
• Studie výstavby nových rodinných domů. Rada 
obce projednala žádost investora o schválení zastavovací 
studie na ulici Polní a doporučuje zastupitelstvu návrh 
schválit.
• Pohřební průvody. V letních měsících by měla 
být dokončena stavba nového mostu přes Zlatý 
potok v zámeckém parku. Rada obce proto uložila sta-
rostovi písemně požádat ředitele Domova pro seniory 
Sokolnice, aby po dokončení stavby mohly pohřební 
průvody zase chodit přes zámecký park na místní hřbi-
tov. Ředitel Domova pro seniory Sokolnice se žádostí 
souhlasí.
Poslední část cesty je ve vlastnictví Školního lesního 
podniku Křtiny, a proto byl ŠLP Křtiny požádán o úpravu 
této části cesty, aby pohřební průvody mohly bez pro-
blémů projít od zámecké kaple až na hřbitov.
• Záměr fi rmy Šrot Gebeshuber s.r.o. Rada obce 
Sokolnice dne 2. června 2011 projednala stanovisko 
k záměru navýšit produkci zpracovávaného odpadu 
z dnešních 30 tisíc tun na 75 tisíc tun ročně. Rada trvá na 
tom, aby proběhlo posuzování vlivu na životní prostředí 
zejména proto, že již v současnosti obec eviduje celou 
řadu stížností občanů bydlících v okolí na hluk unikající 
z areálu fi rmy. Zvýšením protihlukové stěny sice mohou 
být částečně ochráněni obyvatelé ulice Slanisko, ale hlu-
kem jsou obtěžováni i občané na jiných stranách. Se zvý-
šením produkce se zvýší i objem dopravy – ať už silniční 
nebo kolejové. 
Proto je nutné posoudit všechny možné vlivy na životní 
prostředí a naše občany.
• Izolační zeleň Slanisko. Pan Ing. Skácel před-
ložil objednanou projektovou dokumentaci na výsadbu 
pásu izolační zeleně mezi lokalitou Slanisko a přileh-
lými komunikacemi. Projekt předpokládal výsadbu 
3.405 keřů a 56 stromů. Tomuto počtu bohužel odpo-
vídala i cena – více než 1,2 milionu korun. Na žádost 
rady se návrhem výsadby zabývala komise životního 
prostředí a po projednání se zpracovatelem projektu byl 
rozsah snížen. Výsledná cena činí cca 781.000 korun. 
Rada obce schválila požádat o dotaci v rámci Operač-
ního programu ŽP jak na tuto výsadbu, tak i na parkové 
úpravy kolem rybníka.  

• Zakoupení dalšího kontejneru. Pan Fojtl, správce 
Sběrného střediska odpadů Sokolnice, požádal o zakou-
pení dalšího kontejneru 10 m3 na velkoobjemový odpad, 
neboť jeden kontejner nestačí. Rada záměr schválila 
a uložila starostovi podat žádost o nenávratnou dotaci 
z rozpočtu Jihomoravského kraje. 
• Stravování dětí v době prázdnin. Ředitelka zá-
kladní školy informovala radu obce, že o hlavních 
prázdninách bude škola organizovat pro žáky po dobu 
jednoho týdne celodenní pobyt ve škole. Rodiče žádají, 
aby bylo dětem zajištěno stravování ve školní jídelně. 
Paní ředitelka vysvětlila, že pro děti jsou během týden-
ního pobytu naplánovány 3 celodenní výlety, takže 
stravovat se budou v místě výletu. Zbývající 2 dny 
bude stravování zajištěno v nekuřácké části restaurace 
U Husara.
• Prázdninový provoz sportoviště. Rada obce schvá-
lila, aby v době letních prázdnin bylo hřiště bezplatně od  
8.00 do 16.00 hodin k dispozici dětem a od 16.00 hodin 
bude prostor k dispozici ostatním zájemcům za úplatu. 
• Žádost MŠ Sokolnice. Před několika lety byly 
do ulice Průchodní  instalovány pevné zábrany, které 
znemožňovaly průjezd vozidlům kolem mateřské školy. 
Při rekonstrukci školy byly zábrany demontovány. Na sil-
nici je sice značka, která sem zakazuje vjezd, ale mnozí 
řidiči ji nerespektují. Tím dochází k ohrožení jak dětí 
z mateřské školy, tak i žáků základní školy (kteří sem 
chodí na oběd).  Rada schválila opětovné osazení pev-
ných zábran tak, aby kolem školky automobily nemohly 
projíždět.
• Osazení zrcadla. Obec obdržela návrh na osazení 
zrcadla pro zlepšení rozhledových poměrů na ulici 
Komenského v místě výjezdu od garáží vedle Zlatého 
potoka. Výhled je zde špatný, protože vzrostlé stromy 
a keře brání výhledu na obě strany. Rada souhlasí, aby 
zde bylo zrcadlo umístěno. Na osazení je třeba jednodu-
chá projektová dokumentace, kladné stanovisko správce 
komunikace a policie. Rozhodnutí o instalaci potom 
vydá Městský úřad Šlapanice.
• Výsadba zeleně v extravilánu obce. Komise život-
ního prostředí předložila návrh na výsadbu celé řady 
krajinných prvků. Rada po delší diskusi rozhodla, 
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že obec nebude usilovat o podání žádosti na získání 
dotace z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) 
v současně otevřené výzvě. Důvodem je nepřipravenost 
jednotlivých projektů. Rada uložila komisi, aby ve spolu-
práci s dalšími subjekty (zemědělské družstvo, myslivci 
atd.) prošla navržené lokality, seznámila se se situací 
na místě a připravila několik návrhů, včetně odhadova-
ných fi nančních nákladů. Rada následně rozhodne, která 

lokalita se zpracuje do stadia projektu tak, aby byla při-
pravena pro podání žádosti o dotaci v příští vyhlášené 
výzvě.
• Nové pohlednice obce. Rada se seznámila s výsled-
kem ankety, kdy občané sami na obecním webu mohli roz-
hodnout, který z vystavených návrhů se jim líbí nejvíce. 
Rada k tisku vybrala celkem sedm návrhů a přitom brala 
v úvahu výsledek ankety. 
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Vážení spoluobčané

rozhodla jsem se tento příspěvek do sokolnického zpravodaje napsat proto, neboť mne rozhořčilo, že se nám 
již podruhé ztratila výzdoba ze hřbitova. 
Poprvé to bylo na dušičky, kdy nám zmizel z hrobu věneček. Zamrzí to určitě každého, tím spíš, když si ho 
vyrobíte sami. Podruhé se to stalo uplynulý týden, kdy nám nenechavec vytrhl z vysázené mísy tři zakrslé stro-
mečky. Každý z nás, kdo zajde na hřbitov, jde proto, aby uctil památku těch, koho měli a mají rádi, tím že sem 
zanese ať jen svíčku nebo kytičku. 
Nechápu proto ty, kteří sem zajdou jen proto, aby jiným udělali škodu. Nedovedu si představit, jak se může 
takový člověk těšit doma při pohledu na tyto ukradené věci.
Jestli čte tyto řádky ten, o kterém celý tento článek je, zamysli se nad svým chováním a popřemýšlej o tom, 
kdybychom byli všichni jako ty, jak by to tu asi vypadalo. I ty jednou skončíš na hřbitově!

Jiřina Jirgalová       

H I S T O R I E

Když před 66 lety navštívili redaktoři brněnských novin „Nedělní den“ několik našich bývalých občanů, 
byla mezi nimi také paní Marie Angrová – hrobnice, která se celý život zabývala tímto „řemeslem“. Dnes již 
v naší obci není mnoho pamětníků, kteří si při vyslovení jejího jména vybaví její tvář. Úpravou domu Angro-
vých zmizela také soška Panny Marie, umístěná v průčelí domu a snad jen mírný kopeček, kterému se stále 
mezi staršími lidmi říká „angráč“, zanechal vzpomínku na tyto bývalé naše spoluobčany. 

Nejstarší hrobnice v Protektorátě
Zvlášť rázovitými občany Sokolnic jsou manželé František a Marie Angrovi, kteří ve svém domku mají zřízenou 

pěknou mariánskou kapli. Bylo zajímavé poslechnout si paní Angrovou, když vyprávěla:
„Narodila jsem se roku 1860 v Telnici v rodině Kuklových. Bylo nás sedm dětí, dnes žiji jen já. Je mi právě 

85 let. Od roku 1914 jsem byla v Telnici hrobnicí, ale již jako malé děvče jsem v této práci pomáhala také dědečkovi 
a bratrovi. Tradice hrobnického povolání v rodině Kuklových přetrvává více jak 102 let. Dědeček byl hrobníkem 
35 roků, bratr 37 roků a já 30 a půl roku. Nemyslete, že hrobnické povolání je lehké. Je to těžká práce, kopala jsem 
hroby i v zimě, když byla půda zmrzlá, někdy až na metr hluboko. Za svého hrobařství jsem vykopala 763 velkých 
hrobů, dětské nepočítám a uložila jsem do země také tři kněze. Nejstarší člověk, kterého jsem pochovala, byl němý 
105 roků starý Leopold Muselík. Býval hajný v sokolnické bažantnici. Kromě toho jsem musela udržovat hroby 
a hřbitov v pořádku. Měla-li jsem někdy strach? Ne. Proč? Nejsem pověrčivá a zlobila jsem se na pověrčivé lidi. 
Jednou jsem slyšela, že prý na telnickém hřbitově straší. Večer prý bývá na hřbitově slyšet podivné kvílení. Abych 
pověrčivé lidi vyvedla z omylu, vypravila jsem se hledat příčinu této záhady. A našla jsem ji. U jednoho z hrobů byla 
na kříži ulomena část porcelánové sošky Krista. Vítr, který vnikal do vzniklé dutiny této sošky, vydával onen záhadný 
zvuk. 

V roce 1890 jsem se provdala za Františka Angra, který mi v pozdějších letech také pomáhal při mém hrobnickém 
povolání. Byl 36 roků ponocným na velkostatku Mitrovských. A tak v noci, když jsem byla doma sama, věnovala 
jsem se vyšívání.“ 
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A paní Angrová nám ukázala krásně vyšívané kostelní 
prádlo a nádherná antependia*. Těžko pochopit, jak mohly 
ruce, zvyklé těžké práci, vyšít tak jemná díla. Mnohé 
výšivky věnovala telnickému kostelu a zámecké kapli 
v Sokolnicích. Rozmlouvali jsme také s panem Angrem, 
který měl pro práci své manželky plné porozumění. Vzpo-
mínal na svoji těžkou službu ponocného a zvlášť na sta-
rého pana hraběte Mitrovského, jeho „trinkgeldy“ a vůbec 
na celý život na velkostatku. Oba manželé tráví své stáří 
v klidu a spokojenosti. 
* antependium – ozdobný závěs na přední straně oltáře

                                    M.M.

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

V květnu si připravily děti pro svoje maminky besídku k jejich svátku – několik básniček, písniček. Také si 
nachystaly program děti se svými učitelkami z kroužků: pohybového, jazykového a kroužku břišního tance.
Zhlédli jsme kouzelnické představení pod názvem: „Zahrajem si na pohádky“.
Rádi chodíme i na výlety: na Balaton, do sokolnické bažantnice, do MŠ Telnice,  do přírodního centra Lipka 
v Brně. Odměnou bývá výborná zmrzlina.
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků a pí učitelky Ludíkové a pí zástupkyně Pátkové ze ZŠ Sokolnice.
Čeká nás i škola v přírodě na Vranovské přehradě, kam nás každoročně dopravuje pan Drda
Přespání v mateřské školce pro předškolní děti spojené s táborákem a stezkou odvahy.
Sportovní dopoledne v MŠ, oslava Dne dětí: hry, soutěže, sladká odměna.
A na závěr  vysvědčení, rozloučení s předškoláky a „hurá na prázdniny“!

•

•
•

•
•
•
•
•

Smůla se mi lepí na paty, ale vlastně to ani není smůla…
Je slunné odpoledne, jedu s kočárkem na procházku po Sokolnicích a tu se mi podaří do něčeho najet. Člověk by 
řekl, že se mu smůla přilepila na paty, ale v mém případě to nebyla smůla, byl to psí exkrement. A nejsem jediná, 
koho to kdy potkalo. Často se setkávám s kamarádkami a jinými občany, kteří s tímto bojují. Ono čistit pak ta 
kolečka nebo botu není nic moc zábavného.
Je to dlouho, co na našich internetových stránkách obce požadovali někteří naši občané odpadkový koš (se 
sáčky) na odklízení těchto „památek“. Ať jdu ulicí Pod Stráží nebo kolem rybníka, kde zrovna tyto koše stojí, je 
zde po zemi plno psích exkrementů. Spousta majitelů se domnívá, že když psíka vyvenčí na obecním pozemku, 
tzn. že jim zrovna nevynadá majitel nějakého záhonku apod., že je to tak v pořádku. Podobný zlozvyk se táhne 
i v polích směrem k Balatonu, na Telnici, cesty u Zlatého potoka jsou zde opravdu poseté. Takže jet s kočárkem 
podél potoka na vycházku připomíná spíš slalom.
Když jsem se o tomto problému bavila se známými, řekli mi, že to dělají hlavně ti „noví“ (mysleli přistěhované 
spoluobčany). To musím vyvrátit. Nedávno jsem zrovna viděla jít „přistěhovanou“ paní  od autobusové zastávky 
se svým pejskem, který udělal hromádku na travnatém nájezdu jednoho domu. Paní chvíli prohledávala obsah 
svých kapes, zřejmě igelitový sáček nenašla, šla k vedlejšímu domu, zazvonila a o sáček požádala. Nájezd po 
pejskovi uklidila a tak si myslím, že by to mělo být.
Druhotný problém vidím i v tom, nechat pejska jen tak „označkovat“ kdejakou předzahrádku, záhonek. Spousta 
našich spoluobčanů zde má pěknou skalku, různé druhy květin, stromků apod. Když si tam párkrát pejsek uleví, 
většinou zeleň uhyne nehledě na to, komu je příjemné v tomto pak plevelit. V praxi to pak vypadá tak, že jde pes, 
pak dlouho nic a za rohem se objeví majitel, který ani vlastně neví, kde ten jeho pejsek zrovna odběhl. Pominu-li 
to, že se někdo může i psů bát  a není mu zrovna příjemné, když se k němu přiřítí obrovský bafan, olízne ho od 
hlavy k patě tak, jako by se člověk právě osprchoval a majitel psa z dálky volá: „nebojte se ho,  on nekouše, on 
vás jen olíže“.  
Možná těchto pár řádků stojí k zamyšlení, jak málo můžeme udělat proto, abychom se nemuseli obávat, co si 
domů odneseme na botě za „překvapení“.
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Zápis do mateřské školy
Začátkem měsíce května se konal zápis do mateřské školy na školní rok 2011/2012. 
Z celkově rozdaného počtu 43 přihlášek bylo skutečně podáno 41 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
Ke stávajícímu počtu 75 dětí mohlo být přijato 25 dětí, aby nebyla překročena kapacita MŠ, což je od 1. ledna 2009 
100 dětí. Tuto kapacitu nelze překročit, v případě porušení může být  MŠ vyškrtnuta z rejstříku škol. Nemohlo být 
tedy přijato 16 dětí.
Děti byly přijímány na základě platných kritérií, které si ředitelka MŠ společně s pedagogickou radou stanovuje dle 
platné legislativy. Mezi prvními zvýhodňujícími kritérii bylo trvalé bydliště v Sokolnicích a prokazatelné zaměstnání 
obou rodičů. Následovala pravidelná celodenní docházka, potom děti čtyřleté a děti mladší. Poslední z kritérií byla 
nepravidelná docházka či bydliště jinde. Jednotlivá kritéria byla obodována, každou podanou přihlášku pedagogická 
rada posoudila a udělila body. Při přijímání dětí ředitelka postupovala od nejvyššího dosaženého počtu bodů a dále 
dle věku dětí.
Děti, které ve školním roce 2011/2012 dovrší 6 let, jsou přijaty přednostně, což ukládá školský zákon.

Jana Kuklová

Poděkování pedagogickému sboru Mateřské školy 
Ráda bych touto cestou poděkovala celému kolektivu mateřské 
školy v Sokolnicích, paní ředitelce Janě Kuklové, která se vždy 
snaží rodičům vyjít vstříc a také paní učitelce Zdeně Jirgalové 
a paní učitelce Haně Jahodové, které měly dceru ve své třídě, za 
jejich trpělivost a vlídné zacházení s dětmi. 
Jelikož jsme se hodně stěhovali, měla jsem možnost „vyzkoušet“ 
několik mateřských školek a s jistotou mohu říci, že Mateřská škola 
v Sokolnicích je jednoznačně nejlepší. Dnes již všechny mateřské 
školy nabízejí nejrůznější dramatické, výtvarné, logopedické a jiné 
kroužky. Dá se říct, že to je dnes již samozřejmost. Co je ale na 
školce v Sokolnicích výjimečné, je přístup pedagogů k dětem.  
Přestože jsem velice ráda za všechny kroužky a výlety, které mateř-
ská škola pořádá, jsem přesvědčená, že nic z toho nedá dětem tolik 

jako pěkné ranní přivítání ve školce a celodenní úsměv na tváři paní učitelky. Jsem si vědoma toho, že ne vždy je 
snadné si úsměv na tváři udržet, proto ještě jednou děkuji, že nám pomáháte z dětí vychovávat samostatné a sebevě-
domé prvňáčky. 

Lucie Janoušková

Školní jídelna
V úterý 24. května 2011 nás ve školní jídelně navštívil profesionální 
kuchař p. Zbyněk Diatka, který se zaměřuje na zdravou výživu. 
Spolu s kuchařkami uvařil pro naše děti netradiční oběd.
Pan kuchař pomáhal i při výdeji obědů, zajímal se o to, jestli dětem 
chutná a odpovídal na jejich zvídavé otázky. Nechyběla ani auto-
gramiáda. Během vaření jsme si vyměňovali zkušenosti a nápady 
ohledně zdravé výživy. P. Diatka sám poukazoval na to, že velmi 
málo dětí je zvyklých na zdravou výživu, především ti starší dávají 
přednost pokrmům typu fast-food. I z našich zkušeností víme, že 
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Děkujeme touto cestou za vstřícnost a ochotu panu Josefu Drdovi, 
který se již několik let sponzorsky podílí na dopravě pro naše předškoláky, 

kteří pravidelně v červnu jezdí na školu v přírodě.
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Škola v přírodě Březová
Ze vzpomínek 4. třídy
Petra: Když jsme dojeli do Březové, zahlédla jsem nádherné chaty a řekla jsem si v duchu: „Bylo by super v nich 
bydlet!“ A taky jsme v nich bydleli!!! Nejvíc mě to bavilo na raftech.
Marcel: Celkem jsem si to tam užil. Na horolezecké stěně jsem si to vlastně moc neužil, protože mě strašně zábly 
ruce a prostě se to nedalo. Tak ale hlavně, že se mi tam líbilo.
Filip: Měli jsme program Noemova archa a zachraňovali jsme zvířátka. Každá skupina namalovala Noemovu archu 
a na ni jsme nalepovali obrázky získaných zvířat. Kdo měl na arše nejvíc zvířátek, byl tým, jehož jméno si nepama-
tuju – 13 zvířátek.
Tomáš: Nejvíc se mi líbilo nízké a vysoké lanové centrum – tam byla síť, žluté kroužky, splachovadla, kladiny 
a pneumatiky, což bylo obtížné, uf.. teda škola v přírodě super.
Dominik: Na začátku to bylo vcelku nudný, ale pak to bylo dobrý. 
Petr: Program se jmenoval Noemova archa a byl plný atrakcí. Nejlepší byly rafty a noční hra. Na raftech to bylo 
docela dobrodružství, protože jsme tam nemohli v botách, tak jsme tam šli v ponožkách. ☺  Náš instruktor se jmenuje 
Boris. Byla s ním docela legrace. Noční hra byla bez baterek a probíhala takhle: naše skupina byla rozestavěna na 
obvodu velkého čtverce a na jeho rozích byla světla. Naším úkolem bylo nikoho z druhé skupiny do čtverce nevpustit 
pro poklad, který byl ukrytý ve středu čtverce. Celkově se mi to moc líbilo.
Apolena: Měli jsme nabitý program, pořád jsme byli venku a do chatek jsme se občas chodili ohřát. Vařili tam dobře 
a dostávali jsme i sušenky a ovoce. Měli jsme se dobře. Při odjezdu jsme se ještě byli podívat na zámku Telč a při 
rozchodu jsme si mohli koupit polodrahokamy a různé dárky. Bylo to super a nej škola v přírodě.
Mónika: Nejvíc se mi líbila trampolína.
Mariana: Nádherná škola v přírodě. Každý den jsme měli pestrý program. Třeba lanové centrum, lukostřelbu. Ale 
nejvíc jsem si užila na trampolíně. Při každém saltu jsem křičela ááá ááá ááá!!!!!!!! Když jsem dělala salta vzad, bylo 
to, jako když jste padali hlavou dozadu. Ale naopak, když jste dělali kotrmelec vpřed, jako byste padali obličejem 
dopředu. ☺  Na tuto školu v přírodě nikdy nezapomenu.
Katka: Měli jsme instruktorku Beatu. Byla super. Hráli jsme super hry, jako třeba: měli jsme ke svému jménu vymys-
let přívlastek, který začíná na stejné písmeno jako naše jméno. Tak jsem vymyslela krásná Katka! ☺ Hráli jsme 
i noční hru, to jsem se trochu bála, ale přitom mě to bavilo. Nejvíc mě bavily rafty. Naše skupina se jmenovala Ďábel-
ská osmička a soutěžili jsme s ostatními skupinami. Kdo vyhrál, získal nálepku zvířete a nalepil ji na archu. 
Kristýna: Náš vedoucí se jmenoval Boris. Nebyl moc vtipný, ale zase hrál všechno fair play. V chatce to bylo super, 
spaly jsme totiž dvě na pokoji, já s Mariánkou. Vedle nás spaly ostatní holky. Ve středu jsem se překonala – lezla jsem 
na malém lanovém centru, po velkém ne, protože jsem se bála. A ve čtvrtek jsem na horolezecké stěně vylezla přes 
4 metry. V prvním metru jsem křičela nééé, už to nejde, ale stejně jsem vylezla!!! A v pátek se mi líbilo v Telči, kde 
straší Bílá paní. Škola v přírodě mi bude moc chybět!!!

Z deníku Petra Vymazala, 4. třída
Dne 2. května  jsme jeli do Březové.Tento den bylo moc hezky. 
 Máme instruktora Borise, který nás tudy provedl a vše nám ukázal. 
 Hráli jsme společenské hry.
Dne 3. května Dnes jsme měli rafty a diskotéku. Užili jsme si to.
Dne 4. května Dnes jsme měli vysoká lana. Bylo to napínavé. S Borisem jsme šli hrát hry do lesa.
Dne 5. května  Budeme mít večer táborák. 
 Hráli jsme na nástroje a zpívali. 
 Byl to jeden z mých nejkrásnějších zážitků z Březové.

Z Á K L A D N Í  Š K O L A

děti by nejraději na oběd uvítaly pizzu, hranolky, hamburgery a především sladká jídla. I takové pokrmy strávníkům 
občas dopřejeme, ale ve zdravější formě a především z čerstvých surovin. Je to poznat i v okolí školní jídelny, kdy 
jogurty, mléčné výrobky, ovoce a zelenina, které dostávají děti jako doplňkové jídlo, leží rozdupané a vylité na zemi. 
I přesto neztrácíme naději a dále se snažíme vařit zdravá a plnohodnotná jídla.

Milena Krpenská
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Vzhůru do Stínadel aneb Naše cesta za slávou
Muzeum Šlapanice nám napsalo, jestli bychom nechtěli hrát na vernisáži k výstavě J. Foglara. Asi před měsícem 
jsme začali nacvičovat dvě scénky o Rychlých šípech. Učili jsme se scénář, písničku a plánovali kostýmy. Scénky 
jsme si různě upravili, aby byly zajímavější. První scénka se jmenovala „Bratrstvo kočičí pracky neumí prohrávat“ 
a ta druhá „Rychlé šípy a strašidlo“.
Vždy, když jsme zkoušeli, byla sranda. Určitě nemůžeme říct, že by nás to nebavilo. Nacvičovali jsme skoro každý 
den. Bylo to perné, protože jsme tím strávili mnoho času.
V den D (ve středu 1. června) odpoledne jsme vyrazili do Šlapanic. Po příchodu na náměstí nás (a to se shodneme) 
napadla myšlenka: „Malé podium, tam se všichni nevejdeme“. Ale opak byl pravdou. Šli jsme rovnou do muzea 
a převlékli se. Hned se o nás všichni zajímali a začalo focení.
V 17 hodin jsme měli jít na podium. Všichni jsme měli trému. Každá minuta byla horší a horší. Už jsme stáli nastou-
pení v řadě a nebylo cesty zpět. Všichni jsme byli zpočátku nervózní, ale pak to z nás spadlo.

Scénky jsme nacvičovali asi dva týdny a nakonec se to vyplatilo.                             Dlouhé Bidlo – Ondřej Vespalec

Podle mě to bylo nejlepší představení, které jsme hráli. Všichni hráli jako mohli nejlépe. Nemůžeme zapomenout na 
pana učitele Strušku a paní učitelku Teterovou.                                                              Jindra Hojer – Adam Beránek

Bylo to fantastické, užili jsme si to, lepší to být snad ani nemohlo.                                 Rychlonožka – Karel Linhart

Měli jsme radost, že můžeme hrát pro lidi to, co máme rádi. To tak rychle uteklo!        Babka – Dominika Miklišová

Doufám, že bude víc podobných akcí.                                                                                 Bohouš – Marek Mikulášek

Zapůsobilo to na mě velmi dobře. Určitě bych si to chtěl zopakovat.                      Jarka Metelka – Robin Kratochvíl

Sklidili jsme potlesk, poté poděkování muzea a odjeli domů. Druhý den jsme byli na titulní straně Mf Dnes.
                                                                                                                                           Mirek Dušín – Marek Urban

Nakonec to nebylo tak hrozné. PS: Fotografování bylo hrozné.                                        Červenáček – Martin Černý

Sklidili jsme velký potlesk a ten za tu „dřinu“ stál. Výstava byla také hezká a jsme v novinách. Doufám, že bude víc 
takových akcí.                                                                                                                       Štětináč – Slávek Jochman

Určitě výstavu všem doporučuji.                                                                                     Babka – Kristýna Padalíková

Byl to pěkný a vydařený den.                                                                Babka – Barbora Urbanová

Postřehy žáků–herců zaznamenala Jana Pátková

Přátelé, kamarádi, známí, …
Chci se podělit o radost, dá-li Bůh, tak mě otec biskup Vojtěch Cikrle v sobotu 25. června 2011 v Brněnské kated-
rále od 9 hodin vysvětí na kněze. Svou primiční mši svatou chci slavit v Újezdě u Brna ve středu 6. července 2011 
od 15  hodin.
Podrobnější informace jsou pod jednotlivými odkazy, případně časem budou zpřesňovány na webu:
Web okolo primice:  http://www.boudky.signaly.cz/primice/
Facebook – svěcení:  http://www.facebook.com/event.php?eid=151470244918243
Facebook – primice:  http://www.facebook.com/event.php?eid=129456870463306
Vím, že není v lidských silách být všude a mít vše, po čem toužíme, ale byl bych rád, abyste o tom věděli a případně 
mě (a další novokněze) podpořili modlitbou či vzpomínkou, a za to velké díky, Pán Bůh to oplať.
Děkuji za vše, zdravím a žehnám, Juris – Jiří Jeniš

D U C H O V N Í  O K É N K O
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Červen a červenec
Červen a červenec jsou měsíce zařazené do období včelařského časného a plného léta. V tomto období jsou včelstva 
již v plné síle a úkolem včelařů je rozšiřovat včelí prostor dalšími nástavky doplněnými jak zbývajícími soušemi, 
což jsou již vystavěné plásty, ale hlavně se dodávají mezistěnky, aby se využil stavební pud mladých včel. Kromě 
prohlídek včelstev se zaměřením na tvorbu matečníků, které jsou přirozeným rozmnožováním včelstev, probíhá také 
první vytáčení medu. Med se získává odstředivou sílou pomocí tzv. medometu z jednotlivých rámků obvykle po 
odvíčkování prováděné speciální vidličkou. Med se čistí přes dvojité nebo uhelonové síto a po rozlití do menších 
nádob putuje ke konzumentům. Ale hlavním sportem, díky prudkému nástupu jara, jsou odchyty rojů.
Rojení je přirozenou vlastností včelstva a je to od počátku jediný přirozený způsob množení včelího společenstva. 
Příčin rojení je celá řada. Někdy je pouze jedna, jindy je to souhra několika příčin vedle sebe. Nejčastěji to bývá 
nedostatečný úlový prostor, nadbytek zavíčkovaného plodu nad otevřeným plodem, omezení kladení matky a náh-
lou silnou snůškou, snaha včelstva o výměnu staré nebo nějaké poškozené matky, atd. Včelstvo se zpravidla vyrojí 
po zavíčkování prvního matečníku. To je buňka, kterou postavily včely na okraji plástu, matka ji zakladla a včely 
vylíhnutou larvičku krmí jako budoucí matku. Před samotným rojením stavební pud a snůška poleví. Rojové včely 
– zhruba polovina včel všech „profesí“ (létavky, kojičky, stavěčky, strážkyně, pátračky...) spolu se starou matkou 
vyletí před úl. Těsně předtím se všechny odlétající připraví na cestu do neznáma, naloží si do těla zásoby tuku 
a bílkovin do zadečku a zaplní si medový váček asi 50 mg medu. S těmito zásobami mohou v novém domově ihned 
stavět plásty a starat se o první matkou nakladený plod.
ROJ vylétá 10–20 minut, co minuta, to asi 1000 včel. Tři kg roje = dva kg včel + jeden kg medu. Co roj, to tři–pět kg.
Pokud včelař nepostřehne, že se mu včely vyrojily se starou matkou, může dojít k dalšímu vyrojení včelstva. Těmto 
rojům říkáme poroje. Včelstvo v obavě o svou existenci narazí více matečníků, které se líhnou součastně nebo 
postupně. První vylíhnutá matka hledá takové matečníky, aby své sokyně zlikvidovala, vykousáním boku matečníku 
a bodá do ještě nevylíhnutých kukel. Pokud se jí to včas nepodaří, je v úle několik mladých matek. Tyto matky vydá-
vají zvláštní zvuky a říkáme, že „týtají“, „kvákají“ atd., podle toho, kolik jich v úle je. Dávají signál zbylým včelám 
k dalšímu rojení. Tyto poroje bývají zpravidla menší a nemají naději na přežití do další sezóny. Včelstvo takto vyro-
jené nedá žádný medný užitek a je nutné jej napravit přidaným oddělkem. U produkčních včelstev je rojení nežádoucí. 
Omezuje se odebíráním plodových plástů v období rozvoje a tvorbou oddělků. Včelstvům se takzvaně pouští žilou. 
Nevčelař při rojení nemusí propadat panice. Včely, když se rojí, tak si hledí svého rojení a ničeho jiného. Velké 
hučení může na někoho působit děsivě, a přesto není nutné propadat panice. Matka je však špatný letec, a tak se 
nejčastěji usadí někde v blízkosti úlu. Většinou na větvi, kmínku, trámu apod. Včely se k ní srotí a vytvoří typický 
rojový hrozen. Ten na místě vydrží několik hodin, leckdy i den či dva. Zákon schválnosti však říká, že jsou včelky 
schopné usadit se i na těch nejnemožnějších místech – v komíně, trávě, plotě mezi nepoužívanými okny, skuliny 
v domech a jinde. Lidské příbytky je však naštěstí příliš nelákají a roje do domů zalétavají jen zřídka. Zatímco 
roj sedí semknutý do hroznu, včely pátračky hledají novou dutinu pro hnízdění. Včely si jsou dokonce schopny 
vzájemně „popsat“, jak které budoucí obydlí vypadá, jak je daleko a vyberou pak nejlepší možnou variantu. Tam 
se celý roj přemístí a usadí. Rojové včely jsou mimořádně klidné a neútočné, dá se říci, že nejvíce mírné, jak jen 
nejspíše včely mohou být. Mají totiž plné medné váčky (sytý člověk je také příjemnější než hladový :-))
A navíc nemají hnízdo, které by bránily (i jiná zvířata důrazně hájí hnízdo a potomky – mimo jsou pak klidná) 
Visícího hroznu včel se dá bezproblému dotýkat rukou, což mluví za vše.

Jak se správně zachovat? 
Pokud máte na zahradě roj včel a nevisí vám přímo u dveří, nepanikařte! Není-li člověk silně alergický (bodnutí 
jej ohrožuje na zdraví či životě), je zcela zbytečné bát se rojících se včel, a to ať jsou ještě rozlítané či již semknuté 
do hroznu. Jak jsem již zmiňoval o několika řádek výše, mají vyrojené včely jiné starosti, než rozdávat žihadla.
Bojovat proti včelám svépomocí je zbytečné a nebezpečné. Zaútočíte-li na roj třeba koštětem, proudem vody nebo 
podobně, rychle zjistíte, že i mírná a najedené včela dokáže bolestivě bodnout. 
To nejlepší, co můžete s rojem udělat, je nahlásit jeho polohu nejbližšímu včelaři. Znáte-li nějakého ve vašem 
okolí, jednoduše ho požádejte o odchycení. Je totiž celkem pravděpodobné, že roj bude z jeho chovu. Nejenom, že 
rychle vyřešíte problém s nezvanými návštěvníky, ale oslovený včelař si možná roj rád vezme pro vlastní potřebu. 
Může se stát, že se už po něm dokonce sám shání. 

Václav Hůrka

VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K
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Poděkování
Rádi bychom poděkovali žákům 8. třídy ZŠ Sokolnice, jejich paní uči-
telce Dagmar Nečasové i vedení školy za spolupráci při výrobě kera-
mických výrobků. 
Pro nás dřív narozené je práce s keramickou hlínou věc nová, ale je to 
výzva, při které jsme se najednou my ocitli v roli žáků … a nás teď učí 
děti.Velmi nás překvapila i potěšila jejich šikovnost, ochota a hlavně 
trpělivost, s kterou děti přistupovaly k našim ne vždy poslušným rukám. 
Jsou skvělé, milé, je s nimi legrace a chovají se hezky nejen k nám, ale 
taky k paní učitelce a co je důležité – taky samy k sobě. 
Jejich návštěva v našem domově je pro nás vždy pohlazení po duši 
a to spojení stáří s mládím nám dává do života spoustu energie a rado-
sti. Děkujeme za všechno.

Paní Marie Forejtníková za všechny seniory

Výlet do Křtin a Rudického propadání – 3. září 2011

Občanské sdružení Sokolnický dům srdečně zve všechny zájemce na výlet do mariánského poutního místa do 
Křtin a na Rudické propadání. Poutní areál, mistrně zasazený do krajiny, vystavěný podle projektu J. B. Santiniho 
(1718 až 1750), je tvořen chrámem, ambity a kaplí sv. Anny. Rudické propadání je nejmohutnější propadání v Mo-
ravském krasu. Vody Jedovnického potoka postupně padají až do hloubky 90 metrů. 

Hledáme mladé fotbalisty!!!

Fotbalový oddíl SK Tuřany 

zve do svých mládežnických družstev chlapce ve věku od 5 do 14 let. 

Bližší informace na telefonním čísle 720 354 007.

Trenéři fotbalového oddílu SK Tuřany



S O K O L N I C K Ý  Z P R AVO DA J
6–7/2011 9

S O K O L

Program:   8.00  odjezd autobusem ze Sokolnic
   9.00  mše svatá pro poutníky ze Sokolnic v poutním chrámu ve Křtinách
 10.00   prohlídka chrámu, kostnice a zvonkohry (P. Jan Peňáz)
 12.00  oběd
 13.00  při příznivém počasí výlet na Rudické propadání, při nepřízni počasí 
  Sloupsko-šošůvské jeskyně
 18.00  předpokládaný návrat domů

Přihlásit se můžete na tel. číslech:   608 305 528, 776 554 061
Cena autobusu:   dospělí 50 Kč

Slavnost Povýšení svatého kříže spojená s dožínkovou slavností
Den otevřených dveří v Domově pro seniory v Sokolnicích

Zveme všechny zájemce do zámeckého areálu na neděli 11. září 2011. Svátek, kterému je zasvěcena zámecká kaple, 
budeme slavit spolu s dožínkovou slavností. Vedení Domova pro seniory na tento den pořádá den otevřených dveří. 
Máte jedinečnou možnost prohlédnout si zámek uvnitř, oslavit svátek, posedět při dobrém víně  a doprovodu cimbá-
lové muziky Donava. Připravena je rovněž scénka příjezdu zámeckého pána v kočáře.

Program: 13.00–14.00 Mše svatá v zámecké kapli
 14.00–16.00    Pokračování programu na nádvoří zámeckého parku:
  • návštěva seniorů krojovanými
  • zatančení krojovaných 
  • malé taneční vystoupení dětí
  • posezení při cimbálové hudbě Donova
                         • občerstvení a dobré víno v areálu zámku
                        • možnost prohlídky Domova pro seniory
 16.00–16.30    Příjezd „hraběte s chasou“. Po krátkém dožínkovém představení na nádvoří zámku 
  se s průvodem přesune na prostranství před restauraci U Husara, kde bude lidová 
  dožínková veselice s programem a cimbálovou muzikou.
Srdečně zve občanské sdružení Sokolnický dům, farní společenství v Sokolnicích, Domov pro seniory v Sokolnicích, 
Komise pro práci s mládeží.
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Jubilejní 20. ročník, tradiční turnaj Saňař cup 2011 již klepe na dveře
Ve dnech 1. července až 5. července 2011 se v Sokolnicích uskuteční již 20. ročník tradičního futsalového turnaje 
Saňař Cup 2011 pořádaný místním futsalovým klubem Sokol Saňaři Sokolnice. Jak již tradice velí, opět je turnaj 
připravován s maximálním úsilím pořadatelů, kteří si tak, jako každý rok, připravili pro návštěvníky turnaje bohaté 
menu.
Kromě napínavých klání na hřišti, kterých se letos zúčastní na 50 mužstev z celé České republiky a Slovenska, se 
mohou návštěvníci těšit na bohatý doprovodný kulturní program, ve kterém bude hlavním lákadlem vystoupení něko-
likanásobné zlaté slavice Lucie Bílé v pondělí 4. července 2011.
Tak jako v předešlých letech i letos turnaj Saňař Cup bude podporovat Nadační fond dětské onkologie Krtek. 
S pomocí všech se zajisté opět podaří pomoci těm, kteří si nemohou pomoci sami. I na letošním Saňař Cupu naleznete 
stánek Krtka, kde si můžete zakoupit některý ze suvenýrů a přispět tak na dobrou věc. K této částce přidají pořadatelé  

výtěžek se vstupného tak, jako v minulém roce.
Nadační fond dětské onkologie Krtek se svojí činností zaměřuje na podporu 
komplexní péče o onkologicky nemocné děti absolvující léčbu na Klinice dět-
ské onkologie Fakultní nemocnice v Brně a LF MU Brno ve prospěch onko-
logicky nemocných kojenců, dětí a dospívající mládeže.
Dalším velikým lákadlem pro návštěvníky bude opět bohatá tombola, ve 
které budou  zajímavé ceny s hlavní výhrou osobním automobilem značky 
Peugeot.
Podrobné informace o turnaji, seznam přihlášených mužstev a podmínky pro 
přihlášení naleznete na webu www.sanarcup.cz. Zde se dozvíte vše potřebné. 
Již nyní vám můžeme prozradit, že tak, jako každý rok, bude v rámci tur-
naje sehráno mistrovství Sokolnic, které každoročně okoření turnaj zajíma-
vými kláními generací saňařských mužstev společně s dalšími, které v této 
malebné vesnici za Brnem okouzlila fotbalová mičuda. Jak dopadne souboj 
mezi Saňaři? Mistrovství Sokolnic startuje v sobotu 2. července 2011. Ještě 
před tím potěší oko nejen přítomných pánů klání o nejlepší dívčí celek v rámci 
Woman Cupu.

V rámci základních skupin, které se odehrají v neděli, pondělí a úterý odpoledne, se rozhodne o postupujících do 
velkého úterního Play-off. To vše v kombinaci s kulturním programem, obětavými pořadateli a doufejme i s pěkným 
počasím slibuje nezapomenutelnou podívanou. Takže pokud nemáte plán na první červencový víkend, máte rádi 
futsal, rádi tancujete a nebo vám učarovalo selátko pečené na rožni, karbenátky pana kuchaře nebo něco z Bořkovy 
boudy, neváhejte a přijeďte do Sokolnic, slibujeme, že se k nám rádi vrátíte nasát tu neopakovatelnou atmosféru 
nejstaršího turnaje na Jižní Moravě.

Srdečně zvou Saňaři Sokolnice
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V současné době zaznamenává Policie České republiky významné zvýšení 
počtu krádeží vloupáním do rodinných domů, bytů, zahradních chat ... Jen 
za první čtrvrtletí letošního roku došlo v některých oblastech k nárůstu o více 
než 100 % oproti stejnému období roku 2010. Policejní statistiky sice uvádějí 
objasněnost případů krádeží vloupáním okolo 12 %, nerefl ektují však míru 
uspokojení poškozených náhradou škody.

Společnost COMIMPEX má dlouholeté zkušenosti s instalacemi zabezpečovacích 
systémů, založena byla již v roce 1990. Dovolujeme si Vám nabídnout 

které jsou cenově dostupné a přitom využívají nejmodernější technologie. 
Samozřejmostí je možnost napojit instalovaný systém na pult centralizované 
ochrany objektu (PCOO) s nepřetržitou službou ostrahy.

Bližší informace najdete na našich webových stránkách, případně si vyžádejte 
bezplatnou osobní konzultaci s našími specializovanými pracovníky.

ZABEZPEČOVACÍ A KAMEROVÉ SYSTÉMY

COMIMPEX spol. s r.o., Haškova 17, 638 00 Brno 
541 213 159, 731 622 211, prevence@comimpex.cz www.comimpex.cz
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 8–9 je 9. 9. 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 17. 6. 2011. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

6–7/2011

Rybářské závody Sokolnice 2011
Od počátku věků lidstvo provázejí takové neměnné jistoty, jako že kolem Země krouží měsíc, ráno vyjde slunce 
a večer zase spolehlivě zapadne… Ovšem stejně spolehlivě nám, Sokolnickým rybářům, na závodech prší. To je 
taková jistota, že kdybychom se rozhodli závody pořádat na Sahaře, přijedeme domů mokří. Naštěstí nejsme z cukru 
a nějaká ta trocha vody z oblohy nám nemůže pokazit radost z vody v rybníku. I tak se co chvíli vznesly k zašedlé 
obloze kromě tichého zaklení i slova díků za fungující přístřešek a zprovozněné záchodky na ostrůvku. Letošní 
ročník byl co do počtu účastníků rekordní, 28. května se závodů zúčastnilo 99 rybářů ze širokého okolí. Ryby braly 
hlavně brzo ráno, než se silněji rozpršelo a zabrali i větší kapříci přes 70 cm, amur 72 cm,  úhoř 74 cm… celkem se 
chytilo 118 ryb, z toho 50 kaprů. 

O týden později, 4. června, se konalo již tradiční Dětské rybářské dopoledne ke Dni dětí. Tentokrát se počasí rozhodlo 
ukázat svoji veselejší tvář a na snahy dětí se usmívalo i sluníčko. Malých rybaříků se u vody sešlo 46, dohromady 
nachytali 23 kaprů a na první místo se ulovením třech kaprů prochytal naše vydra Marek Urban.


