
• Noční autobusová linka. Obci Sokolnice byl předlo-
žen konečný cenový návrh na účast v projektu víkendové 
noční linky.  Ta bude jezdit od 10. června 2012 vždy 
každou sobotu a neděli ráno v 01:00 hod. přímo z hlav-
ního nádraží v trase: Brno, Sokolnice, Telnice-nádraží, 
Telnice, Žatčany, Újezd u Brna. Linka je zařazena do 
systému IDS JMK jako nadstandard a o náklady se dělí 
obce Sokolnice, Telnice, Žatčany a Újezd u Brna. Roční 
náklady pro naši obec činí ročně 13.560 Kč. Za poměr-
nou část letošního roku obec uhradí 8.747 Kč. Rada sou-
hlasila, aby se naše obec k tomuto nadstandardu připojila.

• Hodnocení vlivů na životní prostředí. Krajský úřad 
JMK zaslal oznámení, že fi rma Šrot Gebeshuber s.r.o., 
Sokolnice doložila přepracovanou dokumentaci záměru 
rozšíření šrotiště v rámci hodnocení vlivů na životní 
prostředí. Oznámení i přepracovaná dokumentace je 
zveřejněna na webu obce. Obec k záměru zaslala dvě 
vyjádření. Jednak nesouhlasné stanovisko se sdělením 
konkrétních výhrad k provozu areálu a dále odborné 
posouzení, které na základě objednávky obce vyhotovil 
Ing. Karel Šnajdr. Oba dokumenty jsou k nahlédnutí na 
webu obce Sokolnice.

• Tisk knihy o obci Sokolnice. Starosta informoval 
radu, že je třeba udělat poslední korekturu knihy. Čle-
nové rady se seznámili s návrhem knihy, která jim byla 
předložena v papírové podobě. Je třeba vyměnit některé 
fotografi e a aktualizovat několik textů. V průběhu měsíce 
června by mohly být tyto práce dokončeny a následně 
kniha vytištěna. Zahájení prodeje se předpokládá na něk-
teré společenské akci po prázdninách.

• Výběrové řízení na odstranění bunkrů. Obec 
vyhlásila výběrové řízení na „Odstranění podzemních 
krytů a nadzemních doplňkových staveb v bývalém are-
álu vojenského útvaru v Sokolnicích“. Jednalo se o tzv. 
otevřené výběrové řízení, takže do soutěže se mohl při-
hlásit každý uchazeč, který splňoval základní požadavky. 
Ve stanoveném termínu podalo nabídku celkem osm 
fi rem. Kontrolou úplnosti předaných nabídek a dodržení 
soutěžních podmínek bylo potvrzeno, že dvě nabídky 

byly neúplné a uchazeči proto byli vyloučeni. Kromě 
toho fi rma s nejnižší cenou byla vyzvána ke zdůvod-
nění mimořádně nízké nabídkové ceny. Uchazeč však 
zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nedoručil 
a jeho nabídka proto byla vyřazena. 

Rada obce rozhodla, že vítězem výběrového řízení je 
společnost Skanska a.s, která měla nejnižší nabídkovou 
cenu. Zahájení prací se předpokládá v červnu či červenci 
2012. Dokončení v prosinci letošního roku. 

• Úhrada škody na vysázených stromech – silnice 
Mrtvá. Starosta seznámil radu s tím, že byli vypátráni 
pachatelé vandalského činu – vytrhání čerstvě zasá-
zených stromů na Mrtvé. Navrhl, aby s pachateli byla 
uzavřena dohoda, podle které se budou o nově vysázené 
stromy 1 rok starat – zalévat a vyžínat trávu v okolí 
stromů a uhradí způsobenou škodu. Obec se v tomto pří-
padě nepřidá k trestnímu stíhání. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o nezletilce, pokládá toto řešení za výchovnější. 
Rada návrh schválila. 

• Přijetí nového zaměstnance obce. Rada se shodla na 
tom, že přibližně polovinu travnatých ploch bude sekat 
pan Balák (jedná se o rovné plochy, které je možné pose-
kat traktorovou sekačkou), druhou polovinu bude sekat 
fi rma pana Gotvalda. Tato fi rma provede kosení podle 
potřeby, cca 2–5krát ročně. Některé exponované plochy 
(např. uvnitř obce) se však sekají častěji. Pracovní úřad 
odmítá obcím poskytnout nezaměstnané na tzv. „veřejně 
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Firma Cena bez DPH Záruka
Skanska a.s., 
Líbalova1/2348, Praha 3 673 461 Kč 120 měsíců
TIEFENBACH s.r.o., 
Hnojice 87, Hnojice 3 952 826 Kč 120 měsíců
DAV, a.s., Zengrova 19, 
Ostrava-Vítkovice 4 990 371 Kč 120 měsíců
AZS 98, s.r.o., 
U Habrovky 247/11, Praha 4 7 617 759 Kč 120 měsíců
FI Holding, a.s., 
Masarykova 318/12, Brno 10 283 293 Kč 72 měsíců
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prospěšné práce“, jak bývalo zvykem v minulých letech. 
Proto je nutné přijmout jednoho nového pracovníka na 
údržbu veřejné zeleně, hřbitova a další podobné práce. 
Byla zveřejněna výzva s předpokládaným nástupem od
1. července 2012. 

• Žádost o povolení nedělní hodové zábavy. Rada 
obce schválila pořádání nedělní hodové zábavy dne 
17. června 2012 vedle restaurace U Husara. Současně 
s kladným stanoviskem obce obdrží organizátoři výzvu 
k zajištění řádné pořadatelské služby nejen v místě pořá-
dání, ale i v bezprostředním okolí. Úspěšnost této služby 
může mít vliv na případné příští povolení obdobné 
produkce.

• ZŠ Sokolnice – povolení třetí třídy družiny. Sta-
rosta seznámil radu obce se situací v základní škole, kde 
vzhledem k velkému počtu prvňáčků pro příští školní 
rok bude nedostatek míst ve školní družině pro děti 
z vyšších tříd. Současná kapacita stačí pro děti z první 
a druhé třídy, pro děti ze třetí třídy je míst jen omezeně. 
Ředitelka školy proto podala žádost zřizovateli o souhlas 
s navýšením počtu tříd školní družiny na tři, s celkovou 
kapacitou 90 dětí. Nová družina by byla zřízena v jedné 
z učeben, která by v dopoledních hodinách sloužila 
k výuce, a odpoledne by v ní mohla být školní družina. 
Starosta dále informoval, že tento návrh není v souladu 
s investičním záměrem podaným na ministerstvo fi nancí 
k žádosti o dotaci, a proto je třeba nejprve získat souhlas 
ministerstva fi nancí, abychom se nedostali do problémů 
s čerpáním a následným vyúčtování dotace na přístavbu. 
Kladný souhlas ministerstva byl předjednán telefo-
nicky. Rada návrh na zvýšení kapacity školní družiny 
schválila. 

• Žádost o povolení Saňař cupu 2012. Rada schválila 
pořádání této akce, která proběhne ve dnech 5. července 
až 8. července 2012 na házenkářském hřišti. Návštěv-
níky čeká pestrý program – Bolkova jedenáctka, v pátek 
letní noc DJ Boris, v sobotu vystoupí všestranný umělec 
Jaroslav Uhlíř, po něm koncert kapel „Horkýže Slíže“ 
a „Flash“. Další informace jsou na www.sanarcup.cz 
Současně s kladným stanoviskem obce obdrží organi-
zátoři výzvu k zajištění řádné pořadatelské služby nejen 
v místě pořádání, ale i v bezprostředním okolí. Úspěš-
nost této služby může mít vliv na případné příští povo-
lení obdobné produkce.

• Zasedání zastupitelstva. Ve středu dne 13. června 
2012 se v kavárně restaurace U Husara konalo veřejné 
zasedání zastupitelstva. Zastupitelé projednali tyto 
body: 

Jednací řád zastupitelstva. Ministerstvo vnitra při 
dozorové činnosti konstatovalo, že stávající jednací 
řád zastupitelstva je nutné aktualizovat. Zastupitelé 

1.

schválili nový jednací řád, který respektuje doporu-
čení ministerstva. 
Závěrečný účet obce Sokolnice za rok 2011. Zastu-
pitelstvo schválilo závěrečný účet obce Sokolnice za 
rok 2011. Je to de facto přehledný souhrn příjmů 
a výdajů obce za celý rok. Jeho součástí je i zpráva 
auditora o výsledku přezkoumání a fi nanční vztah 
ke zřízeným příspěvkovým organizacím (škola 
a školka). Závěrečný účet zastupitelé schválili „bez 
výhrad“, neboť auditorská společnost konstatovala, 
že „Při přezkoumání hospodaření podle § 2 a 3 
zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly zjiš-
těny chyby a nedostatky“.
Prodej části pozemku. Manželé Zigmanovi požádali 
o odprodej části obecního pozemku p.č. 216 o výměře 
2 m2, který byl zastavěn při novostavbě jejich rodin-
ného domu (se souhlasem obce). Zastupitelé prodej 
schválili za cenu 500 Kč/m2 s tím, že žadatelé pone-
sou veškeré náklady spojené s převodem pozemku.
Územní plán – schválení pokynů. Zastupitelstvu 
byl dne 12. prosince 2011 předložen ke schválení 
konečný návrh územního plánu Sokolnice. Zastu-
pitelstvo však nesouhlasilo s výsledky projednání 
ÚP a vrátilo předložený návrh pořizovateli se svými 
pokyny k přepracování a novému projednání. Nyní 
nám pořizovatel územního plánu zaslal ke schválení 
„Doplněné pokyny pro zpracování návrhu územního 
plánu Sokolnice po veřejném projednání návrhu ÚP 
12/2011 a vydání Zásad územního rozvoje JMK“. 
Zastupitelé pokyny schválili.
Převzetí TI v ulici U Cukrovaru. Fyzické osoby 
(sdružené na základě smlouvy o sdružení) nabídly 
obci Sokolnice bezúplatné předání technické infra-
struktury v ulici U Cukrovaru – jedná se o dešťovou 
kanalizaci, vodovod a zpevněné plochy (komuni-
kace a chodníky), včetně pozemků, na kterých 
se zpevněné plochy nachází. Převzetí splaškové 
kanalizace již bylo obcí schváleno v minulých 
letech. Zastupitelé záměr schválili s tím, že konečné 
schválení se očekává až po vyhotovení geometric-
kých plánů a dalších podkladů nutných pro změnu 
vlastníka. 
Prodej trafostanice Předky. Obec Sokolnice je 
vlastníkem trafostanice vedle areálu bývalých kasá-
ren v trati Předky. Podle znaleckého posudku je 
cena trafostanice (včetně pozemků) 220.000 Kč. 
S nabídkou prodeje byla dne 10. dubna 2012 oslo-
vena společnost E.ON ČR, s.r.o. Hodonín s žádostí 
o stanovisko nejpozději do 15. května 2012. Bohužel 
žádné sdělení této společnosti obec neobdržela. 
O odkup požádala fi rma ENERPRO s.r.o., Sokolnice 
a nabídla cenu 228 900 Kč.  Zastupitelstvo prodej za 
tuto cenu schválilo. 
Podej podílu na pozemku p.č. 1407/36. Obec dostala 
darem spoluvlastnické podíly na více pozemcích 
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v k.ú. Sokolnice, mezi nimi je i pozemek p.č. 1407/36. 
Jedná se o pozemek v trati Hrubé louky, která má 
výměru 1.746 m2, orná půda. Obec je vlastníkem 
jedné poloviny. O zakoupení ústně požádal pan Chu-
dáček, písemně pan Blažek a manželé Fasorovi. Pro-
dej vlastnického podílu obce je omezen předkupním 
právem druhého spoluvlastníka. Na doporučení rady 
nebyl prodej v současnosti schválen a zastupitelstvo 
vyčká s rozhodnutím až po schválení nového územ-
ního plánu. 
Poskytnutí dotace. Obec obdržela žádost o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu obce Římskokatolické far-
nosti Telnice na zabezpečovací zařízení v zámecké 
kapli Sokolnice ve výši 33.600 Kč. Žádost byla 
schválena.
Prodej částí obecního pozemku. Obec Sokolnice 
již v minulosti schválila prodej zahrádek kolem 
rozvodny. Nyní obdržela žádost o zakoupení části 
obecního pozemku p.č. 2992 (717 m2, zahrada) 
v k.ú. Sokolnice. Záměr prodeje byl znovu zveřejněn 
a zastupitelé prodej schválili. 
Prodej areálu bývalých kasáren v trati Předky. 
O odkup bývalých kasáren požádala fi rma FI Hol-
ding, a.s., IČ: 27088707, Masarykova 318/12, Brno. 
Kolem prodeje se rozproudila živá diskuse a zastupi-
telé nakonec prodej neschválili.
Nákup pozemku od JMP. Obec se snaží zakoupit 
část pozemku z majetku plynáren, aby měla zajiš-
těn přístup na svůj pozemek p.č. 1749/5 mezi pro-
tihlukovou stěnou a železniční vlečkou. Zástupce 
plynáren informoval obec, že prodej všech jejich 
nepotřebných pozemků se uskuteční prostřednic-
tvím realitních kanceláří. Zastupitelé proto schválili 
záměr nákupu s tím, že konečné rozhodnutí zastu-
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pitelstvo vydá až poté, co budou známy podmínky 
prodeje, zejména cena.
Schválení dodatku. Zastupitelstvo obce v prosinci 
schválilo přístavbu školy neprodleně poté, co bude 
uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby, obec 
bude mít demoliční povolení a stavební povolení 
v právní moci. Také schválilo přijetí dotace ze stát-
ního rozpočtu a úvěr na tuto stavbu. Vzhledem 
k dosud nejednotnému a neustálenému výkladu usta-
novení § 85 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(v případě nabývání nemovitostí dle smlouvy o dílo 
do majetku obce), doporučila rada obce schválit 
dodatek k této smlouvě, který jasně stanoví, že nová 
přístavba školy je vlastnictvím naší obce. Zastupitel-
stvo dodatek schválilo. 
Žádost Jana Parmy. Jmenovaný požádal zastupitel-
stvo, aby se vyjádřilo, zda-li částku vynaloženou obcí 
na právní služby považuje za přiměřenou a zejména, 
zda-li částku vynaloženou na projekční přípravu 
stavby školy považuje za přiměřenou. Zastupitelstvo 
konstatovalo, že považuje výdaje za přiměřené.
Schválení textu smlouvy o poskytnutí úvěru. Na 
základě schválení zastupitelstva dne 12. prosince 
2011 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodava-
tele úvěru na fi nancování přístavby základní školy. 
Nejvýhodnější nabídku předložila Česká spořitelna 
a.s. Podle ustanovení § 85 písm. j) smlouvu o při-
jetí úvěru schvaluje zastupitelstvo. Zastupitelstvo 
smlouvu schválilo, včetně Dodatku číslo 1. 
Informativní zprávy. Na závěr informovala ředi-
telka školy o průběhu přístavby základní školy, 
starosta o dalším postupu při odstraňování bunkrů 
v areálu kasáren v trati Předky a také upozornil 
rodiče na opakované obtěžování dětí. 
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Oprava
V Sokolnickém zpravodaji č. 5/2012 v článku Kolektivizace v 50. letech 20. století v Sokolnicích na str. 5 na čtvr-
tém řádku v příběhu vyhnání sedláka Jana Sekaniny z č. p. 48 opravit křestní jméno: byl to František Sekanina, 
Masarykova ulice č. 48.

Ukládání stavebního odpadu ve Sběrném středisku odpadů Sokolnice
Odhaduji, že tak každý čtvrtý občan, který sem přiveze stavební odpad, se dohaduje o placení za uložení odpadu, 
pokud přivezené množství převyšuje hmotnost 50 kg. U většiny z nich nevěřím, že by neznali vyhlášku OÚ 
o ukládání tohoto odpadu a přesto poslouchám, že jeho vlek rozhodně neuveze 300 kg, že ten kus betonu, co sám 
nemůže uzvednout nemá ani 20 kg nebo, že ve vrchovatě naložených kolečkách není ani 30 kg a podobné nesmysly. 
U naložených koleček betonem, hlínou, sutí nebo kamením váží náklad 70 až 80 kg. Jedna cihla váží 6 kg a 6 křidlic 
váží 10 kg. To pro vaši představu, kolik jich můžete dovést.
Někteří také smlouvají a není jim to vůbec trapné, třeba: část napište na souseda nebo na syna, jiní argumentují 
tím, že mají víc domů, ať tedy rozepíši účet na víc domů. Tu se divím, že se nestydí, domů mají několik, ale třeba 
100 korun na zaplacení nemají.
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Představuji si je, jak si v restauraci dají hovězí steak, dvě piva a při zaplacení 250 Kč odmítají zaplatit a tím, ať jednu 
část napíše obsluha na souseda a druhou na tetičku. Toto oni tedy rozhodně nebudou platit. Nebo v marketu si naplní 
košík a u pokladny se potom dohadují s pokladní, ať jim nepočítá mléko za 12, ale jen za 4, rohlíky jen za padoš 
a jablka ne za 20, ale za 5 korun. A tu láhev rumu ať nepočítá vůbec. Že se toto nestává? Ve sběrném středisku odpadů 
ano.
Pro ty, kteří vyhlášku neznají a ostatním pro osvěžení paměti, část vyhlášky, která se týká ukládání stavebního 
odpadu, budu citovat. S platností od 25. března 2011 se mění množství stavebního odpadu, který je zde možné bez-
platně odložit. Od tohoto data není zpoplatněno pro občany naší obce odložení max. 50 kg stavebního odpadu (beton, 
cihly, křidlice, keramické výrobky, kamení, hlína, směsné stavební a demoliční odpady a podobně) za jednu bytovou 
jednotku a měsíc. Množství přesahující 50 kg je zpoplatněno částkou 2 Kč/kg. Podnikatelé mohou sběrné středisko 
využívat pouze za úhradu, která kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu. Tolik citace části vyhlášky. 
To podobně znamená třeba sádrokarton nebo heraklit.
Sběrné středisko odpadů nemůže sloužit k tomu, že do něho dovezete zdarma 8 kontejnerů hlíny, kterou jste vykopali 
při stavbě bazénu nebo 3 kontejnery starých křidlic získaných při rekonstrukci střech s tím, že Obecní úřad odvoz 
a likvidaci zaplatí.
Abych pomohl vyřešit občanům, kam beztrestně uložit větší množství stavebního odpadu, ukládat ho kamkoliv je 
trestné, je to posuzováno jako zakládání černé skládky a hodnoceno pokutou až 50.000 Kč, tak jsem se informoval 
u fi rmy Matějka, kde mi řekli, že je možné k nim bez problému přivést stavební odpad. Jejich pracovník odpad zváží 
a ze jednu tunu na místě zaplatíte 125 Kč nebo poměrnou část hmotnosti. Pokud nemáte vlastní odvoz, tak vám při-
staví jejich kontejner. Jan Fojtl

Nový způsob třídění skla ve Sběrném středisku odpadů
Mnozí z vás čtenářů, kteří jste od čtvrtka 14. června navštívili sběrné středisko, jste již zjistili, že není nutné třídit sklo 
na bílé a barevné. Od toho dne se sklo všech barev ukládá do jednoho kontejneru označeného nápisem SKLO. Tento 
článek je určen hlavně těm, kteří ještě se sklem do střediska nepřišli.
Ukládání skla bude tedy pro všechny návštěvníky jednoduší, ale toto není ten důvod, pro který tato změna nastala. Je 
proto, že v praxi nebylo možné přimět lidi, aby do kontejnerů sklo opravdu podle barev třídili, hlavně do kontejnerů 
umístěných na ulicích. Na základě toho sklárny vyvinuly technologie, při kterých si sklo obarví na jakoukoliv barvu.
 Jan Fojtl

Předškolní děti navštívily Domov pro seniory 
v Sokolnicích, kde svým krátkým programem potě-
šily všechny přítomné na slavnostním otvírání 
altánku v zámeckém parku.
Pro svoje maminky připravily děti s paními učitel-
kami besídky ve svých třídách ke Svátku mami-
nek – básničky, písničky, tanečky i krátké pohádky. 
Na závěr si děti s maminkami zatančily, zahrály 
hry nebo společně vyrobily roztomilé dárečky pro 
radost.
Předškolní děti měly také možnost využít nabídky 
práce s keramikou. Pod odborným dohledem 
zkušené paní keramičky z Brna si vyrobily koťátka, 
kuřátka, sluníčka a motýlky.
„Pásmo pohádek“ – několik poučných loutkových pohádek pro děti sehraných profesionálními herečkami např. 
„proč si uklízíme hračky a půjčujeme je ostatním“ nebo „proč si nehrajeme se zápalkami“ apod.
Pro nejstarší děti jsme naplánovali pěší výlet na Mohylu Míru.
Ke svátku dětí byly na naší školní zahradě pro děti připraveny soutěže, hry a plnění úkolů. Všichni na závěr 
dostali sladké překvapení.

•

•

•

•

•
•

O K É N K O  D O  M AT EŘS K É  Š K O LY
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Výsledky zápisu do mateřské školy
Začátkem května probíhal zápis do naší MŠ pro rok 2012/2013. Celkem bylo rozdáno 64 přihlášek, z nichž bylo sku-
tečně podáno 58 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Z toho mohlo být přijato pouze 36 dětí, neboť 
v době konání zápisu byl znám přesně tento počet předškolních dětí, které zahájí od září 2012 řádnou školní docházku. 
Ředitelka při rozhodování v přijímacím řízení rozhodovala dle stanovených kritérií. Mezi hlavní kritéria 
patřil věk dítěte a docházka od 1. září 2012, dalšími zvýhodňujícími kritérii byly trvalé bydliště, zaměstnání 
obou rodičů a přítomnost staršího sourozence v MŠ. Dle platných předpisů je nepřípustné klást hlavní důraz na 
trvalé bydliště nebo zaměstnanost maminek. V tomto případě by došlo k diskriminaci dětí, jež nemají trvalé bydliště 
v Sokolnicích, nebo k diskriminaci dětí, jejichž matky jsou na mateřské dovolené s mladším dítětem.
Přikládám doporučení veřejného ochránce práv. Celý článek lze najít na:
http://www.ochrance.cz/fi leadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-skolky-orig.pdf

V Brně dne 8. prosince 2010
Sp. zn.: 166/2010/DIS/JŠK

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení 
v přístupu k předškolnímu vzdělávání

I. Úvod
Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání 
vzniklo za účelem naplňování úkolu svěřeného ochránci ustanovením § 21b písm. b) a c) zákona č. 349/1999 Sb., 
o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, podle něhoţ ochránce vydává doporučení k otázkám sou-
visejícím s diskriminací a provádí výzkum. Je určeno zejména mateřským školám a jejich ředitelům/ředitelkám, 
kteří rozhodují o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, ale i dalším pedagogickým pracovníkům, zřizovatelům 
školských zařízení, a také široké veřejnosti, zejména rodičům dětí v předškolním věku, v rámci osvěty. Vypracování 
následujícího doporučení je reakcí na skutečnost, že veřejnému ochránci práv jsou stále častěji doručovány podněty 
rodičů, jejichž dítě nebylo přijato k předškolnímu vzdělávání, a to na základě rozhodnutí ředitelů/ředitelek, která 
jsou rodiči mnohdy vnímána jako neopodstatněná a diskriminační. Toto doporučení si klade za cíl poukázat na často 
nesprávný postup některých mateřských škol při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a dále i snahu o půso-
bení na změnu nevhodných kritérií tak, aby vyhovovaly požadavkům platné antidiskriminační legislativy. Z tohoto 
důvodu je nutné nejprve podrobit analýze právní rámec předškolního vzdělávání, rozhodovací proces při přijímání 
do mateřské školy a následně se také zaobírat vlivem, který má zřizovatel mateřské školy na kritéria, na základě 
nichž je ředitelem mateřské školy rozhodováno o přijetí či nepřijetí konkrétního dítěte. Součástí doporučení je rozbor 
a zhodnocení opodstatněnosti a zákonnosti kritérií, které se v praxi objevují nejčastěji, s důrazem na právo na rovné 
zacházení. Závěrem je přiložen modelový návrh kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy, jehož text bude vzoro-
vým dokumentem, který může být vodítkem pro mateřské školy.

Desatero rovného zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání
Primárním úkolem mateřských škol je poskytovat vzdělání dítěti; nositelem práva na předškolní vzdělávání je 
dítě, nikoliv jeho zákonný zástupce, a to i přesto, že fakticky zabezpečuje mateřská škola sekundárně i službu 
hlídání dětí.

1.
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Ředitel/ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jako orgán státní správy, a proto se musí 
jeho rozhodování řídit vedle ustanovení antidiskriminačního zákona rovněž Listinou základních práv a svobod, 
zejména pak zákazem diskriminace v ní obsažené.
Při přijímání dětí do mateřské školy je zakázáno činit rozdíly na základě státní příslušnosti dítěte.
Pokud je požadavek trvalého pobytu dítěte v obci kritériem zvýhodňujícím, nikoliv bezpodmínečným, jedná se 
o kritérium legitimní. Není naopak legitimní přehlížet trvalý pobyt dítěte a rozhodovat o jeho (ne)přijetí do 
mateřské školy podle trvalého pobytu jeho rodičů.
Je-li trvalý pobyt v obci zvýhodňujícím kritériem pro přijetí dítěte, mělo by se toto zvýhodnění vztahovat též na 
občany EU a dlouhodobé rezidenty, kteří mají v obci hlášeno místo pobytu.
Věk dítěte je možným kritériem pro stanovení pořadí přihlášených dětí. Pokud by však mělo v konkrétních přípa-
dech dojít k absolutnímu vyloučení mladších dětí (zejména tříletých) z předškolního vzdělávání, bylo by vhodné 
uplatňovat je diferencovaně v rámci jednotlivých ročníků.
Vzhledem k obecnému trendu začleňování všech dětí do vzdělávacího proudu je třeba zajistit vzdělávání co 
nejširšího počtu dětí v běžných mateřských školách. Paušální odmítnutí přijmout do mateřské školy dítě se zdra-
votním postižením představuje přímou diskriminaci v přístupu ke vzdělání z důvodu zdravotního postižení.
Předškolní vzdělávání je veřejný statek, a proto s ním ředitel/ředitelka mateřské školy nemá nakládat jako s pro-
středkem pro podporu nebo zvýhodnění jistých skupin, jejichž (pracovní) činnost pokládá on sám/ona sama za 
prospěšnější pro společnost.
Kritérium zvýhodňující děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni nebo výdělečně činní sice není diskriminační, na 
druhou stranu nesouvisí bez dalšího s dítětem, jakožto adresátem poskytovaného vzdělávání, ani s jeho indi-
viduálními potřebami. Ochránce proto nedoporučuje využívat při přijímání dětí do mateřských škol kritérium 
zaměstnanosti rodičů.
Pokud je při rozhodování o přijetí do mateřské školy znevýhodněno dítě, jehož matka/otec je na mateřské/rodi-
čovské dovolené s jiným dítětem, jedná se o přímou diskriminaci z důvodu pohlaví (rodičovství).

Jana Kuklová, ředitelka Mateřské školy Sokolnice

2.

3.
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Z Á K L A D N Í  Š K O L A

Už to začalo!
Tak jsme se konečně dočkali. Na školním dvoře se začaly dít věci. 
Nahlédněme do školní kroniky: Dříve děti chodily do školy do Telnice. V roce 1872, kdy v Sokolnicích byla 

povolena škola, byl zakoupen dům se zahradou č. 34 a 35 (dnešní zdravotní středisko) a zřízena jednotřídka se 
115 žáky. Od roku 1875 byla škola dvojtřídní, v roce 1888, kdy počet žáků dosáhl 230, nařídila školní rada v Brně, 
aby se obec postarala o rozšíření školy na čtyřtřídní. Byl zakoupen statek číslo 20 a v červnu 1891 byla vysvěcena 

nová školní budova – dnešní Masarykova 20. 
V nezměněné podobě (kromě fasády) zde 

budova školy přečkala rovných sto let.
Během této doby byly patrné snahy o posta-

vení nové školy nebo o přístavbu staré budovy. 
V archívu stále opatrujeme návrhy sokolnického 
stavitele pana Františka Haluzy z roku 1958, 
další studie pocházejí ze sedmdesátých let. V tu 
dobu už se ve škole nějaký čas učilo ve třídě, 
která měla strop podepřený pevnými trámy, aby 
nezavalil žactvo i s učiteli, následně výuka pro-
bíhala v několika bývalých konírnách… Teprve 

prvnímu polistopadovému starostovi panu Ivanu Churavému se podařilo získat potřebné fi nance, a tak se uskutečnila 
celková rekonstrukce budovy a přístavba třetího podlaží, ukončená v roce 1993. Zanedlouho po dokončení této akce 
však začalo být patrné, že budova ani v tomto stavu nebude stačit. Ne snad proto, že by počet sokolnických dětí pře-
vyšoval kapacitu školy, ale zvyšující se nároky na vzdělávání žáků v posledních desetiletích odkryly nutnost zřízení 
odborných učeben, kabinetů na školní pomůcky a dalších prostor. V úsilí započatém bývalým ředitelem školy panem 
Jiřím Žaludem zdárně pokračovalo současné vedení školy a teď jsme se tedy dočkali.
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RYCHLÉ PŮJČKY – KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY – BANKOVNÍ A 
NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY – VYPLÁCENÍ EXEKUCÍ A ZÁSTAV 

NA MAJETKU – VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ
ODDLUŽENÍ MAJETKU – KONSOLIDACE PŮJČEK

www.tetrax.cz           607 66 44 66 
Schází Vám 500 – 3000 kč před výplatou?
Půjčky bez registru ihned, půjčky bez potvrzení příjmu. Vyřízení do 20
minut. Sjednání půjčky na tel. 731 988 388 
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Obec Sokolnice zahájila v roce 2009 spolupráci s projekční kanceláří, která vypracovala první studii na pří-
stavbu školy v místě bývalého obytného stavení na čísle 21. Tuto studii převzal a zásadně přepracoval architekt 
vybraný ve výběrovém řízení, s nímž však obec ukončila spolupráci, a jeho práci převzal a v neuvěřitelně krátkém 
čase dokončil projektant, se kterým spolupracujeme nyní. Co však bylo pro bytí či nebytí přístavby rozhodující, 
byly – jak jinak – peníze. Starostovi, panu Jiřímu Životskému, se podařil husarský kousek: získal dotace od ministra 
fi nancí a tím dal stavbě na pozemku vedle školy zelenou.

V polovině dubna začali žáci za vydatné pomoci paní zástupkyně Jany Hrdličkové a pana učitele Tomáše Strušky 
s vyklízením šop, jinak hospodářských stavení, které ukrývaly nejen poklady z let dávno minulých, ale také spoustu 
nepotřebného harampádí. V polovině května už nebylo po šopách ani památky. V současné době jsou zavrtány piloty 

a buduje se kanalizace. Během prázdnin budou vyměněna okna v přízemí a pokud 
vše půjde podle plánu, po příštích hlavních prázdninách – v září 2013 nastoupíme 
do nové školy. Držte palce!  Zita Butalová

Taneční skupina roku 2012
Žákyně 4. třídy naší školy Laura Přichystalová vyhrála s taneční skupinou Magic 
free group titul v celorepublikové soutěži v kategorii dětí TANEČNÍ SKUPINA 
ROKU 2012!
Pražskému fi nále předcházelo několik regionálních a oblastních kol a titul se udělo-
val za všechny taneční kategorie od artu přes disko až po hip hop.
Video můžete vzhlédnout na www.mfg.cz. – skladba BIG FAT BASS

Blahopřejeme k významnému jubileu
Dne 17. července se dožívá vzácného jubilea bývalá členka učitelského sboru paní učitelka

Zdenka Pustinová. 
Jejíma rukama prošlo několik generací dětí, neboť v sokolnické škole působila neuvěřitelných čtyřicet pět roků 
v letech 1945–1990. Věřím, že za všechny, které kdy učila, jí mohu poděkovat a popřát ještě mnoho pěkných 
chvil mezi blízkými.  Zita Butalová

D U C H O V N Í  O K É N K O

Den proti rakovině
Ve středu 16. května 2012 proběhl již 16. ročník celonárodní sbírky Český 
den proti rakovině. Tématem letošní sbírky byla nádorová onemocnění ledvin. 
Veřejná sbírka Ligy proti rakovině proběhla v době od 6.00 do 9.45 hodin před 
nákupním střediskem v Sokolnicích. Prodalo se 111 ks květinek s celkovým 
výnosem 3.134 Kč. Všem dárcům děkujeme.

PharmDr. Jiřina Chudáčková

Výlet dětí z náboženství
Ve čtvrtek 17. května 2012 ožil areál brněnské katedrály svatých Petra 
a Pavla a jeho blízké okolí biblickými postavami ze Starého a Nového zákona, 
které více než tisícovce dětí připravily nezapomenutelný JEDEN DEN NA 
PETROVĚ.

Diecézní katechetické centrum s pomocí zaměstnanců biskupství a mnoha dalších dobrovolníků tak již podruhé 
připravilo pro děti z různých farností brněnské diecéze den plný překvapení a neopakovatelných zážitků. Jeden den 
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na Petrově se pro děti stal událostí, při níž se setkaly s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem, s generálním vikářem 
Jiřím Mikuláškem, navštívily brněnskou katedrálu, areál Petrova i Denisovy sady. Při hrách na různých stanovištích 
se potkávaly s biblickými postavami ze Starého i Nového zákona, které s chutí ztvárnili zaměstnanci brněnského 
biskupství.
Také ze Sokolnic, jako žlutá skupinka 6. B, jsme plnili úkoly na stanovištích. Jako první nás čekal Noe se svou 
manželkou (zvířata ve dvojicích). Potom mladík David s prakem, který se chystal na Goliáše. Po obědě nás vítal  
Zachariáš a Alžběta v sakristii (tichá pošta: „Jeho jméno je Jan“), poté  Mojžíš (desatero) a  Maria a Josef (placky 
a kostky). V Denisových sadech nás Máří Magdaléna a Marie Kleofášova vyzkoušely, zda dokážeme rozlišit vůně 

a u slepce Bartimaia jsme zkusili chůzi poslepu. Zakončení opět 
proběhlo v katedrále. Jeden den na Petrově se nám všem moc líbil.
 Jiřina Chudáčková

První svaté přijímání dětí v naší farnosti
V neděli 20. května 2012 osm dětí z Telnice a čtyři děti ze Sokolnic 
poprvé přistoupily k prvnímu svatému přijímání. Na tuto svátost se 
děti pečlivě připravovaly. Mši svatou slavili P. Ladislav Kozubík 
a P. Pavol Turza ze Žiliny.

S O KO L N I C K Ý  DŮM

Petangové odpoledne na zámku
V neděli 20. května 2012 se setkali členové občanského 
sdružení Sokolnický dům s aktivními klienty Domova pro 
seniory v Sokolnicích, aby s nimi sehráli sportovní utkání 
v petangu. Zápas se odehrál v zámeckém parku. 
Byla vytvořena dvě družstva ze strany sdružení a dvě družstva 
sestavil domov. V napínavém zápasu se tak utkaly Princezny 
z DPS ve složení  Oslík, Pechová, Hloušková, ze střídačky 
vypomáhal Slanina a Mládež ve složení Janoušek, Fričová, 
Stehlíková. Nakonec zvitězily Princezny 10:9.
Na vedlejším hřišti se odehrával zdánlivě jednoznačný zápas 
družstva Bohatýři, reprezentující domov, ve složení Houdek, 
Hort, Defeld a družstva Rodinný klan ve složení Mazalová, 

Mazal, Mazalová ml. 
a ze střídačky do hry zasahovala Janoušková. Ve hře jednoznačně zvítězil 
Rodinný klan v poměru 13:5. V časové prodlevě, která vznikla, vyzvali vítě-
zové Bohatýry k odvetě ve zkráceném utkání. Neprozřetelně však nechali 
družstvo Bohatýrů vykouřit si po jedné cigaretě. Bohatýři, nečekaně posí-
leni, tentokrát jednoznačně porazili Rodinný klan v poměru 5:0.  
Díky všem seniorům, kteří si přišli zahrát či sledovat hru. Byli jste dobří 
hráči. Zůstávejte dál aktivní. Držíme palce aktivizačnímu úsilí paní Stibo-
rové i dalším pracovníkům Domova pro seniory v Sokolnicích.

Za Sokolnický dům o.s. Jan Mazal

Smažení vaječiny
Farnost Telnice a občanské sdružení Sokolnický dům uspořádali v podvečer 
v pondělí 28. května „smažení vaječiny.“ Tento pastevecký zvyk pocháze-
jící pravděpodobně z prostředí horských pastevců se váže ke svatodušnímu 
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pondělí, po kterém pastevci vyháněli do hor stáda ovcí a pasáci se takto loučili se svým domovem. Vejce je starým 
symbolem života a vyfouklá kraslice znázorňuje prázdný hrob. Smažení vaječiny má připomenout konec velikonoč-
ních svátků.
K přípravě tohoto jídla postačují pro jednu osobu 2–3 vejce, kousek slaniny, cibule, olej, sůl, pepř pažitka. Vydatně 
míchat zvláště, pokud se připravuje pro větší množství lidí. Nám se to celkem podařilo, takže nám chutnalo. Dále je 
dobré mít k jídlu dobrou partu lidí a tu jsme měli Jan Mazal

Chtěla bych poděkovat TJ Sokolu Sokolnice, především paní Jitce Králové a starším sokolkám za velmi pěkné při-
vítání a občerstvení na odpoledním petangovém turnaji, který se uskutečnil 25. května 2012 na školním hřišti. Toto 
odpoledne jsme si všichni moc užili a doufáme, že se bude i nadále opakovat. M. Vondálová

Ani deštivé počasí 
nezabránilo seniorům – turistům k uskutečnění sobotní 
vycházky na Vladimírov. I když počasí nebylo právě ideální, 
dobrá nálada nechyběla a v pohodě jsme přišli až na rybářskou 
baštu na „Balaton“. 
Příští poznávací akci jsme naplánovali na středu 11. července. 
Sejdeme se v 8.45 hodin na návsi u kapličky, pak pěšky na 
nádraží a autobusem směr Boleradice. Cíl cesty jsou tentokrát 
Diváky. 
Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.  

M.M.

Poděkování
Dovolte mi, abych se ještě vrátila k našemu Sportovnímu dni, který se konal v sobotu 19. května 2012.
Jak jsem stála na hřišti při děkování cvičitelům a trenérům, jsem si uvědomila, že malý dárek není dostatečnou odmě-
nou za jejich práci a obětavost.
Proto bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě, hlavně z oddílu všestranosti.
Mé pravé ruce Kristýně Vráželové, která dala dohromady  hudební doprovod, za pomoci Terezy Koláčné, dále naší 
moderátorce paní Ivetě Vráželové. Sestrám Jitce Králové, Toni Tůmové, Daně  Stružkové, Hedvice Vykouřilové, 
Zdeně  Kroupové, Blance Tiché, Zdeně Jirgalové, Jarce Tůmové a Ivance Hamanové za obětavou práci při úklidu 
a pomoc při samotném vystoupení. Josefovi Hradílkovi a našemu starostovi Janu Černému. Nesmím zapomenout 
s poděkováním pro obsluhující personál, hráče malé kopané.
Moje poděkování by nebylo úplné, kdybych zapomněla  na všechny cvičitelky a cvičence, trenéry a hráče, také 
nesmím zapomenout na hostující cvičence a  bezvadné publikum.
Vám všem ještě jednou můj velký dík.  

Fricová Iva
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Červen–červenec
Červen–červenec jsou měsíce zařazené do období včelařského časného a plného léta. Sami vnímáme průběh 
počasí, kdy jaro mělo prudký nárůst teplot, ale hlavním problémem byl nedostatek vláhy. A proto došlo k zajíma-
vému stavu, kdy kvetla řepka a hned na to navázalo kvetení kaštanu a hned pokračovalo další zamedování akátu. 
Med nebyl vyzrálý, aby bylo možné jej odebírat a vytočit. Podle naší a normy EU by měl mít nektarový med do 
20 % vody, ale Svazové normy jsou přísnější, do 18 % vody. Měření se provádí refraktometrem, kdy se nanese 
kapička medu do přístroje a pohledem proti světlu se odečte obsah vody. Včelař by měl odebírat medové plásty ze 
dvou třetin zavíčkované a u nezavíčkovaných se vyzkouší vyklepnutím do prostoru úlu úroveň zpracování nektaru. 
Když dojde k vystříknutí, je nutné ještě počkat. A vystříknutý med do prostoru úlu nepřijde nazmar, protože jej včely 
všechen slížou a vrátí zpět do buněk. Zároveň byl měl včelař, tak jak samotné včely, myslet na horší časy, jako jsou 
například zrovna propršené dny, a nevybrat úplně všechny zásoby. Ono jak se říká „čím člověk víc chce, tím méně 
má“. A toto platí dvojnásob, protože, když mají včely hlad, hledají, kde se co dá sladkého slíznout, dochází mezi 
včelstvy k loupežím.
Včely kromě nektaru létají pro vodu, kterou mimo svou potřebu využívají pro odpařování, a tím vychlazují vnitřní 
prostory, aby se nepřehříval plod a netavil se vosk. Pro dezinfekční a těsnící potřeby létají pro propolis. Ale hlavně 
létají pro pyl, který je hlavní potravinovou složkou a objevuje se ve všech složkách, včetně medu. A právě podle 
přinášeného pylu se dá odhadnout, jaký zrovna nektar nosí. Pomocí rozboru pylu se dá zpětně zjistit, z čeho je 
a i odkud med pochází. A když v medu pyl není nebo je ho málo, můžeme o medu říci, že je pančovaný. Zrna pouhým 
okem moc nevidíme, používá se mikroskop se zvětšením 400–600×. Každé pylové zrno má svoje specifi ka. Musíme 
si uvědomit, že je to jako u živočichů, že slon neoplodní myš a naopak. I když genetika s tím těžce bojuje. A to samé 
je u rostlin. Rozbory pylu, to je malá věda, která se dá například využívat v kriminalistice. Jenom pro informaci nej-
větší pylová zrna má u nás tykev.
Včelstva jsou již v plné síle, využívají snůšky pampelišky, řepky a ostatních květů ovocných stromů. Tento sběrný 
proces nektaru včel a tím i opylovací je nejintenzivnější asi do okruhu 300 metrů. A tady by bylo správné vzpome-
nout hlavní opylovací úlohu včel. Je publikovaných 80–90 % efektu využití včel při opylování, zbytek je odměnou 
pro včelaře. A to, aby byla včelstva zdravá, záleží na včelaři, ale to je stejné jak u ostatních zvířat o která se sta-
ráme. Mnozí včelaři již provedli základní přeléčení buď nátěrem plodu léčivem, nebo použití odpařování kyseliny 
mravenčí. 
Dalším léčebným postupem je vložení stavebních rámků, na kterých včely vystaví trubčí dílo. Toto zavíčkované 
trubčí dílo se před vylíhnutím trubců vyjme, vyřízne a poskytne okolnímu ptactvu na vyzobání. Efektem obětování 
těchto trubců před vylíhnutím je to, že tito jsou napadeni roztočem varroáza přednostně a tím, že je takto odebereme 
z úlu před vylíhnutím, velmi včelstvu pomůžeme. Další činností včelařů je touto dobou obnova včelstev hlavně 
pomocí oddělků, které si včelař buď koupí, nebo si udělá sám. A tady se zrovna hodí navázat na perličky okolo matek 
z předešlého měsíce. Již jsem vzpomenul tzv. tichou výměnu matky. Jak v celé přírodě, je to účelně zařízené i u včel. 
Když včelstvo zjistí, že nemá matku, podívá se po čerstvě nakladeném vajíčku nebo larvičce včely, která je stejně 
oplodněná trubčím spermatem. Vajíčka jsou první tři dny krmena stejně mateří kašičkou, potom už pouze matka. 
Včely vykoušou menší včelí buňku a dostaví mateční buňku, za stálého krmení mateří kašičkou. Včely jsou schopny 
vajíčka z buňky vyházet, hlavně když nejsou schopny je ohřívat, hlavně na jaře, když to matka přežene s kladením. 
Jak jsem vzpomenul, pouze vyhodit vajíčko z buňky, ale ne přenést z buňky do buňky. Proto ty komplikace s okousá-
ním včelí a vytvořením mateří buňky, která je větší a hlavně svisle uložená. Budoucí matka je formě vajíčka tři dny, 
ve čtvrtý se líhne larvička, která se postupně zvětšuje až do devátého dne, kdy buňku včely uzavřou. Larva matka 
vytváří okolo sebe zámotek a šestnáctý den se matka vykousáním víčka buňky líhne. Do dvacátého dne dospívá, další 
tři dny využívá na orientační lety a páření s trubci. Samozřejmě, že záleží na počasí, hlavně na teplotě, kdy trubci 
potřebují aspoň tři dny přes poledne nad 20 stupňů. Od vajíčka za 24–25 dní by měla začít klást vajíčka.  
K závěru bych chtěl reagovat popis akce v Maďarsku, kdy skupina turistů procházela v letové dráze včel mezi sta-
novištěm a řepkovým lánem. Dopadlo to hospitalizací v nemocnici asi 15 turistů. Nejhorší je, že lidi znají včelu tak 
z počítačové wikipédie, případně google. Vždyť včely se používaly k různým útokům, vždyť i slon uteče, ale člo-
věk, který neví a nepoznal, se pouze diví. A zvláště v dnešní době různých alergií. I znalý včelař zná sílu včel, se 
vší pokorou ji respektuje. I kůň pozná člověka slabocha a kdykoliv má příležitost tak člověka aspoň hlavou probere. 
A to samé je u včel. 

Václav Hůrka

VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K
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Nejmenší reprezentanti sokolnické házené se zúčastnili dvou velmi dobře obsazených turnajů ve slovenské Stupavě 
a v nedalekých Hustopečích. Výsledkem jsou dvě bronzové medaile a několik nominací v All Stars týmech. Ale po 
pořádku…

Stupava (SK)–PLAY MINIHANDBALL 
11. 5.–13. 5. 2012
Družstva ze 3 zemí, 22 oddílů, 44 družstev ve dvou věkových kategoriích, 450 hráčů a hráček, 222 zápasů, 45 pořa-
datelů, 10 skvěle pískajících rozhodčí, 2 družstva ze Sokolnic, kýbl nervů a jeden ztracený hlas (B. Hanuš) to jsou 
základní čísla o třídenním turnaji ve slovenské Stupavě. Když jsme na turnaj odjížděli, ani ve snu nás nenapadlo, 
že budeme na bedně. Přesto kluci, ročník 2003 a mladší, vezou bronzové medaile a starší kluci (2001/2002) vezou 
skvělé páté místo, které je minimálně tak cenné jako bronzový kov. 
Mladší (2003 a mladší) – V kategorii jsou 2 skupiny (A, B) vždy po 8 týmech (celkem tedy 16 týmů). Ve skupině 
prohráváme hned první zápas s Ivankou při Dunaji (8:15), ale pak postupně porážíme UDHK Nitra (23:1), ETO 
KC Gyor (17:15), Hlohovec B (15:4), HK Ivančice (16:7), Stupavu A (13:7) a Agrokarpaty Pezinok (11:3). Protože 
máme ve skupině jednu prohru, postupujeme z druhého místa mezi čtyři nejlepší celky s celkovým skóre 114:55 
a je nám jasné, že medaile je blízko. Mezi nejlepší 4 týmy se kvalifi kovaly také Nové Bránice, Picard Senec a Ivanka 
pri Dunaji.

Výsledky fi nálové části:
TJ Sokol Sokolnice–Nové Bránice 12:18
o třetí místo TJ Sokol Sokolnice–Picard Senec 22:9

V boji o fi nále jsme potkali „staré známé“ z Nových Bránic a chtěli jim vrátit nedávnou porážku o gól, ale bohužel 
na jejich osobní bránění jsme nenašli recept a po zásluze prohráli. O to větší bylo naše odhodlání porazit v boji 
o místo třetí Picard Senec a mít tak placku a pohár, což se nám podařilo. Naše vítězství bylo jasné a závěr zápasu jsme 
si užívali, včetně celé lavečky, která 
dohrála zápas v obrovské eufo-
rii. No a pak už jen radost, objetí, 
pokřik, prostě super…
Sestava a střelci branek – Koní-
ček Lukáš 43, Máša Martin 37, 
Unge David 29, Linhart Pavel 15, 
Koníček Tomáš 8, Povalač Pavel 7, 
Mikyska Vít 5, Wajda Vojta 4
Starší (2001/2002) – V kategorii 
jsou 3 skupiny, dvě po 9 a jedna 
(naše) s deseti družstvy. Kromě 
jediné porážky s ETO Gyor A (11:12) 
postupně ve skupině porážíme 
Stupavu A (12:8), Slavii Uherské 
Hradiště (12:11), Spoje Bratislava 
(16:5), Picard Senec (14:12), DAC 
Dunajská Streda (10:8), HC Sportu 
Hlohovec (13:6), UDHK Nitra B 
(20:1) a Strojár Malacky B (24:5).
Zápas s ETO Gyor smolně prohráváme a je nám jasné, že pokud chceme být ve skupině druzí a postoupit do bojů 
o medaile, tak ostatní zápasy musíme vyhrát. Kluci ale zapnuli a nenechali nikoho na pochybách, kdo má postoupit. 
Jsme druzí ve skupině s celkovým skóre 132:8.

Výsledky fi nálové části:
TJ Sokol Sokolnice–Duslo Šala 11:12
TJ Sokol Sokolnice–Pezinok 10:12
o páté místo TJ Sokol Sokolnice–Havl. Brod A 10:8

Dva bronzy házenkářských nadějí

Kluci ze Sokolnic a holky z družstva Duslo Šala
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Mrkněte ještě jednou na výsledky prvních dvou fi nálových zápasů a řekněte sami, kolik nám chybělo do medaile… 
kousek štěstí, jedna proměněná sedmička, jedna chycená střela… Srovnávat zázemí a možnosti házenkářského vel-
koklubu Duslo Šala a Sokolnic je nemožné, přesto prohra o gól mrzí, ale takový je sport. Ani Pezinok nebyl nad naše 
síly, ale chyběl krůček. O to víc těší semknutí se týmu v boji o místo páté.
Sestava a střelci branek – Hanuš Filip 66, Klanica Jan 35, Michal Sekanina 23, Máša Radek 14, Luskač Jakub 4 
a z mladších vypomohli ještě Lukáš Koníček 10 a David Unge 7
V sobotu večer nás čekal v rámci doprovodného programu zápas ALL Stars týmů obou věkových kategoríí, kdy 
trenéři a organizátoři vybrali z těch nejlepších hráčů vždy 2 týmy po 8 hráčích a ti pak hráli proti sobě. A měli jsme 
i své želízka v ohni… V kategorii mladší to byl Martin Máša a Lukáš Koníček. V kategorii starší to byl Filip Hanuš, 
Michal Sekanina a brankář Marek Kučera. Tito naši hráči byli mezi nejlepší šestnáctkou hráčů ve své kategorii, což 
je pro všechny obrovský úspěch. Navíc v zápase nejlepších byli vidět a určitě patřili k těm lepším na hřišti.
Turnaj byl perfektně zorganizovaný. Ty nejlepší týmy hrály opravdu pohlednou házenou. 5 hráčů v ALL Stars, bronz 
a páté místo… Super. Lesk medaile trošku zastiňuje místo páté starších kluků, ale být pátí z 38 týmůje skvělý výsle-
dek. Navíc při trošce štěstí mohli být možná kluci taky třetí, ale na kdyby se nehraje, bohužel.
Taky jsme opět obohatili naše jazykové znalosti. Po „případu kefa“ na turnaji v Bojnici jsme tentokráte narazili na 
výraz „lienka“ a i já jsem měl co dělat… Nebo snad víte co dělá hráčka, když si hraje s „lienkou“?

Hustopeče u Brna – O POHÁR HUSTOPEČSKÉ TELEVIZE 2. 6.–3. 6. 2012
Opět dvě naše družstva hrála na tomto turnaji, ale tentokráte si pořadí prohodila. Starší (minižáci, 2001/2002) vezou 
bronz a mladší (přípravka, 2003 a mladší) vezou páté místo. V obou kategoriích hrálo 8 mužstev, hrálo se systémem 
každý s každým.
Kategorie starší – 2001/2002 
Postupně porážíme Legatu Hustopeče B (14:6), STM Olomouc Tygři (12:5), SK UP Olomouc B (18:5), SK UP Olo-
mouc A (19:8) a Legatu Hustopeče B (15:9). Také jsme utrpěli dvě prohry. První s STM Olomouc Surikaty (9:11) 
a druhou s Gumárny Zubří (10:12).
Starší kluci odehráli velmi dobrý turnaj, kdy většinu týmů jasně přehráli. Bohužel, co mrzí, je prohra se „Surikaty“ 
v sobotu, kdy jsme dlouho vedli, ale chybami v závěru jsme prohráli. Super zápas byl k vidění proti Gumárnám 
Zubří. Tvrdý, bojovný s pěknými akcemi na obou stranách. I když jsme prohráli, tak se určitě nemusíme za tento 
výkon stydět… Shrnuto podtrženo bronzová medaile (první byly Gumárny Zubří, druzí „Surikaty“) jsou určitě úspě-
chem a kluci si zaslouženě odvezli pohár za třetí místo. Gratulujeme. Super kluci…
Sestava: Filip Hanuš, Michal Sekanina, Radek Máša, Honza Klanica, Marek Kučera (Br.), Ema Hanušová, Jakub 
Luskač, David Unge. O branky se podělili všichni, nejlepší naši střelci byli Filip Hanuš a Michal Sekanina.
Kategorie mladší (2003 a mladší)
Porážíme Legatu Hustopeče B (20:3) a Sokol Telnice (13:8). Remizujeme s pozdějším vítězem turnaje SK UP Olo-
mouc (8:8) a připisujeme si čtyři prohry s HC Gumárny Zubří (9:19), Ivanka pri Dunaji (11:13), DDM Strážnice (6:7) 
a Legata Hustopeče A (14:15).
Mladší kluci skončili na pátém místě z osmi družstev. Mrzí hlavně remíza s pozdějším vítězem turnaje SK UP Olo-
mouc, kdy jsme ještě dvě minuty před koncem vedli o dva góly, ale bohužel zbrklou a nervózní hrou v závěru jsme 
zápas jen remizovali… I tak to byla jediná bodová ztráta vítěze turnaje. Po tomto utkání bylo jasné, že nebudeme 
bojovat o medaile, takže v dalších zápasech dostala příležitost celá lavička, aby se o výsledky poprala. Oba vyrov-
nané zápasy jsme těsně prohráli (Legata A, DDM Strážnice), ale pro kluky z lavičky to byla určitě cenná zkušenost.
Turnaj vyhrála SK UP Olomouc, druhá byla Ivanka pri Dunaji a třetí Gumárny Zubří.
Sestava: Lukáš Koníček, Máša Martin, Pavel Linhart, Jandl Martin, Pavel Povalač, Tomáš Koníček, Mikyska Vít 
(Br), Patrik Šorm, David Jochman, Unge Anika. Nejlepší střelci byli Martin Máša a Lukáš Koníček.
Díky moc všem rodičům, fanouškům, trenérům…      LK
P.S. Kdo by si nevěděl rady s tou „lienkou“, tak hledejte na google nebo na www.hazenaminisokolnice.banda.cz
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 8–9 je 3. 9. 2012. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou na níže 
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