
SRPEN–ZÁŘÍ 2013ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

● Bankomat. Rada schválila instalaci bankomatu 
FIO banky ve vstupní chodbě nákupního střediska. 
Skříň bankomatu bude umístěna uvnitř a čelní panel 
předsazen ven. Bankomat tak bude veřejnosti přístupný 
24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Umístění již schválila 
odborná fi rma, která bude instalaci bankomatu zajiš-
ťovat. Bohužel společnost FIO do dnešního dne neza-
slala návrh smlouvy, takže instalace se o několik měsíců 
opozdí.
● Jmenování ředitelky MŠ. Dne 18. června 2013 
proběhlo druhé jednání komise pro konkursní řízení 
na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateř-
ské školy Sokolnice, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace. Na základě posouzení přihlášky, výsledku 
řízeného rozhovoru, dosavadních pracovních výsledků 
uchazeče v resortu školství, mládeže a tělovýchovy se 
komise hlasováním přítomných členů usnesla, že pro vý-
kon činností ředitele je vhodná uchazečka paní Jarmila 
Fialová. Rada novu paní ředitelku jmenovala s účinností 
od 1. srpna 2013. 
● Smlouva s E.ON na dodávky energií. Rada obce 
schválila novou smlouvu na dodávky zemního plynu 
a elektřiny se společností E.ON Energie, a.s., která obci 
zaručuje nižší ceny než doposud.
● Ukončení smlouvy. Právník obce vyhotovil písem-
nost, kterou obec odstoupila od Dohody o podmínkách 
výstavby č. 01/2012 uzavřené se společností Lignia 
Dřevostavby s.r.o. o výstavbě rodinných domů na 
ulici Šlapanická. Současně byla vyčíslena smluvní po-
kuta 140.000 Kč za neplnění této dohody a obec dále 
uplatňuje nárok na náhradu způsobené škody ve výši 
100.200 Kč. Protože ve stanovené lhůtě nebyla celá 
dlužná částka uhrazena, bude již bez dalšího podána ža-
loba k soudu.
● Vyjádření k výstavbě v areálu bývalého cuk-
rovaru. Společnost Building Centrum – HSV s.r.o., 
sdělila, že má zájem stavět na pravobřežní části areálu 
bývalého cukrovaru. Současně by chtěla upravit studii, 
která již byla schválená obcí. Návrh na úpravy však není 
v souladu s územním plánem, a proto není možné žádosti 
vyhovět. Během asi dvou měsíců bude investorem vy-
pracována potřebná dokumentace výstavby a předložena 
obci k projednání.

● Svoz odpadů. Rada schválila uzavření dodatku ke 
smlouvě se společností SITA CZ a.s., kterým se v uza-
vřené smlouvě zkracuje opce ze dvou na jeden rok. 
Obec tak může vyhlásit výběrové řízení na svoz odpadů 
z popelnic a sběrného střediska odpadů. Pokud se po-
daří výběrové řízení ukončit do 30. června 2014, může 
si obec vybrat. Bude-li nabídka vzešlá z výběrového ří-
zení výhodnější, bude podána výpověď fi rmě SITA CZ 
a smlouva uzavřena s vítězem výběrového řízení s účin-
ností od 1. ledna 2015. Pokud budou všechny nabídky 
horší, než jsou cenové podmínky za svoz odpadu nyní, 
může obec odmítnout všechny nabídky z výběrového 
řízení a odpady bude i nadále odvážet fi rma SITA CZ.
● Výběrové řízení na zateplení budovy OÚ. Rada 
schválila podat žádost o dotaci na zateplení budovy 
obecního úřadu. Po registraci akce bude vyhlášeno vý-
běrové řízení na zateplení celého obvodového pláště 
budovy OÚ a střechy, výměnu oken, opravy druhé části 
střechy a některých dalších drobných věcí. 
● Výběrové řízení. Na začátku června bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na stavbu s názvem „Příjezd k základní 
škole, zpevněné plochy a parkovací stání na pozemku 
parc.č. 767/1 v k.ú. Sokolnice“. Ve stanoveném termínu 
předložilo nabídku celkem pět fi rem:

Název fi rmy Cena Záruční 
doba

Sankce 
v Kč/den

PROSTAVBY a.s., 
Brno 1 331 114 Kč 66 měsíců 3 000 Kč

TOPSTAV s.r.o., 
Brno 1 377 792 Kč 60 měsíců 500 Kč

SKR STAV s.r.o., 
Brno 1 427 739 Kč 66 měsíců 1 000 Kč

JB STAVEBNÍ 
s.r.o., Brno 1 443 269 Kč 62 měsíců 1 000 Kč

STAVOS BRNO 
a.s. 1 463 661 Kč 60 měsíců 1 000 Kč

Rada schválila uzavřít smlouvu s fi rmou PROSTAVBY, 
a.s., Zengrova 2, 615 00 Brno, která předložila nejnižší 
nabídkovou cenu, nejdelší záruku a nejvyšší sankce za 
nesplnění termínu předání díla. 
● Kamery při vjezdu do obce. Rada schválila osa-
zení čtyř speciálních kamer s infra přísvitem na vjezdu 
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do obce. Součástí dodávky je i zakoupení záznamového 
serveru s velkou kapacitou dat. Kamery by měly být uve-
deny do provozu v měsíci září 2013. 
● Izolační zeleň Slanisko. Starosta na konci června 
informoval radu obce o velmi tristní situaci při výsadbě 
izolační zeleně na Slanisku, kdy fi rma neplní harmono-
gram, který předložila. Na konci června měla být kom-
pletní výsadba hotová, bohužel není. Firmě Zábojník –
– Contractort s.r.o. byl proto zaslán dopis, v němž byla 
fi rma důrazně upozorněna, že pokud nebude sjednaná 
náprava, předá se celá věc právníkům k řešení. Současně 
byla z místa výsadby zeleně pořízena fotodokumentace 
pro případný spor. V současnosti není situace o mnoho 
lepší, návrh na převzetí výsadby rada obce dne 29. srpna 
2013 odmítla.   
● Žádost o instalaci dopravního zrcadla. Rada obce 
schválila instalaci dopravního zrcadla na ulici Brněnská, 
naproti výjezdu z ulice Na Skalce. 
● Žádost MŠ Sokolnice o schválení změny kapacity. 
Rada obce schválila, na základě žádosti ředitelky MŠ, 
navýšení kapacity mateřské školy z dosavadního počtu 
100 na 103 dětí. Krajská hygienická stanice vydala již 
v červenci rozhodnutí, kterým toto zvýšení povolila po 
dobu tří let. 
● Osazení opraveného kříže u hřbitova. Kříž, který 
stával nedaleko Vladimírova, byl ve velmi špatném 
stavu. Proto byla objednána jeho celková oprava. Rada 
rozhodla, že tato opravená památka bude nově umístěna 
před místním hřbitovem.
● Příprava rozpočtu obce. Rada obce schválila har-
monogram přípravy rozpočtu na rok 2014 a i touto ces-
tou upozorňuje všechny občany, neziskové organizace, 
komise rady a výbory zastupitelstva, zřízené příspěv-
kové organizace a další subjekty, že fi nanční požadavky 
do rozpočtu obce Sokolnice na rok 2014 je nutné doručit 
v písemné formě na OÚ Sokolnice nejpozději do pondělí 
14. října 2013 do 17.00 hodin. Na později dodané poža-
davky již nebude množné brát zřetel. 
● Schválení podání žádosti o grant. Rada obce 
schválila podání žádosti o grant na výsadbu stromů 
v areálu bývalých kasáren Předky.
● Nákup kompostérů. Podle předběžných informací 
by na podzim měla být vyhlášena výzva Operačního 
programu životní prostředí, v rámci které by mělo být 
možné fi nancování nákupu kompostérů do domácností 
občanů. V praxi by to vypadalo tak, že by obec vyzvala 
občany, aby se přihlásili zájemci o kompostér a podle 
toho by se objednal jejich počet. Poskytnutí kompostéru 
domácnostem by bylo bezplatné se závazkem ekolo-
gicky v nich likvidovat zeleň po dobu alespoň pěti let. 
Obec by kompostéry zaplatila a Státní fond životního 
prostředí by následně proplatil většinu nákladů na je-
jich pořízení. Přesné podmínky pro získání této dotace 
budou známy až po vyhlášení výzvy k podávání žádostí 
o dotaci. 
● Žádost o stanovisko k záměru výstavby. Obec 
obdržela celkem tři žádosti o stanovisko k záměru 

výstavby rodinných domů v místech, kde není zpevněná 
komunikace. Protože se právní předpisy v této oblasti 
mění a není ustálený názor na tuto problematiku, přeru-
šila rada projednávání těchto žádostí a požádá Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR o metodickou pomoc v této 
věci.
● Rodinné centrum Mája o. s. Rada se seznámila 
s aktivitou paní z naší obce, která provozovala Mateřské 
centrum Mája. Po přestěhování do obce Sokolnice by 
zde chtěla založit rodinné centrum a pomoci tak vyře-
šit problém maminek, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ.  
Rada tuto aktivitu podporuje, bohužel musí konstatovat, 
že nemá vhodné prostory, které jsou v majetku obce 
a které by obec k provozování rodinného centra mohla 
poskytnout.
● Stížnost obyvatel. Obec obdržela stížnost obyva-
tel bytových domů na ul. Podešvova na neutěšený stav 
chodníků před jejich domy. Rada vzala stížnost obyva-
tel na vědomí a uložila starostovi objednat jednoduchou 
studii, která by řešila úpravu stávajících zpevněných 
ploch, včetně návrhu zřízení dalších parkovacích míst na 
ul. Podešvova i na ul. Topolka. Jakmile bude studie ho-
tová, předloží se radě k projednání a ke schválení dalšího 
postupu. 
● Prodej areálu bývalých kasáren. Obec obdržela žá-
dost o odprodej areálu bývalých kasáren na Mohyle míru 
od fy Vinařství Noemi s.r.o. Velké Pavlovice za účelem 
realizace podnikatelského záměru – zřízení moderního 
vinařství, ubytovacích kapacit, restaurace a stavbu haly 
pro skladování vína. Rada nesouhlasí s navrženou cenou 
6 milionů korun a doporučí zastupitelstvu prodej areálu, 
s tímto záměrem, za cenu nejméně 10 milionů Kč. 
● Petice k řešení problémů s nedostatkem míst 
v MŠ Sokolnice. Rada projednala průvodní dopis včetně 
petice, která bude na programu projednávání zastupitel-
stva dne 12. září 2013. Rada konstatuje, že není pravda, 
že záležitost kapacity MŠ není dlouhodobě řešena, pro-
tože obec před několika lety otevřela další část MŠ, čímž 
se kapacita zvýšila o víc jak 50 %. V letošním roce, 
na základě výjimky hygieny, se kapacita opět o 3 děti 
navýšila. Obec je ze zákona povinna zajistit školní do-
cházku všem předškolákům, což v minulosti i současné 
době beze zbytku plní. Podle informace paní ředitelky 
všechny děti z obce Sokolnice, které měly ke dni zápisu 
do MŠ 3 roky, byly přijaty. Rada v této souvislosti roz-
hodla doporučit zastupitelstvu, aby přijalo usnesení, že 
v rámci připravované výstavby v areálu bývalého cuk-
rovaru bude občanskou vybaveností MŠ nejméně se 
2 třídami, tj. pro 48 dětí.
● Zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 12. září 2013 
se v kavárně restaurace U Husara uskuteční veřejné 
zasedání zastupitelstva. Na jednání se připravují tyto 
body: 
1. Prodej části pozemku p.č. 924/2. Rada nedoporu-

čuje vyhovět žádné z předložených nabídek a dopo-
ručuje prozatím ponechat pozemek v majetku obce 
Sokolnice.
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2. Příspěvek ZŠ Sokolnice. RO doporučuje ZO schvá-
lit zvýšení poskytnutí příspěvku na provoz ZŠ v roce 
2013 o částku 500.000 Kč. 

3. Změna zřizovací listiny ZŠ Sokolnice. Rada do-
poručuje zastupitelstvu přerušit projednávání tohoto 
bodu. 

4. Souhlasné prohlášení vlastníků. Rada doporu-
čuje zastupitelstvu schválit „Souhlasné prohlášení 
vlastníků“, neboť oplocení bažantnice nesouhlasí se 
skutečným průběhem hranice v terénu. Souhlasným 
prohlášením bude schváleno, že stávající průběh 
oplocení je současně vlastnickou hranicí.

5. Žádost občanů ulice Slanisko. Rada nedoporučuje 
zastupitelstvu přijmout usnesení navržené občany, 
aby autobusová zastávka a přechod na Kaštanové 
byl upřednostněn před ostatními akcemi, které obce 
připravuje. Souhlasí ale, aby se dál pokračovat v pří-
pravě dokumentace na tyto stavby.

6. Žádost občanů – kapacita školky. Rada nedoporu-
čuje zastupitelstvu přijmout usnesení navržené ob-
čany, ale schválit usnesení, že občanská vybavenost 
v areálu bývalého cukrovaru bude nová mateřská 
škola pro 48 dětí. 

Poděkování
Děkujeme za velmi dobré služby sběrného a dvora a zejména za velmi vstřícný postoj vedoucího tohoto 
pracoviště pana Jana Fojtla. Zároveň jej chválíme i za úpravnost a pořádek tohoto areálu.

Vedení domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

Nový projekt podpoří komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Šlapanice
Cílem projektu „Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice“ CZ.1.04/3.1.03/97.00047 
je prevence vyloučení prostřednictvím rozvoje dostupných, kvalitních a efektivních sociálních služeb pro obyvatele 
správního obvodu ORP Šlapanice. Jedná se o dvouletý projekt realizovaný v období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015. 
Na tento projekt získalo město Šlapanice fi nanční dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
v rámci Evropského sociálního fondu Evropské unie ve výši 2 490 525,22 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu ve 
výši 439 504,46 Kč.
Hlavním záměrem projektu je podpora realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociál-
ních služeb metodou komunitního plánování ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice.
Cíle projektu budou naplněny díky realizaci klíčových aktivit projektu.  Prostřednictvím realizačního týmu bude 
zajištěno rozšíření povědomí o procesu komunitního plánování sociálních služeb směrem k zadavatelům, po-
skytovatelům i uživatelům sociálních služeb. Budou pořádány kulaté stoly, veřejná setkání a bude posílena infor-
mační kampaň za účelem oslovení a získání nových účastníků a rozšíření cílových skupin do procesu komunitního 
plánování. Záměrem je tedy zapojit co nejvíce ze 40 obcí ve správním obvodu ORP Šlapanice a získat zástupce 
poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, kteří se zapojí do procesu komunitního plánování a budou se podílet na 
přípravě a sestavení komunitního plánu, proběhne odborné vzdělávání účastníků procesu komunitního plánování 
sociálních služeb, budou zpracovány podklady a následně 3. komunitní plán a akční plány na rok 2014 a 2015, 
vzniknou pracovní skupiny a posílí se činnost řídící skupiny, čímž bude podpořen proces střednědobého plánování 
rozvoje v ORP Šlapanice.
Každý občan má možnost se zapojit do komunitního plánování sociálních služeb ve správním obvodu ORP 
Šlapanice a vstoupit do některé z pracovních skupin. 
Aktuální informace o možnosti zapojení, veřejných setkání budou pravidelně zveřejňovány ve zpravodaji.  
Informace o sociálních službách a o jejich plánování získáte na: 

Městský úřad Šlapanice    Kontaktní osoba: Mgr. Soňa Střechovská
odbor sociální     telefonní číslo: 533 304 600
pracoviště Opuštěná 9/2    e-mail: strechovska@slapanice.cz
656 70 Brno     http://www.slapanice.cz/odboru-socialnim/

Jan Šlancar, manažer projektu

Větší informovanost občanů obce
Dobrá správa věcí veřejných by měla být a snad také je v zájmu nás všech, ať už jde o správu věcí celostátního 

nebo místního charakteru. Aby bylo možno dosáhnout dobré správy věcí veřejných, je nutná kontrolovatelnost, která 
je předpokladem pro předcházení neblahým jevům trápících naši společnost. Kontrolovatelnost nespočívá v tom 
dívat se někomu přes rameno, co každý den dělá, ale ani v tom tzv. vystavit účet jednou za čtyři roky ve volbách. 
Kontrolovatelnost má být stále přítomna a lehce dostupná všem, kdo mají zájem kontrolu provést, aniž by zbytečně 
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Vážení přátelé,
paní Ing. Ivana Sládková z Ivančic mi poslala číslo Vámi vydaného Sokolnického zpravodaje, který obsahuje líčení 
ze života Ing. Dalibora Šindelky a jeho rodiny.
Čtu ty řádky stále znovu, prožívám s Daliborem a jeho ještě žijícím bratrem a všemi těmi, o kterých se Dalibor 

zmiňuje, společně prožité chvíle v Mauthausenu, na které nelze zapomenout. 
Čtu události, které líčením Dalibora mi znovu oživují a připomínají, jak se z celkem „normálních“ lidí, s kterými 

se v denním životě setkáváme, mohou za určitých okolností stát krvelačné bestie bez jakéhokoliv citu či svědomí – 
a na druhé straně lidé, o kterých by to člověk nikdy neřekl, se stávají hrdiny, kteří dokážou nasadit a obětovat vše, až 
po svůj život, pro své přesvědčení, pro záchranu svých přátel, viz Šindelkovi.

Připomíná mi to chvíle, kdy trosky lidí dokázaly nést v rukách neuvěřitelné kusy žuly po prokletých 186 schodech, 
či celé pracovní komando holandských židů, kteří byli shazováni ze skály „parašutistů“, jak jsme ji jmenovali, připo-
míná to denní masakry v kamenolomu a v jiných komandech.

Připomíná mi to plynovou komoru a krematorium – kde některé dny byl rozžhavený, tehdy ještě plechový komín, 
kde 24. října 1942 zahynulo 263 nevinných českých žen a mužů – přímo naproti bloku 6, kde jsem „žil“, či zabíjení 
a popravyy na „Appellplatzu“ před našimi zraky nebo osm salv, které ukončily život mých osmi kamarádů, spolužáků.

Připomíná mi to chvíle v tzv. „Russenlágru“ – sanitním táboře, kam byla v roce 1945 dodávána jedna veka chleba 
pro 12 „pacientů“ – a to pouze 2x týdně (vím to, protože jsem u „brotkomanda“ pracoval), a kde ležely haldy nesku-
tečně vyhublých mrtvol a kde v dubnu 1945 docházelo ke kanibalismu.

Připomíná mi to Dr. Přemka Dobiáše z Turnova, který v tom hrozném russenlágru dělal jakéhosi tlumočníka, pro-
tože ovládal řeči, a který musel namlouvat SSmany vybraným vězňům, že dostanou vitaminovou injekci – ti vešli na 
blok 4 do „ordinace“ kde dostali (asi benzinovou) injekci. Jejich mrtvá těla jsme odváželi na odpadkovém voze do 
krematoria. A připomíná mi místo, odkud jezdil „plynový“ smrtící autobus do krematoria v Gusenu.

Nebo „naše“ doktory – brněnského chirurga, profesora Podlahu, Pražáka Dr. Šticha a další, kteří bez potřebného 
nářadí a materiálu dokázali za nesmírného nebezpečí pomáhati spoluvězňům.
Čtu jména spoluvězňů, která jsem dávno zapomněl, ale váš článek mi je jednoho po druhém oživil – ke každému 

jménu se váže vzpomínka, ke každému událost. Je mi smutno, žijeme už jen snad 3 nebo 4.

H I S T O R I E

obtěžovala kontrolovaného. Poslanec za politickou stranu TOP09 Jan Farský, mj. starosta města Semily a spolu-
straník našeho pana starosty, navrhnul zákon o povinném zveřejňování smluv uzavíraných subjekty fi nancovanými 
z veřejných prostředků, např. obcemi, když důsledkem nezveřejnění by byla neplatnost takové smlouvy. Účelem 
měla být právě lepší informovanost občanů a lepší kontrolovatelnost státu, obcí apod. S ohledem na vývoj situace 
v celostátní politice nelze předvídat, zda vůbec bude tento zákon někdy přijat. Obdobné postupy, tj. automatické 
zveřejňování všech uzavíraných smluv, však již zvolily mnohé obce zcela dobrovolně bez nucení zákonem. Co kon-
krétně větší informovanost může přinést a může znamenat v kontextu naší obce? Může jít např. o informace ohledně 
rekonstrukce školy, školky, obecního úřadu, demolice kasáren, výsadby u rybníka, sponzorství od šrotiště Gebeshu-
ber, ale také podmínek, za kterých v minulých letech společnost Vivo rozkopala téměř celou obec atd. Již dnes lze 
tyto informace získat pomocí dotazu na obec (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), ale toto 
není příliš praktický způsob ani pro tazatele ani pro obec. Brání něco tomu, aby obec byla aktivní a sama zveřejňovala 
uzavřené smlouvy a dodatky k nim? Ne, nic tomu nebrání. Naopak obec by se tím více přiblížila svým jednotlivým 
občanům, z nichž by si mohl každý sám, kdykoliv by chtěl, zkontrolovat, jak se obec chová, na jaké smluvní pod-
mínky přistupuje, co je schopna si vyjednat atd.

Informovanost však nelze vztahovat pouze na uzavírané smlouvy, ale na obecnou otevřenost vůči občanům. 
V případě naší obce jde např. o zveřejňování zápisů ze zasedání rady obce, kde se mnohdy řeší velmi podstatné zále-
žitosti týkající se obce a jejich občanů. Příkladem budiž kauza tzv. terénních úprav Ing. Čegana, které byly probírány 
na zasedání rady obce na jaře roku 2010, ale veřejnost se o tomto podnikatelském záměru dozvěděla až v roce 2011 
a veřejná debata s obyvateli proběhla v únoru 2012. Jaký by byl vývoj celé kauzy, pokud by o ní veřejnost věděla již 
od jara 2010? Nepodařilo by se realizaci záměru zabránit? Možná ano, možná ne.

Informovanost ze strany naší obce vůči svým občanům není špatná a v mnohém může být příkladem i sousedním 
obcím, za což je nutno zejména panu starostovi poděkovat, ale není důvod nejít vpřed a informovanost nerozšířit. 
Možná by se zastupitelstvo obce a rada obce měly zamyslet nad oním poslaneckým návrhem zákona a řídit obec 
v jeho duchu, i když nebyl přijat. Mám za to, že myšlenka navrhovaného zákona je správná a že větší informovanost 
je ku prospěchu všech občanů. Také by se tím vyšlo vstříc panu starostovi, který si občas posteskne, že pro velké 
množství žádostí o informace nemá čas na jinou práci.  Jan Parma
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Střípky z poutního zájezdu
Napsala jsem to pro ty, kteří s námi z různých důvodů nemohli nebo nechtěli jet na zájezd. Ze zdrojů, které jsem 

získala, snažila jsem se udělat výňatek, aby to nebylo tak dlouhé.
Dne 25. 8. 2013 jsme kolem osmé hodiny ranní odjeli na plánovaný zájezd do Blatnice pod sv. Antonínkem. Měla 

tam být děkovná, krojovaná, dožínková pouť. Sehnat lidi na zájezd, to je horor. V autobuse jsme se pomodlili – dříve 
jsme prosili za déšť, tentokrát jsme prosili, aby ještě nepřišel – přišel. Po hodině a půl jsme byli na místě, do hlavní 
mše byla ještě hodina, bylo dost času na prohlídku okolí, načerpat vodu ze studánky a dovědět se něco z historie.

Podle pověsti bylo na blatnické hoře pohřebiště, působili tu rovněž věrozvěstové, kteří ze studánky křtili vodou 
slovanské předky. Kapli v roce 1668 na poděkování za uzdravení svého syna dal postavit majitel ostržského panství- 
hrabě Hartman. První pouť se tu konala v r. 1671. Kaple pro poutníky byla zvětšena v r.1696. V okolí kaple je též 
křížová cesta, socha sv. Antonína a studánka se „zdravou vodou“. Z Blatnice chodívá lipovou alejí krojované procesí, 
ale naše výprava se tam dostala autobusem.

D U C H O V N Í  O K É N K O

V pondělí 2. září 2013 jsme v naší Mateřské škole přivítali nové kamarády, kteří se 
v doprovodu maminek a tatínků s nadšením seznamovali s prostředím svých tříd a spoustou 
hraček. I když se povětšinou první dny či týdny neobejdou bez slziček, všichni jsme kama-
rádi a těšíme se na sebe. 

V novém školním roce 2013/2014 máme navýšenou kapacitu MŠ na počet 103 dětí. Toto 
rozhodnutí platí pouze po dobu 3 let. Tyto děti ve věku od 3 do 7 let jsou rozděleny do 4 tříd:
Kuřátka – tř. učitelky Sylva Brzobohatá a Eliška Mácová
Koťátka – tř. učitelky Zdeňka Jirgalová a Hana Jahodová
Sluníčka – řed. Jarmila Fialová a tř. učitelka Ivana Cábová
Motýlci – tř. učitelky Jana Kuklová a Věra Kašparová  

Dále bychom rádi poděkovali místnímu futsalovému klubu Sokol Saňaři Sokolnice za 
nemalý fi nanční dar 10.000 Kč, který nám pomůže k zakoupení učebních a didaktických 
pomůcek pro naše děti. 

A protože jste jistě zaznamenali výše uvedenou změnu v obsazení místa ředitelky MŠ, 
ráda bych se tímto představila. Do sokolnické mateřské školy jsem nastoupila jako učitelka 

v roce 1998. V této době jsem již měla zkušenosti z jednotřídní MŠ v Šaraticích. Kvůli snižujícímu se počtu dětí 
(v současné době až k neuvěření) jsem musela toto „pracoviště“ opustit a do roku 2004 jsem působila v MŠ Měnín 
a MŠ Újezd u Brna. Do místní školičky jsem se vrátila v roce 2004, kde jsem dosud. Jako stávající ředitelka Mateř-
ské školy v Sokolnicích bych ráda pokračovala v rozvíjení dobrého jména našeho zařízení hlavně tím, že společně 
s pedagogickým personálem budeme nadále naplňovat stěžejní funkci mateřské školy. Což je vzdělávání předškolních 
dětí a jejich příprava na vstup do základní školy. Základem pro úspěšné uskutečňování tohoto záměru je spolupráce 
nejen s rodiči, místním Obecním úřadem (zřizovatelem MŠ) a Základní školou v Sokolnicích, ale také poskytnutí 
příjemného, klidného a podnětného prostředí, a to je v současné době při více jak stoprocentní naplněnosti tříd i MŠ 
ne vždy jednoduché. Věřím, že děti, jež nyní do naší mateřské školy dochází, ale i ty budoucí, budou na „školková“ 
léta vzpomínat jen v dobrém. Protože jak praví klasik „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateř-
ské školce“ – Robert Fulghum.      Jarmila Fialová, ředitelka MŠ Sokolnice   

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

Nevím, komu poděkovat – dceři Přemka, že mi Váš zpravodaj poslala, Vám, že jste jej vydali, Daliborovi, že jej 
napsal. Děkuji všem.

Asi se divíte, že Vám píši – musel jsem to udělat, protože je to pro mě nesmírné ulehčení – ty tak náhle oživené 
a úmyslně potlačované vzpomínky se těžko zvládají. To nepsal spisovatel ani reportér a ani historik – to psala Dali-
borova bolavá duše a jeho raněné srdce, aby uvolnily tíži, která na něm ležela a které se nelze zbavit. Bylo by krásné, 
aby Váš časopis dokázal zapůsobit na pokud možno hodně lidí – vidíme denně, jak je to potřeba. 

Ještě jednou Vám děkuji a přeji úspěch po všech stránkách. J. Klat, č. 13110
V Mariánských lázních, 26. července 2013

„Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
pojď si kreslit, dovádět,
ve školce si budem hrát,
každý je můj kamarád.“
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Zlé časy nastaly po r. 1783, kdy císař Josef II. zakázal poutě. Kaple byla odsvěcena a prodána jedné židovce, 
která prodala, co se dalo, dokonce okna i dveře. V r. 1814 požádala obec císaře o obnovení kaple a ta po opra-
vách byla znovu v r. 1819 znovu vysvěcena. Další oprava byla v r. 1976 a poslední úprava r. 1996–1997. Hlavní 
oltář je z r. 1904 a je to kombinace italského mramoru a moravského pískovce. Nad oltářem je obraz sv. Antonína 
z r. 1885 – malíř Josef Hána. Pod obrazem je nádherná plastika Poslední večeře Páně, kterou zhotovil stavitel Slovák 
v r. 1887. To bylo také první, co nás při vstupu do kaple upoutalo – nádhera. Jsou tam ještě 2 boční oltáře sv. Josefa 
a Panny Marie. Soška Mariina je z r. 1917. V roce 1937 kapli vymaloval malíř Ježek z Bystřice pod Hostýnem. Jsou 
zde také 2 obrazy od Jana Kohlera ze Strážovic u Kyjova. To mě celkem potěšilo, protože je to rodiště mého otce. 

Nad oltářem Panny Marie je to Zázrak z Rimini, nad oltářem sv. Josefa pak Postní kázání v Padově. Kohler měl 
původně namalovat 4 obrazy, ale při malbě třetího zemřel v r. 1941. Obraz vyjadřuje majestátnost smrti – Buď při-
praven, neznáš dne ani hodiny. Zemřeš, ale nedokončíš.

Kaple je zasvěcena sv. Antonínu Paduánskému, knězi, učiteli církve a řeholníkovi. Zemřel v r. 1231– byl původně 
portugalským šlechticem a vstoupil do řádu sv. Františka z Assisi. Je patronem ztracených věcí, takže když něco 
ztratíme, prosíme ho o pomoc. Denně hledám mobil, ale už se na mě zlobí, tak prosím sousedku o prozvonění. Jeho 
život = chudoba, učenost a dar výmluvnosti – to byly jeho přednosti. Učenost bez výmluvnosti je jako meč v rukou 
ochrnutého, výmluvnost bez učenosti je jako meč v rukou bláznivých. A k tomuto světci směřovaly naše kroky. 
Průvod krojovaných, ministrantů, dětí, dospělých, kněží a s hlavním celebrantem mše svaté – panem kardinálem 
Miloslavem Vlkem se blížil ke kopci, který je položen 350 m n. m. Mši svatou provázel sbor místních zpěváků 
a muzikanti. Kázání bylo formou díků za vše, co se urodilo na polích, zahradách, vinicích. Též jsme děkovali rodičům 
za dar života, ani my nesmíme bránit vzniku jakéhokoliv života, vše je v rukou Pána. Dokonce jsme děkovali i za 
ten déšť, který nás na chvilku potrápil. Před konečným požehnáním jsme všichni ze srdce zazpívali „Bože, chválíme 
Tebe“, takovou solidaritu jsem již dlouho neviděla ani neslyšela. Kdybychom všichni byli tak zajedno při volbách, 
jak by se nám dobře žilo.

Po mši svaté jsme odjeli na oběd do Uherského Ostrohu, kde jsme též absolvovali prohlídku zámku, kde ve 
II. poschodí byla výstava panenek ve 4 sálech. Majitelka – paní Monika Chmelařová je sbírá 20 let a 2 roky si je vy-
rábí sama. Některé jsou skutečné výtvarným dílem, k nerozeznání od živých dětí. Někteří si to na památku fotili, aby 
její zručnost mohli ukázat svým milým doma. Domů jsme přijeli plni dojmů. Za klidné a šťastné docestování patří 
velké díky panu Hrdličkovi, který nás, jako vždycky, dobře dovezl domů.

Na 12. října 2013 je přichystán poslední zájezd v tomto roce, myslím si, že se také bude líbit. Vybrala jsem zají-
mavé zámky v okolí Častolovic, kde jsou opravdové skvosty. Naše památky jsou krásné, je jich moc a myslím si, že 
někteří z nás je ani všechny při rychlosti ubíhajícího života nestihneme navštívit. 

Podle získaných pramenů zpracovala Anna Nečasová.

Římskokatolická farnost Moutnice zve 
na benefi ční koncert pro novostavbu charitativního, 
vzdělávacího a duchovního centra s kaplí 
Panny Marie bolestné v Nesvačilce

HRADIŠŤAN
Moutnice
13. října 2013 v 16 hodin 
v budově Orlovny

Cena vstupenek: 
250 Kč v předprodeji/290 Kč na místě

Předprodej vstupenek:  
on-line na www.moutnice.farnost.cz
Obecní úřad Nesvačilka (v úředních hodinách)
Obecní úřad Moutnice (v úředních hodinách)
Obecní úřad Telnice (v úředních hodinách)
Obchod R. Husáková Moutnice
Obchod Enapo Těšany

Programem provází: 
Adéla Biravská a Ondřej Biravský

KURZY ALFA  
příležitost prozkoumat smysl života
Proč tu vlastně jsem? Co bude po smrti?
Na co bych se Boha zeptal, kdyby existoval?
Měl bych odpustit? Co pro nás 
dnes může znamenat Ježíš Kristus a Bible?

10 + 1 setkání se zajímavými tématy, 
posezení se společnou večeří, nová přátelství, 
neformální rodinná atmosféra

Setkání jsou pořádána v rámci 
celorepublikové aktivity „kurzy Alfa“, kterou pořádájí 
křesťané napříč všemy denominacemi.
Zveme vás na úvodní večeři s diskusí na téma:
Jde v životě ještě o něco víc?

Setkání budou probíhat od října každé pondělí 
večer 18–20 hodin v Sokolnicích a v Otmarově

Vstup je volný a není závazný
Pro podrobnější informace kontaktujte 
Emilii Padalíkovou osobně 
nebo na tel. 724 377 059, příp. na emili@esbrno.cz

Kurzy pořádá a na setkání se těší ES Brno
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ADVOKÁT

Kompletní právní servis 

telefon: +420 775 305 261 | email: martin.strycek@email.cz | sídlem: Sokolnice

Hledáte výpomoc
v domácnosti,

pravidelný úklid
nebo stálou hospodyni?

Provádíme:
– pravidelné i jednorázové úklidy bytů, domů, sklepů, půd a dvorků
– postaráme se vám o zahradu (pletí, sázení, zalévání, stříhání trávníku)
– vyvenčíme domácí mazlíčky, nakrmíme, zavezeme ke zvěrolékaři
– vypereme, vyžehlíme, popř. vyspravíme prádlo
– převlečeme postele
– umyjeme okna, vypereme a pověsíme záclony
– vyzdobíme byt nebo dům pro slavnostní událost
– uvaříme, upečeme, nakoupíme
– pohlídáme vaše děti

Rychlá domluva, diskrétní jednání, příjemný a kultivovaný přístup.
Rozumné ceny. Skvělé reference.

První domluva po telefonu, později na místě.
Garantované smluvní podmínky.

Neutrácejte svůj čas úklidem, to zvládneme za vás.
Dělejte to, co za vás nikdo neudělá. Pracujte, odpočívejte, bavte se.

Pro okamžitou domluvu volejte 774 887831
nebo pište na kalvodovam@tiscali.cz.

Jsme tu jen pro vás!

www.uver-na-bydleni.cz 

Máte zájem o refi nancování 

stávajícího úvěru nebo hypotéky? 

Chcete stavět 

nebo modernizovat své bydlení? 

Chcete kupovat byt nebo rodinný dům? 

Nabízím Vám osobní pomoc 

při výběru řešení Vašeho úvěru.

Všechny nabídky jsou připravovány na míru 

pro Vás a ZDARMA!

Osobní jednání přímo u klienta doma! 

Finanční poradce: 

Igor Kahánek
telefon: 608 776 618
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WWW.DROGERIEU.ESHOP-ZDARMA.CZ
Rakouská kvalitní drogerie pro Vaši domácnost

E-shop s osobním odběrem na adrese:
Nad Vrbím 548, Sokolnice 664 52
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Ohlédnutí za letním putováním sokolnických aktivních seniorů
Naše skupina se svými výlety zaměřuje na pěší 
turistiku, která je téměř vždy završena buď histo-
rickou nebo přírodní zajímavostí.
Na konec května jsme si naplánovali cestu na 
návrší Santon, kde se každoročně pořádá věrná 
rekonstrukce Bitvy u Slavkova. Autobusem číslo 
151 jsme jeli do Podolí a odtud polní cestou do 
Tvarožné. Tato obec se nachází v úrodné krajině 
na rozhraní jihomoravské nížiny a začínajících 
lesů Drahanské vysočiny. Historie Tvarožné, 
klidné zemědělské obce, je doložena od roku 1288 
a k tomuto datu se váže první písemná zmínka. 
V této době se na jejím území nacházely dvě obce, 
česká Tvarožnice a německá Bozenitz (Važanice). 
Celé obci vévodí štíhlá monumentální věž kostela 
sv. Mikuláše. Kostel novogotického slohu byl do-
stavěn, na místě původního, roku 1881. Ve věži byl při rekonstrukci roku 1996 nalezen poklad. Ve schránce byly 
uloženy obecní dokumenty s poselstvím faráře Václava Kosmáka, sepsané pro další generace. Tento odkaz se stal 
skutečným pokladem stálé expozice historie obce, která je prezentována v prostorách obecního úřadu, kde jsme i my 
mohli shlédnout i mimo jiné diorama celé bitvy. Na návsi se nachází replika francouzského kanonu typu Gribeauval. 
Po výstupu a zdolání mírného návrší jsme si prohlédli kapli na návrší Santon. Odtud pak naše kroky mířily k moto-
restu Rohlenka a  po krátkém občerstvení jsme se vrátili opět autobusem číslo 151 plni dojmů zpět domů. M.M.

Červnový výlet jsme si nasměrovali do Boskovic
Využili jsme IDS a od kapličky na návsi autobusem č. 40 jsme jeli na nádraží Sokolnice-Telnice. Zde jsme si kou-
pili slevněnou společnou jízdenku pro seniory a nastoupili do vlaku, ve kterém bylo cestování téměř pro většinu 
z nás velkým zážitkem. Ve Skalici nad Svitavou jsme přesedli do malého vláčku a v Boskovicích jsme pokračovali 
autobusem do nádherného a rozsáhlého arboreta Šmelcovna. Procházka mezi  kvetoucími stromy a keři byla pří-
jemná a zajímavá. Některé z nás si zakoupily malé keříky, aby si mohly dosadit své předzahrádky. Cestu z arboreta 

jsme absolvovali pěšky kolem známého Lebi-
šova zahradnictví. Nad městem na úbočí Zámec-
kého vrchu ve výši 448 metrů jsme pozorovali 
trosky boskovického hradu. Dávní zakladatelé
si zvolili toto místo nejen pro bezpečnou 
polohu. Boskovický hrad leží totiž kousek od 
prastaré středověké zemské cesty, která se táhla 
z Čech přes Svitavy a Skalici do Brna. Říkalo 
se jí Trstenická stezka, po níž putovali ve stře-
dověku hlavně obchodníci s bohatými náklady 
zboží.
Na náměstí jsme svoji únavu doplnili zákusky 
a kávou a spokojeni s vydařeným výletem jsme 
se stejnou cestou vrátili domů.
Návštěvu zámku a židovskou čtvrť se synago-
gou a hřbitovem jsme si naplánovali na příští 
rok.  M.M.

98–9/2013
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 ► Nabízíme k prodeji pozemky určené pro výstavbu garáží (vydané stavební povolení). Pro bližší informace 
volejte Moniku Davidovou, tel.číslo 724 528 615, davidova@vasstav.cz.

inzerce
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Lípa na Telnické ulici
Již několik roků jezdíme na pouť do Věteřova a po pouti navštívíme buď nějaký zámek nebo nějakou památku 

v okolí. Protože mám v Bzenci spolužačku, domluvila jsem se s ní, že nás provede svým rodným městem a něco nám 
poví. Dovedla nás k zámku, kde roste 900 let stará lípa, která byla v roce 2001 vyhlášena památným stromem a je 
zákonem chráněná. Nikde jsem nenašla, kolik roků má lípa na Telnické, která prý bude překážet plánované silnici. 
Myslím si, že jí už bude aspoň přes 200 let, ne-li víc. Strom je zdravý, u kořenů má obvod přes 280 cm, ve výšce asi 
2 metrů má přes 3 metry a koruna se rozkládá do délky přes 12 metrů. Výšku neodhadnu, koho to zajímá, ať se přijde 
podívat a odhadne sám. Všude se staré stromy chrání, leč u nás překáží projektu. Kdyby byla ztrouchnivělá, budiž, 
ale na jaře se nádherně zelená, když kvete, krásně voní a je plná včeliček. Jedno je fakt, dělá po odkvětu děsný binec, 
ale to u listnáčů bývá. O čistotu okolí se stará pan Fric a pan Sekanina, na podzim možná pod lipou uklízí pracovníci 
pod OÚ. 

Když jsem pracovala před lety v obecním zastupitelstvu, prosila jsem, aby chodník, vedoucí pod našimi okny byl 
přesunut k silnici, nebylo mně vyhověno, prý z hlediska bezpečnosti, ale že od domu pana Kašpara po dům pana 
Kopeckého nikomu nevadí, že je chodník u silnice a tam je opravdu nebezpečný, když si vyhýbají 2 nákladní auta, 
jedno klidně vjede na chodník a pak je dlažba celá popraskaná. Je to nejhorší chodník v Sokolnicích, už nežádáme 
o přesunutí chodníku, protože jsou zde možná jiné priority, které mají přednost. Dnes celá naše ulice žádá, aby lípa 
zůstala na svém místě, obec to nebude stát ani korunu!! Také všechny zajímá, když tam povede silnice, jestli chodník 
u Matulového bude zrušen, nebo panu Fricovi odejmete zahrádku, protože tam 2 auta neprojedou a bude to silnice 
smrti. Někteří řidiči jezdí jako závodníci, zvedá se tam prach a u Friců už mají 2 nová euro okna prasklá od létajících 
kamínků. Tam nemůže být jednosměrka?, to by všechno vyřešilo. Když pojede jeden takový šílený jezdec – může 
klidně skončit na nově opraveném domě pana ing. Vymazala. Vím, máte projekt, ale byl se tam někdo podívat z obce 
nebo nemáte čas a naše problémy vás nezajímají?  Anna Nečasová– snad za celou ulici na Telnické

Výsadba zeleně u rybníka – vydrží, či nevydrží ?
Bylo krásné ráno 15. července 2013. Hodový víkend, celá obec ve svátečním. Na sokolském hřišti chystali před-

hodovou zábavu, ranní sluníčko rozehřívalo rybník, konečně přišly letní dny po období dešťů. Mezi vrbami se 
u rybníka objevili dva muži, na zádech zahradnická postřikovadla a začali nemilosrdně stříkat trávu chemickým 
prostředkem. Když skončili, zanechali po sobě dvě papírové cedule s nápisem „chemicky ošetřeno“. Odešli a lehký 
vánek brzy odvál upozornění na jedovatý postřik. Zanedlouho tudy prošla spousta lidí na sokolské hřiště, maminky 
s malými dětmi, pejskaři a další. Tehdy začala výsadba zeleně u rybníka v Sokolnicích.

V červenci, po státních svátcích, se u rybníka objevilo auto s nápisem OK GARDEN a jeho osádka odstranila za-
hynulou trávu, vykopala poměrně hluboké jámy na stromy a začala sázet keříky okolo nového parkoviště až k místu 
studny „U Zajíčkového“. Okolo studny vysázeli i několik stromů. To hlavní přišlo až v srpnu, v době největších 
veder, kdy sucho bylo již dokonalé. Tehdy v pátek 2. srpna tito zahradníci patrně začínali sázet třímetrové stromy, 
na které měli vykopané jámy. Výsadba pokračovala v průběhu měsíce srpna a postupně byly všechny obrovské díry 
zaplněny stromy, nasypána mulčovací kůra a zřejmě i zaléváno vodou. Ono totiž až na nějaký ten strom u studny 
všechny stromy mají doposud listy ( konec srpna). Zatím. Ale já tomu moc nerozumím, vyrostl jsem ve velkoměstě 
a myslel jsem si, že stromy se sázejí na jaře nebo na podzim. Takže nevím. Vydrží ty stromy a keře nebo nevydrží? 
To ukáže budoucnost. Jan Mazal

8–9/201310
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Srpen–září je měsícem zařazeným do období včelařského plného léta a podletí. Jsme v období, kdy bylo provedeno 
základní přeléčení tzv. Gabonem, což jsou napuštěné dřevěné plátky látkou působící na roztoče, které jsou vloženy 
do uliček mezi včely. Pohybem včel roznesou působící látku po celém úle a tím se částečně zbaví parazitů – roztočů, 
které nejenom, že sají hemolymfu, což je tekutina podobná naší krvi, ale zároveň infi kují samotné včely. Hlavním 
úkolem je však krmení cukerným roztokem, tak, aby byl zpracován ještě starými včelami. Toto je dost náročný úkol a 
nově narozené včely, které musí vydržet do jara, by byly zbytečně oslabené. Už podle toho, jak včelstva berou cukr, je 
vidět, jak jsou na tom. Taky podle loupeže mezi včelstvy se dá poznat, jak jsou na tom. A taky nápor vos je známkou 
síly a zdravosti včelstev. V minulém článku jsem vzpomenul průběh snůšky nebo snad ne-snůšky. A tak jak se říká, 
něco špatné pro něco dobré, včelstva posílí, ozdraví na příští rok. Mnozí včelaři nechají včelstva vyzimovat částečně 
na medu a nejenom na čistém cukru, což má vliv na zdravotní stav, protože v medu jsou uložené potřebné minerály.
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S tím špatným a dobrým, stačí se podívat na ulámané větve stromů, kdy minulý rok nebylo nic a letos bylo prove-
deno nechtěné omlazení meruněk, jabloní, hrušek a i švestek.

Minule jsme skončili v nakladení vajíček. Vajíčko je bílé tyčinkovité, lehce zakřivené, o délce 1,3–1,8 mm 
a hmotnosti kolem 0,130 mg. První a druhý den je přilepené jedním koncem ke dnu buňky, třetí den se v buňce položí 
a vylíhne se larvička. Hlavní podmínkou pro zdárný vývoj vajíček je udržovaná teplota a vlhkost. Je-li moc horko, 
včely větrají a odpařují donesenou vodu. Každá larvička po vylíhnutí je vybavena malou zásobou krmné šťávy. Další 
krmení zajišťují včely krmičky, u denní larvičky to jsou asi i dvouminutové intervaly. Čerstvě přidanou šťávu lar-
vička svým pohybem promíchává a tím zajišťuje její konzumovatelnost. 

Nepatrný, asi 1 až 1,5 mm dlouhý stočený červíček, ležící na dně buňky hltá dodávanou potravu, takže brzy těsně 
vyplňuje dolní část buňky. Hmotnost larvy je v 1. dnu 0,3 mg., 6. den již 1,2 mg (larva dělnice, matka je krmena 
mateří kašičkou a přibírá rychleji). Přes intenzivní krmení larvy nevyměšují exkrementy. Larva se poprvé vykálí až 
po skončení příjmu potravy na konci larválního vývoje. Po 24 hodinách svléká larva pokožku, kterou během růstu 
vymění celkem čtyřikrát. Dýchací otvory má pouze na jednom boku, proto ji nesmíme převrátit například při přelar-
vování, kdy se používají oplodněná vajíčka včel při chovu matek. Pozorováním bylo zjištěno, že larva je navštívena 
asi 1300 x denně a celkově za dobu do zavíčkování až 10 000 krát. No a příště o vývoji larvičky.

Václav Hůrka

H A S IČ I

Povodně 2013
Začátkem června letošního roku opět postihly naši republiku povodně, které zničily domovy mnoha lidí. Rozhodli 
jsme se, že i my bychom rádi nějak pomohli a tak starosta začal organizovat náš odjezd do Ústeckého kraje. Z našeho 
sboru měli možnost odjet čtyři členové, proto jsme oslovili ještě kolegy z SDH Prace. 
Po vyřízení nezbytných formalit bylo rozhodnuto, že vyrazíme na pomoc obci Chodouny-Lounky a okolí, kde se naše 
jednotka zúčastnila likvidace následků povodní už v roce 2002. Spolu s námi odjížděli i hasiči z Moutnic.

Den 1. – pátek 7. června 2013 
Vyrážíme. Po naložení všech věcí i humanitární pomoci do cisterny odjíždíme v 17.15 s dobrou náladou směrem 
Roudnice nad Labem. Úsměv nám ovšem trošku tuhne už před Jihlavou, když se na palubní desce rozsvítí kontrolka 
„dobíjení“. Na odpočívadle zjišťujeme, že nám sklouzly oba klínové ře-
meny. Paráda, to jsme teda daleko nedojeli.
Po několika marných pokusech o nasazení klíňáků zpátky nás naštěstí 
přijíždí osvobodit jeřáb, který nás na tyči dopraví na stanici HZS Jihlava, 
kde nám místní hasiči pomáhají závadu opravit. 
Asi ve 21.30 volají Moutničtí, že jsou na místě a jedou zachraňovat 
dobrodruha, který se chtěl projet na loďce po rozvodněné řece a visí na 
stromě.
Po neplánované zastávce a exkurzi vozového parku pokračujeme ve 
23.00 dál. 
01:00: Roudnice nad Labem – Super, už jsme skoro na místě.  
01:10: Za Roudnicí nehoda – osobní auto na střeše. Další malá zastá-
večka. Zkontrolujeme posádku vozidla a po příjezdu policie pokraču-
jeme v cestě. V 01:30 zastavujeme před obecním úřadem v Chodounech.

Den 2. – sobota 8. června 2013 
Po zhruba čtyřech hodinách spánku se hlásíme na obecním úřadě. Vy-
kládáme čistící prostředky, které jsme přivezli a odjíždíme do povodní 
zasažených Lounek, kde voda postupně klesá. Bereme vapky, elektro-
centrály, lopaty a košťata a začíná boj s všudypřítomným bahnem. 
Ve většině domů už jejich obyvatelé začali s likvidací zatopeného ná-
bytku a veškerého vybavení, které je potřeba naložit na vlečku a odvézt 
do kontejneru. Nejhorší ze všeho je lidem vysvětlit, že i tu novou obývákovou stěnu opravdu musíme vyhodit, pro-
tože je kontaminovaná bahnem a poté, co vyschne, se jim stejně rozpadne. Po vyklizení domu přichází na řadu vapky, 
košťata a stěrky na podlahu. Stěny se musí ostříkat a voda vymést ven.
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Den 3. – neděle 9. června 2013 
Voda zase o něco klesla, takže pokračujeme ve vyklízení a čištění domů, ke kterým se ještě v sobotu nedalo dostat. 
Přidávají se k nám i kluci z Moutnic a z SDH Zdechovice (Pardubický kraj). Odpoledne začíná pršet. Večer přichází 
silná bouřka a na místních je vidět nervozita. Nedivíme se.

Den 4. – pondělí 10. června 2013 
Voda už se pomalu vrací do Labe, které teče jen cca 300 metrů od návsi a nám zbývá vyčistit jeden z posledních 
domů, ve kterém voda sahala téměř až po strop. To, že tam voda stála dlouho, je poznat už podle zápachu, který se 
šíří do okolí. Nejlepší na konec.
Vzhledem k tomu, že v Lounkách už nejsme po-
třeba, po obědě odjíždíme do Vědomic, kde přímo 
na břehu Labe stojí sportovní hala na basketbal, ze 
které povodeň udělala bazén na vodní pólo. Voda 
sahala do výšky asi tří metrů a zaplavila celou halu 
i s tribunami, sousední posilovnu, diskotéku i ho-
telové pokoje. Vzhledem k tomu, že v hale stojí 
ještě cca 50 cm vody, začínáme s čištěním terasy 
a tribun. Bahno je opravdu všude a trvá nám to 
celé odpoledne.

Den 5. – úterý 11. června 2013 
Pokračujeme ve Vědomicích. Už se dá dostat cis-
ternou až k hale, což v pondělí kvůli vysoké hla-
dině a hlavně silnému proudu vody na příjezdové 
cestě a parkovišti nebylo možné. I tak si při pohledu z auta připadáme jak v obojživelníku. Přilehlé fotbalové hřiště 
stále připomíná obrovský plavecký bazén.
Poté, co se nám po několika hodinách podařilo vyhnat bahno z hrací plochy, přesouváme se do části s diskotékou 
a hotelovými pokoji. 
Hala má sice vybudovaný systém podzemních jímek, do kterých se špinavá voda a bahno žene, ale vzhledem k tomu, 
že nestíhají odtékat, musí se neustále odčerpávat.
Večer přejeme místním sportovcům i zaměstnancům hodně sil, protože práce tu zdaleka nekončí, a odjíždíme.

Den 6. – středa 12. června 2013
Poslední den. Během dopoledne čistíme a balíme všechny věci a absolvujeme ofi ciální rozloučení a ukončení akce. 
Po obědě špinaví a unavení odjíždíme domů.

Co říct závěrem? Rádi bychom poděkovali všem, kdo se na naší cestě podíleli: Obecnímu úřadu Sokolnice, Filipu 
Debefovi a Františku Tomíškovi za zapůjčení vapek a elektrocentrály, občanům obce za obrovskou solidaritu a nákup 
dezinfekčních a čistících prostředků pro postižené a samozřejmě rodinným příslušníkům, které jsme nechali doma, 
za pochopení a trpělivost.
V Čechách naše poděkování patří zejména paní starostce Marušce Cimrové (obec Chodouny-Lounky), panu staros-
tovi Václavu Tylovi (obec Vědomice) a místním občanům, kteří, i přesto, co je postihlo, se o nás úžasně starali.

Nakonec bychom chtěli poděkovat za novou zku-
šenost. Za zjištění, že to s námi ještě není tak špatné 
a lidi pořád ještě umí držet při sobě a pomoct jeden 
druhému. Děkujeme.
Účast: 
SDH Sokolnice – Tomáš Hradílek, Zuzana Hradíl-
ková, Jiří Zaťko, Ondřej Svoboda.
SDH Prace – David Rosenberg, Tomáš Přikryl, Jan 
Seknička, Matyáš Novák, Petr Kyselica

P. S.: Dne 30. července 2013 převzali velitelé SDH 
Sokolnice, SDH Prace a SDH Moutnice z rukou 
hejtmana Michala Haška ocenění za pomoc při li-
kvidaci následků povodní. 

Zuzana Hradílková

8–9/201312
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S O K O L

Když se řekne „TéKáčko“… aneb náš taneční kroužek
Kroužek TéKáčko je tanečně – zájmovou činností, kterou zastřešuje TJ Sokol Sokolnice. Hodiny jsou určeny nejen 

pro dívky, a to především od 5. třídy, ale i pro starší zájemce, kteří se rádi hýbou a chtějí se naučit něco nového. Naší 
snahou je podpořit taneční fantazii a pohybovou tvořivost. Náplní hodin je rytmický, dynamický a prostorový pohyb 
s prvky street dance, hip hopu, diska nebo jazzu, učíme se lehké i těžší taneční sestavičky podle možností jedince.

Pomyslná historie těchto hodin, s určitými pauzami, sahá do roku 1999. Tenkrát nám mnohým bylo přesně tolik, co 
dnešním členkám. Svůj čas nám tehdy věnovala Iveta Vráželová, která se snažila předat své taneční zkušenosti plné 
moderního jazzu. Díky ní vzniklo např. retro-vystoupení Rebelové, přizpůsobené našim tanečním schopnostem, na 
školním plese místní základní školy v roce 2002 mělo nemalý úspěch. O oživení hodin se v tu dobu zasloužila Terka 
Koláčná (Černá), která vnesla do hodin poněkud modernější nádech. 

Postupem času jsme zůstaly pouze já a Terka – odtud název „TéKá“ . To nám ale nevadilo a vzniklo tak několik 
originálních sólových vystoupení. Tančily jsme při nejrůznějších příležitostech (např. sestava Pomáda, Hey baby 
nebo country disco). O rok později nebylo moc času k tréninku a vystupování. Přesto jsme své zkušenosti obohaco-
valy v různých kurzech či tanečních skupinách, i když jsme byly zaneprázdněny studiem. Když nám bylo smutno, 
sešly jsme se v tělocvičně a nadšeně jsme tančily – i několik hodin. Pro větší akce už ale nebyla motivace. Přišel rok 
2008 a s ním i malá myšlenka, že přesně tento způsob pohybu pro holky v Sokolnicích chybí a že je potřeba začít 
předávat zkušenosti mladším. Až v roce 2010 jsme se dohodly na společném plánu založit taneční kroužek. Šly jsme 
do toho naplno – holky i my – a tak onoho září začalo krásné období plné tanečních zážitků, legrace a možností – naše 
období TéKáčka.

Máme za sebou již tři roky fungování, plno hodin důsledného trénování a také již několik úspěšných vystoupení. 
(Zimní školní plesy, jarní školní akademie, ročníky Saňař cupu, různé sokolské akce a jiné). Začátkem roku 2012 
jsme s Terkou oprášily naše „stárnoucí“ kosti a vyhlásily 
jsme tzv. „comeback po 10 letech“. Ten se vcelku povedl 
se sólovým vystoupením Die on the fl oor (Zemřít na par-
ketu), které jsme prezentovaly na plesech nejen v okol-
ních vesnicích. Mimo to se naskytla příležitost zatančit 
na maturitním plese v Jablonci nad Nisou, kde jsme 
měly ze všech vystoupení ten nejlepší zážitek! Perfektní 
zázemí, ozvučení a také osvětlení, které dalo všemu tu 
správnou atmosféru!

Hudbu, kterou používáme, si vytváříme samy – stří-
háme a mixujeme tak, aby vyhovovala našim potřebám. 
Sestavičky vznikají spontánně na základě možností dí-
vek a hlavně na základě naší fantazie, inspirace z hudby 
a našich zkušeností. V poslední době včleňujeme i kom-
plikovanější sestavy světových choreografů.

TéKáčko se angažuje nejen v akcích zaměřených na mládež, naše působení a zaměření je poměrně široké. 
Pomáháme na spoustě dalších tanečních a sportovních akcích (např. hody, Šibřinky, Dožínky či podzimní Vinobraní 
a Živé Betlémy) a holky tak mají možnost se účastnit různých aktivit. Stačí jen chuť do tance a dobrá nálada. Zájem 
o kroužek je zatím dostatečný a je vidět obrovský pokrok!

Snad nám všem nadšení, nápady a síla vydrží co nejdéle a zůstanou za námi další a další vystoupení, na která bu-
dou holky vzpomínat s takovou radostí, jako my s Terkou na ta naše! 
Hodiny ve školním roce 2013/2014 budou každé úterý a čtvrtek v 17 hodin v tělocvičně místní Sokolovny. Přidejte 
se k nám! Více informací na www.tekacko.webnode.cz. Jménem TéKáčka Kristýna Vráželová

Sokolnický potěr přivezl další medaile
Naši nejmenší sokolničtí házenkáři kategorie minižáci a přípravka se zúčastnili několika turnajů a na všech si vedli 

úspěšně.
30 družstev ve dvou kategoriích, 350 účastníků, 152 zápasů, 31 pořadatelů, 5 rozhodčích, 16 hráčů ze Sokolnic, 

13 fanoušků a fanynek ze Sokolnic, 8 aut ze Sokolnic, 20 zápasů našich týmů, 17 výher a 3 prohry našich borců, dvě 
stříbrné medaile do naší sbírky, 5 zástupců v All Stars týmech turnaje a kýbl nervů to jsou stručná čísla 6. ročníku 
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 10 je 4. 10. 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 20. 9. 2013. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

házenkářského turnaje Playminihandball 2013 ve Slovenské Stupavě ( 17. 5.–19. 5. 2013). Obě družstva nestačila na 
své soupeře až ve fi nále, když minižáci prohráli s Duslem Šala a přípravka s domácím týmem Tatran Stupava.

Na tomto turnaji se hrál také zápas těch nejlepších – All stars, kde jsme měli hned pět želízek v ohni. V kategorii 
minižáci to byl Marek Kučera a Radek Máša. V kategorii přípravek to byl Míra Kovařík a Martin Máša. Pátým želíz-
kem byl trenér jednoho All stars týmu – Broňa Hanuš.

Další trofeje jsme posbírali na konci turnaje. Nejlepším střelcem turnaje v kategorii přípravek byl vyhlášen Mar-
tin Máša, nejlepším brankařem v téže kategorii pak Míra Kovařík (ročník 2006!). Také v kategorii minižáků máme 
nejlepšího brankáře turnaje, a to Marka Kučeru. Ani ve večerním zápase trenérů jsme nezklamali, protože se nikdo 

nezranil a všichni přežili ve zdraví…
Na další turnaj tentokráte v Ivance pri 

Dunaji (21.–23. 6. 2013) jsme přibrali ještě 
družstvo mladších žáků a určitě se bylo na 
co dívat. Bohužel není jisté, zda na tento 
turnaj ještě někdy budeme pozváni, protože 
všechna tři družstva obsadila ve své katego-
rii první místo, což se v historii turnaje ještě 
nestalo.

Také v nové sezóně 2013/2014 máme již 
za sebou první turnaj s družstvem minižáků, 
a to tradiční Holiday Cup Zlín (31. 8. 2013). 
V konkurenci 8 družstev vezeme bronzové 
medaile a ukazujeme, že jsme přes prázdniny 
házenou hrát nezapomněli a že opět můžeme 
porážet ty nejlepší týmy.

Výše uvedené řádky ukazují, že o budoucnost sokolnické házené nemusíme mít obavu, ale opak je pravdou. Bo-
hužel máme pořád málo dětí, které by chtěly pravidelně trénovat, jezdit na turnaje ať už v rámci našeho kraje či do 
zahraničí (Slovensko, Slovinsko). Hledáme proto i v této sezóně zájemce o házenou ročníků 2007 a starší. Více o nás 
najdete na www.hazenaminisokolnice.banda.cz.

Tak co rodiče? Vyženete své děti od počítače a televize hrát s námi házenou? LK

Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka

POŘÁDÁ V RÁMCI OSLAV 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
tyto akce: 7. září 2013  VYCHÁZKA STEZKOU ZDRAVÍ ŘÍCMANICE
  sraz na návsi v Řícmanicích ve 13.30 hodin,
  lesní okruh 6 km s plněním sportovních úkolů na stanovištích, 
  závěrečný táborák

 21. září 2013  VEŘEJNÉ CVIČENÍ ÚJEZD U BRNA
  průvod ve 14.30 hodin zahájení v 15.00 hodin, 
  vystoupení sletových a vlastních tělocvičných skladeb, ukázky sportů

 9. listopadu 2013  SLAVNOSTÍ AKADEMIE BRNO, DĚLNICKÝ DŮM, JAMBOROVA 65
  zahájení ve 14 hodin, pódiová vystoupení všech věkových kategorií, 
  výstava z historie a současnosti Sokola i TJ

Srdečně zvou pořadatelé Sokolské župy Dr. J. Vaníčka www.vanickovazupa.cz


