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Vydává zastupitelstvo obce Sokolnice – zdarma

Tříkrálový benefiční koncert
Čas vánoční už je sice daleko za 
námi, ale v návštěvnících premiéro-
vého tříkrálového koncertu komorní 
hudby v sokolnické zámecké kapli 
stále ještě rezonují překrásné melo-
die barokních mistrů. Johann Sebas-
tian Bach, Antonio Vivaldi, Francois 
Dupont, Johann Pachelbel, Giovanni 
Gabrieli, Tomaso Albinoni. Díla 
těchto autorů se v nedělní podvečer  
10. ledna 2016 rozezněla nejen jako 
symbol vyvrcholení Vánoc, ale záro-

veň jako poslové pozitivní energie 
klasické hudby. Vždyť ta, jak známo, 
přináší člověku úlevu od stresu, ne-
spavosti a mnoha dalších fyzických  
i duševních neduhů. Naopak zlep-
šuje schopnost soustředění, povzbu-
zuje kreativitu a činorodost, posiluje 
paměť a pozitivně ovlivňuje imunitní 
systém. Proč si tedy nedopřát očišťu-
jící a blahodárnou dávku harmonie?

Interpretem skladeb byla Musica 
Camilla z Kroměříže, složená jak ze 

studentů hudby, nadšených amatérů, 
tak i profesionálních muzikantů. Pev-
ným základem je rodina Miroslavy  
a Pavla Kordíkových, jejichž zastou-
pení v orchestru je úctyhodné – 
7 z 11.

Obdiv a úctu si zaslouží nejen zmí-
nění skladatelé a hudebníci. Zaslouží 
si ji také návštěvníci koncertu. Mezi 
domácími byli rovněž i přespolní z Tel-
nice, Žatčan, Křenovic a dalších okol-
ních obcí. Benefiční rámec akce na-
bídl všem podílet se díky finančnímu 
daru na renovaci dřevěného barok-
ního kůru kaple, která proběhne v le-
tošním roce. Stejně jako návštěvnost 
samotná, překvapila organizátory  
i štědrost přítomných, kteří celkem 
darovali jako dobrovolné vstupné 
částku v hodnotě 8.000 Kč.

Videozáznam pořízený panem Žil-
kou naleznete na youtube: https://
www.youtube.com/watch?v=ZuBw 
Q8p6Yew. 

Účastníkům koncertu a dárcům za 
všechny pořadatele děkují
Josef Chudáček a Richard Janoušek
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Na Květnou neděli 
20. března 2016 
jste srdečně zváni na výjezdní 

Sraz u kapličky na návsi 
ve 14 hodin. 

Začátek v Jiříkovicích 
ve 14.30 hodin.

Za Sokolnický dům
Eva Stehlíková
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva
●  E.ON-návrh smlouvy o přeložce sítě NN-Podešvova  
a Topolka. Obec požádala všechny relevantní správce sítí 
na ulici Podešvova a Topolka o vyjádření k záměru úprav 
stávajících a výstavby nových zpevněných ploch. Firma 
E.ON podmiňuje svůj souhlas s realizací přeložením jejich 
sítí. Předložila návrh smlouvy, ve kterém se zavazuje sítě 
přeložit do 18 měsíců s tím, že obec uhradí náklady na 
tyto práce ve výši 502.452 Kč. 
Místostarosta informoval radu, že sítě jsou ve vlastnic-
tví společnosti E.ON a jakékoliv změny či úpravy distri-
buční soustavy jsou možné pouze prostřednictvím této 
společnosti.
Na základě tohoto sdělení RO schválila text a uzavření 
smlouvy se společností E.ON na přeložku části distribuční 
sítě NN na ulici Podešvova a Topolka. 
●  Rozpočet obce na rok 2016 – zůstatky na účtech  
k 31.  prosinci 2015. V rámci přípravy rozpočtu na rok 
2016 se předpokládalo, že na účtech obce Sokolnice   
k 31. prosinci 2015 zůstane částka 8.284.500 Kč. 
Tato částka byla zakomponována do příjmové části roz-
počtu jako „Financování“. Skutečný zůstatek na účtech  
k 31. prosinci 2015 činil Kč 8.952.289,41. Vyšší zůsta-
tek o 667.800 korun je způsoben vyššími příjmy z daní 
zejména v měsíci prosinci o 535.000 Kč.
●  MAS Slavkovské bojiště. Manažerka MAS zaslala in-
formaci o možnosti získat dotace na naše projekty přes 
MAS Slavkovské bojiště. MAS nyní finalizuje svoji strate-
gii. Po schválení jednotlivých operačních programů se bě-
hem podzimu ustálily i podmínky pro podávání strategií 
jednotlivých MAS. Předpokládaný termín podání strate-
gii na MMR je 31. ledna 2016. Do pololetí příštího roku 
by mělo být zřejmé, zda byla naše strategie podpořena. 
První výzva do území MAS se předpokládá na začátku 
roku 2017.
Obec současně obdržela seznam konkrétních typů pro-
jektů, které mohou obce přes MAS Slavkovské bojiště re-
alizovat z operačního programu Zaměstnanost, Integro-
vaného regionálního operačního programu a Programu 
rozvoje venkova. 
Podmínky nastavení strategie MAS jsou velmi přísné, pře-
devším co se týče plnění indikátorů, proto je potřeba znát 
naše projektové záměry co nejdříve.
Projednání tohoto bodu se zúčastnila jako host  
Ing. Dana Adamcová, koordinátor MAS Slavkovské bo-
jiště a Mgr. Hana Tomanová, manažer MAS Slavkovské 
bojiště. Návrh programu rozvoje obce byl podrobně pro-
jednán a zástupci MAS slíbili cca do týdne zaslat čistopis.
RO vzala na vědomí návrh Programu rozvoje obce Sokol-
nice na období 2016–2021 a dále uložila starostovi zve-
řejnit Program rozvoje obce Sokolnice na období 2016– 
–2021 neprodleně poté, co jej obdrží, aby se k němu 
mohli občané do 13. února 2016 vyjádřit, posléze bude 
tento Program rozvoje obce Sokolnice projednán na břez-
novém zasedání zastupitelstva.
●  Veřejně prospěšné práce v roce 2016. Obec Sokol-
nice má v současnosti smlouvu s úřadem práce na čtyři 

pracovní místa do 29. února 2016. Tři místa jsou obsa-
zena a na čtvrté chodí uchazeči, které posílá úřad práce. 
V tomto období není moc práce, víceméně jen úklid 
sněhu a nějaké drobnosti. Rada proto schválila, že čtvrté 
místo se v současnosti nebude obsazovat. 
Rada schválila podání žádosti na úřad práce o uzavření 
smlouvy na vytvoření tří pracovních míst od 1. března 
2016. Rada také schválila, že starosta má právo přijmout 
brigádníky v potřebném počtu v případě dlouhodobého 
sněžení, námrazy či jiné kalamitní situace. 
●  Cenová  nabídka  na  bezpečnostní  audit. Obec má  
k dispozici aktualizovanou dokumentaci na stavbu 
nazvanou Dopravní úpravy v centru obce, včetně po-
ložkových rozpočtů. Celkový rozpočet stavby činí  
8.041.000 Kč, včetně DPH. 
Centrum dopravního výzkumu nabídlo obci zpracování 
bezpečnostního auditu, který by mohl být rozdělen do 
dvou částí. V části A by byl zpracován Audit bezpečnosti 
pozemních komunikací stavby „Dopravní úpravy v centru 
obce“. Cílem auditu je, aby dopravní stavba byla co nej-
více bezpečná pro všechny účastníky silničního provozu. 
Mohly by být identifikovány potenciální bezpečnostní pro-
blémy dříve, než se stanou skutečností (tzn. nehodami). 
V části B by byla poskytnuta konzultace a zpracována žá-
dost za součinnosti objednatele o poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu SFDI. Zpracovatel avšak nemůže garantovat 
schválení žádosti o příspěvek ze SFDI.
Nabízená cena za část A činí 40.112 Kč, za část B činí 
55.539 Kč. Celkem 95.651 korun. Ceny jsou již včetně 
DPH. Z hrubých propočtů vyplývá, že obec by mohla získat 
jako dotaci částku přesahující cca 100.000 Kč. Rada je 
proto přesvědčena, že v takovémto případě je pro naše ob-
čany výhodnější realizovat akci co nejdříve (i bez dotace).
●  Parkování  obecní  techniky  a  zázemí  obce.  Obec  
v současnosti parkuje multikáru v areálu ATOL (na zá-
kladě nájemní smlouvy má parkování zajištěno ještě tři 
čtvrtě roku), křovinořezy a sekačky jsou ve sklepě budovy 
OÚ, zbytek na zdravotním středisku a traktůrek na dvoře 
u pana Baláka.
Bylo by třeba pořídit nějaký objekt, kde by tyto věci mohly 
být bezpečně uschovány a současně by zde byl i prostor 
na uložení různých zbytků materiálu (např. dlažba). Již  
v minulosti jsme takové místo hledali, ale bezvýsledně. 
Nyní se naskytla příležitost k pronájmu části pozemku 
p.č. 1367 v bývalém areálu firmy EIKA Šafránek na ulici 
Brněnská. Nový majitel areálu– firma ZUINVEST s.r.o., 
nám nabízí dlouhodobý pronájem pozemku v zadní části 
o výměře cca 500 m2. Rada se zabývala otázkou, zda vo-
lit cestu pronájmu, nebo stavbu nějakého vlastního ob-
jektu někde jinde. 
RO schválila záměr pronájmu části areálu firmy ZUINVEST 
s.r.o. o výměře cca 500 m2 a uložila starostovi zahájit jed-
nání o podmínkách tohoto nájmu.
●  Nabídka sečení trávy a úklid sněhu – Gottvald. Pan 
Gottvald seče v naší obci trávu již několik let. Na vyžádání 
zaslal cenovou nabídku na sečení v roce 2016 – je stejná 
jako loni, tj. 1 Kč/m2 + DPH.
Současně sdělil, že po zkušenosti s prvním úklidem 
sněhu se rozhodl snížit cenu z původních 4.304 Kč na 
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3.900 Kč za první projetí a 1.900 Kč za každé další (my-
šleno při kalamitě, pokud by se mělo jezdit dokola bez 
přerušení prací).
RO schválila objednat u pana Gottvalda sečení trávy ve 
stejném rozsahu jako v roce 2015 a akceptovala navr-
žené snížení ceny za úklid sněhu v roce 2016. 
●  ČEPS – okleštění stromoví. ČEPS zaslal upozornění 
na povinnosti vyplývající ze zákona – udržování dřevin  
v ochranných pásmech vzdušného vedení VN a VVN  
a současně předložil návrh dohody, že prostřednictvím 
smluvní organizace zajistí splnění těchto podmínek. 
Protože dohoda se týká pouze vedení V 497, úsek mezi 
stožáry č: 4–5, je pravděpodobné, že obci budou předlo-
ženy další dohody na jiné úseky. Rada se proto rozhodla 
schválit uzavření i dalších smluv s obdobným textem na 
další vedení a pověřila starostu podpisem těchto dohod. 
●  Rozpočtové  opatření  číslo  01/2016.  RO schválila 
uzavření smlouvy s E.ON na přeložení kabelového vedení 
v ulicích Podešvova a Topolka. Náklady na tyto práce však 
nejsou v rozpočtu obce a proto je nutné (před podpisem 
smlouvy) přesunout v rozpočtu potřebné finance tak, aby 
výdaje byly kryty. 
RO tak schválila předložené RO 01/2016.
●  Stavba  Jihomoravského  kraje  2015.  Svaz podni-
katelů ve stavebnictví v JM kraji vyhlásil 14. ročník sou-
těže „Stavba Jihomoravského kraje 2015“. Posláním 
soutěže je prezentace a propagace kvalitních výstavbo-
vých projektů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlep-
ších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné 
veřejnosti. Rada schválila přihlášku do této soutěže  
v kategorii 5.: rekonstrukce staveb a objektů. Jedná se  
o rekonstrukci S pasáže.  Podmínkou přihlášení je úhrada 
poplatku ve výši 8.000 Kč + DPH. Rada odsouhlasila, aby 
se na úhradě poplatku podílela obec, zhotovitel, stavební 
dozor a projektant. 
RO schvaluje, aby se na úhradě poplatku podílela obec 
částkou 2.000 Kč, zbytek uhradí zhotovitel stavby, sta-
vební dozor a projektant. 
●  Zrušení účtů u Komerční banky a.s. Účetní obce na-
vrhla zrušit tři účty u KB a.s. De facto se jedná o jeden 
bankovní účet a dva podúčty. Obec tak již nebude využí-
vat služeb KB a.s.
●  Koordinace  územně  plánovací  činnosti.  V Jiho-
moravském kraji byla ustavena Společná pracovní 
skupina pro koordinaci územně plánovací činnosti Sta-
tutárního města Brna a Jihomoravského kraje. První 
jednání této skupiny proběhlo dne 4. listopadu 2015  
v budově Jihomoravského kraje. JMK zaslal všem obcím 
záznam z tohoto jednání, prezentace přednesené na jed-
nání s žádostí o podněty k územní studii.
RO vzala na vědomí informace o činnosti Společné pra-
covní skupiny pro koordinaci územně plánovací činnosti 
Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje. Vyzvala 
všechny členy zastupitelstva, aby do 26. ledna 2016 za-
sílali na e-mail: starosta@sokolnice.cz svoje náměty, po-
žadavky a problémy, které považují ve vztahu k „Územní 
studii nadřazené dálniční a silniční sítě ve vztahu k jádro-
vému území metropolitní rozvojové oblasti OB3 Brno“ za 
nezbytné řešit. 

●  Údržba zeleně v roce 2016. Obec obdržela požado-
vané cenové nabídky na údržbu zeleně v obci Sokolnice 
v roce 2016.
Rada schválila objednat u pana Jiřího Vrbase, Blažovice:

 – Sestříhání živého plotu na hřbitově.
 – Prohlídka dřevin v trati Výhon, odborný prořez dřevin 

a keřů.  
 – Prohlídka dřevin na ulici Mrtvá, odborný prořez dře-

vin a keřů.  
 – Prohlídka dřevin v obou parcích Nad Vrbím, odborný 

prořez dřevin a keřů.  
 – Prohlídka mladých stromů kolem Sběrného střediska 

odpadů Sokolnice, odborný prořez.  
 – Prohlídka mladých stromů před budovou  OÚ Sokol-

nice, odborný prořez.  
 – Prohlídka mladých lip na ulici Masarykova, odborný 

prořez.  
 – Prohlídka starých lip na ulici Masarykova, odborný 

prořez.  
 – Rada schválila objednat u paní Zuzany Rouzkové, 

Brno: 
 – Prohlídka dřevin před S pasáží, odborný prořez dřevin 

a keřů.  
 – Prohlídka dřevin na dětském hřišti vedle školky, od-

borný prořez.  
 – Prohlídka nově vysazených dřevin mezi dětským hři-

štěm u starého zdravotního střediska a silnicí, od-
borný prořez keřů.  

 – Dosadba dřevin na ulici Kobylnická po J. Dvořákovi.
Rada schválila objednat u pana Petra Gottvalda, Vyškov: 

 – Prohlídku dřevin vysazených před léty naší KŽP a je-
jich odborný prořez.  

 – Zapěstování celkem cca 100 ks náletů. 
Prohlídku dřevin vysazených u rybníka a kolem „Zajíč-
kovy studny“ v roce 2015, odborný prořez – je součástí 
smlouvy o dílo s firmou OK Garden.  
Prohlídka dřevin vysazených na ulici Kobylnická a čás-
tečně i Kaštanová v roce 2015, odborný prořez – je sou-
částí smlouvy o dílo s firmou Zábojník. 
●  Žádost o pronájem místnosti v S pasáži. Paní Petra 
Trojánková požádala o pronájem části budovy nákup-
ního střediska v obci Sokolnice na ulici Komenského 
č.p. 10, nacházející se na pozemku p.č. 84 v k.ú. Sokol-
nice. Pronajímaný prostor je ve vlastnictví obce Sokol-
nice. Konkrétně se jedná o pronájem 40,05 m2 za úče-
lem poskytování kadeřnických služeb. Záměr pronájmu 
byl zveřejněn zákonným způsobem od 29. ledna 2015 
do 11. června 2015. RO tento záměr schválila a uložila 
starostovi do 12. února 2016 vypracovat návrh nájemní 
smlouvy a předložit jej radě obce dne 18. února 2016  
k projednání.
●  Rodinné  centrum  –  žádost  o  zapůjčení  nábytku. 
Obec obdržela od RC žádost o zapůjčení nábytku –  
16 ks židlí, 5 stoliček, 6 stolů, 5 skříněk a 2 policové díly. 
RO rozhodla této žádosti vyhovět
●  Hytych – žádost o pronájem vitríny. Obec obdržela 
žádost o pronájem boční vitríny autobusové čekárny před 
nákupním střediskem na umístění reklamy místní lékárny 
s navrhovanou cenou 500 Kč/ročně.
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RO schválila pronájem boční vitríny autobusové če-
kárny před nákupním střediskem společnosti LÉKÁRNY  
HYTYCH s.r.o. na umístění reklamy místní lékárny ovšem 
za cenu 1.500 Kč/rok s nájemní smlouvou na dobu neur-
čitou a výpovědní lhůtou tři měsíce pro obě strany. 
●  Jablotron – střežení S pasáže. Obec obdržela ceno-
vou nabídku na střežení prostor v S pasáži. RO schválila 
objednat střežení objektu S pasáže ve variantě „Celková 
ochrana“ do konce roku 2016 s tím, že ve druhé polovině 
roku bude střežení vyhodnoceno (zejména počty výjezdů) 
a bude rozhodnuto o optimální variantě pro další léta.
●  Petice  –  Šrot  Gebeshuber. Obec obdržela sdělení, 
že byla odeslána petice na Krajský úřad JmK ve věci 
provozních hodin místního kovošrotu. Petici podepsalo  
86 občanů Sokolnic a její kopie byla obci předána spolu 
se žádostí o podporu vedení obce v této záležitosti. Obec 
považuje provoz firmy Šrot Gebeshuber za skutečně pro-
blematický a proto podporuje rozumné omezení provozní 
doby v tomto areálu. Včetně požadavku, aby příslušné 
orgány státní správy prováděly kontrolu dodržování pod-
mínek, za kterých byl provoz areálu povolen a způsobu, 
jak je dodržována technologická kázeň při nakládání  
s odpadem. 
●  Žádost o povolení sídla firmy na adrese OÚ. Na obec 
se obrátil občan s žádostí o souhlas, aby mohl mít na 
adrese Obecního úřadu Sokolnice sídlo své firmy. Protože 
obec nemá s takovýmto požadavkem žádné zkušenosti, 
byl osloven právník o stanovisko (zda je to vůbec možné  
a jaká z toho případně pro obec vyplývají práva, povin-
nosti či nepříjemnosti). Právník k této žádosti sdělil: 
Sídlo jakéhokoli podnikatele by vždy mělo odpovídat sku-
tečnosti, tzn. mělo by být umístěno v místě, kde žadatel 
opravdu sídlí. Je třeba říci, že ne všechny činnosti musí 
mít faktické sídlo (kanceláře), nicméně každý podnikatel 
někde fakticky funguje, tzn. má účetnictví, vede adminis-
trativu atp. Není tedy úkolem žádné obce, aby třetím oso-
bám umožňovala zřizovat (a navíc bezplatně) formální 
sídla na své adrese, resp. v nemovitostech jí vlastně-
ných, když tam podnikatel fakticky nikdy sídlit nebude. 
Obdobné dotazy pak v praxi vyvěrají z toho, že buď
a) podnikatel někde fakticky sídlí a nechce faktickou ad-
resu uvést státním orgánům, nebo
b) sice nemá kde si faktické sídlo zřídit, ale také nemá 
dostatečný kapitál, aby si sídlo zřídil v komerčních prosto-
rách (které jsou k tomu primárně určeny).
Žadatele s obdobným  požadavkem lze v obdobných pří-
padech odkázat na komerční poskytovatele, kterých je  
v poslední době zdá se poměrně hodně. Zadáním hesla 
„pronájem sídla společnosti“ ve webovém prohlížeči, 
tento vygeneruje opravdu široký výběr poskytovatelů této 
služby, včetně kontaktů na ně.
Pokud jde vůbec o možnost sídlo třetí osobě poskytnout, 
tak to vyplývá z povahy vlastnictví nemovité věci. Obec 
rozhodne o souhlasu se sídlem v nemovité věci stejně 
tak, jako by rozhodovala o zřízení např. nájemní smlouvy. 
Zřízení sídla obcí by bylo vhodné udělovat výjimečně, ni-
koliv však podnikatelům, ale např. spolkům či jiným práv-
ním korporacím, které mají zájem na veřejném životě  
v obci  či jsou s obcí nějak svázány. V opačných přípa-

dech doporučit pronajmout si faktickou kancelář/sídlo 
či alespoň virtuální kancelář prostřednictvím některých  
z komerčních poskytovatelů.
Ony nepříjemností jsou pak takové, že podnikatel se 
může dostat do finanční tísně a v krajním případě do 
exekuce.  Pak by samozřejmě mohl exekutor navštívit 
sídlo podnikatele, tedy sídlo obce, což v každém případě 
generuje problémy. Stejně tak bude adresa podnikatele 
zapsána ve veřejném rejstříku a třetí osoby, včetně stát-
ních institucí, mohou doručovat poštu na sídlo obecního  
úřadu. 
Na základě výše uvedeného stanoviska RO neschválila 
žádost o povolení sídla firmy na adrese Obecního úřadu 
Sokolnice. 
●  Nabídka  společnosti  SITA  CZ.  Společnost SITA CZ 
nabízí dodávku barevných pytlů, do kterých by občané 
doma mohli ukládat čisté plasty a obec by zajistila (např. 
jednou za měsíc) jejich svoz do Sběrného střediska od-
padů Sokolnice, odkud by je SITA CZ odvezla ke zpraco-
vání. Cena za jeden pytel činí 10 Kč + DPH. Nabízené ceny 
za jeden svoz po celé obci jsou: Josef Drda – 5.445 Kč, 
František Lukáš – 7.200 Kč a SITA CZ – 7.200 Kč  
(8,47 Kč za jeden pytel × 850 domácností = 7.200 Kč). 
Následně se starostovi podařilo dohodnout se společ-
ností SITA CZ, že sníží cenu za pytel na 7 Kč/ks a sou-
částí této ceny bude i sběr a odvoz naplněných pytlů po 
celé obci. Zkušební provoz této služby se předpokládá  
v dubnu či květnu letošního roku. Podle předběžných pro-
počtů by zavedení této služby nemělo být finančně ztrá-
tové, neboť obec by získala více peněz za plastový odpad 
a současně vyšší příspěvek od společnosti EKO-KOM, 
který tuto činnost finančně podporuje.
RO schválila záměr separace plastů prostřednictvím pyt-
lového svozu, přičemž rozsah služeb na sběrném stře-
disku zůstává nezměněn. Ukládá starostovi projednat 
do 29. února 2016 se společností SITA CZ vše potřebné, 
připravit návrh na informační kampaň v naší obci (texty 
do Zpravodaje, zajištění grafického návrhu informačních 
letáků apod.) a předložit radě smlouvy mezi obcí a spo-
lečností SITA CZ na zajištění této služby. 
●  Separovaný odpad – stanovení dalších míst k uklá-
dání. S ohledem na možnost získat vyšší příspěvek od 
společnosti EKO-KOM a.s., schválila rada obce i další 
možná místa k ukládání odpadů. RO schvaluje, že dal-
ším místem pro sběr kovového odpadu na území obce 
Sokolnice je provozovna ŠROT GEBESHUBER, Sokolnice, 
Kobylnická 457; dalším místem pro sběr papíru je  pro-
vozovna ŠROT GEBESHUBER, Sokolnice, Kobylnická 457  
a v dohodnutých termínech také kontejner umístěný před 
budovou Základní školy Sokolnice, Sokolnice, Masary-
kova 20.
●  Údržba  zeleně v  roce 2016. Místostarosta požádal 
paní Rouzkovou a pana Gottvalda o cenovou nabídku na 
prohlídku vzrostlých dřevin na hřbitově a v bezprostřed-
ním okolí, včetně případného odborného prořezu (od-
stranění suchých větví apod.). Jedná se o 69 vzrostlých 
stromů. 
Paní Rouzková odpověděla, že tyto práce neprovádí. Pan 
Gottvald sdělil, že podle jeho názoru není třeba prořezá-
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vat všech 69 vzrostlých stromů. Navrhuje údržbu výrazně 
snížit. 
Bohužel obecně platí, že každý odborník má trošku jiný 
názor na rozsah údržby – někdo navrhuje výšku topolů 
snižovat, jiný to nedoporučuje. Obdobně to platí i u dal-
ších druhů vzrostlých dřevin. 
RO tedy schválila objednat odbornou prohlídku vzrostlé 
zeleně na hřbitově a v jeho bezprostředním okolí s ná-
vrhem nezbytných zásahů, aby se vyloučila možnost 
ohrožení zdraví, života a majetku občanů. Na výsledný 
návrh údržby zajistí místostarosta alespoň tři cenové  
nabídky. 
V letních měsících bude u Ing. Žižlavské objednán den-
drologický posudek a na jeho základě provedena v příští 
zimě odpovídající údržba.
●  Pasport  místních  komunikací  a  pasport  doprav-
ního značení. Povinností obce je evidovat komunikace, 
jejichž je správcem. V roce 2008 nechala obec zpracovat 
nový pasport místních komunikací (i veřejně přístupných 
účelových komunikací) a pasport dopravního značení. 
Vzhledem k tomu, že pasporty obsahují již osm dodatků, 
rozhodla rada obce v roce 2013 objednat aktualizaci 
pasportu, aby byl jasný aktuální stav. V posledních dvou 
letech se měnilo více dopravních značení, a proto se fi-
nální verze stále odkládala, aby byla co nejaktuálnější. 
V lednu proběhlo místní šetření, při kterém se ukázalo, 
že v obci je několik závad v křižovatkách – stavebního 
charakteru. Je třeba dát do souladu stavební řešení 
křižovatky s dopravním značením. Proto rada rozhodla  
o rozsáhlejší verzi aktualizace, kdy do pasportu nebu-
dou jen zakresleny značky, ale bude hledán soulad mezi 
stavebním řešením křižovatek a dopravním značením, 
včetně jeho projednání a odsouhlasení se SÚS JMK, 
Policií ČR a referátu dopravy MěÚ Šlapanice. RO schva-
luje objednat rozsáhlejší verzi aktualizace pasportu ko-
munikací a pasportu dopravního značení, včetně jejich 
projednání a odsouhlasení se SÚS JMK a Policií ČR  
a dále uložila starostovi projednat do 29. února 2016  
s firmou Urbania návrh dopravního řešení v ulici Pode-
švova a U Rybníka.
●  Návrh  na  změnu  územního  plánu  obce.  Obec ob-
držela žádost o změnu územního plánu obce Sokolnice 
– změnit pozemek p.č. 2031 v k.ú. Sokolnice (severně 
od ulice Borky) na stavební pozemek pro výstavbu rodin-
ného domu. Rada doporučuje zastupitelstvu nezahrno-
vat tento požadavek do současně připravované změny 
územního plánu, ale řešit jej až po schválení změny  
číslo 1, jako změnu číslo 2. Zamýšlená výstavba RD  
v tomto místě není ideální, neboť zde není žádná do-
pravní ani technická infrastruktura.
●  Oprava  mostu  přes  Dunávku.  Za rozvodnou je 
nabourané zábradlí u mostu přes vodoteč Dunávka.  
V lednu opět přišel dotaz od pracovníka Povodí Moravy 
s.p., zda se něco bude dělat se špatným technickým sta-
vem části konstrukce cestního mostu přes drobný vodní 
tok Dunávka za Rozvodnou E.ON v Sokolnicích na příjez-
dové komunikaci k Vladimírovu, kdy celá římsa se zábra-
dlím na povodní straně mostu je značně nakloněna a pá-
dem do toku hrozí omezení plynulé průtočnosti a možné 

škody na pozemcích a majetku. Bohužel obci není znám 
vlastník tohoto mostu. 
Rada se proto rozhodla zaslat podnět na MěÚ Šlapanice, 
aby tento (jako silniční správní úřad ve věcech veřejných 
účelových komunikací) problém vyřešil. -Starosta-

Aplikace Česká Obec
Jak se říká, v jednoduchosti je síla, 
ano, toto pořekadlo vystihuje naši apli-
kaci, i když je to moderní, přehledný  
a praktický komunikátor mezi Vaší obcí 

a daným uživatelem mobilní aplikace „nejen“ v dané 
obci. A tím se dostáváme k jádru věci!!! Jak jste byli do-
posud zvyklí dostávat informace z Vaší radnice? Ve zpra-
vodaji, obecním rozhlasem nebo jste prostě ve své volné 
chvíli navštívili webové stránky dané obce, městské části 
nebo města a posléze se dozvěděli, že se událo něco,  
o čem jste potřebovali vědět o dvě hodiny dříve nebo zjis-
títe, že se za týden bude konat nějaká událost a Vy si ji 
potřebujete okamžitě poznamenat, abyste ji nepropásli 
nebo Vám jen radnice potřebuje sdělit nějakou zprávu, 
kde je externí web například na nějakou organizaci a Vy si 
jej přece nebudete pamatovat. Tomu všemu je konec díky 
Vaší obci! Vaše obec využívá mobilní aplikaci Česká Obec, 
která je volně ke stažení pro operační systém Android  
a iOS. Tato mobilní aplikace je propojena s Vaší radnicí 
a ta Vás informuje o daném dění ve Vaší obci a to oka-
mžitě!!! Aplikace pracuje s obrázky, video soubory, tex-
tem, externími odkazy kalendářem ve Vašem mobilním 
zařízení a samozřejmě zde najdete i důležité kontakty  
z Vaší obce. A v čem je tato aplikace jedinečná???
„Správná otázka“. Vy, jako uživatel, máte možnost sle-
dovat i jiné obce, pokud s námi spolupracují, jednodu-
chým přidáním další obce v mobilní aplikaci, tím získáte 
přehled o jiných obcích, které Vás zajímají (pokud se 
zapojily do projektu). A pokud čtete tento článek, je na 
snadě poděkovat právě Vaší radnici, protože je zapojena 
do tohoto projektu a chce, abyste byli okamžitě, moderně  
a příjemně informováni. Děkuji za Váš čas a všem přeji, 
aby mobilní aplikace Česká Obec byla přínosem do života 
ve Vaší obci, městské části nebo městě. 

-Za aplikaci Česká Obec: David Jedlinský-

se uskuteční 7. května 2016.
Program a cenu s odjezdem zájezdu oznámím.

kde mohou děti navštívit ZOO a hrad Bouzov.
Datum a cenu ještě oznámím.

Anna Nečasová
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Nová úprava textu ve zpravodaji
Se zpracováním textu je spojen pojem typografie, po-

cházející z řeckých slov typos (úprava) a graphein (psát). 
Typografii je možné chápat jako umění uspořádat text. 
Je důležitou složkou grafického návrhu a měla by vždy 
směřovat ke dvěma hlavním cílům – čitelnosti a vizuální 
poutavosti. 

Písmo i celková úprava textu mají působit esteticky, do-
plňovat a zvýrazňovat obsah tiskoviny.  Při volbě písma se 
vychází z písmové osnovy. V tištěném textu ji neuvidíme. 
Je to pomyslná soustava vodorovných linií, tzv. dotažnic, 
které jsou důležité při návrhu písma.

Proporcionální rozvržení písmové osnovy je u každého 
typu písma jiné a tím mu vtiskuje osobitý charakter. 

Základní dotažnice (účaří písma) je linie, na které sedí 
jednotlivá písmena. Oblá písmena mírně překračují účaří 

i střední nebo horní dotažnici. Říká se tomu přetah (po-
kud by nebyl, písmeno by působilo opticky menší). 

Bezserifové písmo (písmo bez patek) Franklin Gothic, 
které jsem zvolila pro novou úpravu zpravodaje, splňuje 
všechny výhody moderního vzhledu tiskoviny. 

Písmo má větší střední výšku znaků, která zaručuje do-
brou čitelnost i v malých velikostech, protože se v tisku 
jeho tahy neslévají.

Rozsáhlá rodina písma umožňuje používání různých 
řezů k vyznačování textů.  -Michálková Ivana-

6

Kalendárium
Vážení čtenáři, předkládáme Vám novou rubriku Sokol-
nického zpravodaje. V rubrice Kalendárium bude uváděn 
orientační seznam akcí, které se v následujícím měsíci 
uskuteční v naší obci. 

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje je v časovém před-
stihu, proto si pořadatelé akcí vyhrazují právo na změnu. 
O podrobnostech (např. místo konání, začátek) se včas 
informujte také pomocí jiných informačních zdrojů. Za 
pochopení děkuje Komise pro vydávání Sokolnického 
zpravodaje.

Bř
ez

en
 2

01
6

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité 
informace

5 Sobota Kulturní komise při 
Radě obce Sokolnice

Zájezd za nákupy 
do Polského Těšína Polsko 5 hodin

10 Čtvrtek Sokolnický dům Setkání nad Biblí Zámecká kaple 18 hodin

11 Pátek TJ Sokol Sokolnice Saňaři A (oddíl futsalu)
Krajský přebor Jižní Morava Rousínov – hala 18.45 hodin soupeř FK Orli 

Bučovice

12 Sobota Rodinné Centrum 
Sokolnice Čteme dětem Místní knihovna 15.00 hodin

13 Neděle TJ Sokol Sokolnice Vynášení Morany Prostranství před 
sokolovnou 15.00 hodin

13 Neděle TJ Sokol Sokolnice TJ Sokol Sokolnice oddíl házené 
II. liga starší dorost

Sportovní hala 
v Křenovicích 14.00 hodin soupeř Velké 

Meziříčí

18 Pátek TJ Sokol Sokolnice Saňaři A (oddíl futsalu)
Krajský přebor Jižní Morava Pohořelice – hala 20.15 hodin soupeř 

Slovan Brno

19 Sobota Rodinné Centrum 
Sokolnice Velikonoční tvoření Prostory RC na ul. 

Masarykova 34 15 hodin 18 hodin

24 Čtvrtek Velikonoční hrkání (s sebou 
hrkače, řehtačky, trakače)

Sraz u Chudáčků, 
Masarykova 493, 
Sokolnice

navečer – čas 
bude upřesněn

25 Pátek TJ Sokol Sokolnice Saňaři A (oddíl futsalu)
Krajský přebor Jižní Morava Rousínov – hala 18.45 hodin soupeř Tomson 

STŽ Brno

25 Pátek Křížová cesta Zámecká zahrada 9 hodin

25 Pátek Velikonoční hrkání  (s sebou 
hrkače, řehtačky, trakače)

Sraz u Chudáčků, 
Masarykova 493, 
Sokolnice

7, 12 a 15 hodin
večerní čas 
bude upřesněn

26 Sobota Velikonoční hrkání  (s sebou 
hrkače, řehtačky, trakače)

Sraz u Chudáčků, 
Masarykova 493, 
Sokolnice

7 a 12 hodin

27 Neděle Rodinné Centrum 
Sokolnice Hon na velikonoční vajíčka Zámecký park 15 hodin

horní dotažnice
střední dotažnice

dolní dotažnice

střední výška písma

základní dotažnice – účaří
Typo
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Motto: Lidstvo se neustále ptá, co může pro přežití své planety učinit. 
Tohle je velká příležitost.

Garant akce: Obec Sokolnice
Organizátor: Myslivecké sdružení Na Zlatém potoce

Bližší informace: Richard Janoušek, tel. číslo 721 117 737

JARNÍ ÚKLID
SOKOLNIC
16. 4. 2016

Sraz: 9.00 hodin
Místo: u základní školy
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Barevný svět dětí
●  Prvním dětským představením v novém roce byla in-
teraktivní pohádka „Barevný svět“. Její děj děti doprová-
zely hudebními vstupy na rytmické nástroje drumbeny.

●  Pro rodiče předškolních dětí jsme do naší mateřské 
školy pozvali Mgr. Romanu Bachorecovou z PPP v Brně. 
Ta rodičům přiblížila problematiku školní připravenosti 
předškolních dětí, jejich přípravu na vstup do 1. třídy ZŠ   
i důvody pro případný odklad školní docházky.
●  Také jsme společně s dětmi navštívili „bývalé“ kama-
rády v obou 1. třídách v ZŠ Sokolnice .

●  Do školky k nám zavítalo divadlo Sandry Riedlové  
s pohádkou pro děti pod názvem „Zimní pohádka“.
●  První polovinu školního roku jsme zakončili malým 
pololetním vysvědčením.
●  I v druhém pololetí pokračují kroužky Rytmik a Poví-
dálek, nově byly zahájeny lekce Edukativních skupinek –  
intenzivní příprava dětí na školu za přítomnosti rodičů
●  Školičku také navštívil čtyřnohý kamarád – cvičený 
pes se svojí cvičitelkou – s výukovým canesterapeutic-
kým programem pro děti  -MŠ-

Zápis do školy 2016
V sobotu 16. ledna proběhl na naší škole zápis budou-

cích prvňáčků na školní rok 2016/2017. Celkem k zápisu  
přišlo 50 dětí. 

Děti se při plnění různých úkolů setkávaly s různými po-
hádkovými postavičkami – jejich průvodkyněmi byly kočky, 
beruška, orientální princezna i krásná Nšoči. Setkaly se  
s rodinou šmoulů, v pohádkovém lese potkaly Červenou 
Karkulku s babičkou i vlkem a počítaly s pirátem a muške-

týrem. Písmenka jim pomáhala hledat tři prasátka, malí 
trpaslíci je zkoušeli z barev, hodné čarodějnice si s nimi 
povídaly o pohádkách a s princeznami skládaly puzzle. 

Všichni budoucí žáčci obstáli na výbornou a za své 
znalosti si odnesly spoustu dárečků. Většina odcházela 
s úsměvem a my věříme, že se do první třídy budou těšit. 

Velké díky patří našim pomocníkům ze 4. až 9. třídy, 
pro které to bylo určitě nejen hodně náročné dopoledne, 
ale také poučné. Tak budoucí prvňáčci, máte to za sebou 
a už se na vás těšíme. -Mgr. Jiřina Teterová-
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Postup mezi „TOP 8 VÝCHOD“
V úterý 19. ledna 2016 se žákyně 4. a 5. třídy zúčast-

nily krajského finále florbalového turnaje Think Blue Cup 
v Brně. Utkaly se se šesti týmy o dvě postupová místa 
mezi osm nejlepších týmů východní části ČR. A po čty-
řech vítězstvích a jedné prohře se jim to povedlo – to si 

zaslouží obrovský potlesk a obrovskou gratulaci. Teď se 
musíme pořádně připravit na další turnaj a pokusit se 
postoupit mezi šest nejlepších týmů v ČR, to znamená 
skončit nejhůře 3. ve finále východu. 
Zde jsou výsledky turnaje v Brně:
  1:8   Kamínky (Brno)–Sokolnice 
  0:5   Holky z Vyhlídky (Vyškov)–Sokolnice
  4:2   Sokolnice–Tasandy (Tasovice)

  1:8   Sokolnice–Amazonky (Mikulov) 
10:0   Sokolnice–Dambořice -Mgr. David Elicer-

Přijďte se naučit FLAMENCO
Chcete tančit, ale Váš partner odmítá? Základní škola 
Sokolnice ve spolupráci se školskou komisí pořádá kurz 
„Přijďte se naučit FLAMENCO“.
Kurz bude probíhat v aule základní školy každý pátek od 
17.30 do 18.30 hodin. Začínáme 26. února 2016, cel-
kem proběhne 10 lekcí. Cena pro místní občany 400 Kč, 
ostatní 500 Kč.
Přihlašovat se můžete na emailu kurzy@zssokolnice.eu, 
na telefonu 730 604 464 nebo v ředitelně školy.
S sebou si vezměte boty na širším podpatku.

Keramické dílny
Na podzim proběhly s velkým úspěchem kurzy keramiky 
pro dospělé. Nabízíme Vám nyní další termíny keramic-
kých kurzů.
1. kurz (max. 10 účastníků) 

9. března a 23. března vždy 17.00–18.30 hodin
2. kurz (max. 10 účastníků) 

30. března a 13. dubna vždy 17.00–18.30 hodin
Přihlásit se můžete na jeden nebo na oba kurzy. Cena  
každého kurzu je pro místní občany 200 Kč, pro dů-
chodce 150 Kč, pro ostatní 250 Kč.

-Za školskou komisi Mgr. Tomáš Struška-

Slavnostní otevření nového Energy centra
Dne 14. ledna 2016 se za velké po-
zornosti médií otvíralo nové Energy 
centrum  ve  Střední  škole  elektro-
technické  a  energetické  v  Sokol-
nicích.  Pozvaných  vzácných  hostů 
bylo  hodně,  avšak  jen  pěti  z  nich 
se  dostalo  cti  slavnostně  zahájit 
provoz  nového  výukového  zařízení. 
Bylo totiž těžké vybrat z pozvaných 
hostů, všichni se na realizaci stavby 
svým způsobem podíleli.

A tak nakonec červenou pásku 
symbolicky přestřihli za pečlivé asis-
tence ředitele školy Ing. Životského 
za Jihomoravský kraj Mgr. Janda, za 
obec Sokolnice starosta Mgr. Berá-
nek, za tradičně a dlouhodobě spolu-
pracujícíspolečnost E.ON Ing. Dadák 
a za školskou radu Bc. Sobotková.

Většina hostů netušila, jak mocně 
na ně dýchne vybavení centra –  
v ústřední laboratoři, kam jsou sve-
deny výstupy alternativních zdrojů 
energií a kde se demonstrují modely 
dalších technologií. Vše dovršila pro-
hlídka střechy centra, na kterou je 

možné vystoupat po točitém schodi-
šti a prakticky sledovat činnost vě-
trné elektrárny a pevných i mobilních 
solárních systémů. Zahájení provozu 
centra se zúčastnili i zástupci part-
nerských škol ze SRN, Srbska a Slo-
venska, kteří dokonce přiznali, že 
nám v dobrém závidí takové špičkové 
a demonstrační výukové centrum  
a doufají, že bude v rámci výměnných 
stáží sloužit i žákům jejich škol.

Vážíme si pochvalných slov. Zítř-
kem začíná našim žákům zcela nová, 
nejmodernější praktická výuka. 

Prohlídky nového moderního 
demonstračního centra alterna-
tivních zdrojů energií nabízíme  
i obyvatelům Sokolnic. Rádi vás 
s provozem Energy centra sezná-
míme. Pokud máte zájem si mo-
derní výukové centrum prohlédnout, 
ohlaste se předem na telefonním  
čísle 544 224 631. 

-Ing. Oldřich Životský, ředitel školy-
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Velikonoční hrkání
Velikonoční hrkání je lidovým zvykem doposud hojně 
rozšířeným na moravském venkově, svázaným s veliko-
nočním týdnem, kdy na Zelený čtvrtek tzv. „odlétají zvony 
do Říma“ a jejich hlas nahrazuje dřevěný klapot hrkačů. 
Když se zeptáme zdejších pamětníků na původ či vývoj 
této tradice v Sokolnicích, odpoví, že hrkání bylo natolik 
běžnou záležitostí, která se dědila mezi chlapci z gene-
race na generaci, tudíž takové samozřejmosti nevěnovali 
bližší pozornost. Hrkání bylo původně vyhrazeno pouze 
chlapcům. 

V Sokolnicích vycházeli od kapličky na návsi po trase: 
ke kříži „u staré sýpky“ (bývalá kontribučenská sýpka na 
ul. Telnické), dále k dřevěnému kříži na „staré hasičce“. 
Odtud někdy odbočili k Boží Trojici Na Sklace, či rovnou 
pokračovali kolem křížku na křižovatce dnešních ulic 
Václava Haňky a Moravské k soše sv. Jana Nepomuc-
kého (dnes u sběrného dvora). Končilo se u kříže u školy.  
U každého kříže se všichni zastavili a zpívali tři sloky ná-
sledující písně:

My klekání zvoníme, 
tím památku činíme, 
že Kristus Pán za nás umřel 
a na kříži za nás trpěl. 
  
Smrt přehořkou podstoupil, 
by nás hříšné vykoupil, 
všechny naše nepravosti 
ráčil na sebe vzíti. 
  
Proto, milý křesťane, 
modli se Anděl Páně, 
aby nás Bůh vždy zachoval 
na přímluvu Marie. 

  
Na Velký pátek se chodilo ráno, v poledne a večer. 

Na Bílou sobotu ještě ve tři hodiny odpoledne. Uvedená 
píseň se podle toho také měnila např. My poledne zvo-
níme... nebo Tři hodiny zvoníme… Tento okruh a způsob 
hrkání se dodržoval až do počátku 80. let 20. století (při-
bližně rok 1982).

Díky výzvě paní Marie Fialové (čp. 7) se začalo opět hr-
kat o Velikonocích roku 1987. Trasa již není přesně daná, 
ale dodržuje se chození ve čtvrtek večer, v pátek ráno,  
v poledne, ve tři odpoledne a večer. V sobotu ráno a v po-
ledne, kdy se rozdělují nasbírané sladkosti. Z původních 
pěti dětí jich dnes chodí patnáct až dvacet, samozřejmě 
včetně děvčat. Díky tomu, že si vše organizují především 
sami, se tradice zatím daří mezigeneračně předávat.  

-Ing. Josef Chudáček, Sokolnice 493-

150

Hrkači před kapličkou počátek 20. století …

… a jejich nástupci přibližně o 100 let později v roce 2014

na Zelený čtvrtek, 
Velký pátek 

a Bílou sobotu

První sraz je ve čtvrtek 24. března 2016 
v podvečer, ul. Masarykova č. 493.

Všichni jste srdečně zváni!



Sokolnický zpravodaj – 2/2016 11

Salát z vymrskaných vajíček na Velikonoční pondělí
Na počtu vajec závisí poměr ingrediencí.
Oloupaná vejce překrájíme svisle a potom příčně na krá-
ječi vajec. Přidáme na hrubo nastrouhané a vymačkané 
sterilované okurky, stejným způsobem nastrouhaný tvrdý 
sýr, na kostičky nakrájený jakýkoliv salám, popř. čerstvou 
nebo sladkokyselou papriku. Efektně působí červená. 
Osolíme podle chuti a lehce promícháme.
Do misky přichystáme hustou majonézu (podle množství 
vajec), sterilovaný nastrouhaný nebo čerstvý křen (závisí 
na tom pikantnost salátu). Kdo chce, může přidat na 
odlehčení majonézy trochu hustého, kvalitního, bílého 
jogurtu. 
Vajíčkovou směs velmi lehce smícháme s ochucenou 
majonézou. K vajíčkovému salátu chutná rohlík, veka, 
chleba. Dobrou chuť.  -Antonie Chudáčková-

Postní pučálka
Starodávný postní pokrm. Tento pokrm se připravoval 
pravidelně o první postní neděli po popeleční středě.  Po-
krm je velmi jednoduchý, neboť se upeče předem naklí-
čený hrách.
Množství na 6 porcí:
600 gramů neloupaného hrachu, 50 ml oleje, 150 g vče-
lího medu
Postup: Neloupaný hrách dejte nejprve přes noc nabobt-
nat. Poté ho přendejte do síta a nechte ho na světle klíčit 
s tím, že ho během dne třikrát i vícekrát propláchnete 
studenou vodou.
Když hrách naklíčí, vložte ho do pekáčku a s trochou oleje 
ho zvolna pečte v troubě, případně opražte na pánvi. Nej-
častěji se křupavě vypečený hrách pojídal s medem.

Zdroj: http://kulinar.cz/recepty/recepty/postni-pucalka/

Chci plout až tam, …
Motto: „Pojďte přátelé, není pozdě hledat nový svět. Chci 
plout až tam, kde slunce zapadá. Ač nemáme tolik sil co 
kdys, by pohnuli jsme zemí i nebem, stále jsme tím, čím 
jsme.“

Pátý ročník skupiny Aktivních seniorů jsme zahájily 
začátkem ledna 2015 v kavárně Restaurace u Husara, 
abychom slavnostně se připravily na další sezónu nového 
roku společných vycházek a výletů nejen do okolí naší 
obce. 

O některých akcích jsme vás už během roku ve zpravo-
daji informovaly. 

Hned v lednu jsme navštívily Jurkovičovu vilu v Brně-
-Žabovřeskách. Tento příklad secese byl postaven jako 
soukromý dům Dušana Jurkoviče.

Říká se, že každý správný Čech by aspoň jednou za ži-
vot měl spatřit české korunovační klenoty. Repliky těchto 
skvostů jsme viděly v únoru při návštěvě výstavy v Leto-
hrádku Mitrovských na Starém Brně. 

V březnu jsme zamířily do Bukovinky, abychom po delší 
túře údolím potoků a potůčků zhlédly bílé koberce roz-
kvetlých bledulí. 

Dne 6. března 2015 jsme se v poměrně velkém počtu 
sešly oslavit svátek žen. Příjemné posezení v Restauraci 
u Husara nám zpestřil zpěvem pan Richard Janoušek se 
svojí skupinou a svojí dcerou, nadějnou houslistkou Ka-
rolínkou. Žáci ZŠ pod vedením p. S. Mifkové nám připra-
vili pěkná přáníčka. Na závěr za námi přišel pan starosta  
L. Beránek, který se snažil odpovídat na naše dotazy tý-
kající se života v naší obci.

Dne 19. března 2015 jsme navštívily Centrum soci-
álních služeb v Chrlicích, které je umístěno ve zdejším 
zámku. Péče o slepé a slabozraké má zde dlouholetou 
tradici, po první světové válce (v r. 1921) tento arcibiskup-
ský zámeček zakoupil Spolek péče o slepé v Brně. Sloužil 
jako pracovní ústav, klienti zde vyráběli košíky, kartáče, 
pěstovali zeleninu, chovali drobné zvířectvo a hospodařili 
tak, že byli soběstační. V současné době zde žije víc jak 
90 uživatelů, jsou to dospělí nad 18 let s vadami zraku, 
popřípadě v kombinaci s jiným postižením např. slucho-

vým, mentálním apod.  Návštěvu jsme zakončily v místní 
pobočce  Knihovny Jiřího Mahena, kde nám poskytla zají-
mavé informace vedoucí knihovny paní L. Bartoňová. 

V témže měsíci jsme se vydaly do Brna-Kohoutovic, 
kde se za Myslivnou rozkládá stepní krajina a na ní jsme 
spatřily a obdivovaly modro-fialové květy snad tisíců 
konikleců. 

Koncem dubna jsme si za cíl naší vycházky zvolily Mo-
helno-Hadcovu step.

I když název připomíná hady, je to hornina schopná 
v létě přijímat sluneční paprsky a teplo. Při zemi může 
být teplota až 60 °C. Není divu, že se tady rostliny spíše 
smaží, než aby rostly do výšky. Z dřevěné vyhlídky jsme 
měly nádherný pohled na stráně porostlé pokroucenými 
dřevinami, nízkou trávou a malými kvítečky. Cestou zpět 
se jsme prošly po hrázi Mohelenské vodní nádrže s domi-
nantou dýmajících věží dukovanské elektrárny. 

Jako každým rokem, tak i letos, jsme se vydaly  
1. května na tradiční vycházku na Mohylu míru.

Ivančice jsou proslulé oslavami chřestu. I my jsme se 
tam koncem května vypravily, abychom byly svědky těchto 
slavností. Na autobusovém nádraží nás čekala vnučka 
bývalého řídícího naší školy Emila Šindelky společně  
s panem J. Širokým, historikem Ivančic. Oba tito průvodci 
se nám věnovali po celou dobu vycházek po uličkách  
v Ivančicích a znovu po roce jsme navštívili tamní židov-
ský hřbitov, ležící v údolí Mřenkového potoka, kde tvoří 
park staletých stromů. Kamenné náhrobky stojí v mnoha 
řadách a je jich napočítáno kolem 1800.
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Oslav chřestu jsme se zúčastnily, probíhaly na náměstí, 
program nám zpříjemnilo vystoupení místních dětí z růz-
ných školních kroužků. 

Na poslední sobotní odpoledne v květnu jsme si do-
mluvily s děvčaty z Telnice výlet po okolí – cestičkami 
neznámými. Vyrazily jsme polní cestou směrem k Žatča-
nům, prošly kolem bývalého OSPAPu, až k evangelickému 
hřbitovu. 

V červnu se vydáváme do Dolních Kounic. Městečko 
schoulené v údolí, obklopené zalesněnými kopečky. Pro-
cházíme tímto malebným městečkem k pozůstatkům bý-
valého kláštera premonstrátorek. Opouštíme monumen-
tální zříceninu a vydáváme se k zámku, po té ke kapličce 
Sv. Antonína. 

Poslední výlet před prázdninovou přestávkou jsme na-
plánovaly do Moravského krasu, za záhadou Býčí skály. 
Více než 150 let se archeologové přou o to, za jakých 
okolností se do jeskyně dostaly desítky lidských koster  
a vzácné poklady. V 19. století našli bratranci Felklovi 
v jeskyni prastarou kovovou krásně provedenou sošku 
býčka. 

V roce 1872 zahájil archeolog Dr. Wankel v Býčí skále 
vykopávky. V podzemí našel zbytky vozu se zdobenými 

plechy, množství šperků, uměleckých předmětů, věci 
denní potřeby a velké množství poničených koster lidí.

V roce 2011 se v okolí Býčí skály natáčela pohádka 
Sněžný drak a v roce 2015 v prostorách jeskyně také po-
hádka Korunní princ. 

Listopad – cíl vycházky: Újezd-Rychmanov. Polní ces-
tou kolem objektu zemědělského družstva se dostáváme 
k mokřadu. Vodní a mokřadní plochy byly realizovány  
v roce 2009 za podpory fondu životního prostředí a EU. 
Bývalá závlahová nádrž byla obnovena, osázena a na již-
ním okraji byl vytvořen již zmíněný mokřad. 

Prosincová procházka byla naší poslední aktivitou mi-
nulého roku. Navštívili jsme vilu Stiassni, která zobrazo-
vala modernu 30. let 20. století, kdy ji nechal postavit 
pro svoji rodinu textilní velkoprůmyslník Stiassni. Ro-
dina si ji dlouho neužila, protože před druhou světovou 
válkou odešla do Jižní Ameriky. Po válce byla vládní vi-
lou a tak byla dobře udržovaná. Stojí na svahu na konci 
ulice Hroznová, obklopená obrovskou tříhektarovou  
zahradou. 

Výstava betlémů v Letohrádku Mitrovských v tomto 
předvánočním čase nás pohladila na duši.

-M.M., M.P., T.K.-

Plány rodinného centra na tento rok
Včera jsme převzali prostory po dětském lékaři a máme z nich velikou radost. 
Otvírají se nám nové možnosti, které doposud nebyly reálné. Vede nás to také  
k zamyšlení nad našimi cíli a vůbec nad naším posláním.

Jak prozrazuje naše motto „Na zplození dítěte jsou třeba dva, na výchovu 
celá vesnice“, jedním z našich hlavních cílů je rozvíjení mezigeneračních 
vztahů a zapojení celé komunity do výchovy dětí. Navázali jsme proto spo-
lupráci s dalšími místními organizacemi, které mají podobné cíle jako my  
a připravili společné projekty. Zde jsou některé z nich.

V rámci projektu Celé Česko čte dětem budeme ve spolupráci s místní 
knihovnou pořádat pravidelné čtení pro děti s tvořením. Na první předčítání 
se můžete těšit už v březnu. 

A kdo umí pohádky předčítat lépe než babičky a dědečkové? Hledáme 
služební babičky a dědečky, co by nám rádi pomohli s programem pro děti. 
Máte-li zájem, kontaktujte nás.

Táta není k zahození – nepravidelný sobotní program pro tatínky s dětmi, 
vždy s nějakým „chlapským“ tématem – jakým se nechte překvapit. Mámy si 
odpočinou a tátové a děti načerpají spoustu společných zážitků. Startujeme 
v červnu.

A nezapomínáme ani na rodiče, pro které máme, mezi jinými, připravený 
taneční večer a několik zajímavých kurzů.

V létě chystáme opět ve spolupráci s Domovem pro seniory příměstské 
tábory. Toto léto se vypravíme do pravěku a za indiány a bude to ohromné 
dobrodružství. Již brzy spustíme registraci, sledujte naše stránky.

Mezi nápady, které bohužel budeme muset zatím odložit, patří založení 
dětské skupiny financované z evropských fondů. Bohužel v současné době 
nemáme vyhovující prostory. Nicméně věříme, že se najdou.

Momentálně připravujeme prostory pro rodinné centrum na bývalém stře-
disku. Jakmile budeme hotovi, pozveme Vás na den otevřených dveří. Už se 
moc těšíme. 
info@rodinnecentrumsokolnice.cz
www.rodinnecentrumsokolnice.cz 
telefon 724 689 086 -RCS-

Únor
Únor je obdobím pokračujícího klidu. 
Tomuto období se také říká „včelař-
ská zima“. Je to období od konce 
listopadu do konce února. Začátkem 
měsíce byla teplota až nadmíru pro-
vokativní nejen pro lidi, ale i včely, 
umístěné na slunném místě, pěkně 
létaly. Jak se říká mezi včelaři, pěkně 
se mohly vyprášit, čili uvolnit napl-
něné kalové váčky a tím se vyhnout 
případným nemocem. V tomto ob-
dobí by již měla matka klást první 
vajíčka do buněk. Včelstvo je, pro 
udržení zdárného vývoje, soustře-
děno v nejteplejší části úlu a včelař 
hlídá co nejlepší zateplení. Včel-
stvo je soustředěno podle teploty 
do vícevrstvého chomáče s matkou 
uprostřed. Pomalým trávením zásob 
udržují včely látkovou výměnu a vy-
rábějí si tak nutné teplo pro přežití.  
V zimě včely skutečně spotřebují více 
potravy, pokud je teplo, tak jako v po-
sledních letech. Jsou známé případy, 
kdy silný roj přežil ve volné přírodě 
zimu bez následků. V tomto roce 
jsme taky zaregistrovali pár případů 
drobného poničení úlů ze strany dat-
lovitého ptactva, a to i přímo v zá-
stavbě. Byla vyrušena Žluna zelená 
a Datel černý. Naštěstí se nedostali 
až ke včelám. Pro lepší kontrolu, bez 
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Předjaří v honitbě Na Zlatém potoce
V tomto období je hlavním úkolem 
pečovat o zvěř a mít dostatek vyho-
vujícího krmiva, které je zvěři před-
kládáno s ohledem na předpověď 
počasí. Důležitou součástí únorových 
pochůzek po honitbě je sledování 
zvěře, především její kondice, počet-
nímu stavu, osrstění a opeření. Čle-
nové, zejména myslivecký hospodář, 
tak získávají prvotní přehled o kvalitě 
nadcházejícího mysliveckého roku a 
případné zjištění nutnosti předložení 
léčiv zvěři. 

V honitbě je nutno chovat se tiše, 
tak aby byl zvěři poskytnut dostatek 
klidu a neztrácela na svých „zimních 
zásobách“.

Nyní se připravujeme na výroční 
členskou schůzi, která je zakončením 
mysliveckého roku. Součástí členské 

schůze je i zhodnocení mysliveckého 
hospodaření v roce 2015 a záměry 
mysliveckého hospodaření na rok 
2016.

Jaro se však nezadržitelně blíží. 
Svědčí o tom prodlužující se dny, a na 
přelomu února a března přílet stěho-
vavých ptáků, honcování zajíců a pár-
kování koroptví.

Zajíc polní
Honcování se pomalu rozbíhá, a proto 
je na místě si představit právě zajíce.  
V naší honitbě je zajíc poměrně 
v hojně zastoupeném počtu. Má 
ochranné zabarvení do hnědošeda, 
až rezavěžluta, spolu s bílým ocás-
kem – tzv. „pírkem“. Jeho uši „sle-
chy“ jsou dlouhé a na konci mají 
černou skvrnu. Zajíc došlapuje vždy 

předními či zadními běhy zároveň. 
Jeho váha se pohybuje kolem 3–4 kg  
a v přírodě je nemožné rozpoznat 
pohlaví zajíce a zaječky, lze to pouze 
díky pohlavním orgánům. Co se stáří 
týká, lze rozpoznat pouze mladého 
zajíčka od dospělého kusu. Zajíc bě-
hem dne odpočívá v loži – „pekáči“, 
na paši vychází za šera a v noci. Po-
travou mu jsou traviny a byliny, v zimě 
okusuje výhonky dřevin a ovocných 
stromů. Při ohrožení zajíc „vřeští“. 
Honcování začíná touto dobou a končí  
v dubnu až červnu, kde po tuto dobu 
zajíc vyhledává partnerku, která se 
„honcuje“. Zaječka může mít 3–4x 
do roka 1–4 zajíčky, kde zajíma-
vostí je „superfetace“, tj. současné 
nošení dvou plodů (starší a mladší). 
Lov zajíce probíhá od 1. listopadu do  
31. prosince, těmto lovům se dostává 
velké pocty. -LW-

většího vyrušování včel, můžeme vy-
užít vložených podložek na dně úlu a 
tím zjistíme, kolik mají obsednutých 
rámků, jestli nejsou nemocné, jestli 
nebyly navštíveny zvědavou myší 
nebo rejskem. Rejsek je myška men-
šího vzrůstu se špičatým čenichem. 
Specializuje se právě na včely. Asi i ji-
nak voní, protože když se s ním potká 
kočka, je zakousnut, ale bez dalšího 
zájmu. Zároveň včelař provádí odstra-
ňování mrtvolek včel na dně, aby byl 
spolehlivý výlet pro žijící. Také jsme 
společně odeslali kontrolní vzorky 
na kontrolní vyšetření na mor včelího 
plodu. Toto vyšetření je opakovaně 

kontrolní a je dotované Jihomorav-
ským krajem. Není předpoklad, že by-
chom se s morem potkali. O výsledku 
budu informovat v následujícím po-
kračování. Když jsme zabrousili do 
zdravotního stavu včelstev, tak vždy, 
když vidím okolo obce řepku olejna-
tou, tak už vidím problémy s postřiky 
spojené s možným úhynem včelstev. 
Přestože jsme relativně včas vyro-
zuměni o použití nejedovatých pří-
pravků pro včely, stejně se tomu ale 
moc nedá věřit. A kde jsou ty časy, 
kdy včely se mohly za řepkou zbláz-
nit. Věřme, že vše dobře dopadne.  
K tomu, aby se dala prokázat jednot-

livá včelí stanoviště, je povinen včelař 
každoročně do konce února písemně 
podat zprávu o umístění včelstev. 

Kromě povinné administrace 
včelaři vyrábí nové rámky, opravují 
staré, vyvařují staré souše, přetavují 
vosk na výměnu za nové mezistěnky, 
opalují, čistí a natírají úly na novou 
sezónu. Vzdělávají se na různých se-
minářích, kurzech a hlavně se těší na 
začátek jara. A v členské základně 
dále přetrvává nenaplněnost výboru 
ze strany funkcionářů podle nového 
občanského zákoníku, což bychom 
měli zvládnout na březnové členské 
schůzi. -Václav Hůrka-

Laďova čočka
Fotografie... dnes natolik používaný 
způsob zvěčnění daného okamžiku, 
že už nikdo ani nepřemýšlí nad kroky, 
které nás dovedly k pouhému stisk-
nutí tlačítka na mobilu... Jak malebný 
překlad z řečtiny –φωτογραφία – 
světlem kresleno. Vydejme se spolu 
na počátek vzniku fotografie, jed-
noho z největších vynálezů minulých 
staletí, položeného k nohám celého 
lidstva. 

První nesmělé krůčky fotografic-
kého batolete jsou datovány hluboko 
do 16. století, kdy byla tehdejšími 
umělci užívána tzv. „camera ob-

scura“, doslova „temná místnost“. 
Zjednodušeně řečeno – pomocí ma-
linkaté dírky ve stěně byl obraz před 
stěnou promítán na stěnu protější – 
ovšem vzhůru nohama – obraz pr-
chavý a nestálý, který bylo nutno ob-
kreslit a tím zvěčnit.

Za první fotografii je považován 
snímek, který zhotovil roku 1826 
francouzský vynálezce Joseph Nicé-
phore Niépce – na vyleštěnou cíno-
vou desku pokrytou petrolejovým roz-
tokem asfaltu. Vznikl ve fotopřístroji,  
a čas expozice byl celých osm hodin 
za slunného dne. Tento zdlouhavý 
proces se ukázal býti slepou uličkou  
a Niépce začal experimentovat se 

sloučeninami stříbra, přičemž vy-
cházel z poznatků Joanna Heinri-
cha Schultze, který zjistil, že směsi 
křídy a stříbra tmavnou, pokud jsou 
osvětleny. Niépce a umělec Jacques 
Daguerre zdokonalili existující pro-
ces na bázi stříbra společně. V roce 
1833 Niépce umírá a necháva své 
poznámky Daguerrovi. Ten, přestože 
neměl příliš zkušeností s vědou, uči-
nil dva klíčové objevy. Zjistil, že po-
kud stříbro nejprve vystaví jódovým 
parám, pak snímek exponuje a nako-
nec na něj nechá působit rtuťové vý-
pary, získá viditelný a nestálý obraz. 
Ten pak lze ustálit ponořením desky 
do solné lázně. V roce 1839 Daguerre 
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oznámil, že objevil proces využívající 
postříbřenou měděnou desku a na-
zval jej daguerrotypie. Francouzská 
vláda patent koupila a dala jej ihned 
k volnému užití. Na druhé straně ka-
nálu La Manche William Fox Talbot 
objevil již dříve jiný způsob, jak ustálit 
obraz získaný pomocí stříbrné expo-
zice, ale udržoval jej v tajnosti. Poté, 
co četl o Daguerrově vynálezu, Talbot 
svůj proces zdokonalil tak, aby byl do-
statečně rychlý a citlivý pro snímání 
lidí, a v roce 1840 oznámil vynález 
kalotypie. Listy papíru potáhl vrstvou 
chloridu stříbrného pro vytvoření oka-
mžitého negativního obrazu, který 
může být použit k vytvoření libovol-
ného množství kopií, což se podobá 
i dnešnímu běžnému negativnímu 
procesu. Později ale Talbotův proces 
zdokonalil George Eastman, a ten je 
používán dodnes. V roce 1851 vy-
nalezl Frederick Scott Archer mokrý 
kolodiový proces, později použitý Le-
wisem Carrollem (ano, oním známým 
autorem příběhů o Alence...). Tady si 
dovolím malou odbočku od tématu, 
nicméně tvorba kvalitní fotografie je 
umění stejně nelehké, jako překlad 
básně o Tlachapoudovi (překlad Ja-
roslav Císař) z knihy „Za zrcadlem  
a co tam Alenka našla“:

Lewis Carrol (vlastním jménem 
Charles Lutwidge Dodgson), stejně 
skvělý spisovatel jako fotograf. 

Jabberwocky
‚Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

‚Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws 
that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!‘

Žvahlav
Bylo smažno, lepě svihlí tlové
se batoumali v dálnici,
chrudošní byli borolové,
na mamné krsy žárnící.

„Ó synu, střez se Žvahlava,
má zuby, drápy přeostré;
střez se i Ptáka Neklava,
zuřmící Bodostre!“

-Laďa Žilka: zdroj Wikipedie-

Tříkrálová sbírka
Letošní tříkrálové koledování v naší obci proběhlo v sobotu 9. ledna. Účastnilo 
se ho 12 skupinek koledníků, kteří vybrali 62.744 Kč.
Sbírku zaštítila Oblastní charita v Rajhradě, která v přilehlých obcích vybrala 
do 597 pokladniček více než 3.400.000 Kč. 
Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo v re-
gionu, 15 % využije na své projekty  Diecézní charita Brno, 10 % pomůže 
potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.
V našem regionu Oblastní charita Rajhrad plánuje využít výše uvedenou část 
sbírky na:
• Pořízení vybavení pro Chráněné bydlení pro osoby s demencí a parkové 
úpravy v areálu zařízení
• Obnovu interiérového vybavení na pokojích klientů hospice sv. Josefa
• Obnovu vozového parku Charitní pečovatelské služby
• Nízkoprahové centrum pro mládež Vata v Židlochovicích
• Odborné sociální poradenství pro klienty hospice sv. Josefa a jejich blízké
• Dobrovolnické centrum při hospici sv. Josefa
• Podporu sociálně slabých osob a rodin s dětmi       
Všem koledníkům a dárcům patří velké poděkování. 
Více na: http://www.trikralovasbirka.cz/

Kovářské řemeslo sokolnického rodáka
K prosincovému „živému betlému“, 
který se v Sokolnicích už stal tra-
dicí, se pojí každoročně také výstava 
domácích betlémů a vánočního 
stolování.

Tentokrát se však připojila i vý-
stava kovářských výrobků pana Víta 
Sobotky, která mnohé návštěvníky 
mile překvapila. Mohli tu obdivovat 
repliky sečných, bodných a palných 
zbraní jako např. meče, dýky, rapíry, 
palaše, bambitky, ale také funkční 
5 x zmenšené dělo z napoleonských 
válek. K vidění tu byly i jiné rozma-
nité výrobky jako lucerny, různé typy 
svícnů, kované zrcadlo, modely drob-
ného hmyzu a další. Ba, nechyběly 
tu ani repliky dvou historických vyso-
kých kol, které se těšily zvláště pozor-
nosti mužů.

Výstava přilákala mimořádné 
množství návštěvníků a byla ukázkou 
pečlivého kovářského řemesla sokol-
nického rodáka.

-E. Urpesová, návštěvnice z Brna-
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 ► Hledám ke koupi RD se zahrádkou v Sokolnicích a v okolí  
do 15 km.Telefon: 792 284 071

 ► Nutně hledám byt v Sokolnicích. OV i DB, nejlépe s balkonem,  
není podmínkou. Telefon: 722 063 341

 ► Hledám stavební pozemek, velikost cca. 500–1000 m2, ozvěte se 
na telefonním čísle 777 028 745. Díky, Rotrekl. Ne RK.

inzerce

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. 2. 2016.  
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice  
nebo posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz.  
Uzávěrka Sokolnic. zpravodaje č. 3 je 10. 3. 2016.

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

Komise pro mládež a sport 
pořádá 
v sobotu 28. května 2016 

Odjezd od sokolovny v 8 hodin 
Předpokládaný odjezd ze ZOO 
Olomouc v 15 hodin

Cestovné: předškolní a školní 
děti zdarma, dospělí 150 Kč.

Přihlášky se zaplacením
na adrese: Králová Jitka, 
Brněnská 105, Sokolnice; 
mobil 775 194 770
pondělí  7. 3. 2016 
 18–19 hodin  
úterý  8. 3. 2016 
 18–19 hodin

Brzké přihlášení je 
z důvodu objednání autobusů 
podle počtu přihlášených 
účastníků zájezdu. 
Děkujeme za pochopení.

Moderní a bezpečné 
bydlení pro seniory

– pomáháme seniorům vést aktivní a nezávislý život
– aktivní a soběstačný senior má jistotu, že o něho bude 

dobře postaráno i při zhoršujícím se zdravotním stavu
– kvalitní služby za rozumné ceny
– máme dlouholeté zkušenosti s péčí o seniory
– moderní a bezbariérové bydlení – kolaudace 2014
– senior má vždy samostatný byt nebo pokoj
– Akátový dům se nachází v centru města Rajhrad  

s veškerou občanskou vybaveností a výbornou  
dostupností do centra Brna.

Akátový dům 
SEN Bydlení s.r.o., Městečko 52, 664 61 Rajhrad 

tel.: 776 479 455, e-mail: info@senbydleni.cz

 www.senbydleni.cz      / SENBydleni

Přijďte k nám na nezávaznou prohlídku Vašeho nového domova

Rajhrad

Domov pro seniory

Komise pro mládež a sport 
pořádá cyklovýlet 

v neděli 8. května 2016. 

Odjezd v 8.30 hodin od sokolovny. 
Kola přistavit k odjezdu v 8.00 hodin. 
Přeprava účastníků a kol zajištěna.

Naplánované jsou dvě možnosti.
1.  individuálně dle obdržené mapky do 50 km
2.  kolektivně s doprovodem do 35 km 
Cestovné: mládež zdarma, dospělí 100 Kč

Přihlášky se zaplacením na adrese:
Králová Jitka, Brněnská 105, Sokolnice
mobil  775 194 770
pondělí  7. 3. 2016  18–19 hodin
úterý  8. 3. 2016  18–19 hodin
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Výstava je realizována s fi nanční 

podporou Vinařského fondu 

České republiky

který se koná 
v sobotu 

5. března od 14.00 
v prostorách 

místní 
sokolovny

SSppoolleekk  ppřřřřáátteell ddoobbbbbbbbbrrééhhoo vvíínnnnnaa SSokooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllniiicccee 
zzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaa  ppooddpppoorryy  KKuullttuuuuuurrnníí kkoommiissee 
oobbbbbbbccee SSookkoollnniiccee ppppppppppppppppppppppppppppppppoořřááddáá

KDE: kaple na zámku v Sokolnicích
S SEBOU: Bibli (nebo alespoò Nový zákon)
LEKTOØI: doc. P. Petr Chalupa, PhDr. Marie Klašková

Sokolnický dùm z.s.
a Èeské katolické biblické dílo

Vás zvou na
 

 

pro dospìlé, seniory, mládež nad 15 let

SETKÁNÍ NAD BIBLÍ

10. 3. 2016

18.00 - 19.30

www.biblickedilo.cz

� Chcete objevit èi 
prohloubit svùj vztah 
k Bibli?
 
�Chcete se pøipravit 
na nedìlní mši sv.?

� Chcete zažít 
kreativní práci s Biblí 
ve skupinì s využitím 
biblických 
postavièek?

JÓGA 
PRO MALÉ DETI

od února budeme v RCS (Masarykova 35) 
cvičit jógu pro děti od 4 do 8 let 

každý čtvrtek v 16.00 hodin

Více informací na www.
rodinnecentrumsokolnice.cz


