
ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

Dotace z rozpočtu obce. Rada obce schválila 
poskytnutí dalších dotací z rozpočtu obce pro 
letošní rok. Jedná se o žádosti doručené až v závěru 
roku, a tak nemohly být projednány při schvalování 
rozpočtu na rok 2011. Na činnost Junáka schválila 
částku 5.000 Kč, Českému svazu včelařů 5.000 Kč, 
sdružení Maverick rescue 5.000 Kč a Myslivec-
kému sdružení 15.000 Kč. Poskytnutí dotace všem 
žadatelům (jak výše uvedeným, tak i těm, kteří již 
mají nějakou částku vyčleněnou v rozpočtu obce) 
je podmíněno uzavřením smlouvy, jejíž text musí 
schválit zastupitelstvo obce. Teprve poté budou 
fi nanční prostředky žadatelům zaslány. Schválení 
textu smluv se předpokládá na zasedání zastupitel-
stva v březnu 2011.
Rada současně uložila starostovi, aby všem žada-
telům o dotaci písemně sdělil, že při žádostech 
o dotaci je třeba respektovat dlouhodobě zveřejněný 
termín, do kdy je možné podávat žádosti o dotace 
na příští rok, aby mohly být zohledněny při přípravě 
rozpočtu. Rada upozorňuje, že pro příště na později 
podané žádosti již nebude brát zřetel.

Žádost o proplacení příspěvku – Sokolnický dům. 
Rada obce se seznámila s žádostí o proplacení peněz 
a konstatuje, že peníze není možné v současné době 
uvolnit, protože dosud nejsou schváleny smlouvy 
o dotaci. 

Sprchy, šatny a nářaďovna pro sportoviště vedle 
OÚ Sokolnice. V současné době jsou umístěny ve 
dvou buňkách, které stojí vedle obecního úřadu. 
Jedná se však o provizorium. Rada proto objednala 
jednoduchou studii (i s cenovým propočtem inves-
tičních nákladů) na dvě varianty řešení. Zakom-
ponování těchto prostor do sklepa obecního úřadu 
nebo novostavbu samostatného objektu mezi budovu 
obecního úřadu a sportoviště. Cenově lépe vychází 

varianta ve sklepě obecního úřadu. Rada proto roz-
hodla, že sprchy, šatny a nářaďovna budou umís-
těny ve sklepě obecního úřadu, kde budou také nižší 
provozní náklady (zejména topení). Uložila staros-
tovi vyžádat si cenovou nabídku na vypracování 
projektu pro stavební povolení na tuto akci, včetně 
výkazu výměr tak, aby bylo možno na základě této 
dokumentace provést výběr zhotovitele. 

Úpravy v centru obce. Rada se seznámila s odbor-
ným stanoviskem projekční fi rmy na navrhované 
úpravy dopravního řešení ve středu obce. Největ-
ším problémem je krátký záliv na zastávce autobusu 
směrem na Brno. Jeho prodloužení je kompliko-
vané, neboť by se musel odstranit sloup s rozvody 
elektrické energie před nákupním střediskem a tyto 
rozvody, včetně veřejného osvětlení a místního roz-
hlasu přeložit do země, což by si vyžádalo náklad 
cca 200 tisíc. Po delší diskusi rada uložila starostovi, 
aby zajistil cenovou nabídku na vypracování jedno-
duché projektové dokumentace na změnu doprav-
ního řešení v centru obce, včetně odstranění sloupu 
s rozvody el. energie, zastávkovými zálivy, novým 
přechodem u pošty.  Dopravní úpravy by končily 
až na křižovatce Komenského – Pod Stráží, kde by 
vznikl ještě jeden nový přechod. Zastávka směrem 
z Brna by byla buď ve stávajícím místě, nebo by se 
přesunula před OÚ a na místě stávající zastávky by 
se zřídilo parkoviště. Pokud by se podařilo do konce 
září zajistit kompletní dokumentaci a stavební povo-
lení, je možné získat na tyto úpravy dotaci.

Výběrové řízení – projekt úprav kolem rybníka. 
V lednu bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpraco-
vání projektové dokumentace na opravy prostoru 
kolem rybníka (nové veřejné osvětlení, dvě par-
koviště, zpevnění přístupové komunikace a par-
kové úpravy). Nabídku předložilo celkem jedenáct 
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uchazečů. Průměrná cena nabídek byla 180.182 Kč. 
Rada rozhodla, že nejvýhodnější nabídku předložil 
Ing. Vladimír Skácel z Brna za cenu 134.000 Kč, což 
byla třetí nejnižší nabídková cena. Při posuzování 
nabídek se hodnotí jak cena, tak i smluvní sankce 
za včasné nedokončení projektu, cena za autorský 
dozor a podobně. Územní rozhodnutí by mělo být 
vydáno do 120 dnů, stavební povolení do 235 dnů 
od podpisu smlouvy o dílo. 

Výběrové řízení – oprava hasičské zbrojnice. 
V lednu bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpraco-
vání projektové dokumentace na opravu hasičské 
zbrojnice (zateplení obvodového pláště a střechy, 
výměna oken a dveří a zřízení stropu nad stáva-
jící garáží).  Nabídku předložilo celkem sedmnáct 
uchazečů. Průměrná cena nabídek byla 181.042 Kč. 
Rada rozhodla, že nejvýhodnější nabídku předložil 
Ing. Oldřich Bělina z Červeného Kostelce, který má 
nejnižší nabídkovou cenu. Při posuzování nabídek 
se hodnotí jak cena, tak i smluvní sankce za včasné 
nedokončení projektu, cena za autorský dozor 
a podobně. Rada současně rozhodla o snížení roz-
sahu úprav tak, že se nebude zřizovat nový strop nad 
stávající garáží. 

Žádost o instalaci dalšího světelného bodu. Rada 
neschválila instalaci dalšího světla veřejného osvět-
lení v ulici Pod Stráží, neboť svítidlo by bylo umís-
těno za stromem, takže v době vegetace by osvět-
lovalo jen korunu stromu. Navíc v uvedeném místě 
nejsou světelné body řidčeji než v jiných částech 
obce. Změna osvětlení v této ulici bude provedena 
současně s průběžnou kabelizací obce (kterou pro-
vádí e.on), kdy dochází také ke kompletní rekon-
strukci veřejného osvětlení.

Žádost o změnu termínu zahájení nájmu. Rada 
obce projednala žádost paní Jany Hradílkové o posu-
nutí termínu zahájení nájmu v „trafi ce“ na 1. březen 
2010. Rada žádosti vyhověla a nájemní smlouva 
bude uzavřena až od tohoto data. 

Žádost o odstranění pilíře. Rada se seznámila 
s žádostí manželů z ulice Nad Vrbím o odstranění 
pilíře kabelové televize. Rada konstatuje, že žada-
telé se mýlí ve svém názoru, že stavba pilíře nebyla 
řádně povolena. Byla a je provedena v souladu 
s vydaným povolením a projektovou dokumentací. 
Na pilíř skutečně není uzavřena smlouva o věcném 
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břemenu, neboť zákon věcné břemeno na tyto pří-
pady nevyžaduje. Z těchto důvodů rada žádosti nevy-
hověla, neboť by to současně znamenalo odříznutí 
celé ulice od rozvodů kabelové televize a internetu.

Úpravy komunikací. Rada projednala něko-
lik žádostí o provedení úprav nezpevněných 
částí místních komunikací  –  Na Skalce, Krakovská 
a Zámecká (mezi sýpkou a vstupem do zámeckého 
parku). Rada rozhodla nejhorší úseky zpevnit hrub-
ším štěrkem a celý povrch cesty zasypat jemným 
štěrkem.

Oplocení dětského hřiště. Rada schválila instalaci 
nízkého dřevěného oplocení kolem dětského hřiště 
vedle mateřské školy. Rada doporučuje prověřit 
možnost zřízení vstupní branky, aby děti nemohly 
z hřiště utíkat a na hřiště se nemohli zaběhnout psi 
(a  hřiště znečišťovat).

Žádost o instalaci svodidel. Rada se seznámila 
s žádostí vlastníků rodinných domů v ulici Komen-
ského, kteří by chtěli instalovat mezi silnici a chod-
ník svodidla z důvodů bezpečnosti. Žádosti však 
není možné vyhovět, neboť silnice není obecní. 
Žádost byla přeposlána na SÚS JMK s doporučením 
obce, aby žádosti bylo vyhověno.

Záměr společnosti BIOKERA s.r.o. Z veřejné 
vyhlášky KrÚ JMK obec zjistila, že v bývalém 
areálu cihelny se plánuje zařízení pro sběr, výkup 
a zpracování autovraků. Rada trvá na tom, aby pro-
běhlo posuzování vlivů na životní prostředí zejména 
z těchto důvodů:

Stavba se nachází v památkové zóně slavkov-
ského bojiště.
Činnost má probíhat v areálu bývalé cihelny 
v místech, které je uvnitř pásma hygienické 
ochrany fi rmy Gebeshuber. Hodnota hluku je zde 
již v současnosti vysoká a je předmětem opako-
vané kritiky občanů. Povolením činností, které 
budou hluk ještě zvyšovat, dojde k překročení 
hygienických limitů. Přitom nejbližší rodinný 
domek je vzdálen přibližně 60 metrů. 
Rada je přesvědčena, že záměr je v rozporu 
s platným územním plánem obce, neboť územní 
plán označuje areál bývalé cihelny indexem 
Vd/1s, tedy jako lokalitu pro drobnou výrobu 
a služby (což zpracování autovraků rozhodně 
není). 

1.

2.

3.
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Vyhodnocení kvality kamerového systému. 
V loňském roce byla zkušebně osazena kamera do 
sběrného střediska odpadů, jejíž záznam však nebyl 
úplně kvalitní. V lednu byla zkušebně osazena jiná, 
modernější kamera. Ta dokáže automaticky sledo-
vat pohyb ve dvoře, samočinně „přibližovat“ a řadu 
dalších věci. Záznam z kamery je kvalitní v denní 
i noční době. Rada obce se seznámila s kvalitou 
záznamů a rozhodla objednat trvalé osazení kamery 
do tohoto střediska. Její povoz bude zajišťovat měst-
ská policie a záznamy budou uloženy v zabezpeče-
ném prostoru. 

Zřízení bruslařské plochy. V prosinci byla kolem 
stávajícího sportoviště za obecním úřadem osazena 
nízká dřevěná palisáda, na plochu postupně nastří-
kána voda, aby zde vzniklo kluziště pro veřejnost. 
Bohužel v lednu postupně led roztál. Protože je 
nepravděpodobný příchod déletrvajících mrazů, 
byla palisáda odstraněna a sportoviště je již využí-
váno k „letním“ sportům.  

Veřejné zasedání. Pravděpodobně 10. března se 
uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce. Pro-
gram ani defi nitivní termín není prozatím schválen.

Vážení obyvatelé obce Sokolnice a obce Kobylnice!
Mendelova univerzita v Brně je vlastníkem Obory Sokolnice, kterou má ve své správě Školní lesní podnik 
Masarykův les Křtiny. Obora je účelovým zařízením, které slouží především k praktické výuce studentů, 
resp. výzkumu při chovu zvěře. V současné době je zde chována daňčí zvěř, dále se zde pozorný návštěv-
ník může setkat se zvěří srnčí. Jelikož tento areál nabízí vhodné podmínky pro drobnou zvěř, je zde hojně 
zastoupen i zajíc a bažant.
Z pohledu zvěře je největší předností obory zachování klidu a ticha, aby nedocházelo ke stresování. Na to 
pamatuje i platná legislativa, která umožňuje vlastníkovi (uživateli) obory zakázat veřejnosti vstup. Školní 
lesní podnik Masarykův les Křtiny MENDELU se snaží v průběhu roku umožnit veřejnosti vstup do obory 
v co největší míře a plně hradí vzniklé náklady. 
Jelikož je nutné udržovat početní stavy zvěře na určité zákonem stanovené míře, musí v oboře docházet 
k redukci početních stavů odlovem či odchytem. Z tohoto důvodu je operativně obora uzavírána na nezbytně 
nutnou dobu tak, aby se zabránilo ohrožení návštěvníků na zdraví či životě. Bohužel byla v poslední době 
zaznamenána snaha několika osob o vstup do obory i po jejím uzavření. Dokonce došlo k poškození obor-
ního plotu, což lze kvalifi kovat jako trestný čin. Vzhledem k nutnosti ochrany majetku bude proti osobám 
zodpovědným za takové činy postupováno ve spolupráci s Policií České republiky.
Dovoluji si proto vyzvat návštěvníky, aby neporušovali dohodnutý a schválený řád obory a aby se nevy-
stavovali zbytečnému riziku, a současně požádat o toleranci k občasným změnám v návštěvních hodinách. 
Přese všechno přeji krásný zážitek v lesním prostředí Obory Sokolnice!

    Za ŠLP ML Křtiny MENDELU
    Ing. Levý Eduard
    zástupce vedoucího polesí Bílovice nad Svitavou
    www.slpkrtiny.cz

Třídění odpadů

Ve všech médiích jsme vyzýváni, abychom třídili odpad. V televizi to můžeme vidět i na vlastní oči 
v různých pořadech, dříve se jim říkalo agitky, dnes ani nevím jak, ale říkají nám v nich, že máme jezdit 
v autech střízliví, upoutaní anebo, že máme třídit odpad. Někteří spoluobčané nechávají ležet odpad také na 
veřejných prostranstvích, třeba v příkopech a jak také v televizi občas vidíme, někteří se neobtěžují ani ho 
nikam nosit a vyhazují ho rovnou z oken před dům. Záleží jen na každém z nás, co se mu líbí, co mu vyho-
vuje a tak, do které skupiny se sám zařadí. Ostatně, tak je to i v osobním životě. Je však skutečnost, že je 
snaha, po celém civilizovaném světě, aby tříděného odpadu bylo co nejvíce. Chrání totiž životní prostředí, 
to se říká často, ale také podstatně snižuje ceny nových věcí.
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Někdy od některých lidí slyším, že je to třídění stejně na nic, že všechno skončí ve spalovně. Odkud 
tuto informaci mají, nevím, žádný mi to neřekl, oni zřejmě nevědí také a jen tak mluví. Dost často také 
poslouchám, že třídit sklo na bílé a barevné je zbytečné, že to stejně odvezou v jednom autě. Nikdy jsem 
žádného člověka, co toto tvrdí, neviděl u odvozu skla, tak nevím, odkud takovou informaci má. Mohu vás 
ujistit o tom, že jeden den pracovníci fi rmy SITA objíždí sběrné dvory a nakládají sklo bílé a jiný den sklo 
barevné.

Zajímavá je také zaručená zpráva, co jedna paní povídala, že jeden pán říkal, „prý ty dvory se již ruší, 
nějak se to neosvědčilo“. Třídění a následné zpracovávání odpadů naopak vytváří čím dál více pracovních 
příležitostí a dvorů přibývá. Je to logické, jak sami určitě pozorujete, tak odpadů stále přibývá. Výstavba 
nového, ještě většího než v Sokolnicích, se připravuje v Újezdě. V okolí máte dva v Tuřanech, jeden v Chr-
licích, v Modřicích, ve Šlapanicích, ve Slavkově a tak bych mohl pokračovat.

Zde jsem vypsal druhy odpadů tříděných v Sokolnicích a jejich další osud, věřím, že vás to bude zajímat 
a možná i inspirovat.

Papír vozí se do fi rmy SITA, kde ho pracovníci třídí a lisují do balíků o váze 
 300 kg, které se následně odváží na výrobu nového papíru, nábytku, briket 
 a mnoha dalších věcí. 

PET lahve  pracovníci opět v této fi rmě třídí podle barev, oddělávají uzávěry a lisují do 
 balíků, které se odváží k dalšímu zpracování. Z PET lahví se dělá kuchyňské 
 nádobí, hračky, boty, kabelky, vlákna do textilu a mnoho dalších věcí.

Směsné plasty opět v této fi rmě zaměstnanci třídí a drtí na polotovar, který jde znovu 
 do výrobny nových plastů. Dříve se někteří lidé smáli tomu, že auto 
 Trabant je z plastů, dnes je však v autech plastů mnohem víc. Ty pěkné 
 autobusy, které vidíte na silnicích, jsou z plastu skoro celé. Dále jsou 
 to třeba kontejnery, popelnice, části kočárků, kol a mnoho jiných věcí. 
 Na jejich úplné vypsání by bylo potřeba několik stran. Však to vidíte kolem 
 sebe sami.

Pneumatiky se prvotně využívají na technické zabezpečení skládek odpadů, napřík-
 lad jako první vrstvy zajišťující drenáž a ke zpevňování skládek a také se 
 dají spalovat, třeba v cementárně, anebo se drtí a přidávají do asfaltových 
 směsí.

Textil se vozí na zpracování do fi rem, které z něho dělají opět nová vlákna na nový 
 textil. Třeba výplň do vaší zimní bundy.

Stavební suť ta se drtí a dělá se z ní recyklát, který se používá při stavbě silnic a ve 
 stavebnictví. 

Cihly, beton a křidlice  jsou opět použity na výrobu recyklátu. Tento je však hrubší, protože neobsa-
 huje omítky, sádrokartony a fasádní barvy tak jako suť.

Hlína a kamení se využívají na rekultivace. Zaváží se s nimi různé terénní nerovnosti a díry 
 v krajině, třeba po vytěženém písku.

Objemný odpad   ten se spaluje ve spalovně. Konečně je tu ta spalovna, že? Může však být 
 levnější topení než staré koberce, sedací soupravy a podobný odpad? 
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Komunální odpad to je ten, co se nedá třídit, třeba proto, že obsahuje hodně druhů v malém 
 množství. Podle složení se vozí na skládku anebo do spalovny. Pokud se dá 
 spalovat, tak aspoň je z něho teplo a elektřina, vždyť to je velmi levné topení 
 snižující spotřebu plynu nebo uhlí. 

Zářivky a úsporné žárovky  z těch se odsává plyn a rtuť a rozebírají se na sklo, kovy a plasty, které se 
 opět využívají na výrobu nových věcí.

BIO odpad  se vozí do kompostárny, kde se z něho dělá kompost.

Sklo  se znovu využívá pro výrobu skla. Ze skla bílého je opět bílé a z barevného 
 opět barevné.

Nebezpečný odpad  tj. léky, barvy, oleje a chemikálie se spalují ve spalovně, která je určena na 
 spalování nebezpečných odpadů.

Elektro odpad  (počítače, telefony, lednice, televize apod.) – je ve fi rmách rozebírán na 
 plasty, kovy a na upotřebitelné součástky a opět se vše využívá pro výrobu 
 nových věcí. Z mobilních telefonů se získává mimo jiné i zlato.

Často slyším u tohoto odpadu, že: „dnes se nešetří, takové věci se vyhazují“ a podobně laděné řeči. 
Chápu je. Je to hlavně od občanů dříve narozených, ti mladí nad tím asi tolik nepřemýšlí a berou to tak, jak 
to je. Trochu vám situaci objasním. Práce oproti kapitálu je stále dražší. To znamená, že před 30 lety byste 
si opravit magnetofon dali, nebo před 50 lety gramofon, dnes si opravit varnou konvici nedáte, zrovna tak 
třeba MP3. Nevyplatí se to. Není to tím, že by se plýtvalo, jen se reaguje na relativní ceny práce a kapi-
tálu. Není to také vynález kapitalismu, určitě vy starší pamatujete průvodčí v autobusech nebo elektrikách 
a právě tito byli ze stejného důvodu zrušeni.  

 
Tak co říkáte, má cenu třídit odpad?  A do které skupiny se řadíte Vy?

Jan Fojtl
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H I S T O R I E

Napsáno před 66 lety v brněnských novinách

Pro kraj není charakteristickým pouze jeho poloha, ráz jeho zemědělství nebo průmyslu, jeho závody, 
řemesla a podnikání, jeho stavby a přírodní krásy, ale také sám lid a jeho povaha. Pracovitost a láska 
k práci je typickým znakem lidu na brněnsku. 

V těchto dnech jsme si vyšli na jihovýchod od Brna. Přišli jsme až do Sokolnic, které se rozkládají 
v malebné rovince po obou stranách Zlatého potoka. Mezi ladně rozloženými domky  dominují do kraje 
cukrovar, pivovar, kruhová cihelna jako doklady hospodářské snaživosti. V pozadí tyčí se krásný zámek 
se známou bažantnicí a na severovýchodě se zvedá Pratecký kopec s mohylou, široko daleko viditelnou. 
Tomuto obrazu typický ráz vtiskují  četná stromořadí a staleté, k obloze se vypínající topoly u panského 
rybníka. Sokolnice v posledních desetiletích doznaly velký rozvoj v každém směru. Dobrá práce přináší 
tu pěkné výsledky. Navštívili jsme v Sokolnicích několik nejstarších občanů, abychom s nimi pohovořili 
o jejich osudech, práci a názorech. Nehledali jsme hodnostáře, ani učené lidi, ale docela prosté jednotlivce 
z lidu, životem zkušené a zkoušené, neboť lépe než kdokoliv jiný mohou podat obraz charakteru našeho lidu 
na brněnsku.
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 Zlatá svatba

Při své pochůzce navštívili jsme tu manžele 
Josefa a Alžbětu Maštalířovy, kteří oslavovali 
právě svou zlatou svatbu – padesátiletí svého 
manželství. Vzpomínali si na svou společnou 
životní pouť, v níž střídala se radost se zármutkem 
a jež celá byla naplněna prací. 

„Narodil jsem se v roce 1868,“ pravil nám pan 
mistr Maštalíř, „a moje manželka o rok později, 
v roce 1869. Svatbu jsme měli dne 22. ledna 1895 
ve farním chrámu Páně ve Šlapanicích. Oddával 

nás tehdy, dnes již zesnulý, pan farář Laštůvka. Z našeho manželství vzešlo osm dětí. Spočítám-li jejich 
a náš věk, dělá to přes 450 let. Stolařským mistrem jsem od roku 1892 a živnost jsem provozoval samo-
statně do roku 1943. Vyučil jsem se ve Vídni. Rád vzpomínám na své mládí a zvláště na léta tovaryšská. 
Jako tovaryš jsem pracoval ve Vídni, prošel jsem Maďarsko, byl jsem v Terstu, v Polsku, rád také vzpomí-
nám na Prahu. 

Moje manželka pochází ze zemědělské rodiny Klašků 
v Kobylnicích. Od mládí pracovala. Práce sílí a dává dlouhý život. 
Babička mé ženy se dožila 103 let, 63 roky byla výměnkářkou. 

Ptáte se, co bychom si od života přáli? Zdraví a dožít se ve 
spokojenosti své svatby diamantové. Rádi bychom měli také 
u nás v Sokolnicích kostel, vybudovaný na místě, jež by vyho-
vovalo všemu obyvatelstvu co nejvíce. A co bychom řekli našim 
čtenářům, aby se i oni dožili vysokého věku? Toto: Mužové 
ať nefl ámují a kouří jen mírně, ženy ať nezapomínají na to, 
co slibovaly při svatbě před oltářem. A všichni ať žijí střídmě 
a radostně pracují. Práce je velký dar boží. Já lituji, že nyní 
nemohu pracovat tolik jako dříve. Teď jsem nemocen a věřte, 
stýská se mi po práci.“

Z článku uvěřejného v příloze novin „Nedělní den“  
ze dne 28. ledna 1945     M. M.

V příštím čísle uvedeme ze stejného zdroje rozhovor s panem Antonínem Horákem, který v životě nepo-
třeboval lékaře.  

6 2/2011

Na přiložené fotografi i je bývalý rodinný 
dům manželů Maštalířových, který byl ve 
II. světové válce spolu se dvěma sousednímí 
domy vybombardován  a zničen. Na jejich 
místě stojí nyní obecní úřad

Třída SLUNÍČKA (třídní učitelky Jarmila Fialová, Věra Kašparová… počet dětí 28)
Naše třída je plná veselých „sluníček“. Děvčátka nejraději kreslí, vystřihují a lepí a chlapci staví ze staveb-
nic. Co však je u dětí oblíbeno bez výjimky, je molitanová stavebnice obsahující velké geometrické tvary, 
ze které dennodenně vyrůstají domečky, lodě či cirkusy. V cirkuse se pak za velkého nadšení „účinkujících“ 
i „diváků“  pořádají představení cvičených tygrů, krokodýlů, koníků, slonů aj. Předškoláci jsou v naší třídě 
velkými vzory pro všechny mladší děti. Nejen proto, že už půjdou do školy a náležitě se na to připravují, 
ale také díky  kamarádské pomoci mladším při hrách, oblékání, úklidu hraček apod. A když se sejdeme na 
zahradě s dětmi z ostatních tříd, máme kamarádů ještě víc!

Jarmila Fialová

O K É N K O  D O  M AT EŘS K É  Š K O LY



S O K O L N I C K Ý  Z P R AVO DA J
2/2011 7

Třída KUŘÁTKA  (třídní učitelky Sylva Brzobohatá, Marie Fojtlová… počet dětí 22)
Třída je postupně vybavována novým moderním nábytkem a hračkami. V průběhu dne je dětem nabízena 
široká nabídka didaktických pomůcek, různobarevných stavebnic, děvčátka si nejraději hrají s kuchyňkou  
či v pokojíčku, kluci zase rádi stavějí stavby z velkých molitanových kostek a vyhledávají hry s auty. Herna 
je uspořádaná nejen ke hrám dětí, ale i k tělovýchovným činnostem. Tělocvičné nářadí a náčiní chceme 
ještě doplnit. Společně se všemi učitelkami připravujeme pro děti i rodiče kulturní akce na celý školní rok. 
Zapojujeme se i do kulturních akcí, které probíhají v obci.

Sylva Brzobohatá

Třída MOTÝLCI (ředitelka Jana Kuklová, třídní učitelka Ivana Cábová… počet dětí 22)
Také do třídy „Motýlci“ chodí samé veselé a šikovné děti. Po každodenním ranním krátkém přivítání se 
děti hravou formou učí. Během dne si zpíváme, tančíme, cvičíme, kreslíme, modelujeme, povídáme, reci-
tujeme básničky a říkadla, povídáme pohádky, hrajeme různé společenské a didaktické hry, s kamarády si 
hrajeme na zahradě, chodíme na vycházky po Sokolnicích. Někdy jedeme do Brna do divadla na divadelní 
představení, jindy navštíví herci s pohádkou naši školku. V jarních měsících se vydáváme na výlety. Také 
se s naší krásnou školičkou chlubíme i rodičům, kteří mezi nás chodí na besídky nebo společná odpolední 
setkání na zahradě.

Ivana Cábová

Třída KOŤÁTKA  (třídní učitelky Zdeňka Jirgalová, Hana Jahodová … počet dětí 28)
Naše třída koťátek je plničká děvčátek. Děvčat je tu opravdu hodně (2/3 z celkového počtu dětí ve třídě) 
a tak tu hlavně kreslíme, skládáme z drobných materiálů, zkrášlujeme se v kadeřnictví a převlékáme do 
různých sukének a závojíčků. A co kluci? I při menším počtu se dokáží řádně rozdovádět. A je jich hned 
všude plno. Naše třída má vlastní vchod a je tak trochu oddělená od ostatních. Není to vždy jednoduché, 
zejména při náhodném slučování tříd. Ale máme tu zase svůj klid a soukromí, které bychom neměnili. Proto 
jsme tu všichni moc a moc spokojení.

Zdeňka Jirgalová
 
ZÁJMOVÉ  KROUŽKY
V naší mateřské škole mohou děti navštěvovat každou středu „Pohybové hrátky“ pod vedením pí. Mirky 
Kuncové, děti hrají různé pohybové hry doprovázené říkadly, rytmickými prvky a věnují se relaxačnímu 
cvičení.
Každý čtvrtek pod vedením pí. Marie Fojtlové mohou děti docházet do „Jazykového kroužku“, kde se for-
mou sluchových her, rytmických veršovánek nebo dechovými cvičeními učí rozvíjet svoji řeč.
V „Břišních tancích“ , které vede slečna Veronika Horáková, se děti věnují základům tance při orientální 
hudbě, holčičky si nosí svoje „penízkové“ kostýmy.
Kroužky jsou určeny předškolním dětem a probíhají hravou formou v odpoledních hodinách, děti se na 
„svůj kroužek“ těší, zážitky vyprávějí rodičům v šatně při vyzvedávání. Na kroužky se lektorky vždy peč-
livě připravují, děti nepřetěžují nabídnutým programem, naopak jim nabízejí nové nápady… radost dětí 
vypovídá za vše…

Jana Kuklová

POZVÁNKA  NA  DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ

V pátek 15. dubna 2011 si vás dovolujeme pozvat do naší mateřské školy  
na prodejní výstavku keramiky, sladkostí a jiných velikonočních a jarních předmětů. 

Zároveň vás tímto zveme na prohlídku naší krásné MŠ v Sokolnicích
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Únor

Únor je obdobím pokračujícího klidu. I když, jak jsme si všimli začátkem měsíce, byla teplota až 
nadmíru provokativní nejen pro lidi, ale i včely umístěné na slunném místě pěkně létaly a jak se říká 
mezi včelaři, pěkně se mohly vyprášit, čili uvolnit naplněné kalové váčky a tím se vyhnout 
případným nemocem. V tomto období by již měla matka klást první vajíčka do buněk. Včelstvo pro 
udržení zdárného vývoje je soustředěno v nejteplejší části úlu a včelař hlídá co nejlepší zateplení. Je 
soustředěno podle teploty do vícevrstvého chomáče s matkou uprostřed. Pomalým trávením zásob udržují 
látkovou výměnu a vyrábějí si tak nutné teplo pro přežití. Jsou známé případy, kdy silný roj přežil ve 
volné přírodě zimu bez následků. V tomto roce jsme taky zaregistrovali tři případy poničení úlů ze strany 
datlovitého ptactva. Ještě že se nedostali až ke včelám, ale stejně bude co opravovat.  Pro lepší kontrolu 
bez většího vyrušování včel můžeme využít vložených podložek na dně úlu a tím  zjistíme, kolik 
mají obsednutých rámků, jestli nejsou nemocné, jestli nebyly navštíveny zvědavou myší atd. Zároveň se 
provádí odstraňování mrtvolek na dně, aby byl spolehlivý výlet pro žijící. Tomuto období se také říká 

VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K

Z Á K L A D N Í  Š K O L A

Jeden den v pravěku 
Jednou ráno když jsem se zbudila a hledala jsem obvyklé věci v pokoji a zjistila jsem, že není tam nic 
obvyklého všechno je z kamenů a ručně vyrobeno a v tedy mně došlo, že jsem v pravěku. 
Mnoha věci jsem musela udělat. Zjistila jsem, že nehoří oheň. Takže musela jsem jít do sousední tlupy pro 
hořící dřevo, protože ještě neuměli jsme rozložit. Musela jsem za to dát vzácné mamutí kůží a všechny mé 
náramky. Když jsem přijela zpátky do tlupy s hořícím dřevem, celá má tlupa byla šťastná, že znova máme 
oheň a na ten den jsem stala strážcem ohně.
Večer jsem šla šťastně spát a doufala, že se ráno zbudím v naši době.

Slohová práce žákyně 4. třídy Móniky Bécsy, která pochází z Maďarska a česky se učí rok a půl. 
Jiřina Teterová, třídní učitelka

Byli jste také okradeni?
Nezvyklá otázka. Nezvyklý titulek článku. Byli jste také okradeni v místě svého bydliště? Pokusil se 
vstoupit nebo vstoupil nezvaný host do vašeho domu, dílny, garáže, zahrady nebo přístřešku na stavební 
či zahradní nářadí?
Stále častěji o podobných zkušenostech spoluobčanů slyšíme vyprávět. A pamětníci mohou glosovat: 
„V dětství a mládí jsme dveře a vrata nezamykali. I okna bývala přes den otevřená.“ Ale časy se 
mění…
Vyrostlo zde mnoho nových domů. Jaké zkušenosti mají noví spoluobčané s průběhem staveb? Poklá-
dám si další otázky: Byly a jsou stavby navštěvovány nezvanými hosty za účelem „přemístěním věci“? 
Krade se více v původní zástavbě nebo ve stavbách nebo v novostavbách? Budeme mlčet a stydět se 
za to, že tu někdo opakovaně krade? Budeme mlčet a stydět se za to, že jsme nedokázali předvídat, že 
se náš majetek hodí někomu jinému a my jsme ho účinně neuchránili? Budeme mlčet a stydět se za 
to, že se neumíme bránit? Nebo…? Nebo co? Jaký má být aktivní přístup k zamezení „přemísťovací 
činnosti“?
   Autor si nepřeje být uveden, neboť také jemu byly „věci přemístěny jinam“.
   Autor je Komisi pro vydávání Sokolnického zpravodaje znám.
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„včelařská zima“, je to období od konce listopadu do konce února. Na společném setkání při předávání 
vzorků jsme se také dohodli na dalším postupu při preventivní léčbě proti roztočům. V tomto období 
roztoč Varroa destruktor je přichycen na jednotlivých včelách nejčastěji na spodní ocasní části, odkud 
vysává výživu ze včely a tím jí oslabuje.
 A na závěr myšlenka: „Važme si toho, kde žijeme a toho, co máme.“ Zaujal mě článek návštěvníka hlavního 
města USA Washingtonu, kde v rozporu s místní vyhláškou manželka presidenta Michelle Obamová zřídila 
vedle Bílého domu zahrádku se zeleninou, včetně jednoho včelstva. Washingtonská městská vyhláška však 
zakazuje chov včel 500 stop (150 metrů) od lidského obydlí. Samozřejmě reakcí je petice ze strany včelařů 
na zrušení této vyhlášky. A proto si važme toho, kde žijeme a toho, co máme.

                                                                                                                     Václav Hůrka

H A S IČ I

Ostatky

Již tradiční Ostatkový neboli Masopustní průvod projde naší obcí 5. března 2011, průvod bude vychá-
zet od hasičské zbrojnice v dopoledních hodinách a projde celou naší obcí. Po skončení průvodu započne 
pochovávání paní Basy, jedná se o samostatný průvod, který vyjde odpoledne z hasičské zbrojnice, obejde 
kapličku a ukončí masopustní veselí mší se smutečními hosty, nad pochovávanou Basou, před hasičskou 
zbrojnicí.

První zmínky o Masopustním veselí najdeme v různých rukopisech  z let 1392, vše začíná již svátkem 
Tří králů a vrcholí o masopustním pondělí a úterý čtyřicet dní před svátky velikonočními.

V té době chodí obcemi a městy průvod masek, který končí masopustní zábavou spojenou s pocho-
váváním Basy. Jedná se o parodii na pohřeb zemřelého marnotratníka. Do necek, na desku nebo na pro-
střený stůl či máry se položila basa pokrytá plachtou. Následoval vlastní pohřební obřad s upozorněním na 
domnělé prohřešky basy v čase masopustních zábav a za tklivého nářku byla slavnostně vynesena ven ze 
sálu a „pohřbena“. Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář 
všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) naposledy se konzumovaly mastné rohlíky 
s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou 
bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory.

Ostatky mají mnoho lidových jmen, u nás na Moravě je to „fašank“, dále se používá „masopust“ či 
„karneval“. Naše ostatky jsou ty samé, co karneval v Rio de Janeiro (Brazílie), Benátkách (Itálie) či New 
Orleans (USA).  Jak je to tedy se vznikem různých pojmenování ostatků? 

Pojmenování „fašank“ vzniklo zkomolením německého Fasching. Druhé pojmenování „karneval“ 
pochází z románských jazyků. Nejpravděpodobněji vzniklo spojením slov „carne“ (maso) a „vale“ (odejít) 
a tím se vracíme k našemu  „maso“ „půstu“. 

Tímto Vás všechny zveme na Ostatkový průvod masek s pochováváním paní Basy, chtěl-li by se někdo 
maskovaný přidat, rádi ho mezi sebou uvítáme.

PH

Masopust držíme,
nic se nevadíme

pospolu.
Proč bychom se hádali,
když jsme se tak shledali

poznovu!

V dobrém jsme se sešli,
rádi jsme se našli

pospolu.
Dříve než se rozejdeme,
ještě k sobě připijeme

poznovu!
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POZVÁNKY

Srdečně zveme na postní duchovní obnovu farnosti, 
která se bude konat v sobotu 26. března 2011 od 9 hodin v klášteře Školských sester 

ve Slavkově u Brna

Srdečně zveme na zkoušky pásma „Popelky Nazaretské“. 
Zkoušky budou 23. února 2011 a 23. března 2011 v zámecké kapli v 18.45 hodin 

Modlitby matek jsou 2. února, 16. února, 2. března, 16. března, 30. března 2011
v zámecké kapli v 19 hodin

D U C H O V N Í  O K É N K O

Školské sestry Naší Paní a Děkanství slavkovské 
srdečně zvou ženy na duchovní obnovu na téma

PROZÁŘENÁ SLUNCEM
Vede P. Adam Rucki

Obnova se koná ve Slavkově u Brna, Malinovského 280
v sobotu 5. března 2011 od 9–17 hodin

Kontakt: e-mail: ssnd@seznam.cz
Tel.: 544 423 241

Akce
Cestovatelská přednáška – Indie
Výroba biblických postaviček
IV. farní den
Táborák – rodiny 
Výlet  do Křtin
Pouť – Žarošice
Dožínková slavnost
Cestovatelská přednáška – Jan Balák
Mikulášská besídka
Výstava betlémů

Termín
únor
duben
květen
červen

listopad

září
září
září

prosinec
prosinec

27.
1., 2.

29.

3.

11.

4.

10.

Plán akcí občanského sdružení Sokolnický dům na rok 2011

Jiřina Chudáčková
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DDRAČÍ DOUPĚ SE PROBOUZÍ 
     PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR na jarní prázdniny pro 
děti  od 7 do 14-ti let. 

 
JEDEN PRSTEN VLÁDNE VŠEM. 

Dlouho byl ztracen v temnu zapomnění. To se však brzy změní. Malý človíček se blíží k doupěti velkého draka  a objeví tajemství, jež 
nestvůra skrývá. Všichni jsou tímto tajemstvím ohroženi – EELFOVÉ, HOBITI, TROLLOVÉ i DŮNADANI. Prsten musí 

být zničen za každou cenu! Sbalte všechnu odvahu a ochraňte své SSPOLEČENSTVÍ před zlem, jež se neúprosně blíží…. 
Kdy: od 114. do 18. března  (pondělí až pátek) každý den ood 8:30 do 16 hod 
Pořádá:  Volnočasový klub MMravenci (34.PS Lesná, klubovna Brechtova 14)                                 
Kam: Skautský srub na Lesné, okraj Brna  (Milénova 16) 
Sraz:  8:00 ve vestibulu Hl. vlak. nádraží nebo 8: 30 před srubem na Lesné 
(je možná individuální domluva, ze Sokolnic je možný doprovod dětí v autobusu) 
Cena:  5590/500 Kč (běžná cena/cena pokud přivedete nového kamaráda či sourozenecká cena)  
             - zahrnuje pojištění, stravu (oběd, dvě svačiny, pitný režim), náklady na program. 
Krátce o programu:  Program bude probíhat v případě špatného počasí ve srubu, jinak v blízkých lesích. 
Předpokládá se návštěva lanového centra a jednodenní výlet v okolí Brna. 

Přihlásit se je nutné do 3. března prostřednictvím mailu či telefonu: 
Ivan Varmuža (vedoucí klubu), tel: 602386905,  mail: ivan.varmuzuj@centrum.cz 
Po tomto termínu je možné se přihlásit pouze telefonicky s možností, že vaše dítko nebude přijato z kapacitních důvodů. 

WWW.MRA.WEBZ.CZ 

PŘIHLÁŠKU, INFORMACE O NÁS, DALŠÍCH 
VÝLETECH, TÁBOŘE A FOTKY NALEZNETE NA 
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 3 je 11. 3. 2011. 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 Chudáčková Jiřina – JirVym@seznam.cz
Černý Jan – jcmail@volny.cz Mifková Mirka – mifkova.mirka@seznam.cz

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 25. 2. 2011. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

2/2011


