
 

ČERVEN–ČERVENEC 2015ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

Komise pro mládež a sport pořádala 6. června 2015 zájezd dvěma autobusy do ZOO Lešná u Zlína.
Za pěkného počasí se účastnilo 52 dětí a 37 doprovod z řad prarodičů.

Moravská vlajka na počest příchodu Cyrila a Metoděje
Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje k nám na Moravu byla událost obrovského kulturního a duchovního 
významu nejen pro naši zem, ale pro značnou část Evropy. Na počest této události bude na naší radnici vyvěšena mo-
ravská vlajka. Moravská  vlajka je v současnosti také vnímána jako symbol sounáležitosti občanů k území Moravy, 
jejího duchovního a společenského života. 
Historie moravské vlajky
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze zemských barev, zlaté a červené, kterých se od počátku 
19. století používalo k výzdobě, později začaly být vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly v roce 
1848, kdy poslanci Moravského zemského sněmu schválili 5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se definuje 
zemský znak a zemské barvy: „Země moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli 
modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá  
a červená.“ Od stanovených zemských barev byla následně 
odvozena moravská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. 
Horní pruh je žlutý, spodní je červený. V druhé polovině  
19. století a počátkem 20. století, v době vzestupu nacionalismu, 
to byla právě moravská vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo 
naší země bez ohledu na národnost. Ačkoliv události dvacátého 
století nebyly pro její užívání příliš příznivé, najdeme o ní do-
klady za první republiky, po roce 1945 i kolem roku 1968.
Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po roce 
1989. Tradiční žlutočervené moravské vlajky začaly být opat-
řovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém poli,  
a to z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta Současná podoba moravské vlajky
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva
● Aukce na nákup energií. RO schválila zajistit  
nákup energií (el. energie a plynu) pro odběrná místa 
obce (obecní úřad, nákupní středisko, hasička, zdra-
votní středisko, sběrný dvůr, kaplička, veřejné osvětlení)  
formou aukce, kterou zajistí společnost Nákupní společ-
nost s.r.o.
● Cenová nabídka na sečení trávy. Pan Gotvald  
předložil cenovou nabídku na sečení trávy v roce 
2015. Cena je stejná, jako v loňském roce (1 Kč/m2).  
RO schválila objednat sečení trávy u pana Petra  
Gotvalda, Kpt. Otakara Jaroše 125/10, Vyškov.
● Schválení vítěze výběrového řízení na parkové 
úpravy před OÚ. Obec písemně vyzvala pět firem  
k předložení nabídky na „Parkové úpravy před radnicí, 
Sokolnice“. Ve stanoveném termínu obdržela pouze 
jednu nabídku, kterou předložila společnost Agro Brno-
-Tuřany, a.s., Kaštanová 123, 620 00 Brno. Tato se stala 
i vítězem výběrového řízení. Zadávací dokumentace sta-
noví dodávku stromů a některých kultivarů s balem a ty 
se dají sázet pouze zjara či na podzim. Firma provede 
kompletní úpravy před OÚ Sokolnice v květnu a červnu, 
s výjimkou výsadby stromů a určitých kultivarů. Ty bu-
dou dosazeny do konce listopadu 2015. 
● Výzva k vyvěšení Moravské vlajky. Obec obdržela 
výzvu k vyvěšení Moravské vlajky dne 5. července 2015, 
kterou radní akceptovali. Vlajka bude ve shora uvedený 
den vyvěšena na budově OÚ.
● Tristní stav areálu bývalého cukrovaru. Rada se 
seznámila s výzvou, kterou starosta v dubnu zaslal maji-
teli areálu bývalého cukrovaru. Na začátku května přišla 
odpověď, že firma předpokládá do konce června vyčis-
tit areál od černých skládek a zajistit opravu oplocení,  
v průběhu letošního roku předpracovat projektovou  
dokumentaci a výstavbu zahájit nejdříve v roce příš- 
tím s tím, že výstavba bude probíhat postupně, tj. cca  
6–7 let. RO vzala na vědomí poskytnuté informace o are-
álu bývalého cukrovaru a uložila Komisi životního pro-
středí průběžně sledovat odstraňování černých skládek 
v areálu bývalého cukrovaru. Pokud nebude do 1. srpna 
2015 areál v „bezvadném stavu“, je KŽP povinna ihned 
informovat radu obce. 
● Dotace kraje na rodinnou politiku 2015. Dne  
30. dubna 2015 byla v Zastupitelstvu Jihomoravského 
kraje schválena naše žádost o poskytnutí dotace z roz-

počtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního pro-
gramu „Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“ pro 
rok 2015 na projekt Komunitní školy v Sokolnicích.  
K řádnému poskytnutí dotace je zapotřebí schválení při-
jetí dotace ze strany rady či zastupitelstva obce, jíž je 
dotace poskytována.RO tedy schválila přijetí této dotace 
z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu „Podpora 
rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2015 ve výši 
30.000 Kč.
● Schválení Dodatku č. 2 s fy Prostavby k SoD číslo 
2014-08-03A–přístavba, nástavba a stavební úpravy 
budovy NS – investor obec
Dne 13. května 2015 v 9.15 hodin bylo zahájeno jed-
nací řízení k výše uvedené zakázce. V rámci jednání byla 
podána cenová nabídka na dodatečné stavební práce od 
vyzvaného zájemce, kterým je společnost Prostavby a.s., 
IČ: 2771 3130, Dědina 447, Otnice, která v současné 
době provádí stavební práce na rekonstrukci nákup-
ního střediska. Důvodem jednání byla úprava předmětu 
smlouvy o dílo č. 2014-08-03A ze dne 4. prosince 2014 
o provedení změn, které způsobily změny v ceně díla. 
Změny je nutno řešit z důvodu, že se jedná o práce, které 
nebyly původně předmětem díla, ale jsou nezbytné pro 
provedení původních stavebních prací a vznikly v dů-
sledku objektivně nepředvídatelných okolností. Součástí 
projednaní změn je i změna, která není nutná k plnění 
předmětu zakázky tzv. méněpráce. 
Ze součtu předložených položkových rozpočtů vyplývá, 
že cena víceprací je celkem Kč 225.094,42 bez DPH  
a cena méněprací v celkové výši Kč 137.090,66 bez 
DPH. Rozdíl cen tedy činí 88.004 Kč (po haléřovém 
vyrovnání). RO schválila uzavření Dodatku číslo 2 ke 
smlouvě o dílo č. 2014-08-03A ze dne 4. prosince 2014.
● Schválení Dodatku č. 3 s fy Prostavby k SoD číslo 
2014-08-03C– přístavba, nástavba a stavební úpravy 
budovy NS – investor obec + p. J. Holub
Dne 13. května 2015 v 10.15 hodin bylo zahájeno jed-
nací řízení k výše uvedené zakázce. V rámci jednání byla 
podána cenová nabídka na dodatečné stavební práce od 
vyzvaného zájemce, kterým je společnost Prostavby a.s., 
IČ: 2771 3130, Dědina 447, Otnice, která v současné 
době provádí stavební práce na rekonstrukci nákup-
ního střediska. Důvodem jednání byla úprava předmětu 
smlouvy o dílo č. 2014-08-03C ze dne 4. prosince 2014 

si pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveň získala velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala se základní a všeo-
becně uznávanou podobou moravské vlajky současnosti.
Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka vyvěšována i v další dny spjaté s moravskou historií. 
28. března si připomínáme výročí narození světoznámého moravského učence Jana Ámose Komenského, 15. září 
význačného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla staršího ze Že-
rotína. Zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem připadá na 
první říjen, 28. října si připomínáme nejen vznik Československé republiky, ale také svatořečení velkomoravského 
panovníka Rostislava.  Mgr. Libor Beránek, starosta
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o provedení změn, které způsobily změny v ceně díla. 
Změny je nutno řešit z důvodu, že se jedná o práce, které 
nebyly původně předmětem díla, ale jsou nezbytné pro 
provedení původních stavebních prací a vznikly v dů-
sledku objektivně nepředvídatelných okolností. Součástí 
projednaní změn je i změna, která není nutná k plnění 
předmětu zakázky tzv. méněpráce. 
Součástí jednacího řízení je i oprava zjevné chyby  
v psaní. Ta vznikla v dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo  
č. 2014-08-03C ze dne 11. prosince 2014, kdy zřej-
mou nesprávností, kterou byla chyba v zapsání původní 
celkové ceny díla bez DPH uvedené v dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 2014-08-03C ze dne 4.12.2014, došlo 
k celkovému ponížení ceny díla o 700.000 Kč.
Po opravě (započítání částky 700.000 Kč) zjevné chyby 
v psaní a ze součtu předložených položkových rozpočtů 
vyplývá, že cena víceprací je celkem Kč 174.686,49 bez 
DPH a cena méněprací v celkové výši Kč 419.130,85 bez 
DPH. Rozdíl cen tedy činí 455.556 Kč (po haléřovém 
vyrovnání). Částka 455.556 Kč bude stanovena oběma 
zadavatelům, a to obci Sokolnice v poměru 0,50172  
z hodnoty formulované částky – tj. 228.562 Kč a zada-
vateli Jaroslav Holub v poměru 0,49828 z hodnoty for-
mulované částky – tj. 226.994 Kč. RO schválila uzavření 
Dodatku číslo 3 ke smlouvě o dílo č. 2014-08-03C ze 
dne 4. prosince 2014.
● Revitalizace bývalých kasáren v trati Předky.  
Fa Prostavby předložila cenový návrh na odstranění ce-
lého betonového oplocení, vyrovnání dílčích terénních 
nerovností, odvoz a likvidaci všech betonů v areálu ka-
sáren, vyřezání nevhodných náletových dřevin za cenu 
490.000 Kč + DPH za předpokladu, že práce bude pro-
vádět v zimních měsících. 
Kromě toho je třeba uklidit zbytky pařezů a dalších věcí 
a jejich odvoz na skládku. Odhad je cca 100 tisíc. Náklad 
na každoroční sekání trávy je přímo úměrný zatravněné 
ploše. Areál má plochu 61.781 m2, reálné je počítat cca 
2/3 této plochy, tj. cca 40.000 m2. Při sečení 3× ročně je 
to 120.000 Kč + DPH. RO přerušila projednávání tohoto 
bodu do 28. května 2015, kdy všichni zastupitelé prove-
dou osobní prohlídku tohoto areálu. 
● Areál kasáren pod Mohylou míru. Ředitelka  
RE/MAX Efektiv reality zaslala informace o klientech, 
kteří navštívili naposledy areál v Sokolnicích. Jejich zá-
jem je přebudovat areál na penzion či podobný typ uby-
tování, ale zdá se jim jednak dost vzdálený od obytné 
části obce a hlavně požadovaná cena je prý velmi vy-
soká, protože zde bude nutno provést velmi nákladné 
rekonstrukce (nové rozvody el., vody, topení, vybudovat 
sociální zařízení k pokojům, zajistit, aby střechou neza-
tékalo…). Koupi úplně nezavrhují, ale počkají prý, po-
kud by cena byla ponížena. Trochu je vyděsila blízkost 
radaru, mají obavy, zda by nemohla mít negativní vliv na 
zdraví obyvatel objektu bývalých kasáren, pokud by se 
tam nastěhovali.
Upřímně doporučuje zvážit doposud námi požadovanou 
cenu, protože si jistě i obec uvědomuje nutnost náklad-

ných rekonstrukcí (zlikvidovaná kotelna, praskliny ve 
zdech, zatékání,…) RO přerušila projednávání tohoto 
bodu do 28. května 2015, kdy všichni zastupitelé prove-
dou osobní prohlídku tohoto areálu. Dále uložila staros-
tovi nabídnout celý areál bezplatně JM kraji s podmín-
kou, že jej přestaví na domov pro seniory či obdobné 
zařízení. 
● Budoucnost nynějšího zdravotního střediska
Přibližně v říjnu letošního roku by se měly ordinace lé-
kařů přestěhovat do nově zřízených prostor v nákupním 
středisku. Objekt tak zůstane prázdný s výjimkou bytu 
lékaře. Temperování objektu v zimě (aby nedošlo k za-
mrznutí rozvodů vody a topení), bude stát peníze a je 
třeba rozhodnout, co s budovou dál. RO přerušila pro-
jednávání tohoto bodu do 28. května 2015, kdy všichni 
zastupitelé provedou osobní prohlídku tohoto objektu.
● Vybavení nové knihovny v nákupním středisku. 
V září má být dokončena rekonstrukce nákupního stře-
diska. Aktuálně máme na této stavbě teoretickou rezervu 
2,2 milionu korun. Teoretickou proto, že z ní budou ještě 
hrazeny náklady na stavební dozor a úpravy projektu, 
pořízení kamer na nové parkoviště na ulici Příční, ně-
které další vícepráce a rada zvažuje objednat i přeasfal-
tování celé komunikace v ulici Průchodní. Kromě toho je 
třeba kalkulovat s tím, že buď se do nákupního střediska 
pořídí server na zálohování dat z kamer, nebo se tato data 
budou posílat na obecní úřad, kde by se musel pořídit 
výkonný server s pořádným úložištěm dat (na OÚ už ne-
jsme schopni žádná data ukládat). Přesto je reálné počítat 
s tím, že zbude nějaká částka na vnitřní vybavení nové 
knihovny – zejména nábytek, nové police na knihy a po-
čítače pro veřejnost. RO tedy schválila objednat u pana 
Zelinky jednoduchý návrh vnitřního vybavení, který se 
poté rozpracuje do úrovně projektové dokumentace a vy-
hlásí se výběrové řízení na dodavatele vybavení. 
● Revitalizace bývalých kasáren v trati Předky. 
Všichni přítomní zastupitelé se dne 28. května 2015 
osobně přesvědčili o současném stavu bývalých kasáren 
v trati Předky. Současná situace je neudržitelná a je třeba 
se rozhodnout, zda areál někomu odprodat, nebo vyčle-
nit potřebné finanční prostředky na zajištění bezvadného 
stavu (celkové vyčištění, výsadba dřevin, sekání trávy, 
odstranění oplocení a podobně). Jednak jednorázovou 
investici a poté každoročně nějakou menší částku na 
provoz. 
Na základě požadavku obce předložila společnost Pro-
stavby a.s. cenový návrh na odstranění celého betono-
vého oplocení, vyrovnání dílčích terénních nerovností, 
odvoz a likvidaci všech betonů v areálu kasáren, vyře-
zání nevhodných náletových dřevin za cenu 490.000 Kč 
+ DPH za předpokladu, že práce bude provádět v zim-
ních měsících. Kromě toho je třeba uklidit zbytky pařezů 
a dalších věcí a jejich odvoz na skládku. Odhad je cca 
100.000 Kč. Náklad na každoroční sekání trávy je přímo 
úměrný zatravněné ploše. Areál má plochu 61.781 m2, 
reálné je počítat cca 2/3 této plochy, tj. cca 40.000 m2. 
Při sečení 3× ročně je to 120.000 Kč + DPH. Náklady 
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na dosadbu stromů je možné odhadnout až po upřesnění 
jejich počtu a velikosti. 
RO souhlasí s revitalizací bývalých kasáren v trati 
Předky. RO vzala na vědomí cenovou nabídku od fy Pro-
stavby a ukládá místostarostovi do 19. června 2015 oslo-
vit další firmy se žádostí o cenovou nabídku na revitali-
zaci – konkrétně fy Demont servis s.r.o., fy Skanska a.s. 
a fy PB SCOM s.r.o. Práce budou provedeny v zimních 
měsících a budou financovány z rozpočtu příštího roku. 
RO doporučuje areál ponechat v majetku obce a přeměnit 
jej v oázu klidu a zeleně. RO schvaluje nekácet dřeviny 
mezi betonovým a drátěným oplocením, ale ponechat je 
v maximální možné míře tak, aby tvořily izolační zeleň 
lemující obvod areálu. RO schvaluje rozdělit areál na tři 
části – ve spodní ponechat zpevněné plochy (a naopak 
další plochy zpevnit) a využívat je k nejrůznějším akti-
vitám, ve střední části ponechat maximum dřevin a ko-
pec na sáňkování, v horní část se bude udržovat trávník  
a přiměřené množství dřevin. Všichni zastupitelé budou 
přemýšlet o nejvhodnějším využití horní části, osloví 
spolky a další neziskové korporace s dotazem, zda je  
z jejich strany nějaký návrh na vhodné využití. 
● Areál kasáren na Prackém kopci. Všichni přítomní 
zastupitelé se dne 28. května 2015 osobně přesvědčili  
o současném stavu bývalých kasáren na Prackém kopci. 
Rada se dohodla, že dá souhlas realitní kanceláři, aby 
nabízela prodej za částku 9,9 milionů korun. Kromě toho 

se dohodla, že starosta osloví příslušná ministerstva s na-
bídkou tohoto areálu, neboť KÚ JmK nereflektoval na 
nabídku bezplatného převodu areálu do vlastnictví kraje 
za podmínky výstavby domova pro seniory či obdob-
ného zařízení. 
● Budoucnost nynějšího zdravotního střediska. 
Všichni přítomní zastupitelé se dne 28. května 2015 
osobně přesvědčili o současném stavu budovy zdravot-
ního střediska. Při prohlídce byly zjištěny závady na 
střeše (poškozené tašky a rozbité sklo na střešním vý-
lezu). Většina přítomných nesouhlasí s prodejem stře-
diska a navrhují změnit územní plán tak, aby objekt mohl 
být v budoucnu využíván na bydlení.
● Změny územního plánu. Na schůzích rady již něko-
likráte zaznívaly nejrůznější návrhy na změnu současně 
platného územního plánu naší obce. Rada proto rozhodla 
soustředit jednotlivé návrhy a posléze je předložit za-
stupitelstvu k rozhodnutí.V současné době zazněly tyto 
návrhy na změnu: Změna objektu zdravotního střediska  
z občanské vybavenosti na bydlení (s možností zřídit zde 
služebnu městské policie a zázemí pro obec – parkování 
techniky, šatny pro zaměstnance na VPP a podobně).Zru-
šit koeficient zastavění 30 % ve staré zástavbě. Změnu 
využití kasáren v trati Předky z bydlení na oddychovou 
zónu, včetně nejrůznějších volnočasových aktivit. Zvá-
žit, zda nezměnit v územním plánu zahradu p.č. 48 na 
dětské hřiště. 

Hravé dopoledne
V sobotu 23. 5. se 
na házenkářském 
hřišti konala akce 
s názvem „Hravé 
dopoledne“, kterou 

pořádal nově založený spolek Ro-
dinné Centrum Sokolnice.
I když to zpočátku vypadalo, že 
kvůli dešti budeme muset celou 
akci zrušit, nakonec se počasí 
umoudřilo a my se mohli těšit 
hojné účasti. Zasoutěžit si přišlo 
91 dětí, na které po splnění všech 
disciplín čekala sladká odměna  
a diplom. Poté se děti mohly projet 
na ponících, zadovádět ve skáka-
cím hradu a vyzkoušet si stříkání 

Vážení spoluobčané, bratři a sestry,

děkuji všem, kteří jste zakoupením kvítku měsíčku přispěli do sbírky Českého dne proti rakovině,  
který se uskutečnil ve středu 13. května 2015 a na kterém se, stejně jako v loňském roce,  
spolupodílela i naše místní organizace. V letošním roce se díky Vám podařilo v Sokolnicích prodat  
100 ks kvítků měsíčku v celkové částce 3 069 Kč, která byla zaslána Lize proti rakovině Praha.

JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME.  S úctou Místní organizace Sokolnice
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• Děti ze sokolnické mateřské školy letos popřály k Svátku matek svým maminkám trošku netradičně. Po Sokol-
nicích jsme si společně zahráli šipkovanou. Pro maminky byly připraveny jednoduché i těžké úkoly, které když 
splnily, našly svoje děti. Ty pro ně měly připravený krátký program, přáníčko z lásky a sladkou pusu.

• Hned druhý den jsme navštívili Domov seniorů v Sokolnicích a svými básničkami a písničkami děti potěšily 
všechny obyvatele domova klidného stáří.

• Na školní výlet jsme jeli do bučovického zámku, kde 
jsme si prohlédli nejen prostory, kde žily princezny  
a princové, ale také jsme měli možnost vidět po-
hádku „Princ Bajaja“.

• Děti z jednotlivých tříd se také vydaly na pěší výlety 
do telnické mateřské školky. Pěší výlet byl spojený  
s návštěvou sokolnické Restaurace Na rohu, jejíž sou-
částí byla ochutnávka pizzy. V dalším výletu jsme si 
užili cestování autobusem do Žatčan, podívali jsme 
se na domácí zvířátka – venkovský dvoreček. Jako 
každý správný výlet byl zakončen zmrzlinou.

• Loutkové představení „Jak Karlík zachránil ba-
bičku“ děti zhlédly v MŠ

• Předškolní děti podpořily svým fanděním na házenkářském hřišti turnaj v házené svých starších kamarádů ze  
ZŠ Sokolnice.

• Také jsme zhlédli výstavu domácích zvířat v sokolnické základní škole – jako vždy jsme byli nadšeni roztomi-
lými i pěkně velkými nejen domácími mazlíčky, ale i dalšími zvířaty.

• MDD aneb jak proměnit školní zahradu v cirkusové šapito. Rodiče připravili svým dětem šaškovské a klaunov-
ské oblečení a užili si společné odpoledne plné her, soutěží a skákání na nafukovacím hradu. Největším zážitkem         
pro všechny děti však byla jízda na ponících. Zároveň, tímto chceme poděkovat paní Hradílkové za nezištnou 
nabídku této úžasné atrakce, ze které byly všechny děti opravdu unešené!

• Na pozvání  žáků Základní školy v Sokolnicích jsme s dětmi zhlédly hudební pohádku „Co takhle svatba, princi?“
• Pro rodiče budoucích prvňáčků se konala schůzka společně s pedagogy ze ZŠ Sokolnice, kteří jim přiblížili různé 

informace ohledně školní docházky jejich dětí
• A co nás do konce školního roku ještě čeká? Týdenní škola v přírodě na Vranovské přehradě. Předškoláci – no-

cování v MŠ spojené s besedou s místními hasiči. Umístění tabla pro budoucí prvňáčky do prodejny pana Fialy. 
Výlety do okolí. Pasování předškoláků společně s rodiči na školní zahradě.

A pak už jen hurá na prázdniny!

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

z hasičské hadice. Zábavu zpestřil pan tatér, který měl pro děti přichystaný velký výběr tetovacích motivů. Pro mlsné 
jazýčky byla připravena bohatá zásoba domácích sladkých i slaných dobrot, a pro velké hladovce párek v rohlíku.
Děkujeme TJ Sokol, hasičům a Farmě pod Mohylou za spolupráci a také všem dobrovolníkům, kteří nám ochotně 
pomáhali. Za RC Sokolnice Petra Jirgalová
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Ekoolympiáda
Dne 19. května 2015 jsme byli na Ekoolympiádě v Újezdě u Brna.
Nejdříve jsme šli do školní jídelny a dělali jsme kvíz. Pak jsme šli na školní dvůr a plnili jsme třicet stanovišť.
Byla tam stanoviště:
01. poznávání listů, 
02. postřeh, 
03. kameny, 
04. uzly, 
05. poznávání jídla poslepu, 
06. házení kládou, 
07. házení vršky, 
08. osmisměrka na čas, 
09. paměť, 
10. zvukové pexeso, 

11. zvuky zvířat, 
12. kůra stromů, 
13. bylinkářství, 
14. skákání v pytlích, 
15. odpadkový hrob, 
16. poznávání ryb, 
17. zachraňování ryb, 
18. poznávání hub, 
19. poznávání brouků, 
20. bioodpad, 

21. návštěva v lese, 
22. poznávání ptáků, 
23. přiřazování, 
24. přesmyčky, 
25. lesní abeceda, 
26. stopy zvířat, 
27. seřazování lid. a nelids.výtvorů, 
28. poznávání květin, 
29. nahmatávání věcí, 
30. čeština.

Bavilo nás to a jsme rádi, že jsme třetí. Šíma Sláma, Anika Unge, Denda Wronková

Dne 19. května jsme měli sraz na autobusové zastávce v 7.40 hodin. Pak jsme jeli do Újezda, kde se Ekoolympiáda 
konala. Šli jsme do jídelny, ve které účastníci (mladší nebo starší) vyplňovali testy. Pak jsme šli ven a tam jsme bě-
hali po stanovištích. Bylo tam: stopy zvířat, vázání uzlů, řazení kamenů podle velikosti, ochutnávání, zvuky zvířat, 
osmisměrka, řazení listů ke stromům, řazení větviček a šišek ke stromům, čeština, skákání v pytlích, řazení písmen, 
hřbitov odpadků, bylinkářství, pouštění klacíků, poznávání brouků, lovení ryb… Bylo to tam moc fajn. I když jsme 
se neumístili, bavilo nás to opravdu MOC! Potom jsme utíkali na autobus. Každopádně jsem ráda, že jsem postoupila 
do oblastního kola.                                                          Amálka Polenská

I S Š  S O K O L N I C E

Nadnárodní spolupráce
Jak jsem již zmínila v minulých číslech Zpravodaje, Integrovaná střední škola podporuje mezinárodní mobilitu žáků 
v rámci různých přeshraničních projektů.
Před týdnem se vrátila skupina našich žáků z Kragujevce v Srbsku, kde si společně s místními žáky vyzkoušeli, jak se 
připravují na budoucí profesní život mladí Srbové. Projekt „Energie bez hranic“ pro ně připravil: práce na alarmních 
systémech, kabeláž – krimpování konektorů, Základy programování v programu Code a sestavení integrovaných 
obvodů.  
Jejich hodnocení: Praxe se mi velmi líbila, učitelé odborného výcviku byli velice příjemní. Dozvěděl jsem se mnoho 
nových a zajímavých věcí. Nejvíce se mi líbila práce na alarmních systémech. Město prvním dojmem působilo přátel-
sky. Ve městě jsou velmi příjemní a přátelští lidé. Moc se nám tady líbí a jeli bychom sem znovu a znovu.
Aktuálně pobývají žáci spolu s pedagogy v rakouském městě Bregenz na úpatí Alp u Bodamského jezera. Budou 
pracovat ve firmách, zabývajících se elektrickými instalacemi v průmyslových podnicích i v rodinných domcích.  
I těm přejeme plno pěkných zážitků ze školy i z města a jeho okolí.
Nejenom naši žáci jezdí sbírat zkušenosti do zahraničí. V měsíci květnu se ve škole vystřídali žáci z partnerské  
1. technické školy v srbském Kragujevci a z německé školy HEMS v Darmstadtu. Po dobu dvou až tří týdnů se sezna-
movali s tím, jak se připravují žáci na povolání v České republice. Zajímavé jsou pro ně kabelové technologie, kde 
se naučí opravovat poškozený elektrický kabel nebo udělat přípojku do rodinného domku. Možná trochu obtížnější 
pro ně bylo pochopit česko-anglický výklad o mikroprocesorech, ale největší nadšení sklidila robotika. Ze stavebnice 
si žáci vyrobili elektronicky ovládané robotické sumo-auto podle své fantazie, naprogramovali dálkové ovládání  
a vyzkoušeli v soubojích, do kterých se žáci pustili s opravdovým zápalem. V odborné části se zúčastnili odborných 
exkurzí na vodní elektrárny. 
Ve volném času a o víkendech poznávali krásy naší vlasti, od Moravského Krasu, Mohyly míru, pamětihodností Brna 
až po gastronomické zážitky v místních pohostinstvích. Navštívili i naše hlavní město Prahu, ale bezesporu se jim 
líbilo nejvíce, když mohli objevovat Sokolnice a také město Brno, jeho kulturu a život místních obyvatel. Kromě 

Z Á K L A D N Í  Š K O L A
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Za poznáním do jižních Čech 
(z pohledu účastnice)

Letos uspořádala paní Anička Nečasová pro sokolnické a telnické občany zájezd do jižních Čech. Naším cílem byl 
zámek Červená Lhota a Jindřichův Hradec. 

Počasí jakoby se nemohlo rozhodnout pro slunečno nebo deštivo, projeli jsme si dešťové mraky, ale než jsme opus-
tili u Pelhřimova dálnici, dalo si říci a vykouklo sluníčko, které nás provázelo po celý zbytek dne.

Kdo z vás ještě nebyl na zámku Červená Lhota, marně by hledal na kopci výstavné sídlo. Schovává se skromně mezi 
stromy na Zámeckém rybníku a svoje jméno propůjčilo i stejnojmenné obci.

Nafasovali jsme stylově červené zánovní zámecké pantofle a krátkou instruktáž, jak se v nich pohybovat. Rady byly 
dobré, protože tím, jak v průběhu historie zámku ze tří budov vznikla jedna, jsou podlahy nestejné úrovně a klouže to 
na nich. Zámek vznikl z původní tvrze na skalním ostrohu a zajímavá byla informace o tom, jak skálu upravovali pro 
budoucí osídlení. Pukavým způsobem – v zimě skálu polévali vřelou pryskyřicí, až pukla. Vtipné bylo i rozdělení na 
veřejné, společenské a soukromé prostory – nápadnými prosklenými dveřmi. Ty napověděly, že hosté dál už nesmí. 
Ale my jsme byli hosté, a přesto jsme směli dál. 

Jak říká sympatický průvodce, nebývá zvykem při prohlídkách zmiňovat se o služebnictvu, ale právě správce Anton 
Vrkoč zachránil zámek v minulém století před devastací a přeměnou na soukromé rekreační sídlo.

Ještě snad zbývá vysvětlení, proč je Červená Lhota červená. Pověst vypráví, že z okna svrhli jednu nehodnou paní  
a její krev potřísnila zdivo. Když to zjistili, nechali zeď přetřít na bílo, ale každé ráno se znovu objevily červené skvrny 
po krvi. Pravda je ovšem taková, že v období baroka byla oblíbená červená barva, proto je zámek zvenku červený,  
i když interiéry mají různé barvy salónů.

Zazvonil zvonec a prohlídky je konec. Na odpolední prohlídku zámku v Jindřichově Hradci se jedeme posilnit do 
jihočeské restaurace Vajgar. Možná to byl rybník Vajgar, který dodal k obědu jihočeské kachny?

Jindřichohradecký zámek je třetím největším v České republice. Má 320 místností a 500 klíčů. Nás přivítal prů-
vodce se svazkem klíčů daleko menším, ale zato pro nás přichystal to nejlepší ze tří prohlídkových tras. Středověký 
dřevěný hrad byl přestavěn na kamenný renesanční zámek, na kterém se vystřídaly pouze tři šlechtické rody. Ač po 
obědě, nejprve se vydáváme do hradní kuchyně. To je něco pro oko milovníka kulinářského umění! Ten kouř, co tu 
cítíme, není z 15. století, ale od loňského adventu. Kuchyně je plně funkční, dodnes v provozu při různých slavnostech. 
Kuchyně přímo v prostorách zámku prý byla poněkud nevoňavá a nebezpečná, proto vzniklo v prostoru mezi černou 
a červenou věží moderní pracoviště, sice s otevřenými ohni, ale čtyřmi komíny. 

Také tady bylo panstvo uznalé ke služebnictvu. Jeden sloužící dostával denně několik pecnů chleba, tvaroh, vejce, 
maso... zdá se vám to hodně? Však také měli velké rodiny. Jednou ročně zde pořádali hostinu pro chudé, ale ani 
tehdejší bohatí se nelišili od dnešních – chodili na hostiny také. Zato jídelníčkem bychom se mohli inspirovat. Vařily 
se převážně kaše, například krupicová kaše s medem, olejem z máku a pivem. Výživná, bez alkoholu, i milovníci 
sladkého si přišli na svoje.

Pokračujeme dál do zámku. Na rozdíl od baroka renesance měla v oblibě barvu zelenou – barvu života. Zde mů-
žeme vidět jedny z nejstarších skříní na českých zámcích, tehdy něco neobvyklého. Do 16. století se používaly na 
ukládání šatstva truhly. 

Z dalších zajímavostí zámku stojí za zmínku třeba renesanční dudlík, jeden z prvních elektrických fénů na vlasy 
značky AEG, pokoj smyslů, kde jsou vyobrazeny na nástropních malbách lidské smysly. Na obou námi navštívených 
zámcích se nacházejí stejné obrazy dětí, které malovala vlastnoručně majitelka zámků.

Na závěr prohlídky nás průvodce zavedl do Rondelu, což není kruhový objezd dnešní doby, ale zahradní altán – hu-
dební a společenský salon, jehož zajímavostí je to, že pro kapelu nebylo u tanečního parketu místo. Majitelé to vyřešili 
opravdu důmyslně. Kapela hrála ve sklepních prostorách a zvuk se nesl středovým otvorem nahoru i bez dnešního 
elektronického ozvučování.

Prohlídka zámku se trochu protáhla, tak se stalo, že po jejím skončení někteří nestihli odchod do Muzea gobelínů. 
My, kteří jsme nenašli zmíněné muzeum, jsme se vydali na procházku městem. Nakonec jsme se téměř všichni úspěšně 
sešli u zpívající fontány, na kterou původně v programu nezbyl čas, odměnou nám bylo fascinující čtyřminutové 
představení. 

Potom už nás čekala cesta domů, kterou zvládl „dvorní řidič“ pan Hrdlička bez jediného zastavení. 
Co napsat na závěr? Díky paní Aničce Nečasové jsme měli možnost vidět další perly našeho kulturního dědictví. 

Než jsme sedli my, účastníci zájezdu do autobusu, věnovala tomu Anička Nečasová nespočet hodin při plánování, 
vyjednávání a koordinaci programu, a za to jí patří velké uznání a poděkování.  Jitka Čermáková

nových odborných znalostí si odvážejí i nová přátelství s našimi žáky. Přejme jim tedy, aby svoje nasbírané odborné 
i multikulturní zkušenosti úspěšně využili ve svém profesním i soukromém životě.  Jitka Čermáková
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Noc kostelů 2015 
„Žádná tma není pro Tebe temná: jako den svítí, temnota je jako světlo.“  Ž 139, 12
V pátek 29. května 2015 proběhla v zámecké kapli v Sokolnicích již podruhé Noc kostelů. Hlavní program probíhal 
v kapli, kde bylo možno vyslechnout přednášku Jitky Fričové a Josefa Chudáčka o historii kaple a také přednášku 
o vztahu rodu Ledochowski k Sokolnicím. Dále zazněla varhanní hudba. O tyto hudební vstupy se postarala Marie 
Baláková, Miloslav Vlček, Pavla Beranová a Jana Mazalová. Rytmické zpěvy zajistila rodina Dvořákova. 

Na kůru nad sakristií se konala výstava parte a na zámeckém 
nádvoří čekal na děti dětský program (omalovánky, ozdobné 
kolíčky, quilling, puzzle, zdobení perníčků). Svatou zemi  
v obrazech představila Rita Konzalová. O neobvyklý dopro-
vodný program se postaral Mgr. Jan Rozek, který připravil 
zajímavou a vtipem prokládanou přednášku „Víno v Bibli“  
v Sallaterrenna. Zde mohli návštěvníci o vínu nejen slyšet, 
ale i víno degustovat… Víno bylo k dispozici i na nádvoří. 
Zde měl svůj stánek vinař Richard Janoušek a vinařství Perla 
vín.
Kdo zvládl, mohl vystoupat na zámeckou věž. Děti i dospělí 
mohli vyzkoušet své znalosti v připraveném kvízu. Na závěr 
bylo možno se ztišit při krátké adoraci v kapli s P. Ladisla-
vem Kozubíkem. Počasí přálo, takže se tento den vydařil. 
Tímto chceme poděkovat vedení DpS v Sokolnicích za za-
půjčení prostor, nachystání stolů i laskavého svolení mož-
nosti vstupu na věž.  
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H A S I Č I

Výsledky ligy mládeže v požárním sportu, branném závodě a TFA
Družstvo starších žáků, které reprezentuje náš hasičský sbor v Brněnské lize mládeže, má za sebou polovinu  
letošního ročníku. Druhá polovina proběhne po prázdninách na pozdzim, nyní jsou naši žáci na 6. místě z celkových 
24 družstev v požárním sportu (požární útok a štafeta 4 × 60m). V branném závodě jsou bohužel až na posledním 
14. místě.
Mládeži se nevěnujeme jen na soutěžích. Příprava probíhá i na dvou prázdninových soustředěních. Jedno je tradičně 
koncem července na 6–7 dní a druhé koncem srpna na 5–6 dní. Pokud budete chtít více informací o soustředění, 
neváhejte se na nás obrátit.
Také jsme letos měli účast v soutěži TFA v Oslavanech. Vůbec poprvé se takové soutěže účastnil Jiří Máša. Jedná se 
o soutěž v tzv. železném hasiči (pro dospělé). Při své premiéře se umístil v polovině startovního pole a se ctí. Tuto 
velmi těžkou disciplínu dokončil.
Pro představu jaké disciplíny musejí naši žáci a dospělí absolvovat, bych Vám ráda přiblížila popisem níže.

Fotografie z Noci kostelů možno shlédnout zde: [1] https://plus.google.com/photos/115190361308891955494/al-
bums/6154753774609609537?authkey=CI3447fw5szVrwE Za Sokolnický dům z.s. Jiřina Chudáčková
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Požární útok – tato hlavní disciplína je pro družsvo 7 dětí. Začíná se na základně 2 × 2 m přípravou, na kterou má 
družstvo 5 minut (poskládání nářadí). Na tuto základnu se musí vměstnat nářadí: čerpadlo PS12 (nejčastěji motor ze 
škodovky), dvě savice (délka 1,6 m), sací koš, dvě hadice B (jedna o délce 10 m), rozdělovač, čtyři hadice C (jedna 
o délce 10 m) a proudnice (nic nesmí přesahovat základnu). Toto vše musejí v časovém limitu seskládat dohromady 
jako vodní vedení, nasát vodu a trefit terče. Limit je nevýše 2 minuty. Nejlepší družstva mládeže ve stejné kategorii 
starších žáků toto svedou za 16–17 vteřin. Zkuste si někdy bez složení vedení zaběhnout 45 metrů, aniž byste pod 
časovým tlakem a pohledem publika i rozhodčích. 
Štafeta 4 × 60 m – disciplína je typickou štafetou pro 4 žáky. Dělí se na čtyři úseky a to: 1. přeběh přes kladinu,  
2. bariéra, pro chlapce 150 cm a pro dívky 80 cm, 3. přenos hasícího přístroje, 4. spojení dvou štafetových hadic, 
jejich napojení na rozdělovač a proudnici, doběh do cíle je počítán, pokud je vše řádně zapojeno.
Závod požárnické všestranosti – tento závod se skládá z více disciplín, hlídka (družstvo) má 5 členů. Trať závodu 
je volena v mírně zvlněném terénu, pro kategorii starších je její délka cca 3 km (mladší mají cca 2 km). 
1. disciplína je střelba ze vzduchovky, střílí se na tři špalíčky ze vzdálenosti 10 m;
2. disciplína jsou základy topografie;
3. disciplína je uzlování – každý člen hlídky musí zvládnout jeden z uzlů: lodní, tesařský, zkracovačka, plochá 

spojka a úvaz na proudnici;
4. disciplína je zvládnutí první pomoci – posouzení zranění a správnost ošetření;
5. disciplína je požární ochrana – členové hlídky musejí znát typy hasících přístrojů, na co je jejich použití vhodné 

a na co ne. Kolik z Vás bude vědět, jaké hasicí přístroje používáme a který z nich je na co konkrétně vhodný? 
Součástí této disciplíny jsou i hasičské značky, pro starší žáky 10 značek (mladší mají 5 značek);

6. disciplínou je překonání vodorovného lana přes „vodu“ ve výšce 2 m a v délce 4 m pro starší žáky (3 m mladší).
Závod požárnické všestranosti je součástí branného závodu. Další disciplíny, které jsou součástí tzv. braňáku, Vám 
přiblížím v dalším zpravodaji.
Soužtěž TFA (tzv. železný hasič) – tato soutěž je velmi náročná na odolnost fyzickou i psychickou, byť ji nejlepší 
soutěžící zvládnou do 2 minut. Každá jednotlivá soutěž může být vypsána jiným způsobem, například může být vý-
běh na věž apod. Ovšem mají vždy spoležnou jednu věc, naprosté vyčerpání a totální odhodlání soutěžících dokončit. 
Disciplíny, které musel zvládnout Jirka Máša jsou: 
1. Přenesení dvou kusů kanystrů, každý o váze 20 kg, na vzdálenost 20 m.  
2. Překonání bariéry o výšce 1,5 m. 
3. Přemístění pneumatiky z nákladního vozu 10× převrácením. 
4. Průlez tunelem o délce 3,6 m. 
5. Přemístění figuríny, o váze 80 kg, na vzdálenost 20 m. 
6. Hammerbox celkem 40 úderů palicí o váze 8 kg. 
7. Roztáhnutí dvou kusů hadic „B“ do vzdálenosti 15 m .
Pokud se někomu zdá, že je to snadné. Představte si, že musejí tyto úkoly splnit v plné hasičské výzbroji, nesou tedy 
cca 20 kg váhy navíc. Nehledě na teploty, které jsou ve vícevrstvém obleku při slunečném počasí téměř nesnesitelné.
Každý z Vás čtenářů, který by si chtěl vyzkoušet nějakou disciplínu nebo její část. Neváhejte se obrátit na nás hasiče, 
rádi se pobavíme u společného sranda závodu. Rádi Vám přiblížíme naše těžkosti i zábavu. Petra Hrdličková

V Č E L A Ř S K Ý  M Ě S Í Č N Í K

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 zajímavému stavu, 
kdy kvetla řepka a hned na to navázalo kvetení kaštanu a hned pokračovalo další zamedování akátu. Med nebyl vy-
zrálý, 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 zavíč-
kované a u nezavíčkovaných se vyzkouší vyklepnutím do prostoru úlu úroveň zpracování nektaru. Když dojde vy-
stříknutí, 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 třeba 
propršené dny, a nevybrat úplně všechny zásoby. Ono jak se říká „čím víc chceš, tím méně máš“. A toto platí dvoj-
násob, protože, když mají včely hlad, hledají, kde se co dá sladkého slíznout, dochází mezi včelstvy k loupežím. To 
znamená, že slabší, obvykle i možná nemocná nebo napadená včelstva roztočem, jsou navštěvována těmi silnějšími. 
A ani si neuvědomují, že si nemoc nebo roztoče s lupem donesou domů. Nacházíme se v období, kdy po odebrání 
medu je potřeba pokračovat v přeléčení kyselinou mravenčí v podobě odpařovacích desek s 85% kyselinou. Problém 
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S O K O L

Mládežnické kategorie v lesku medailí
Halasné povzbuzování „Mistři, mistři, mistři“ se neslo v neděli 31. května 2015 hustopečskou sportovní halou, 

kde hráli své poslední mistrovské utkání Jihomoravské ligy v házené naši mladší žáci (ročníky 2002/2003). Několik 
málo minut před koncem utkání bylo jasné, že titul vítěze Jihomoravské ligy v kategorii mladších žáků v sezóně 
2014/2015 bude putovat do Sokolnic, a tak si to hráči spolu s fanoušky a trenéry užili. Základ pro tento úspěch sokol-
nické házené byl položen již na podzim, kdy družstvo vyhrálo všechna svá utkání a nominovalo se tak na kvalifikaci 
Házenkářského desetiboje. V jarní části nás pak porazily o gól pouze druhé Ivančice a bodík nám sebralo družstvo  
z Nových Bránic. Po výborných výkonech v Jihomoravské lize byli všichni zvědaví, jak se nám povede v Házenkář-
ském desetiboji, kam postupují z kvalifikace ty nejlepší týmy z celé ČR. Kvalifikaci jsme odehráli 24. května 2015  
v Ivančicích a hodně jsme domácí tým překvapili, když jsme si o jediný bod vybojovali účast na Mistrovství ČR, 
kam postoupilo šest nejlepších týmů z celé ČR. Naši hráči se tak rázem ocitli ve společnosti takových týmů jako 
je Dukla Praha, Talent Plzeň, STM Olomouc, Sokol Nové Veselí a SK Velká Bystřice! Finále Desetiboje se hrálo  
5. 6.–7. 6. 2015 ve Velké Bystřici. Desetiboj se skládá z devíti disciplín a soutěže slušnosti. Postupně mezi sebou měří 
týmy síly v osobní obraně na deset minut, trhácích a klasické házené na dvacet minut. Body se sbírají také za počet 
hráčů, kteří vstřelí v těchto zápasech gól. V další fází se pak soutěží v hodu do dálky, pětiskoku na jedné noze, sprintu 
na 2krát 15 metrů, střelbě na přesnost a překážkové dráze. Výsledky z disciplín se pak sčítají do konečného pořadí. 
V konkurenci těch nejlepších týmů z celé ČR jsme skončili na šestém místě, ale i to je vzhledem k síle, možnostem 
a zázemí našich soupeřů obrovský úspěch! Myslím, že některé týmy hlavně z Čech si už budou pamatovat, kde že ty 
Sokolnice vlastně jsou… Nesmazatelně však budeme zapsáni v historii Házenkářského desetiboje jako vítěz soutěže 
„Fair play“.

Také naši nejmenší házenkáři z kategorie přípravka (ročník 2006 a mladší) a minižáci (ročníky 2005 a 2004) 
se mohou pochlubit dobrými výsledky. Na turnajích Jihomoravské ligy pravidelně obsazují medailové pozice. Již 
tradičně se účastní dobře obsazeného turnaje „Playminihandball“ ve slovenské Stupavě. Letos poprvé v historii se 
podařilo družstvu přípravky turnaj vyhrát (hrálo 18 týmů), když vyhrálo všechny své zápasy a družstvo minižáků 
skončilo z dvaceti týmů páté. Na turnaji pravidelně vyhlašují „All stars“ tým, kde jsme měli také „želízka v ohni“,  

Rozloučení s paní         Blankou Štefkovou
Tak zase z našeho středu odešla jedna dobrá a upřímná duše – paní Blanka Štefková. Kdo 
jste ji znali, určitě mi dáte za pravdu, že jsme ji nikdy neviděli zamračenou, naštvanou. Stále 
se usmívala a měla dobrou náladu. Od narození žila v Sokolnicích, ale s přibývajícím věkem  
a nemocemi dožívala u dcery. Přesto s námi jezdívala na zájezdy, doprovázena rodinou. Rozloučení 
se konalo v zámecké kapli v Sokolnicích, odkud jsme ji doprovodili k dočasnému odpočinku na 
místní hřbitov.
Za naše drahé zemřelé se při pohřbu modlívala růženec a nebylo snad jediného člověka, kterého 
by na poslední cestě nedoprovodila.
Kdybychom se my všichni, co za naše rodiče obětovala modlitby,  pomodlili aspoň  jenom jeden 
Otčenášek, byl by z toho velmi dlouhý žebřík, sahající k nebes výšinám, kde jistě její duše po 
těžkém životě spočinula.
Budiž Vám Bůh milostiv – paní Štefková a ať Vám dá lehké odpočinutí a život věčný.
Vaši vděční spoluobčané Anna Nečasová

ale máme zrovna v tom, že jsou vysoké teploty a rychlé odpařování by mělo i negativní vliv na včelstva. Ale kdy 
bude pršet, je zatím v nedohlednu.
Tak jak každá profese má své zvláštnosti a zájmy, tak i včelaře zajímají prodejní ceny a hlavně dodavatelé uvedení 
na etiketě. Zatím i přes domácky vyhlížející, dodavatel je nakonec uveden ze zemí EU a i mimo EU. Na jednu stranu 
kvalitní med vyvážíme a horší dovozem nahrazujeme. Ono je to ale u každé potraviny, trh vládne naší peněžence  
a i žaludku. A toto se musí zákonitě časem projevit na našem zdravotním stavu. Každý je strůjcem svého zdraví  
a osudu. Jenom bych chtěl, aby to nevyznělo jako včelařská agitka, ale jenom jako úvaha ke stavu obchodní strategie 
a její souvislosti. Václav Hůrka
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a to v kategorii minižáci Martina Mášu a v kategorii přípravka pak Šimona Slámu a Viktora Brabce. Nejlepším 
hráčem turnaje v kategorii přípravka pak byl vyhlášen Tomáš Koníček. Třešničkou na dortu bylo ocenění Barbory 
Machálkové jako „Sympaťáka turnaje“. Škoda jen, že se nehrálo tradiční utkání trenérů. Organizátoři měli patrně 
strach o zdraví některých přihlášených…

Výsledky v těchto kategoriích jsou jistě povzbuzením do další práce s mládeží, ale daleko důležitější je, že se po-
dařilo vytvořit partu dětí a dospělých, kteří se místo sedění u počítače či televize těší na trénink nebo na nějaký ten 
víkendový turnaj a kteří mají sportování jako svoji pravidelnou činnost, ze které mají radost. A protože pohybu není 
nikdy dost rádi uvítáme všechny zájemce a příznivce házené v sobotu 27. června 2015 na házenkářském hřišti, kde  
v rámci „Super dětského dne“ budou v 16 hodin slavnostně odměněni mladší žáci za první místo v Jihomoravské 
lize a pak si každý bude moci vyzkoušet 
„Házenkářský pětiboj“ a taky si s klukama  
z přípravky zatrénovat. Třeba najdeme 
nové borce, kteří s námi pojedou už na sou-
středění do Luhačovic, které plánujeme na 
začátek září. Aktuální informace najdete  
na www.hazenaminisokolnice.banda.cz.

Jen těžko se mi podaří vyjmenovat 
všechny, kterým patří dík za to, že věnují 
svůj volný čas práci s naším házenkář-
ským potěrem.(Určitě bych na někoho 
zapomněl.) Tak jako na hřišti i mimo něj 
stojí za úspěchem tým, který táhne za je-
den provaz. Díky moc všem, kteří k vy-
tvoření takovému týmu přispěli.

Za TJ Sokol Sokolnice Libor Koníček

S VA Z  RY B Á Ř Ů

Dětské rybářské dopoledne na rybníku v Na návsi
V sobotu 30. května 2015 proběhlo na našem rybníku tradiční 
Dětské rybářské dopoledne. Počasí vyšlo náramně a děcka si 
i docela zachytala – ulovilo se celkem 43 ryb, z toho 18 kaprů. 
Pro každého účastníka lovu byl připraven balíček s občerstve-
ním, na ostrůvku další dobroty a jako zlatý hřeb báječné do-
mácí bramborové placky, které připravili naši zkušení rybáři, 
tentokrát v roli mistrů kuchařů. Největší kapr měl rovných  
70 centimetrů a chytila ho Katka Kovaříková.

Na stupních vítězů stanuli mladí rybáři v tomto pořadí:
1. místo: Vendulka Ráčková – 269 bodů
2. místo: Peťan Kučera – 228 bodů
3. místo: Katka Kroupová – 148 bodů

Všichni vítězové si odnesli hodnotné rybářské ceny a věříme, 
že alespoň v některých zůstal zaťatý drápek rybářské vášně  
a setkáme se spolu i další roky. 
 Laďa Žilka, Svaz rybářů Sokolnice

Od pátku 24.7. do soboty 25. 7. 2015 v čase od 20.00 do 08.00 hodin pořádá Svaz rybářů Sokolnice tradiční 

 

Zveme vás na pohodové chytání s posezením a pokecem s přáteli v nádherném prostředí našeho rybníka 
a ostrůvku. Občerstvení zajištěno Srdečně zve Svaz rybářů Sokolnice

Mladší žáci na finále Házenkářského desetiboje ve Velké Bystřici
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24. ročník SAŇAŘ CUP
SOKOLNICE | Futsal aréna u rybníka | 3.–6. července 2015

Doprovodný program 
Vodní šlapadla, skákací hrad, jízda kočárem, pečená 

selata a jiné speciality. Součástí sobotního večera bude 
vylosování bohaté tomboly.

www.sanarcup.cz

Cena: na místě 290 Kč | v předprodeji 230 Kč | Předprodej: Trafi ka Jany Hradílkové, 
Restaurace U Husara, Restaurace a Pizzerie Na Sokolovně nebo na čísle +420 602 710 719

Tradiční letní diskotéková noc

DJ Boris!

PÁTEK 3. 7. od 20.00

mediální partneři

20.00–21.30 22.00–23.30

24.00–3.00

Moderuje Ondra Fric

AWAKE BUTY
FLASH

SOBOTA 4. 7. od 20.00
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Rod Ledóchowski – hrdinové polského národa a jejich vztah k Sokolnicím
Přednáška s tímto názvem zazněla na letošní Noci kostelů v sokolnickém zámku. Je to téma, na které upozornil již  
v roce 2013 Dr. Šmíd z Doubravníku, který v Sokolnicích přednášel o Mitrovských, majitelích zdejšího zámku. Proto 
mně dovolte, abych vás alespoň ve stručnosti seznámil s tímto zajímavým příběhem.
Rodina Ledóchowských náleží ke starobylým polským šlechtickým rodům, jejichž členové zastávali v různých ob-
dobích rozličné státní, vojenské a církevní úřady. Společnou charakteristikou členů rodu je výrazné vlastenectví, pro 
které neváhali snášet vyhnanství, obětovat svůj majetek i svobodu. Sledujme jejich osudy na příběhu rodiny Anto-
niho Ledóchowského a jeho ženy Josefiny roz. Salis-Zizers.
Antoni se narodil do rodiny Ignacy Ledóchowského polského generála, který prošel napoleonskými válkami  
1. poloviny 19. století a za účast v povstání proti ruským okupantům v roce 1831 přišel o svůj majetek. Musel odejít 
do vyhnanství do Rakouskem zabrané části Polska nazývané Halič. Proto byl syn zchudlého šlechtice předurčen  
k vojenské službě v rakouské armádě a k službě u císařského dvora ve Vídni. Zde se kapitán husarů, v té době již 
vdovec a otec tří synů, seznámil se svou druhou ženou Josefinou.
Josefina byla osmá dcera rakouského polního maršálka Rudolfa, hraběte Salise, pocházejícího ze švýcarského měs-
tečka  Zizers. Její nejmladší sestra Julie Salis-Zizers se provdala za hraběte Vladimíra Mitrovského. V té době zá-
možného vlastníka rožíneckého a pernštejnského panství a správce panství sokolnického, po své zesnulé první ženě 
Antonii roz. Dietrichsteinové. Díky tomu mohli nastávající manželé Ledóchowští využít ke své svatbě reprezenta-
tivní prostory sokolnického zámku (nově přestavěného v letech 1850–1853).   Sňatek se uskutečnil 17. června 1862 
v zámecké kapli. Jeho význam, nejen pro Sokolnice, tkví v tom, že právě z tohoto sňatku vzešli opravdoví světci  
a hrdinové polského národa.
Rodina žila po svatbě v Loosdorfu v dolním Rakousku, kde se manželům narodilo všech sedm dětí. I přes finanční 
potíže dokázali rodiče předat svým dětem dobrou rodinnou výchovu a zajistit kvalitní vzdělání. V roce 1883 se rodina 
stěhuje do Polska, kde se usadila na statku ve vsi Lipnice Murowana. Zde v roce 1885 podlehne otec rodiny Antoni 
Ledóchowski epidemii neštovic. Po jeho smrti pomáhá švagrové Josefině s výchovou dětí otcův starší bratr hnězden-
ský arcibiskup Mieczysław Ledóchowski (pozdější kardinál). Josefina Ledóchowská umírá v Lipnici v roce 1909.
DĚTI:
● Marie Teresa Ledóchowska (* 1863, † 1922 Řím)
Přežila výše zmíněnou nákazu neštovic, z níž si odnesla postižení tváře, které jí znemožnilo sňatek. Odešla jako 
dvorní dáma k vévodskému dvoru Bourbon-Parma v Salcburku. Zde se setkala s františkánskými misionářkami pů-
sobícími v Africe. 
V roce 1889 opustila vévodský dvůr a začala se naplno věnovat misiím a boji proti otroctví. Věnovala se publikační 
a přednáškové činnosti. Založila vlastní tiskárnu. Vydávala časopis Echo Afriky a pro děti brožurky s názvem Čer-
noušek, v té době dobře známý i u nás. V roce 1894 položila v Salcburku základy Kongregace sester misionářek sv. 
Petra Klavera. Zemřela v pověsti svatosti v Římě. Roku 1975 byla papežem Pavlem VI. prohlášena za blahoslavenou. 
● Julia Ledóchowska řeholním jménem sestra Voršila (* 1865, † 29. 5. 1939)
V roce 1886 vstoupila do kláštera voršilek v Krakově. Byla vyslána do Petrohradu, kde v roce 1907 založila pro tamní 
polskou komunitu klášter s penzionátem pro polské studentky. V témže roce založila také klášter ve finské Sotvale 
(v té době součást carského Ruska). Postavení sester v carském Rusku nebylo nijak snadné. Byly pod neustálým 
policejním dozorem, vystaveny mnohdy nevybíravému napadání v ruském tisku. Po vypuknutí světové války musela 
sestra Voršila jako rakouská státní příslušnice opustit Petrohrad a odejít do exilu. Azyl nalezla v neutrálním Švédsku. 
V letech 1915–1918 pracovala ve Výboru na podporu obětí války (členem byl i známý polský spisovatel Henryk Si-
enkiewicz), jehož prostřednictvím zorganizovala velkou charitativní akci pro trpící obyvatele Evropy, zejména pro 
rodné Poláky. Dynamická řeholní sestra se vbrzku stala známou i v protestantském Dánsku, kde založila roku 1918 
penzionát a domácí hospodářskou školu pro polské dívky.
Po skončení války se sestra Voršila vrátila do mateřského kláštera v Krakově. Posléze založila druhou větev řádu 
Kongregaci voršilek od Srdce Ježíšova ve smrtelném zápasu tzv. šedé voršilky. Roku 1923 dostala kongregace  
z Říma schválení. (Sestře pomáhal bratr Vladimír, který se stal hlavním představeným jezuitů.) Zaměřovaly se na vý-
chovu a vzdělávání dětí a službu nejchudším a utlačovaným. Roku 1983 byla papežem Janem Pavlem II. blahořečena 
během jeho první návštěvy Polska a v roce 2003 ji tentýž papež prohlásil za svatou.
● Wlodzimierz Ledóchowski SJ (* 1866, † 1942)
Vystudoval práva na Jagellonské univerzitě v Krakově. Poté vstoupil do semináře a studoval na Gregoriánské univer-
zitě v Římě. Zde v roce 1889 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova a v roce 1894 byl vysvěcen na kněze. Posléze působil 
jako řádový představený v Krakově, později jako provinciál ve Francii a Německu.
V roce 1915 byl zvolen generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova. Po uzavření konkordátu mezi Italským 
státem a Vatikánem (1929) se podílel na budování Gregoriánské univerzity, kde založil Orientální ústav, Kolegium 
Russicum, Biblický institut. Zemřel v pověsti svatosti v Římě a nyní probíhá proces jeho blahořečení
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Periodický tisk územního samosprávného celku 
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice, 
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Nemá žádné regionální mutace.

Náklad 870 výtisků. 
Určeno k bezplatné distribuci.

Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.
Evidenční číslo tisku přidělené 
MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání 26. 6. 2015. 
Příspěvky můžete odevzdávat 
na Obecním úřadě Sokolnice 
nebo posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnic. zpravodaje č. 8–9 je 11. 9. 2015.

Kontakt inzerce: 
Ivanka Hamanová, e-mail: hamanova@sokolnice.cz
Elektronická verze Sokolnického zpravodaje, 
termíny uzávěrek a vydání jsou umístěny 
na webových stránkách www.sokolnice.cz

Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. 
Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány.
Komise neodpovídá za obsah inzerce.

Grafická příprava, sazba a tisk:
Střední škola grafická Brno
Šmahova 110, Brno-Slatina, telefon: 548 211 313

12. září 2015
Odjezd autobusu:
15.00 hodin Sokolnice u kapličky
15.10 hodin Telnice na autobusové zastávce
15.20 hodin Kobylnice u pomníku
Cena:  100 Kč  dospělí
 50 Kč  děti

Tradiční sokolnická pouť

v Tuřanech
se uskuteční v neděli 16. srpna  2015
Mše začíná v 10.00 hodin
Sraz pěších poutníků je v 8.00 hodin 
na Staré hasičce v Sokolnicích

 ► Hledám ke koupi domek se zahradou  
v Sokolnicích nebo v okolí do 10 km.  
Telefon: 792 284 071

 ► Koupím byt v OV nebo může být  
i družstevní v Sokolnicích.  
Telefon: 722 063 341

inzerce

● Ignacy Ledóchowski (* 1871, † 1945)
Nejmladší syn pokračoval ve šlépějích svého otce. Vystudoval vojenskou akademii a sloužil jako důstojník dělostře-
lectva v rakouské armádě. V roce 1902 se oženil s polskou šlechtičnu Paulinou Łubieńskou. Během první světové 
války bojoval na ruské a italské frontě, kde velel dělostřeleckým jednotkám.
V roce 1918 vstoupil do polské armády a účastnil se války s ruskými bolševiky za nezávislost Polska. Byl dekoro-
ván Stříbrným křížem a třikrát Křížem za chrabrost. V roce 1920 byl jmenován brigádním generálem. V roce 1926 
se odmítl účastnit převratu maršála Pilsudského. Byl nuceně penzionován a s rodinou se přestěhoval na manželčin 
statek nedaleko Lvova.
Po napadení Polska v září 1939 německými a sovětskými vojsky uprchl před bolševiky do části okupované Němci 
na rodinný statek v Lipnici Murowané. Jako mnozí další Poláci doufal, že Německo bude, na rozdíl od Sovětského 
svazu, dodržovat alespoň základní pravidla i v období války. Zapojil se do podzemní armády (Armia Krajowa – AK) 
jako poradce pro vojenský a taktický výcvik.
V červenci 1944 byl zatčen po té, co se do rukou gestapa dostala fotografie ze slavnostního slibu důstojníků podzemní 
armády. Přestože byl před zatčením varován, odmítl opustit svoji ženu. V té době mu bylo 73 let. Výslech na krakov-
ském gestapu byl na svoji dobu korektní. Zejména proto, že za něj intervenovali jeho rakouští bratranci a nejspíše 
také jeho váleční kolegové. Jako bývalému rakouskému důstojníkovi mu byl dán slib, pokud čestně prohlásí, že není 
ve spojení s AK, bude propuštěn. Důstojnická čest a vrozená poctivost mu nedovalila lhát a otevřeně se přiznal, že 
je důstojníkem AK. V srpnu 1944 byl převezen do tábora Gross Rosen, kde pracoval ve tkalcovně. Zde přežil díky 
pomoci mladších vězňů, kteří mu pomáhali plnit pracovní dávky. Na přelomu ledna a února 1945 byl tábor evakuo-
ván před blížící se Rudou armádou do tábora Dora-Mittelbau. Při převozu onemocněl zápalem plic. Podle svědectví 
vězně otce Lipiňského, který s ním trávil poslední chvíle života, se polskému spoluvězni podařilo získat léky, které 
však generál odmítl s tím, že je mají dát mladším.   
ZDROJE: Archiv autora. Kniha oddaných signatura 1899/31, str. 21, MZA Brno. Německé, anglické a polské internetové zdroje

Ing. Josef Chudáček
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CITYREVOLUCE
velka televizni

‘ ‘

PŘES PRÁZDNINY ZDARMA!

VÍCE INFORMACÍ NA NAŠICH REVOLUČNÍCH
STRÁNKÁCH WWW.VIVO.CZ

V NAŠEM NOVÉM BALÍČKU MENŠÍ S 50 MBIT INTERNETEM,
40 KANÁLY KABELOVÉ TELEVIZE,

SIM SE 100 VOLNÝMI MINUTAMI DO VŠECH SÍTÍ MĚSÍČNĚ, 
A 200 VOLNÝMI MINUTAMI PEVNÉ LINKY JEN ZA 859 Kč 550,-

PROVOZUJE VIVO CONNECTION SPOL. S R.O., PODMÍNKY A VÍCE INFORMACÍ NA WWW.VIVO.CZ, TEL.: 515 537 537

OBJEDNEJTE SI DO KONCE ČERVNA NAŠE REVOLUČNÍ BALÍČKY
A PLATIT BUDETE AŽ OD 10. ZÁŘÍ

NEBOJTE SE ZAČÍT REVOLUCI I U VÁS DOMA!
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