokračovali natěšeni v cestě po dálnici 

přes Maďarsko. Do lázní jsme dorazili včas, právě ot-
víraly pokladny.

Každý, po převlečení do plavek, zamířil co nejdříve 
k některé ze svých oblíbených procedur a nebo k té, 
která byla právě volná. Den v lázních uteče jako ta 
voda, tak je potřeba užívat si vše co nejvíce.

Odjezd od lázní byl určen na čtvrtou hodinu, ale jak 
je obvyklé, lidé se u autobusu schází nějakou dobu před 

Údržba zahrad a sběrný dvůr

Cestovní anabáze z lázní
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odjezdem, vykládají si o získaných zážitcích a při tom 
v klidu opět popíjejí kávu od pana Hrdličky. Je totiž 
lacinější než v lázních, a také je rozhodně lepší. Ve čtyři 
byli všichni u autobusu, a tak jsme vyrazili na zpáteční 
cestu. Nazpět jedeme vždy přes vesnici Abda, je to 
první vesnice za Györem a jsou v ní u silnice obchody 
s maďarským zbožím, hlavně s potravinami. Ostatně 
jaké jiné, než maďarské zboží by tu měli prodávat, že? 
Takže žádná Čína. Pravá maďarská paprika, čabajky, 
gulášové pasty a podobné „nezdravé“ dobroty. Když 
si  zde všichni zájemci nakoupili, tak jsme zamířili 
na dálnici. Již víme, jak cesta trvá dlouho, a tak jsme 
si plánovali, že kolem sedmé večer budem doma. Ale 
jak se říká: „člověk míní, pán bůh mění.“  Cestou 
k dálnici se musí přejet velmi frekventovaná dvojkolej-
ná železniční trať a u  přejezdu přes ni svítilo červené 
světlo. Pan Hrdlička zastavil a za chvíli kolem nás vel-
kou rychlostí projel vlak. Motor v autobusu neměl ani 
vypnutý, tak jen zařadil rychlost, ujel asi metr, auto-
bus sebou cukl - a zastavil. Pan Hrdlička zřejmě ihned 
věděl, o co se jedná, nebo to aspoň tušil. Okamžitě zor-
ganizoval odtlačení autobusu, chlapi rychle vystoupili 
a autobus ještě i s některými účastníky, kteří nestačili 
vystoupit, od kolejí odtlačili. Kupodivu, šlo jim to 
snadno, a tak autobus odtlačili ze silnice až na boční 
cestu. Vzápětí kolem nás projel obrovskou rychlostí 
další vlak. Ani nechceme myslet na to, co by se stalo, 
kdyby autobus zastavil o nějaký metr dál, na kole-
jích, ale ta myšlenka se do hlavy stále sama vkrádá. 
Pan Hrdlička se zachoval jako opravdový profesionál, 
i když nutno přiznat, že i na něm byla vidět velká 
starost. Nezačal však běhat kolem autobusu a rvát si 
vlasy z hlavy, ale okamžitě volal své manželce, aby mu 
pomáhala zajistit autobus, který by nás odvezl domů. 
Říkal, že nejdříve se musí postarat o lidi a až potom 
o autobus. Sám také volal několika jiným řidičům, ale 
jeden byl v Rakousku, další ve Francii, no pochopitelně 
žádný na nás nečekal. Jeden se nabízel, že se vrací 
z Itálie, že odbočí z trasy k nám, ale mohl vzít jen de-
set lidí, v nejhorším i to by bylo dobré pro děti a dříve 
narozené, ale chtěli jsme být spolu.

V autobuse nešla elektrika, nešlo topení a začínalo 
se stmívat a my nevěděli, jestli se domů dostaneme 
ještě ten den, nebo až někdy v neděli. Navíc auto-
bus se rozhodl zastavit na místě, kde nebylo nic, jen 
rovina, jak na maďarské Pustě a kde se studený vítr 
mohl bez překážek prohánět kolem autobusu. V ta-
kové mimořádné situaci teprve poznáte opravdové 
charaktery lidí, to se každý odhalí, to je ta pravá 
zkouška povah. Musíme dle pravdy napsat, že až na 
dva účastníky této anabáze, kteří nedokázali situaci 
nervově zvládnout, byli ostatní dobří až výborní. Ne 
každému je dána schopnost bavit ostatní a nebo nemá 
každý dobrý dar řeči, ale ti, co toto mají, tak bavili 

celý autobus. V autobuse byla veselá nálada, a když o 
tom při potkání mluvíme, tak na to i jiní vzpomínají v 
dobrém. Pochopitelně, jak ubíhal čas a  lidé také byli 
unaveni z koupání, tak humoru ubývalo, ale rozhodně 
nebyla, mimo těchto dvou, špatná nálada. Je víc než 
pravděpodobné, že se lidem v hlavách honily různé 
myšlenky, třeba jak to tu do rána vydržím, jak tu bu-
dem dlouho, co doma a podobně, ale ta velká většina to 
nedala nijak na sobě znát.

Shánění autobusu bylo komplikovanější o to, že 
autobus musel být vybaven počitadlem impulsů na 
průjezd slovenskou dálnicí. Bez toho tam nesmíte jet a 
ten, kdo nejezdí na Slovensko, ho nemá. 

Asi po hodině telefonování se podařilo zajistit v Brně 
jednoho volného řidiče s autobusem, který ochotně 
řekl, že pro nás přijede. Pan Hrdlička mu vysvětlil, kde 
nás najde a my dál čekali. Když jsme již všechno pro-
brali, řekli všechny vtipy, které jsme znali, tak potom 
jsme již jen počítali projíždějící rychlíky, které kolem 
nás vždy jen zasvištěly. Počty vlaků se různě rozchá-
zely, někteří napočítali až osmdesát, jiní méně, ti si asi 
zatím na chvíli zdřímli.

Něco po půl dvanácté, tedy po 23.30, přijel pro nás 
očekávaný autobus. Přijel z druhé strany, prý ke konci 
zabloudil, ale důležité bylo, že nás i v té tmě našel. 
Náš polámaný autobus jsme opustili, i pan Hrdlička, 
a jeli domů. Do Sokolnic jsme dojeli v neděli v jednu 
hodinu unaveni, ale bohatší o velký zážitek. Vždyť po-
lámat se může všechno, i takový vrchol techniky jako 
raketoplán se poláme. Také se všechno musí brát z té 
lepší stránky, mohlo být ještě hůř, co třeba kdyby se 
polámal autobus, než jsme dojeli do lázní, to bychom 
se ani nevykoupali.

Hůře na tom byl pan Hrdlička, ten musel v neděli 
zajistit odtažení autobusu z Maďarska a zajistit co 
nejrychlejší opravu. Ještě že mu ho na tom pus-
tém místě zatím nikdo nevykradl. Třeba ho, při těch 
velkých starostech, potěší poděkování za profesionální 
jednání, které mu tímto posíláme.      
                                            Míla Vondálová a Marie Fojtlová
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Základn í  ško la

Napíši článek v dobré víře, že jsem sehnal co nejvíce informací, článek vyjde a já se zakrátko dostanu k dalším in-
formacím a jak naschvál za čas ještě k dalším. Tak mně nezbývá, než pro úplnost napsat ještě tento doplňující článek.

Když článek o rybnících vyšel, tak mě Mirek Vondál, potom i další rybáři, upozornil na mapu, kterou mají rybáři 
na ostrůvku. Jsou na ní zobrazeny Sokolnice s okolím a i s rybníky. Nejsem odborník na mapy, to rozhodně ne, ale 
zarazilo mě, že mapa je barevná a je místy popisovaná starou němčinou a jinde zase češtinou. Na té mapě je také vyo-
brazen sokolnický rybník a u něho haltýře s domkem porybného. Pokud byste šli po lávce z ostrůvku a pokračovali 
rovně do prostoru bývalého cukrovaru, tak po pravé straně byly čtyři haltýře, po levé tři a za nimi zmiňovaný domek. 
To je ta první informace.

Před časem připravili vojáci od radaru besedu se sokolnickými občany, na kterou téměř nikdo nepřišel, ale zane-
chali zde velké množství materiálu o radaru. V brožuře „Radar ve vašem regionu“ jsou dva letecké snímky Sokolnic 
a okolí. První je z roku 1953 a druhý z roku 2009. Mimo to, že na nich vidíte, jak Sokolnice v roce 1953 vypadaly, 
jak byly malé, jak málo měly ulic, kudy vedly polní cesty, kudy tekl potok a kde jste měli pole, tak je na obou vidět, 
i po tolika letech, tvar kobylnického rybníka. Ta starší fotografie má již dnes svoji historickou cenu.

Druhá informace je že, měnínský rybník patřil se svojí rozlohou 514 hektarů k největším na Moravě, jmenoval se 
Nesyt a vlastnilo ho panství Židlochovice. Žatčanský rybník měřil 453 hektarů a patřil k chrlickému panství, jehož 
majitelem bylo arcibiskupství olomoucké. Kolik se zde lovilo ryb nevím, to zas třeba někde zjistím později.

Musím se přiznat, že si velikost rybníků neumím představit, budu muset zjistit, co má velikost tak asi 500 hektarů, 
a podívat se na to.           Jan Fojtl

Vzpomínka.........
 Řekla bych, že většina lidí tráví život tím, že se na 

něco těší a hned vzápětí na totéž vzpomíná. Tak rychle 
ten čas utíká.

 I my jsme se už těšili – na jaro. Zima byla dlouhá, 
sněhu snad až příliš a sluníčko ne a ne se na nás usmát. 
Naštěstí všechno v životě někdy skončí, a tak i to 
vytoužené jaro přišlo. A s ním krásné jarní svátky – Ve-
likonoce. Když svátky – tak oslava. Když Velikonoce – 
tak velikonoční dílny u nás ve škole.

 Nachystali jsme materiál, pozvali rodiče i prarodiče, 
žáci si vybrali dílnu, ve které chtějí pracovat, a 30. března 
v 9,00 hodin ráno začal obvyklý ruch při přecházení dětí 
do jednotlivých dílen. Starší spolužáci odváděli mladší, 
aby se nám v té naší „velké“ škole neztratili, a hned se 
vrhli do práce.

 Jak se jim dílo povedlo, jste se mohli přesvědčit 
na prodejní výstavě, která se konala ve stejný den 
odpoledne. Naplánovaná byla od 15,00 hodin do 19,00 
hodin. Jenže člověk míní a život mění. Pro váš velký 
zájem byla výstava už v 17,00 hodin téměř vyprodaná 
a v 18,00 hodin jsme zavírali. A nezbývá nám, než vz-
pomínat na další pěknou akci.

 Velmi se omlouváme těm, na které se nedostalo. Ale 
abychom uspokojili všechny, museli bychom vyrábět a 
vyrábět minimálně týden. Díky šikovnosti našich žáků 
a dobrým nápadům jsme utržili 2 758,-Kč, které budou 
opět použity k nákupu nových pomůcek.

 Jsme opravdu rádi, že se Vám práce našich žáků líbí 
a jste ochotni se svým nákupem finančně podílet na mo-
dernizaci výuky v naší škole. Přejeme Vám krásné jaro, 
plno sluníčkových dní a pohody.

Zpráva ze školního parlamentu.
 Již třetím rokem se na naší škole schází pravidelně 

každý měsíc školní parlament. Tvoří ho dvojice žáků 
z 5. – 9. třídy (10 žáků). Schůzky parlamentu vede paní 
učitelka Jana Pátková, ale občas se na pozvání účastní i 
paní ředitelka Mgr. Zita Butalová.

 Členové parlamentu přicházejí na setkání s při-
pravenými dotazy, podněty, nápady a připomínkami. 
Navrhují různá zlepšení nejen prostředí, ale i výuky. 
Pomáhají s organizací různých akcí (stánek na Sokol-
nickém Betlému, odpolední akce pro mladší žáky, sběr 
papíru atd.). Zajímají se o chod školy, rozpočet, způsob 
financování. Většinu jejich otázek zodpovíme na půdě 
školy. Ale protože jsou naši žáci velmi zvídaví, ak-
tivní a snaží se zodpovědně plnit svou funkci, projevili 
přání pohovořit si i se starostou obce Sokolnice Jiřím 
Životským.

 Pan starosta byl velmi vstřícný a v úterý 6. dubna nám 
věnoval víc než hodinu času. Odpovídal na všechny do-
tazy, vysvětloval, argumentoval.

 Členové parlamentu odcházeli z tohoto setkání spo-
kojení, i když možná i trochu smutní. Pochopili, že 
realizace mnoha dobrých nápadů stojí na obyčejných 
penězích. A to je škoda. Nejen pro naši školu, ale i pro 

Ještě jednou rybníky
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ŘEDITELSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V SOKOLNICÍCH OZNAMUJE, ŽE

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2010/2011

se bude konat formou informativní schůzky 

v úterý 27.dubna v 16.00 hodin
Rodiče, na schůzce se dozvíte veškeré potřebné informace. Dostavte se, prosím, bez dětí

Mateř ská  ško la

naši obec, místo, kde žijeme.
Škola v přírodě

 Každým rokem (školním) hned v září mají naši žáci 
velkou starost. Pojede se na Školu v přírodě? A kdy? 
A kam? A hlavně kdo?

 Donedávna jezdil celý první stupeň (1. – 5. třída) 
dohromady. Byla to dobrá zkušenost pro všechny. 
Starší spolužáci se naučili starat o ty mladší, mít s nimi 
trpělivost, pomáhat jim při plnění různých úkolů. Ti 
mladší se zase přestali bát, naučili se požádat o pomoc 
a rozvíjeli svou šikovnost. 

 Letos je ale vše jinak, protože na 1. stupni žáků 

přibývá, už je nás přes sto. Proto jsme se rozdělili. 
V pondělí 12. 4. odjíždí 3. – 5. třída do rekreačního 
střediska Březová, kde je čeká „zážitková“ Škola 
v přírodě. Všichni jsme napnutí, co vše nás tam čeká, 
jaké adrenalinové aktivity zvládneme.

 A první týden v květnu odjede 1. a 2. třída do Koryčan. 
Jsou tam pro ně připraveni koníčci a velmi ochotný per-
sonál. Děti to tam neznají, ale paní učitelka Ludíková se 
již velmi těší, protože v minulosti jsme si toto prostředí 
vyzkoušeli a bylo nám tam dobře.

 Takže přejme si šťastnou cestu, hezky prožitý týden 
a spokojený návrat.

Přijímací řízení
 ✔ Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v průběhu měsíce dubna daného roku. 
Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.
 ✔Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání obdrží rodiče u zápisu, kde bude určen termín pro odevzdání žádosti a také seznámení s kritérii pro 
přijímání dětí.  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů po zápisu.
 ✔O příjetí dítěte a o stanovení zkušebního pobytu v délce 3 měsíce rozhoduje ředitelka školy. Při umístění do tříd je 
brán v úvahu zájem rodičů a především jsou zohledněny potřeby dětí.
 ✔Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
 ✔ Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky a délku pobytu 
v MŠ.
 ✔ Informace obdrží rodiče písemně při zápisu dítěte do MŠ.
 ✔Na rodičovské schůzce před začátkem nového školního roku si rodiče vyzvednou k vyplnění Evidenční list dítěte, 
Zmocnění k vyzvedávání dítěte, Bezinfekčnost, které předají ve stanoveném termínu třídním učitelkám.

Kritéria pro nově přijaté děti pro školní rok 2010/11
1) Děti, které v uvedeném školním roce (od 1. září do 31. srpna) dovrší šesti let s trvalým bydlištěm v Sokolnicích
    a děti s odkladem školní docházky s trvalým bydlištěm v Sokolnicích
2) Děti s celodenním pobytem v MŠ a s trvalým bydlištěm v Sokolnicích s nástupem od 1. září
3) Děti s celodenním pobytem v MŠ a s nástupem od 1. září
4) Děti s polodenním pobytem v MŠ a s trvalým bydlištěm v Sokolnicích s nástupem od 1. září
5) Děti s polodenním pobytem v MŠ a s nástupem od 1. září
6) Děti s nástupem od 1. ledna

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka MŠ brát v úvahu důležitost 
jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 6).
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Pokud se v některém z kritérií vyskytne více žádostí, než je kapacita mateřské školy, bude ředitelka MŠ postupovat 
podle jednacího čísla podání žádosti.

Organizace vzdělávání
Děti jsou do MŠ přijímány od 3 let na základě daných kritérií, se kterými jsou rodiče seznámeni na informativní 
schůzce, jež předchází Zápisu do předškolního zařízení.
Po Zápisu jsou děti rozděleny do věkově smíšených tříd, přičemž vyhovujeme přání rodičů (sourozenci, kamarádi) 
tak, aby se děti cítily spokojeně a bezpečně.
Individuální a citlivé chování zaměstnanců k dítěti přispívá k jeho adaptaci na nové prostředí, umožňujeme dětem 
přinést si svoji oblíbenou hračku a rodičům zůstat se svým dítětem ve třídě na různě dlouhou dobu s ohledem na 
průběh ranních činností.

Uspořádání dne, režim
6.30 – 9.30 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, rozdělení do tříd
  ranní hry, ranní cvičení
  didakticky zacílené činnosti (řízené i spontánní učení) ve skupinách a individuálně
  individuální péče o děti se specifickými potřebami
  jazykové chvilky.....smyslové hry
  úklid hraček .....hygiena, svačina
9.30 – 12.00 relaxační chvilky, příprava na pobyt venku
  pobyt venku
12.00 – 15.00 hygiena , oběd.....hygiena, příprava na spánek
  spánek, náhradní nespací aktivity
  hygiena, svačina
15.00 – 16.30 odpolední zájmové činnosti, hry + dle zájmu dětí pokračování  
  cílových činností, dotváření rozdělaných výrobků

Hlavní myšlenky našeho Školního vzdělávacího programu
maximálně šťastné a spokojené dítě s přiměřenými vědomostmi a dovednostmi
dítě s osvojenými společenskými postoji a hodnotami
samostatné dítě se zdravým sebevědomím
Cíle a záměry naší školy
rozvíjet u dětí prosociální vztahy a postoje (jeden k druhému, stacionář LILA, úcta ke stáří – Domov důchodců,........)
naučit děti uplatňovat získané znalosti a dovednosti (vstup do základní školy, porozumění pozitivním a negativním 
prožitkům, samostatnost, vyjadřovací schopnosti, ................)
vytvořit v dětech vztah k prostředí, ve kterém žije (orientace ve známém prostředí, tradice obce, svátky, oslavy,............)

A je to tady zase! 30. dubna se blíží a nastane náš čas. Oprašte svá košťata, přepočítejte bradavice a zuby, 
natupírujte vlasy a hurá na ostrůvek.

TJ Sokol Sokolnice si dovolujeme všechny pozvat 30. dubna v 17.30 hod. na ostrůvek, kde proběhne už tradiční

Rej čarodějnic
Kolem 18.00 hod vyrazíme v průvodu obcí, nezapomeňte pokličky, řehtačky, zkrátka vše, co dělá rámus. 
Poté se vrátíme na ostrůvek, kde si zarejdíme kolem velké vatry, nakonec si opečeme špekáčky. 
Pro malé čaroděje a čarodějnice bude připravena tombola a samozřejmě také nějaké to překvapení. 
Pro všechny účastníky bude otevřen bufet a nebude chybět ani reprodukovaná hudba.
                                                                                                                                              Těšíme se na hojnou účast

Zveme  Vás

Rej čarodějnic
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Duchovn í  okénko

Stalo se již téměř tradicí, že se na Velký pátek dopoledne v 9 hodin koná v zámeckém parku křížová cesta. Má nám 
připomenout události tohoto dne před 2000 lety, kdy byl Ježíš Kristus odsouzen a zabit na kříži. Rok od roku se této 
akce účastní víc a více lidí, a to i z Telnice. 
Velký dík patří vedení Domova pro seniory Sokolnice, který nám umožňuje dělat křížovou cestu v tak krásném 
prostředí.                                                                                                                                                    Ludmila Mazalová

Nový život
V tomto ročním období, v čase, kdy se 
život probouzí, chceme povzbudit všechny nastávající maminky, aby nový život dokázaly přijmout jako velký dar. V 
případě potřeby pomoci nebo povzbuzení je možno se obrátit na:
Centrum naděje a pomoci
Vedoucí:    MUDr. Ludmila Lázničková
Adresa:      Vodní 13, 602 00 Brno
Telefon:     543 254 891, 543 331 470–2
e-mail:       cenap@cenap.cz,   www.cenap.cz

Využívejme darů, které nám nabízí samo nebe, modleme se za nastávající matky a spolu s nimi jim vyprošujeme velké 
Boží požehnání při přijímání nového života. Pokud chcete, můžete sdělit svou prosbu premonstrátkám na adresu:
Adresa: Klášter sester premonstrátek, 411 82 Doksany 1
Telefon 416 861 197, Fax: 416 815 431, e-mail: sorores.opraem@cbox.cz

Adorace v Jeseníkách za ochranu nenarozených dětí na poutním místě Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) ve 
Zlatých Horách každý první pátek v měsíci (ve 21 hodin).
Duchovní správa: Poutní místo P. Marie Pomocné, 793 76 Zlaté Hory č. 170, Telefon 584 425 916, mariahilf@jes.cz

Poradenství pro ženy v tísni, pro těhotné a náročných situacích:
Hnutí Pro život ČR
Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5  /    Bezplatná linka: 800 108 000   /   Zdeňka Rybová: 736 766 660
http://prolife.cz

Pozvánky
8. května. 2010 bude sloužit svoji primiční mši svatou v rodných Žatčanech P. Jiří Brabec
V neděli 9. května 2010 se uskuteční v telnickém kostele svatého Jana Křtitele první svaté přijímání
V neděli 30. května 2010 na prostranství u kostela bude již III. farní den. Začne mší svatou ve 13 hodin

Křížová cesta v parku 2. 4. 2010

Fotografie z hrkání
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UMĚLECKÁ AGENTURA ALENA BASTLOVÁ
Kasárenská 3, 746 01 Opava, tel.: 553 711 705, mobil: 777 129 695
uvádí hudebně zábavný pořad

LÁSKA BRÁNY OTEVÍRÁ
Zpívají a hrají:
Jana Hoštáková
Eva Zbrožková
Jan Drahovzal
Václav Morys
Petr Miller   (sólisté operety Moravskoslezského národního divadla v Ostravě)
Petr Murcek   (sólista opery Slezského divadla v Opavě)

Slovem provází:
Alena Bastlová
František Štěpán
(sólista činohry Slezského divadla v Opavě)

2. května 2010 v 15.00 hodin 
na Sokolovně

Tančí:
Zuzana Rausová nebo Daja Roncová

Doprovází:
členové orchestru Slezského divadla v Opavě 
pod vedením J. Kostřiby nebo N. Slavova

Ještě posledních pár úlovků a jarní lovecká sezóna pstruha duhového (Salmo 
gairdnerii) v Sokolnicích pomalu končí. Zvykli jsme si vídat tuto rybu v našich 
rybnících a řekách, chladících a mrazících pultech hned po boku kapra, takže 
nám už ani nepřijde, že tato ryba není u nás, potažmo v Evropě původním 
druhem.

 Původní domovinou p.d. je západní část Severní Ameriky, kde žije v hor-
ských potocích, velkých řekách a v příbřežní části oceánu. Vytváří tam řadu 
forem, podobně jako v Evropě pstruh obecný. V roce 1880 byly importovány 
do Evropy jikry p.d. a brzy nato se dovezly i k nám a dnes již se chovu p.d. za 
účelem produkce kvalitního rybího masa věnuje celá řada tuzemských firem, 
i když původním záměrem bylo obohatit faunu našich tekoucích vod. P.d. 
snáší i teplejší vodu s dostatečným obsahem kyslíku, nemá nároky na úkryty 
a jako stanoviště mu vyhovuje volná klidná voda, zejména v nádržích, kde žije 
v menších hejnech. Je velmi žravý. V tekoucích vodách se živí hlavně larvami 

vodního hmyzu, náletem apod. V nádržích tvoří hlavní složku jeho potravy zooplankton a vodní měkkýši. Větší 
jedinci, zejména nad 30 cm, se živí i menšími rybkami. P.d. je krátkověkou rybou, dožívající se ve volné přírodě 
3-6 roků. Ojediněle se dožívá až 10 let. Pokud má dostatek potravy, roste velmi rychle, zvláště ve stojatých vodách. 
V tekoucích vodách dorůstá během pěti let 25-35 cm v závislosti na úživnosti vody, při intenzivním chovu v nádržích 
je růst podstatně rychlejší.                                                                

                       Vladimír Žilka, SRS

TJ SOKOL SOKOLNICE SI DOVOLUJE VÁS POZVAT NA
Jubilejní dvacátou jarní vycházku na Mohylu míru

1. května 2010 ve 13.00 hodin od sokolovny
Předpokládaný návrat v 16.30 hodin     *        Možnost návštěvy muzea a občerstvení

Zváni jsou děti, dospělí i senioři

Pstruh duhový v Sokolnicích
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Moto: o každého z nás se starají dva lékaři, levá a pravá noha

V loňském roce na podzim jsme se vydali do Boleradic. Sešli jsme se v Sokolnicích na nádraží a jeli autobusem 
linky 612. V Boleradicích naše první kroky směřovaly ke kostelu. Z informační tabule jsme se dozvěděli, že kos-
tel patří k nejstarším na břeclavsku. Postaven byl kolem roku 1230 v románském slohu. Dnešní kostel byl přestavěn 
v 16. století a stojí na původních románských základech. Informačních tabulí je po území Boleradic asi 16, z nich jsou 
částečné informace dále v textu. Vrátili jsme se nazpátek k obchodu s potravinami a podle ukazatele jsme namířili 
k rozhledně.

V první ulici vlevo nás směrovka upozornila na kapli sv. Rocha. Udržovaná kaple je obklopena vzrostlými stromy.  
Před kaplí jsme se dočetli, že území Boleradic bylo osídlené již v 9. století. Doc. Jos. Poulík vykopal na 60 hrobů, 
v jednom byl uložen velmož s mečem.

Vrátili jsme se zpět a po cestě, z které jsme odbočili, pokračovali dál do kopce. V okolí jsou vinohrady, sady i stráně 
s borovicemi. Asi po 1km cesty jsme přišli k boží muce. Je nově postavená a je zasvěcená vinařství. Budu citovat jeden 
verš: sv. Remigie, dobrou úrodu vína dej, vínům našim, horám vinným požehnej. U boží muky je směrovka „sochy.“ Asi 
po 500m jsme u nich. Sochy Cyrila a Metoděje jsou přibližně 2m vysoké, vyřezal je umělecký řezbář pan Ivan Šmíd. 
Soluňští bratři symbolicky hledí na místa, kde za jejich dob proudil čilý život staroslovanských předků. Pohled z  těchto 
míst na Boleradice je nejkrásnější. U soch je také kopie listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141, je to 
první písemná zpráva o Boleradicích.

V okolí Boleradic roste 200 let stará oskeruše. Vrátili jsme se k boží muce a mezi vinohrady s dozrávajícím vínem 
jsme pokračovali k vrchu Nedánov. (368m) Nakonec před námi stála 26m vysoká rozhledna. Má 5 pater, je to dokonalá 
technická konstrukce. Rozhled z vrchní plošiny musí vidět každý sám, není lehké jej popsat. Pod rozhlednou je stůl 
s lavicemi, místo pro odpočinek a občerstvení. Nakonec jsme se vydali hledat výše zmíněnou oskeruši. Poradila nám paní, 
která pracovala ve vinohradu. Naše cesta pak pokračovala mezi lesem a vinohradem. Na jeho konci jsme zabočili k jihu 
a po polní cestě jsme směřovali k meruňkovému sadu, hned z kraje  jsme ji uviděli. Poprvé jsme ochutnali plody, šťávu 
mají sladkou, ale po polknutí cítíme svíravý pocit v krku. Vypálené plody nebo marmeláda jsou vynikající. Nakonec jsme 
se polní cestou mezi sady a vinohrady vraceli do dědiny. Na kraji obce míjíme hřbitov a dál po pravé straně krásné vinné 
sklepy. Naše putování končilo v restauraci na návsi. Odpoledním autobusem se vracíme domů. 

K článku je přiložena mapa. Výlet je určen pro každého, kdo se rád toulá a rád poznává něco nového. V Boleradicích 
a okolí je ještě dost zajímavostí, které jsem nepopsal, jejich nalezení záleží už jen na Vás.                                    Jiří Junk

Výlet do Boleradic
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SOKOLNICKÝ ZPRAVODAJ – vydává obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. Sokolnický 
zpravodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 10168. 
Datum vydání 23. 4. 2010. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 5 je 5. 5. 2010. 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
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