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● Oprava kříže. Rada obce schválila objednat kom-
pletní opravu kříže u Vladimírova, který je ve velmi 
špatném stavu. Současně rozhodla o jeho přemístění 
před místní hřbitov, protože nyní je umístěn na velmi od-
lehlém místě. Přemístění znamená zajistit i jednouchou 
projektovou dokumentaci a souhlas stavebního úřadu. 
Kompletní oprava představuje zejména nový betonový 
základ, zhotovení nového soklu, pozinkování a nový ná-
těr kříže, doplnění chybějících částí korpusu s kvalitní 
povrchovou úpravou. 
Společnost BH Green, s.r.o., která má vedle Vladimírova 
fotovoltaickou elektrárnu, přislíbila poskytnout sponzor-
ský dar na tuto opravu. 

● Opětovná žádost s návrhem na prodej trafosta-
nice. Přestože je starosta výrazně aktivnější při jednání 
s energetikou, výsledek stále není uspokojivý. Na jed-
nání v květnu zástupce energetiky sdělil, že kabelizace 
severní části obce v žádném případě neproběhne v le-
tošním roce, snad proběhne v roce příštím. Co se týče 
trafostanice v areálu bývalého vojska na Prackém kopci, 
bylo dohodnuto, že obec pošle novou žádost na odprodej 
trafostanice v tomto areálu.

● Bankomat. V předminulém týdnu proběhla pro-
hlídka možných míst k umístění bankomatu FIO banky. 
Jako jediné vhodné místo je vstupní chodba nákupního 
střediska. Skříň bankomatu by byla umístěna uvnitř  
a čelní panel předsazen ven. Bankomat by tak byl veřej-
nosti přístupný 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Místo 
musí ještě schválit odborná firma, která by instalaci ban-
komatu zajišťovala. Pokud nenastanou nějaké výraznější 
komplikace, mohl by být bankomat instalován v době 
letních prázdnin. 

● Zpevněné plochy. Obec obdržela objednanou do-
kumentaci na zpevnění příjezdové cesty kolem budovy 
školy a prostranství za obecním úřadem. Rada uložila 
starostovi vyhlásit výběrové řízení na tuto zakázku s tím, 
že ve výzvě bude zdůrazněn fakt, že obec si vyhrazuje 
právo snížit rozsah předmětu plnění a také odmítnout 
všechny předložené nabídky v případě, že cena za zpev-
nění ploch bude vyšší, než jsou představy rady. V tomto 

případě by se udělal vjezd kolem školy a dvůr by se po-
nechal vyštěrkovaný tak, jak je dnes. Realizace musí 
proběhnout v průběhu prázdnin.

● Žádost o poskytnutí finančního příspěvku. Do-
mov pro seniory Sokolnice požádal o finanční příspěvek 
ve výši 150.000 Kč na opravu (zpevnění) části prostran-
ství u zámku. Rada schválila darovat žadateli potřebné 
množství betonového recyklátu z kasáren na tuto opravu 
a doporučit zastupitelstvu poskytnout Domovu pro seni-
ory částku 10 tisíc korun.

● Cenová nabídka na úpravy ČOV Telnice. Sta-
rosta informoval radu obce, že obdržel očekávanou 
konkurenční nabídku na běžné a investiční úpravy na  
ČOV v Telnici. Bohužel konkurenční nabídka je o více 
než 100.000 Kč dražší než původní od společnosti  
VHZ-DIS, spol. s r.o. Rada proto schválila uzavřít do-
hodu na realizaci prací na ČOV v Telnici s touto společ-
ností. Na úhradě nákladů se budou finančně podílet obce 
Sokolnice, Telnice a Otmarov.

● Smlouva na nadstandard IDS s Újezdem u Brna. 
Rada schválila návrh smlouvy o zajištění nadstandardu 
Integrovaného dopravního systému JMK na noční spoj, 
který před půlnocí odjíždí z Brna. Spoj objednává město 
Újezd u Brna a naše obec Újezdu hradí poměrnou část 
nákladů (podle počtu obyvatel). 

● Oprava obřadní místnosti. Obec obdržela doku-
mentaci na opravu obřadní místnosti. Předložená doku-
mentace se však více podobá studii než projektu. Rada 
proto požaduje, aby firma dokumentaci dopracovala 
a doplnila o řádný výkaz výměr a rozpočet. Po dodání 
těchto podkladů bude vyhlášeno výběrové řízení na do-
davatele oprav. 

● Den otevřených dveří v ZŠ Sokolnice. V průběhu 
července 2013 by měly být dokončeny všechny práce 
na přístavbě základní školy. Během srpna budou učebny 
vybaveny nábytkem, proveden celkový úklid a zajištěna 
kolaudace. Od 2. září by měla škola sloužit dětem. Na 
nedělní odpoledne 1. září 2013 se proto připravuje „Den 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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otevřených dveří ZŠ Sokolnice“. Součástí akce bude  
i výklad projektanta a samozřejmě i prohlídka budovy 
školy. 

● Parkovací místa. Nejen při novostavbě, ale při pře-
stavbě či rekonstrukci, vyžaduje Policie ČR, aby sou-
částí stavby byl i odpovídající počet parkovacích míst. 
Pro obec to znamená urychleně hledat prostory ke zří-
zení dalších odstavných státní tak, tyto požadavky mohly 
být splněny. Největší problém je samozřejmě v centru 
obce, kde je řada nejrůznějších veřejných zařízení – pro-
dejny, pošta, školy, obecní úřad, sokolovna, restaurace 
a podobně. Rada si nechala od společnosti VIAPONT 
spočítat potřebné množství parkovacích ploch a z před-
loženého výpočtu vyplývá potřeba celkem 152 parko-
vacích stání. Toto číslo zahrnuje nejen veřejná zařízení, 
ale i domy na ulicích Komenského, Masarykova a Za-
hradní. Rada obce proto rozhodla objednat dokumentaci 
na stavbu dalších parkovacích ploch – na obecním po-
zemku na ulici Příční pro 14 vozidel, dnešní parkoviště 
za nákupním střediskem rozšířit o dvě až čtyři další stání, 
prodloužit parkoviště na náměstí Zbyňka Fialy o čtyři 
další místa, zřídit nové parkoviště pro šest až sedm vo-
zidel v ulici Pod Stráží a vybudovat parkoviště pro cca 
dvacet vozidel naproti hasičské zbrojnici.

● Změna investičního záměru na přístavbu školy. 
Rada obce schválila aktualizovaný investiční záměr pří-
stavby školy, o který požádala ředitelka základní školy. 
Jedná se o dvě změny. Jednak záměnu využití dvou míst-
ností – z jedné učebny ve staré části školy by vznikla 
učebna pracovních činností a naopak v nové části by 
místo učebny pracovních činností byla kmenová učebna. 
Dále v patře přístavby by vnikla odborná přírodovědná 
učebna. 

● Zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 13. června 2013 
se v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné za-
sedání zastupitelstva. Zastupitelé projednali tyto body: 
1. Závěrečný účet obce Sokolnice za rok 2012. Za-

stupitelé schválili předložený návrh závěrečného 
účtu obce Sokolnice za rok 2012. Podle zprávy au-
ditora při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky. Závěrečný účet byl zveřejněn na 
úřední desce a ze strany občanů a zastupitelů k němu 
nebyly vzneseny žádné připomínky. 

2. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Re-
gion Cezava (DSO) za rok 2012. Povinností dob-
rovolných svazků je předkládat zastupitelstvům 
členských obcí závěrečný účet svazku. Zastupitel-
stvo vzalo na vědomí závěrečný účet Dobrovolného 
svazku obcí Regionu Cezava za rok 2012.

3. Pokyny pro zpracování upraveného návrhu ÚP. 
Pokyny zpracované pořizovatelem vychází z usne-
sení zastupitelstva z března tohoto roku. Zastupitel-
stvo pokyny schválilo.

4. Žádost o zakoupení pozemku. Obec obdržela žá-
dost o zakoupení zahrádky za zdravotním středis-
kem. Zastupitelstvo žádost zamítlo a na doporučení 
rady přijalo usnesení, že obec nebude prodávat po-
zemky v těchto místech. 

5. Žádost o zakoupení pozemku. Obec obdržela  
žádost o zakoupení části obecního pozemku mezi 
železniční tratí a řadou garáží na ulici Telnická  
na výstavbu jedné velké garáže (cca 105 m2). Za-
stupitelstvo projednání žádosti přerušilo. Pokud by  
byla nalezena shoda s majitelem sousedního po-
zemku, bylo by možné zde postavit několik středně 
velkých garáží. Pokud dohoda nebude možná,  
rozhodne o žádosti zastupitelstvo na dalším zasedání 
v září.

6. Poskytnutí dotace. Obec obdržela žádost o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu obce Domovu pro seniory  
Sokolnice na zpevnění části prostoru u zámku  
ve výši 150.000 Kč. Rada schválila bezplatně po-
skytnout žadateli betonový recyklát v potřebném 
množství a doporučila zastupitelstvu schválit do-
taci ve výši 10.000 Kč. Zastupitelstvo tento návrh 
schválilo.

7. Informativní zprávy. Na závěr zasedání byly pří-
tomným občanům poskytnuty informace o přístavbě 
školy, plánované akci „Den otevřených dveří v ZŠ 
Sokolnice“, přípravě na oslavy 140. výročí školy 
v Sokolnicích, o možnostech instalace bankomatu, 
výstavbě dalších rodinných domů v obci a výsadbě 
zeleně kolem Slaniska a u rybníka.

 ► Prodám řadovou garáž v lokalitě U Cukrovaru. Betonová monolitická konstrukce PREFA, plocha 19m2. 
Garáž postavena v roce 2009. Cena: 120.000 KČ. Kontakt: 736 106 030

inzerce

Středa 15. května 2013 připadla na „Květinový den“. Jedná se o prodej květinek měsíčku lékařského na pomoc boji 
proti rakovině. 
Prodej probíhal i v Sokolnicích u autobusové zastávky v centru obce. Každý kolemjdoucí mohl libovolnou částkou 
přispět na dobrou věc, při příspěvku ve výši 20 Kč a více obdržel květinku  nebo květinky. 
Reakce obyvatel Sokolnic na tuto akci byla velice kladná, někteří se sami od sebe zastavili a nabízeli příspěvek.
Tímto bych chtěla poděkovat všem dárcům za jejich štědrost. Věřím, že nejen mně, ale i jim zůstal v srdci dobrý pocit 
z poskytnuté pomoci. Děkuji. Petra Kolníková
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Zápis do mateřské školy pro rok 2013/2014
Na rodičovské schůzce konané 2. května 2013 bylo roz-
dáno 55 žádostí k předškolnímu vzdělávání. Skutečně bylo 
ve dnech 15. a 16. května 2013 podáno zákonnými zástupci 
dětí celkem 48 žádostí. V letošním školním roce navště-
vuje mateřskou školu 29 předškolních dětí, z toho 6 rodičů 
požádalo o odklad školní docházky svého dítěte. Tzn., že 
do základní školy odchází 23 předškoláků, z tohoto důvodu 
mohlo být vyhověno pouze 23 žádostem, dalším 25 bohu-
žel vyhověno být nemohlo.
Všechny přijaté děti mají trvalé bydliště v Sokolnicích, po-
čet dětí narozených v roce 2008 – 2, počet dětí narozených 
v roce 2009 – 4, počet dětí narozených v roce 2010 – 17,  
z posledního ročníku byly přijaty všechny děti narozené do 
konce června.

Kapacita mateřské školy
Jak se kapacita MŠ posuzuje?
Nejdříve se posuzují prostory, zda vyhovují – 4 m2 na jedno celodenní dítě ve třídě, 3 m2 na jedno polodenní dítě 
ve třídě, 30 m2 na jedno dítě při pobytu na školní zahradě, přičemž je hygienické zázemí zajištěno 5 WC oddělené 
přepážkami a 5 umyvadly v jedné třídě.
KHS JmKr několikrát navštíví mateřskou školu, probíhají jednání, poté může dát souhlas s navýšením kapacity.
Jak se o navýšení kapacity žádá?
Ředitelka školy podá na KHS žádost o změnu zápisu MŠ do rejstříku škol, na OÚ (u zřizovatele) žádost o usnesení 
rady obce o změnu kapacity do restříku škol a na příslušný stavební úřad žádost o stanovisko k užívání objektu. Po 
vyřízení těchto nezbytných dokumentů ředitelka požádá KrÚ JmKr, odbor školství o změnu zápisu v rejstříku škol. 
K této žádosti přiloží stanovisko KHS, výpis ze zápisu rady obce, stanovisko stavebního úřadu, dále majetkové 
zabezpečení školy, financování činnosti školy a personální zajištění MŠ. KrÚ JmKr OŠ posoudí správnost údajů  
a přiložených dokumentů, provede změnu zápisu v rejstříku škol a udělí MŠ nejvyšší možnou kapacitu.
Jak se postupně navyšovala kapacita MŠ v Sokolnicích?
V roce 2003 byla kapacita MŠ 50 dětí (2 třídy), v roce 2006 byla navýšena na 60 dětí (2,5 třídy), v roce 2007 ještě 
na 65 dětí (2,5 třídy). V letech 2007–2008 se začala budova MŠ rekonstruovat, byla přistavěná další třída, od ledna 
2009 je kapacita MŠ navýšena na 100 dětí (4 třídy).

O K É N K O  D O  M AT E Ř S K É  Š K O LY

Český den proti rakovině středa 15. května 2013 v Sokolnicích
Od roku 1997 pořádá nezisková organizace Liga proti rakovině „květinové dny“,  při nichž shromažďuje formou 
prodeje žlutých kvítků měsíčku lékařského finanční prostředky na boj proti rakovině a její prevenci. Sbírky pro  
Ligu vybírají jednotlivci či sdružení. V obcích na Brněnsku již po několikáté organizuje sbírku okresní organizace 
KDU-ČSL Brno-venkov. V roce 2012 a letos se podařila zorganizovat také v Sokolnicích. Letos díky obětavosti  
Ing. Petry Kolníkové, které se během dvou hodin podařilo prodat téměř sto kusů květinek za 2.671 Kč. 

Cíle sbírky: 
•  preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi
•  za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlep-

šení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických 
center. 

Ing. Josef Chudáček
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Stávající kapacita naší MŠ
Každá MŠ má jiné prostory, může se lišit v m2, i když jsou zdánlivě stejné jako v jiné  budově  MŠ. V některé MŠ lze 
přistavět další WC či umyvadlo, v jiné to možné není. Naše mateřská škola má stanovenou nejvyšší možnou kapacitu 
100 dětí, kterou nelze v žádném případě překročit!!!
Výjimka z počtu dětí ve třídě
Dle vyhlášky o předškolním vzdělávání se třída MŠ naplňuje do počtu 24 dětí. Obec však může povolit výjimku 
z uvedeného počtu až o 4 děti po předchozí písemné žádosti ředitelky školy. Přičemž ale musí být bezpodmínečně 
dodržena stanovená kapacita MŠ. Znamená to tedy, že v jedné třídě může být zapsáno maximálně 28 dětí, v další se 
musí počet dětí naopak snížit, aby celková kapacita MŠ nepřekročila počet 100 dětí.
Slovo ředitelky mateřské školy
V sokolnické MŠ jsem působila od roku 1984 jako učitelka a od prosince 1997 zastávám funkci ředitelky. Po dobu 
mého ředitelování prošla MŠ mnoha změnami, počet dětí se ze 39 postupně zvýšil na 100, vystřídalo se zde také 
hodně zaměstnanců jak pedagogických, tak provozních, zvýšila se též náročnost navyšující se administrativy.
Od roku 2003 přešla MŠ do právní subjektivity, což znamenalo, že jsem se stala zaměstnavatelem postupně až  
17 zaměstnancům.
V březnu 2008 byla zahájena celková rekonstrukce budovy MŠ, dostavba čtyř oddělení a přístavba školní jídelny pro 
žáky základní školy. Dvouleté období rekonstrukce bylo velmi náročné, ale stavba se zdařila a myslím, že budova, 
zahrada MŠ i školní jídelna jsou pěkné, barevné a plní svůj účel.
Po více než 15 letech mého působení jako ředitelky jsem se sama rozhodla odejít z této funkce. Byl vyhlášen konkurs 
na místo ředitelky MŠ, který v době uzávěrky zpravodaje ještě nebyl ukončen. Já přeji nastupující paní ředitelce 
hodně úspěchů a pevných nervů v nové funkci.
Poděkovat bych chtěla panu starostovi a radě obce za vstřícnost a ochotu komunikovat a za dobré mezilidské vztahy 
po celou dobu 15 let. 

Jana Kuklová
odstupující ředitelka MŠ Sokolnice

Už je to tady…
Všichni už se zájmem okukují školu v novém kabátku, spousta lidí chválí, jak je pěkná, a všichni se těší, až se 

otevře.
Jenže to dá ještě spoustu práce. A kdyby jenom práce. Nová přístavba se musí také zařídit novým vybavením. Paní 

ředitelka hned od začátku stavby začala plánovat, vybírat, porovnávat ceny, objednávat, smlouvat… Přesto se cena 
vybavení vyšplhala velmi vysoko.

Proto jsme se rozhodli oslovit rodiče, zda by nám nepomohli. A to jak finančními dary, tak případně sháněním 
sponzorů. Následovalo velmi příjemné překvapení. Vzápětí po naší prosbě se rodiče začali hlásit, přispívat dary za 
sebe i za své firmy, popřípadě i vybírat za třídu. 

Jsme z této situace nadšení, všem touto cestou děkujeme a budeme se těšit v neděli 1. září na slavnostní otevření.
 Jana Hrdličková

Základní škola Sokolnice opakuje výzvu
Vážení žáci Základní školy Sokolnice, hlavně ti bývalí! 
Letos v září oslavíme nejen otevření nové přístavby, ale i 140 let školy v Sokolnicích. Sto čtyřicet let je opravdu 

dlouhá doba, a proto nastal čas si společně zavzpomínat. Chtěli bychom Vás požádat, abyste prošli své domácí školní 
archivy a svěřili nám nejhezčí materiály (fotografie, slohové práce, písanky, výkresy…) na chystanou výstavu. Sli-
bujeme, že vše v pořádku vrátíme. 

Těšíme se na Vaši návštěvu v ředitelně i na společné vzpomínání v září. 
Jana Hrdličková, zástupkyně ředitelky školy

Zaměstnanci mateřské školy přejí všem krásné prázdniny plné sluníčka a pohody.
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Noc kostelů v Sokolnicích 24. května 2013
V rámci této akce pořádané zejména v Rakousku  

a České republice byla letos poprvé otevřena také zá-
mecká kaple v Sokolnicích 

V 18.00 hodin Noc kostelů zahájil úvodním slovem 
starosta Jiří Životský a starosta ze Šlapanic Ing. Jaro-
slav Klaška. Poté následovaly hodinové programové 
bloky, jejichž největším lákadlem byly poutavé před-
nášky o historii a interiéru kaple i zámku pod vedením  
Ing. Josefa Chudáčka a Mgr. Jitky Fričové. Dalším mag-
netem byla vyhlídka ze zámecké věže, kde se pro nával 
zájemců tvořila dlouhá fronta. Programové bloky byly 
doplněny přednáškou k výročí příchodu Cyrila a Meto-
děje na Velkou Moravu (Rita Konzalová), přednáškou  
o metodice práce s biblickými postavičkami (PhDr. Ma-
rie Klašková), varhanním koncertem (Ing. Pavla Bera-
nová, Jana a Marie Mazalovy, Marie Baláková), koncer-
tem sokolnické scholy pod vedením Jarky Dvořákové. 
Současně probíhala doprovodná výstava fotografií Pavla 
Koska. V „sala terreně“ na nádvoří se více jak třicet 
dětí zúčastnilo doprovodného programu pod dohledem 

Hanky Jahodové a Evy Stehlíkové. Souběžně byla také otevřena 
kaplička na návsi, kam zavítalo několik desítek návštěvníků.

Věříme, že podvečer, kterému výjimečně popřálo i počasí, se 
více než čtyřem stovkám návštěvníkům líbil. Poděkování pa-
tří vedení DPS v Sokolnicích za poskytnutí prostorů v areálu 
zámku a také více než třiceti organizátorům, kteří se podíleli na 
přípravě této akce.

K této příležitosti vydal kolektiv autorů pod vedením  
Ing. Josefa Chudáčka knihu s názvem „Obrázky ze života far-
nosti v Sokolnicích a Telnici“ mapující její vývoj od druhé po-
loviny 17. století. Věnuje se také osudům místních rodáků v du-
chovní službě, spolkovému a politickému vývoji od 2. poloviny 
19. století. Posledních třicet výtisků je k dispozici v sakristii  
v Sokolnicích a Telnici nebo na čísle 606 738 855. Za pořadatele Jiřina Chudáčková

Další fotografie je možné shlédnout zde: 
https://plus.google.com/photos/115190361308891955494/albums/5881885378713542561?authkey=COGWr8f4ho2jqgE
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Červen–červenec
Červen–červenec jsou měsíce zařazené do období včelařského časného a plného léta. Když se podívám zpětně na 

předešlé příspěvky z minulých let, tak například minulý rok jsem psal o nedostatku jarní vláhy, nevyzrálosti medu 
řepky a akátu. Dnes je opak pravdou, o vodě se nemá cenu ani bavit a u medu dochází ke krystalizaci v buňkách, což 
je nepoužitelné jak pro včely tak i pro včelaře. A to, že do řepky pršelo a akát byl také spláchnut, bude dlouho vče-
laře mrzet. A i zdroj medovicového lesního medu byl dlouhodobými dešti opláchnut. Mnozí včelaři, kteří nevydrželi  
a včelám před deštěm med vytočili, se chytali za hlavu a modlili se, aby ten déšť už skončil a včely mohly ven pro 
pyl, nektar a taky vodu. Tím, že matka zjistí, že je přetržka v zásobování, tak taky omezí kladení vajíček a tím je 
pak výpadek v plodování, což se projeví tak za dva měsíce. Když tak včelař poslouchá například ptáčkaře, tak taky 
poslouchá nářky, že nechtějí zahnízdit, sedět atd. 

Když se podíváme kolem sebe, ekonomika nám dýchá na záda každou vteřinou. Proč jsem zrovna otevřel tuto 
záležitost, je asi pod vlivem událostí kolem nás a i poslední příspěvek ve svazovém časopise se tímto zabývá. Uzavřu 
toto podpíchnutí jen na dobu M. Terezie a i ostatních panovníků, kdy se cenově srovnával med s máslem. No nevím, 
jak by to dopadlo s medem, když je přípustné v másle 18 % vody. 

Již jsem jednou vzpomenul kladení vajíček matkou. Protože matka je schopna naklást dva tisíce vajíček denně, 
mohli bychom se domnívat, že při kladení po plástech pobíhá, aby to stihla. Ve skutečnosti se však v tlačenici včel 

pohybuje rozvážně a zdá se, že ne-
spěchá. Protože však klade dlouhé 
hodiny s krátkými přestávkami, 
podá nakonec úctyhodný výkon. 

Když se pak plod vyvíjí, pro-
chází po plástech znovu a hledá, 
které zůstaly prázdné (některá va-
jíčka mohou uhynout a jsou vče-
lami vyhozena). Najde-li matka 
takovou buňku, pozorně jí obejde 
a zanoří do ní zadeček. Poté se 
vzepře zadníma nohama o okolní 
buňky a s křídly vně buňky a smě-
rem vzad dosáhne zadečkem na 
dno. Takto setrvá deset až patnáct 
vteřin, načež se z buňky vysune  
a rozvážně pokračuje v hledání 
další buňky. No a příště vývoj va-
jíčka a krmení larviček. 

Václav Hůrka

6–7/20136

V Č E L A Ř S K Ý  M Ě S Í Č N Í K

V Rajecké Lesné je dřevěný, vyřezávaný Betlém asi se 150 pohyblivými figurkami a je největší v Evropě, 
vstupné je dobrovolné. V 11 hodin můžete navštívit mši svatou. V Čičmanech si prohlédneme zdobené 
chalupy, vstup pro pracující 2 eura, důchodci a děti 1,30 eura. 
V Rajecké Lesné možnost občerstvení v blízkém Penzionu u Hromadů 

Vstupné do zámku: dospělí    6,50 eura
 děti 6–15 let    3,00 eura

Cena zájezdu asi 260 Kč, děti budou mít slevu. Hlaste se u Anny Nečasové, kde se dozvíte bližší informace. 
Platba při přihlášení

Dne 6. července 2013 bude uspořádán zájezd do
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ŠIPKAŘI dávají na vědomost ,,JSME TAM“
Už jsou to dva roky, co jsme měli jedinečnou příležitost postoupit do první ligy. Tenkrát jsme o účasti ve vyšší soutěži 
ani moc neuvažovali. Důvodů bylo hned několik. 
Jako hlavní jsme se shodli na tom, že úroveň naší hry není dostačující pro první ligu a vyhrávat s jedním dvěma 
dobrými hráči je sázka do loterie. Závěrem sezóny jsme proto hráli už jen pro zábavu a spokojili se s třetím (nepo-
stupovým) místem.
V loňském roce nám štěstí moc nepřálo a kvůli prohrám o vlásek jsme se drželi spíše v polovině tabulky.
Se začátkem letošní sezóny se nám štěstí a jistota v pažích vrátily a bylo to znát. Více než polovinu sezóny jsme 
odehráli bez prohry a čelo tabulky tak ani na chvíli nebylo dopřáno žádnému z ostatních týmů. Proto letos končíme  
s nadšením na první přímé postupové pozici. Je to pro nám všechny velká výzva.

Soupiska družstva a úspěšnost
Zápasy odehrané  vyhrané 
Kroupa Martin 66 53 80 %
Linhart Martin 61 42 69 %
Škrob Ondřej 61 36 59 %
Vespalec Tomáš 56 33 59 %

Kroupa Tomáš 21 15 72 %
Kroupa Jaroslav 21 10 50 %

Kopeček Tomáš 4 3 75 %
Studýnková Iveta   letos nehrála

Čekají nás nelehké hry plné napětí a obav,ale také zkušeností s kvalitními hráči a samozřejmě větší cestování. Držte 
nám palce. Šipkaři

Sokolnická házená slaví významné jubileum
V sobotu 8. června se konal na sokolském hřišti u příležitosti oslav 80. výročí založení oddílu házené turnaj druž-

stev starších pánů. Za krásného slunečného počasí se zde setkali házenkáři ze Sokolnic, Hostěrádek, Telnice a Újezdu 
u Brna, aby navzájem poměřili svoje síly a především si společně zavzpomínali na uplynulá léta. 

Úvodem odehrálo družstvo mladších žáků mistrovské utkání s Újezdem u Brna. Po kratší přestávce slavnostně za-
hájil vlastní turnaj starších pánů starosta TJ Sokol Sokolnice Ing. Vladimír Kotolan, který krátce připomněl kapitoly 

z historie sokolnické házené.
Za vydatné podpory spousty fanoušků 

předvedli hráči všech družstev na sokol-
ském hřišti místy až hrdinské výkony. Ně-
kteří hráči i naproti přibývajícím rokům 
dodnes reprezentují svoje oddíly v soutě-
žích, které organizuje Český svaz házené 
a svým nasazením někdy i předčí svoje 
mladší spoluhráče. 

Vítězem turnaje se stalo družstvo Tel-
nice, na druhém místě skončili domácí 
borci reprezentující sokolnickou házenou, 
třetí místo obsadili házenkáři z Hostěrá-
dek a čtvrté místo patří družstvu z Újezdu  
u Brna. 

Tabulka sezóny 2012/2013
 družstvo                            skore          počet bodů 
 1. Sokol Sokolnice 168 : 98 55
 2. Ferrari Bar Kyjov 181 : 83 54
 3. DC Resta u Pagáta 59 : 106 50
 4. DC Kolečko Osmička 163 : 104 47
 5. Tricksters Židenice A 148 : 122 36
 6. Mistři netrénujou 147 : 119 36
 7. DC Kolečko Mosquitos 141 : 127 35
 8. DC A.B. Bar 120 : 149 23
 9. DC Texas Ranch 110 : 158 21
 10. Sport Bar 77 Chrlice 108 : 160 15
 11. DC Kolečko CATS Brno 83 : 184 12
 12. Probe 73 : 191 9

S O K O L
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 8–9 je 6. 9. 2013. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou na níže 
uvedené adresy 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 28. 6. 2013. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

O přestávce turnaje jsme se mohli podívat na ukázku činnosti těch nejmladších sokolnických házenkářů. Družstvo 
minižáků sehrálo exhibiční utkání se svými újezdskými kamarády. 

Diváci se skvěle bavili až do pozdních nočních hodin a pro všechny to byl skvělý sportovní a kulturní zážitek.
Jan Černý

Setkání sokolů pod Řípem
Sokolská Župa podřipská pořádala ve dnech 25. a 26. května 2013 v Roudnici nad Labem akci „Sokolové pod 

Řípem“. Toto setkání navazovalo na tradici župních sletů a konalo se u příležitosti 145.výročí založení roudnického 
Sokola. Do Roudnice nad Labem se sjelo na 6.000 cvičenců z celé republiky i zahraničí. Zúčastnily se i sestry naší 
TJ Sokol Sokolnice. 

Pod vedením náčelnice Ivy Fricové nacvičily skladbu Waldemariána, kterou přímo pro tento župní slet připravila 
na písničky Waldemara Matušky sestra Jarina Žitná, nestorka nácviků hromadných skladeb.

V sobotu všichni absolvovali výstup na horu Říp, to ještě za slunečného počasí.
Samotnému nedělnímu programu na Tyršově stadionu už počasí nepřálo. Ale ani vytrvalý déšť a vítr nezabránil 

sokolům, aby po slavnostním průvodu odhodili pláštenky a nastoupili na značky.Všichni – od těch nejmenších až po 
Věrnou gardu – předvedli, čemu věnovali svůj volný čas a úsilí. Celkem diváci zhlédli 13 skladeb.

Za zvuků sokolských fanfár mnozí zamáčkli slzu a: „Nazdar na dalším sokolském setkání!“
Foto: Olga Vinklerová. Text: Hana Šebečková

VŠE PRO BAZÉNY

BAZÉNOVÁ CHEMIE
www.guaa-chemie.cz

PLACHTY NA BAZÉNY
www.solarniplachta.cz

BAZÉNY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
www.bazenyprodej.cz

OKAMŽITÁ SLEVA
(ve všech obchodech)

7%
Slevový kód
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