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Další vzpomínky na dětství a mládí pana profesora Josefa Umláška
V prosincovém čísle loňského roku jsem vás seznámila 
s významnou osobností naší vesnice. Slíbila jsem, že vám 
dám možnost nahlédnout na život v naší obci v době jeho 
narození, s jeho vzpomínkami na dětství a mládí, které  
jsem čerpala z rodinné kroniky rodiny Umláškových. Pan 
Josef Umlášek zachytil život na naší vesnici z počátku 
20. století. Díky němu si můžeme představit určité části 
vesnice, jak je zachytil kresbou a  vzpomínkami, které 
se mu vybavily při psaní již zmíněné kroniky. Jak by byl 

asi mile překvapen, kdyby mohl porovnat bývalé stavení 
s jeho dvorem a zahradou – kde prožíval určitý úsek 
svého života – s tím dnešním. A nejen dům, ale také ulici, 
kde si hrával se svými vrstevníky, místa a události, na 
které vzpomíná a se kterými bych vás postupně chtěla 
seznámit. Možná se ještě najde pár pamětníků, kteří si 
vzpomenou na názvy oblečení jako je „ganduš“ nebo 
„kapišon“. Těm mladším to podrobněji popsal právě  
pan Umlášek.

Jak jsme bruslili v Olympii 
Třetího února se děti ze 3.A a ze 3.B 

vydaly s paní učitelkou Vaňkovou a pa-
nem učitelem Pospíšilem bruslit. Někdo 
na bruslích stál poprvé, někdo už byl 
zkušenější, nicméně pro všechny zúčast-
něné to byla krásná odměna za pololetní 
vysvědčení. Přečtěte si zážitky dětí: 

Jeli jsme bruslit se 3.A a se 3.B. Velice 
jsme si to užili. A teď se dozvíte jak. Kde 
kluziště najít: Olympia Brno-Modřice. Ně-
kdo sice bruslit neuměl, ale naučil se to. 
No a teď to nejlepší. Pod ledem je žralok! 
Přijďte se tam podívat! Na jaře vylézá  
z ledu. Má nejradši holčičky s copán-
kami. Přijďte se tam podívat, zabruslit, 
podívat se na žraloka, občerstvit. No pro-
stě super.  Dominika Mauritzová, 3.B
(Pokračování na straně 5)
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Narodil jsem se v Sokolnicích v domě č. 5 dne 
21. března 1906. Ze svého nejranějšího mládí se 
pamatuji na to, že jsem nosil nějaké šaty podobné 
sukním. Překážely mi v lezení po zemi. Později 
jsem nosil trikotové kalhoty s tílkem zvané gan-
duš. Měly vzadu rozparek, kterému se časem 
knoflíčky urvaly, měl-li jaké, takže z tohoto roz-
parku koukalo kus košile, říkalo se tomu prápor. 
Vzpomínám si, že ganduš býval více na spaní, 
stejného střihu bývaly pro maličké chlapce i šaty 
ze sukna. Na hlavě maličké děti nosily čepec, kte-
rému se říkalo „kapišon“. Hrával jsem si buď 
u kamen po zemi v kuchyni, kde jsme měli nízkou 
stoličku, se kterou jsem si hrával. A pod staro-
dávným stolem s trnožemi, to byl můj celý svět! 
Když jsem byl trochu větší a uměl už trošku cho-
dit, hrával jsem si často v síni, bylo-li hezky, 
mezi dveřmi a brankou u vchodu na dvůr nebo 
mezi dveřmi do ulice, na ulici kolem domu, na 
dvoře a v humně, pokud mne tam někdo zavedl. 
Na dvoře jsme měli písek u Burkovy zdi, tako-
vou větší hromadu. Tam jsme si hrávali s Vít-
kem Zítkovým. Jeho otec byl obchodníkem tam, 
kde později měli obchod Lajcmanovi. Jednou při 
hře jsme se strkali a tahali tak, až mě motykou 
rozťal hlavu. Bylo moc krve a pláče. Na toto 
se dost pamatuji. Jinou vážnou nehodu, kterou 
jsem v raném mládí prožil, vyprávěla mi a po-
drobně vylíčila maminka. Byl jsem vedle na č. 4 
u dědečka a babičky. Hrál jsem si tam na dvoře. 
Maminka mne tam, protože měla doma naléha-
vou práci, nechala, a když si pro mne přišla, 
rozhlížela se po dvoře a najednou zahlédla na 
velké louži, bylo po dešti, jak na hladině plné 
plev jsou vidět bublinky. Instinktivně tam skočila 
a v poslední chvíli se jí podařilo mne vytáhnout.

Rád jsem dělal výpravy do humna. Byla tam 
příroda jako v nějaké džungli, všechno mi tam 

připadalo romantické. Napříč, středem humna, 
se táhla dolina, jak jsme jí říkali, která byla 
plná vysokých trav a kopřiv a proti dnešku měla 
strmější okraje, takže vypadala jako dno býva-
lého potoka… A dědečkovo  humno, které bylo od 
našeho odděleno starým vyplétaným plotem, mi 
připadalo teprve tajemné. Byly tam prastaré, 
obrovské stromy. Nejmohutnější byla hruška na 
kopečku a ořech hned vedle ní, pak shluky sta-
rých dorancií, kadlátek a švestek. Na konci na-
šeho humna byl pargan ze sloupů a fošen, ale na 
konci dědečkova humna byla starodávná zídka, 
mohutná a silná, obílená, krytá doškem. Upro-
střed měla nízká a pevná dvírca, která byla stále 
zamčena. Dlouho bylo pro mne velikým tajem-
stvím, co asi za svět se za nimi skrývá. Až když 
někdy strýček Tomáš šel zadem do „bednárny“ 
(tak se jmenovala zámecká hospoda) s holoubaty 
nebo něčím jiným, co měl na prodej, a odemkl 
dvírca, vyklouzl jsem s ním na zarostlý chodní-
ček, který se vinul podél zídek a parganů, a za 
ním se rozprostírala široká niva táhnoucí se až 
k zámku. Jednou jsem tam vběhl do vysokého 
dozrávajícího žita a měl jsem co dělat, abych se 
z něho dostal ven. Jednou bylo u nás ve velké 
seknici hodně tetiček, bylo napečeno koláčů, ta-
tínek nabízel nápoje, na dvoře byly vozy s koňmi 
a navečer se hosté rozjížděli domů. U stolu a na 
lavce u kamen v kuchyni stály „hóvodňáke“, 
velké malované a zelené nádoby s poklicí a v nich 
vařená slepice. Pak jsme měli kočárek s dřevě- 
nými kolečky, 
košatinkou
proutěnou 
a boudou 
s červenými 
záclonkami. 
Vozil jsem 
v něm sestřičku.

Se svolením rodiny Umláškových sepsala Miroslava Mifková
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Na vysvětlenou: 
• dům a obchod Lajcmanů, nyní Kučerovi na ulici 

Komenského;
• lavka – lavice, dvírca – dvířka, seknice – světnice;
• pargan – nepodařilo se mi najít správný výraz, vzpo-

mene si někdo z pamětníků na tento výraz, který 
možná slyšel od svých rodičů?

Ještě se vrátím k úryvku v článku: „za ním se roz-
prostírala široká niva“. V době dětství zmíněného 
pamětníka v místech domů na ulici Podešvova, 
byly rozsáhlé pozemky – louky, které po první svě-
tové válce nabídl k prodeji zájemcům hrabě Vladimír  
Mitrovský.

-M.M.-

Přílohou vzpomínek jsou použity:
Vojenské mapy Brna a okolí (z let 1835 až 1872 a soudobá mapa)  

Zdroj: http://vilemwalter.cz/mapabrna/index.htm 
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●  Ve třídě SLUNÍČKA jsme si od začátku měsíce ledna 
užívali sněhu, ledu, hraní a dovádění se zimní nadílkou, 
kterou nám příroda dopřála. Se třemi králi jsme symbo-
licky doputovali k Ježíškovi a přiblížili si obsah ctnosti 
s názvem „štědrost“. Další ctností, která nás začala v této 
době provázet, je „citlivost“. Snažíme se, aby se nám da-
řilo být citlivými, abychom uměli pochopit i pojmenovat 
nejen svoje emoce, ale i těch ostatních. A představte 
si, že v každé třídě naší mateřské školy přebývá hlídek 
či hlídka, kteří zvládnou nejen „hlídat“ děti ve třídě, ale 
i hračky, oblečení, postýlky… a také měnit svoji barvu po-
dle toho, jak se právě cítí. V knížce „Milda a Milda“ jsme 
se tohle všechno nedávno dozvěděli. Také jsme si poví-
dali o 12   měsících v roce, vyslechli pohádku „O dvanácti 
měsíčkách“ a vyrobili postavy všech dvanácti měsíčků 
i hodné Marušky. Společně jsme vzájemně zjišťovali, 
který z měsíců je naším narozeninovým.

●  My tři králové jdeme k vám,
Štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
My jsme k vám přišli zdaleka…

Ve třídě MOTÝLCI jsme se vydali na dalekou cestu do Bet-
léma a seznámili se s tříkrálovou tradicí. Také jsme neza-
pomněli na ptáčky, a vyrobili jim ze šišek krmítka, kterými 
jsme nazdobili strom na naší zahradě. Dozvěděli jsme se, 
proč je důležité pomáhat ptáčkům, kteří u nás přezimují. 
Naučili jsme se poznávat některé ptáčky a dozvěděli 
se o nich spoustu zajímavostí. A protože jsme neměli v 
zimě příležitost užít si sněhu, vydali jsme se na cestu od 
severního pólu až po jižní. Putováním nás provázela pí-
snička Jarka Nohavici o Grónsku: „Daleko na severu je 
Grónská zem, žije tam Eskymačka s Eskymákem. My by-
chom umrzli, jim není zima, snídají nanuky a eskyma…“ 
A tak jsme se rozhodli vyzkoušet si život Eskymáků – 
postavili jsme si iglú a prostřednictvím encyklopedií, 
mapy a glóbusu jsme poznávali podmínky života v těchto  
oblastech.

●  Po vánočních prázdninách jsme se ve třídě KOŤÁTKA 
opět všichni sešli natěšeni, jak si pohrajeme s novými 
hračkami. Hodně jsme si povídali o prožitých Vánocích 
i o tom, co vše nám přinesl Ježíšek. Objasnili jsme si také 
smysl tříkrálové sbírky, a komu vybrané peníze nejvíce 
pomohou. Zima stále neměla tu pravou sílu, a tak jsme si 
pro ni zašli do pohádky o ledovém království Anny a Elsy. 
Moc jsme si to užívali a pokračovali v hrátkách s Mrazem 
a Mrazivcem, kteří nám ukazovali svoji sílu. My jsme se 

ale nedali zastrašit a vymýšleli jsme různé způsoby, jak 
se zahřát, a hlavně si připomínali, jak se v zimě správně 
oblékat. Nakonec nám přinášelo radost poznávání růz-
ných strunných nástrojů. Využívali jsme je jak k poslechu, 
tak i jako doprovod k písničkám. Bylo to moc zajímavé 
a rádi jsme se k této činnosti vraceli. Poslední týden nás 
opět pozlobily různé nemoci, a chodilo nás do třídy stále 
méně. Teď už se jen těšíme, až budeme konečně zdraví 
a opět se všichni uvidíme.

● V novém roce 2022 si děti v KUŘÁTKÁCH za-
vzpomínaly na prožité Vánoce a na dárky od Ježíška  
a také jsme si povídali, jak tři králové se vzácnými dary 
jeli na velbloudech z dalekého Východu poklonit se ma-
lému Ježíškovi. Vystřihli jsme si papírové koruny a vy-
zkoušeli si tradici Tří králů, kteří chodí v dnešní době,  
a vysvětlili si pojem charita. K tomu jsme si zpívali  
koledu: „My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vin-
šujem vám.“ Děti si donesly z domova své oblíbené po-
hádkové knížky a zahrály si na knihovnu. Vzájemně si  
knihy půjčovaly, prohlížely, učily se v nich listovat, pěkně 
s nimi zacházet a zase vrátit na své místo. Některé děti 
se pochlubily, že si chodí půjčovat knihy do opravdové 
knihovny. Ve hře „Co nám přinesl pošťák“ si děti upev-
ňovaly poznatky o důležité práci poštovních doručova-
telů, jak to vypadá na poště a jaké  nám pošta posky-
tuje služby. Děti si ve skupinkách vyráběly z papíru velká 
poštovní auta a v nich vozily velké obálky se zajímavými 
hrami a úkoly. Také psaly pro kamarády dopisy a vklá-
daly je do obálek, učily se znát svoji adresu, vystřihovaly 
a nalepovaly poštovní známky, tiskly poštovní razítka  
a počítaly dětské peníze. Velkým překvapením pro děti 
byla barevná pohlednice se známkou a razítkem od 
tučňáků. Na globusu děti vyhledaly zamrzlý světadíl 
Antarktidu a společně se vydaly na dalekou výpravu  
k jižnímu pólu. I když to byla jen hra, užily si spoustu zá-
bavy. Z papíru a vaty děti slepovaly iglú, tučňáky i velké  
ledovce. 

●  Přelom ledna a února je pro všechny třídy naší ma-
teřské školy dobou, kdy postupně probíhají konzultační 
hodiny, na nichž paní učitelky s rodiči probírají pokroky 
jejich dětí i případnou pomoc dětem, jak ze strany rodičů, 
tak pedagogů či jiných odborníků zabývajících se před-
školním vzděláváním. V této době začaly děti – předško-
láci, jejichž rodiče projevili zájem, dojíždět to plaveckého 
bazénu v Blučině na předplavecký kurz. Během něj děti 
nabývají potřebné dovednosti a jistotu při pohybu ve vodě 
i pod vodou. ■

Jak jsme bruslili v Olympii
(Pokračování ze strany 1)
Byli jsme bruslit spolu se 3.A k Olympii. Jako první jsme 
si půjčili brusle. Byla jsem na bruslích poprvé, tak jsem si 
půjčila vozítko, abych nespadla. Pak přišly holky. Domča 
mně vozítko odhodila, chytla mě za ruku a naučila mě to. 
Jezdila jsem chvilku sama. Pak jsem se přidala do hry na 

babu. Moc mě to bavilo. Jedli jsme cukry. A pod ledem byl 
žralok. Valerie Mácová, 3.B

Byli jsme bruslit a byla to zábava. Pan učitel byl poprvé na 
bruslích a paní učitelka asi posté a já podruhé. Byla tam 
s klukama zábava. Závodili jsme, i paní učitelka závodila 
a taky pan učitel.  Viktor Šeránek, 3.B

■
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Zprávy z rady 
●  Rozpočet sociálního fondu 2022  
Radě obce byl předložen k projednání a schválení ná-
vrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2022. RO schválila 
předložený návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2022. 
●  Žádost o pronájem nebytových prostor
Obec na své úřední desce zveřejnila záměr pronájmu pro-
storů sloužících k podnikání v budově č. p. 162 umístěné 
na p. č. 87/2 u katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, pro k. ú. Sokol-
nice. Na základě této výzvy projevily zájem: Firma Concor-
dia s. r. o., se sídlem Záhumenice 32, 619 00 Brno-Horní 
Heršpice, IČO 49969048, která zde hodlá provozovat 
pohřební služby, a dále zájemce, který zde chtěl umístit 
prodejnu s textilem. 
RO vzala na vědomí, že záměr pronájmu byl zveřejněn zá-
konným způsobem od 5. října 2021 do 5. listopadu 2021, 
a schválila žádost firmy Concordia s. r. o., se sídlem Záhu-
menice 32, 619 00 Brno-Horní Heršpice, IČO 49969048 
o pronájem prostorů sloužících k podnikání v budově 
č. p. 162 umístěné na p. č. 87/2 u katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-ven-
kov, pro k. ú. Sokolnice.
●  MŠ – informace o odstranění nedostatků  
RO obdržela od ředitelky MŠ Sokolnice p. Bc. Jarmily Fi-
alové informace o odstranění nedostatků zjištěných při 
kontrole hospodaření s veřejnoprávními prostředky za 
první pololetí roku 2021, která byla vykonána v době od 
8. září do 21. září 2021. 
RO vzala na vědomí informace o odstranění nedostatků 
zjištěných při kontrole hospodaření s veřejnoprávními 
prostředky za první pololetí roku 2021, která byla vyko-
nána v době od 8. září do 21. září  2021. 
●  Smlouva se společností RTS a. s.
RO byl předložen návrh příkazní smlouvy na výkon zada-
vatelských činností na zakázce zadávané jako veřejná 
zakázka malého rozsahu služby s názvem: Sokolnice, re-
konstrukce ulice Na Skalce.  
RO schválila text a uzavření příkazní smlouvy číslo 
7301/2022 na výkon zadavatelských činností se spol. 
RTS, a. s. Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČO 255 33 843. 
RO uložila starostovi uzavřít tuto smlouvu nejpozději do 
26. února 2022. 
●  Obsazení uprázdněného mandátu
Dne 13. ledna 2022 zemřela místostarostka paní Hama-
nová. Podle § 55 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v plat-
ném znění, tímto dnem zanikl její mandát člena zastu-
pitelstva a dnem následujícím se stal novým členem 
zastupitelstva první náhradník téže volební strany (§ 56 
zákona o volbách). Podle výsledků voleb je prvním ná-
hradníkem Mgr. Zuzana Žilková. Zákon o volbách v § 56 
stanovil, že takto nastoupenému členu zastupitelstva 
obce předá rada obce do 15 dnů poté, co se mandát 
uprázdní, osvědčení o tom, že se stal členem zastupi-
telstva obce a kterým dnem se jím stal. RO vydala paní 
Mgr. Zuzaně Žilkové osvědčení, že se dnem 14. ledna 
2022 stala členem Zastupitelstva obce Sokolnice.

●  Tajemník obecního úřadu 
V návaznosti na dřívější usnesení rady obce, bylo vyhlá-
šeno, v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřed-
nících územních samosprávných celků a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové 
řízení na pozici tajemníka obecního úřadu Sokolnice. 
Ve stanoveném termínu obdržela obec jednu přihlášku. 
Výběrová komise, s ohledem na izolaci starosty obce 
(onemocnění COVID-19), zasedla dne 5. ledna 2022, do-
poručila jmenovat na tuto pozici Mgr. Kláru Sichlerovou. 
Starosta obce následně požádal, v souladu s příslušnou 
právní legislativou, ředitele KÚ JmK o udělení souhlasu 
se jmenováním vítězky VŘ tajemnicí OÚ. Vzhledem ke 
skutečnosti, že ředitel KÚ JmK této žádosti vyhověl, je 
možné oficiální jmenování tajemnice uskutečnit. 
RO uložila starostovi neprodleně jmenovat do funkce 
tajemníka obecního úřadu Sokolnice paní Mgr. Kláru 
Sichlerovou a stanovit jí plat v souladu se zákonem číslo 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších před-
pisů a příslušným nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění. RO uložila starostovi zajistit 
vše potřebné pro zdárný výkon činnosti tajemnice OÚ.
●  Schválení zadávací dokumentace
Obec připravuje výběrové řízení na rekonstrukci ulice Na 
Skalce. Výkon zadavatelských činností na této zakázce 
zajišťuje (na základě uzavření příkazní smlouvy) společ-
nost RTS a. s.
Tato společnost nyní předložila návrh zadávací dokumen-
tace, kterou tvoří:
Svazek 1 – Výzva k podání nabídky a Podmínky a poža-
davky.doc
Svazek 1 příloha – Krycí list nabídky.doc
Svazek 1 příloha – Vzor čestného prohlášení dodavatele.
doc
Svazek 2 – Vzor smlouvy o dílo.docx
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.xlsx
RO schválila předloženou zadávací dokumentaci na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Sokolnice, 
rekonstrukce ulice Na Skalce a text a uzavření předlo-
ženého návrhu smlouvy o dílo s uchazečem, který bude 
vybrán ve výběrovém řízení.
●  Túje na ulici Zahradní
Obec obdržela podnět k vykácení tújí na ulici Zahradní, 
kde při průjezdu automobilů vznikají nebezpečné situace 
při pohybu s dítětem, rostou v ochranném pásmu roz-
vodů el. energie apod. 
RO souhlasila s vykácením tújí na obecním pozemku  
p. č. 164 v k. ú. Sokolnice a uložila starostovi zajistit od-
stranění dřevin neprodleně poté, co bude vydáno pravo-
mocné povolení ke kácení.
●  Kompostéry pro občany obce Sokolnice
Obec Sokolnice obdržela objednané kompostéry na bio-
logicky rozložitelný odpad v počtu 200 kusů, jejichž ná-
kup byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem sou-
držnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
Nyní je třeba zajistit jejich předání občanům obce. V roce 
2015 se realizoval obdobný projekt, kdy místní občané 
mohli obec Sokolnice požádat o poskytnutí kompostérů 
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do domácností, čehož mnozí využili. Rada obce se shodla, 
že (v návaznosti na tuto skutečnost) nejdříve upřednostní 
ty žadatele, kteří neobdrželi kompostér z projektu v roce 
2015. Následně poté případně vyhoví i žádostem ostat-
ních, kteří kompostéry od obce Sokolnice už mají. Pod-
mínkou bude, že zařízení bude umístěno minimálně 5 let 
na katastru obce Sokolnice a bude užíváno na kompos-
tování biologicky rozložitelného odpadu. V případě vel-
kého zájmu bude žadatelům předán pouze 1 ks do jedné 
nemovitosti.
RO schválila bezúplatné předání 200 ks kompostérů na 
biologicky rozložitelný odpad občanům obce Sokolnice 
a uložila starostovi v termínu do 30. 4. 2022 realizovat 
předání 200 ks kompostérů občanům naší obce. 
●  Žádost firmy Šrot Gebershuber
Společnost Šrot Gebshuber s. r. o., Kobylnická 457, 
664 52 Sokolnice, zastoupená na základě plné moci 
Ing. Milanem Hylšem, požádala o vyjádření k předložené 
projektové dokumentaci s názvem: ROZŠÍŘENÍ DRUHŮ 
VYKUPOVANÝCH ODPADŮ areál firmy ŠROT GEBESHU-
BER s. r. o., Kobylnická 457, 664 52 Sokolnice, parcela 
č. 1746/11. 
Vyjádření bude sloužit jako jedna z příloh žádosti o vydání 
rozhodnutí o změně využití území (bude vedeno u sta-
vebního úřadu v Sokolnicích). Jedná se o rozšíření druhů 
vykupovaných odpadů o výkup a dočasné shromažďo-
vání autovraků na vymezené části pozemku (na stávající 
izolované zpevněné ploše v areálu) o okamžité kapacitě 
30 t, což odpovídá cca 20 až 30 ks autovraků, a celkové 
roční kapacitě 2 500 t. RO požádala společnost ŠROT 
GEBESHUBER s. r. o., o upřesnění informací, ze kterých 
vyplynulo, že záměrem společnosti je rozšíření služeb pro 
občany z okolí, kteří poptávají možnost likvidace starých 
vozů oproti získání dokladu potřebného pro odhlášení 
vozu z evidence. Provozovna v Sokolnicích by autovraky 
od občanů pouze odebírala a následně odesílala na pro-
vozovnu v Kroměříži, kde by docházelo k samotné de-
montáži a likvidaci autovraků. 
RO souhlasila s žádostí firmy ŠROT GEBESHUBER s. r. o., 
Kobylnická 457, 664 52 Sokolnice, se změnou využití 
území dle předložené PD. 
●  Svodidla na ulici Komenského
Obec obdržela od několika občanů z ulice Komenského 
podnět k instalaci svodidel. Žadatelé poukazují na po-
třebu zvýšení ochrany chodců, neboť zde došlo opa-
kovaně k dopravním nehodám, kdy auta skončila na 
chodníku. Nicméně obec není správcem této komuni-
kace, a proto není možné, aby zde instalovala jakékoliv 
dopravní značení, svodidla či jiné zařízení. Podnět bude 
proto postoupen správci komunikace s doporučením, aby 
žádosti občanů bylo vyhověno.
RO vzala na vědomí podnět občanů z ulice Komenského 
ohledně umístění svodidel a uložila starostovi nejpozději 
do 24. 2. 2022 zaslat podnět občanů na SÚS JMK s do-
poručením rady obce, aby žádosti bylo vyhověno.
●  UNI-EKOSPOL, s. r. o. – skladové haly
Radě obce byla předložena p. Petrem Zelinkou, pro-
jektantem zastupujícím spol. UNI-EKOSPOL, s. r. o, žá-
dost o vyjádření k záměru výstavby samostatně stojící 

skladovací haly II. (SO01) o půdorysných rozměrech  
27,70 m × 72 m a zastavěné ploše 1 992 m2, která bude 
sloužit ke skladování komponent pro truhlářskou výrobu 
a výstavby samostatně stojící skladovací haly III. (SO02) 
o půdorysných rozměrech 27,70 m × 72 m a zastavěné 
ploše 1 992 m2, která bude sloužit ke skladování kompo-
nent pro truhlářskou výrobu.
Obec požádala Ateliér Projektis o stanovisko k této žá-
dosti. Dle vyjádření Ateliéru Projektis není předložená do-
kumentace v souladu s platným územním plánem obce 
Sokolnice vzhledem k tomu, že v plochách VD nejsou 
přípustné komerční aktivity (velkoobchodní a skladová 
zařízení). Navržené haly s rozšířením areálu spol. DÉMOS 
nelze brát jako přípustné využití ploch pro drobnou vý-
robu, a to jak z hlediska objemu staveb, tak i z hlediska 
dopravního nárůstu přes zastavěné území obce nákladní 
dopravou.
RO neposkytla kladné stanovisko k předložené žá-
dosti o vyjádření k záměru výstavby samostatně stojící 
skladovací haly II. (SO01) o půdorysných rozměrech  
27,70 m × 72 m a zastavěné ploše 1 992 m2, která bude 
sloužit ke skladování komponent pro truhlářskou výrobu 
a výstavby samostatně stojící skladovací haly III. (SO02) 
o půdorysných rozměrech 27,70 m × 72 m a zastavěné 
ploše 1 992 m2, která bude sloužit ke skladování kompo-
nent pro truhlářskou výrobu.
●  Žádost o poskytnutí příspěvku 

na činnosti MAS Slavkovské bojiště, z. s.
RO byla předložena žádost o příspěvek na činnosti Místní 
akční skupiny (MAS) Slavkovské bojiště, z. s., která pů-
sobí na území obce Sokolnice. MAS Slavkovské bojiště 
svojí činností usiluje o zvýšení kvality života ve svém re-
gionu prostřednictvím dotací z Evropské unie i z národ-
ních zdrojů. V operačním období 2014–2020 bylo do 
území MAS přerozděleno přes 100 mil. Kč na projekty 
obcí, podnikatelů a neziskových organizací. Kromě toho 
MAS realizuje svoje vlastní projekty. V končícím období 
bylo prostřednictvím MAS Slavkovské bojiště z IROP do 
obce Sokolnice zacíleno přes 3 miliony Kč. MAS Slavkov-
ské bojiště realizuje na území Sokolnic Místní akční plán 
v OPR Šlapanice určený pro rozvoj vzdělávání. Dále je 
v tříletém projektu MAS Slavkovské bojiště zapojeno Ko-
munitní centrum Lípa ze Sokolnic, které v tomto projektu 
získá finanční podporu ve výši přes 1 milion Kč. MAS 
Slavkovské bojiště financuje svoje aktivity prostřednic-
tvím dotačních titulů. Dotační program určený na provoz 
MAS a její hlavní činnost je s 5% spoluúčastí. Tuto spo-
luúčast MAS financuje z členských příspěvků. Obce jsou 
členy MAS prostřednictvím mikroregionů, příspěvek činí 
10 Kč na obyvatele. Protože obec Sokolnice není členem 
žádného mikroregionu, nijak nepřispívá na činnost MAS. 
Vzhledem k této skutečnosti se na obec Sokolnice obrací 
s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku. Rada dopo-
ručila zastupitelstvu: 
a) schválit vstup do MAS Slavkovské bojiště jako indi-

viduální člen a uhradit členský příspěvek 10 Kč na 
obyvatele, tj. 23.610 Kč. 

b) nebo do MAS nevstupovat a poskytnout jim dotaci ve 
výši 23.610 Kč. 
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●  Schválení nájemní smlouvy – Concordia s. r. o.
Obec předložila společnosti CONCORDIA s. r. o., Záhume-
nice 32, 619 00 Brno, IČO 49969048, Smlouvu o nájmu 
prostor sloužících k podnikání. Předmětem této nájemní 
smlouvy jsou prostory sloužící k podnikání o velikosti 
18,95 m2 v budově č. p. 162 umístěné na p. č. 87/2 
u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální 
pracoviště Brno-venkov, pro k. ú. Sokolnice, obec Sokol-
nice, na listu vlastnictví č. 1. RO schválila text a uzavření 
smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání. Mezi 
obcí Sokolnice a spol. CONCORDIA s. r. o., Záhumenice 
32, 619 00 Brno, IČO 49969048, a uložila starostovi nej-
později do 28. 2. 2022 uzavřít smlouvu o nájmu mezi 
obcí Sokolnice a spol. CONCORDIA s. r. o., Záhumenice 
32, 619 00 Brno, IČO 49969048.
●  Aktualizace povodňového plánu
Obec má povodňový plán, který před časem zpracovala 
společnost ENVIPARTNER, s.  r. o., Vídeňská 546/55, 
639 00 Brno. Tištěný povodňový plán a současně i jeho 
elektronická digitální podoba již není aktuální. Podle zá-
kona § 71 zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon) je nutné 
provádět minimálně 1× ročně aktualizace povodňového 
plánu dle aktuálně platné legislativy. Vzhledem k těmto 
skutečnostem je třeba zajistit zpracování aktualizace 
povodňového plánu naší obce. Rada obce se seznámila 
s cenovou nabídkou společnosti ENVIPARTNER, s. r. o., 
za kompletní aktualizaci na 1 rok. Společnost současně 
navrhla možnost každoroční aktualizace, případně ak-
tualizaci 1× za 2 roky za výhodnější cenu. RO schválila 
objednat u společnosti ENVIPARTNER, s. r. o., aktuali-
zaci v základním rozsahu, která bude splňovat všechny 
zákonné a dotační povinnosti za cenu 13.000 Kč bez  
DPH.
●   Pověření k oddávání 
Rada obce dne 6. listopadu 2018 schválila pověření  
některých členů zastupitelstva obce Sokolnice výko- 
nem funkce oddávajícího a schválení jejich účasti na 
slavnostních obřadech. Nyní bylo radě obce navrženo, 
aby byl seznam pověřených členů ZO rozšířen i o paní  
Marii Fojtů. Rada obce Sokolnice pověřila, v sou-
ladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a zákona 
číslo 301/2000 Sb. zákona o matrikách, jménu  
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 

v platném znění, paní Marii Fojtů, členku zastupitel-
stva obce Sokolnice, jako člena zastupitelstva obce, 
před nimž snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do  
manželství.
Rada obce Sokolnice současně pověřila paní Marii  
Fojtů účastí na slavnostních obřadech (vítání ob-
čánků, setkání jubilantů, přijetí prvňáčků, přijetí zahra- 
ničních delegací, účast na slavnostních akcích  
u příležitosti významných událostí státu či obce So-
kolnice a podobně) a uložila starostovi do 28. února 
2021 informovat paní Marii Fojtů o usnesení rady  
obce.
●  Kácení dřevin
Obec byla upozorněna, že na pozemku obce p. č. 2968 
roste řada dřevin, jejichž větve výrazně přesahují nad 
pozemek p. č. 1590/1 v areálu rozvodny. Podle zákona 
je kolem energetických zařízení ochranné pásmo, ve 
kterém nemohou růst dřeviny. Na pozemku p. č. 2968 
rostou dřeviny až k oplocení. Na obecním pozemku se 
dále nachází vícero defektních dřevin a vývratů, které 
by měly být odstraněny, protože ničí betonový plot  
rozvodny.  
Cenovou nabídku na tyto práce předložil Julius Musil – 
ARBO team, Hrušovany nad Jevišovkou, ve výši 44.000 Kč 
bez DPH. Druhou nabídku předložil pan Petr Gottvald 
z Vyškova ve výši 34.000 Kč bez DPH. RO schválila ob-
jednat likvidaci defektních dřevin a vývratů na pozemku 
p. č. 2968 prostřednictvím pana Petra Gottvalda za cenu 
34.000 Kč bez DPH s tím, že práce budou provedeny nej-
později do konce března 2022. 
●  Sokolnice – prodloužení licence SW GINA 
JSDH Sokolnice užívá ke své činnosti zásahový software 
pro výjezdové vozidlo HZS – tablet a program společnosti 
GINA software s. r. o. Platnost licence tohoto produktu 
skončila JSDH Sokolnice v roce 2021. Tato společnost 
předložila novou cenou nabídku vč. novější verze licence 
GINA tablet 2. V ceně softwaru jsou zahrnuty 3 roky zá-
ruky na funkčnost a aktualizace aplikace. RO schválila 
CN od společnosti GINA software s. r. o. na zásahový soft-
ware pro výjezdové vozidlo JSDH Gina Tablet 2 a prodlou-
žení služby operátora na 3 roky v celkové výši 27.300 Kč 
bez DPH.  

-OÚ-

Zamyšlení na únor
Uplynulý rok – to byl čas – a čas je možnost konat dobro, 
získat si zásluhy. Dnes nás blaží každé vítězství nad se-
bou, sebezapření, heroismus pokory, lásky.

Je to jistě skvělé svědectví, možno-li o někom říci: „Je to 
vlídný člověk!“ To je víc než chytrý, krásný, bohatý, ob-
ratný. Všichni nemohou mít vysoké postavení, ale každý 
může být vlídný.

Dobrota vyzařující z celé bytosti – to je to nejkrásnější, 
co můžeme druhému dát na památku setkání s námi. Ta 
dobrota je nejmocnějším důkazem – je naším štěstím!

Vlídnost je dobrota v pohledech, slovech, jednání. Pohled 
plný tichosti a dobroty, slova jemná, spíš tichá, ochota 
pomoci. Láska k mlčení, vděčnost za vše – celá bytost 
je tu k dispozici, aby vnesla bližnímu do jeho srdce něco 
tepla, jasu, sladkosti…  

Josef Hlouch

Snadno si namlouváme, že příčinou našich chyb byly po-
měry, okolnosti, prostředí. Ano, okolnosti jsou příležitostí, 
zkouškou, ale ne příčinou. Zlo nevězí v různých okolnos-
tech, ale v tobě! Tu nestvůru přechováváš ve vlastních 
ňadrech. Kamkoli se obrátíš, všude půjde s tebou. Proto 
neměň ani místo pobytu… nýbrž sebe a své mravy.

-Texty připravila Věra Životská-
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Únor
Únor je měsícem zařazeným do období včelařské zimy. I když by se dalo říci 
v té teplotně méně náročné, ale každý to pociťuje sám na sobě, že opak 
je pravdou. Mnozí včelaři viděli, jak na osluněných stanovištích včelky vyle-
těly i na svátky vánoční. Ale dnes je to teplotně úplně o něčem jiném. Jsou 
staženy do chomáče s vystrčenými zadečky, s matkou uprostřed, a využívají 
zásob pro vytváření tepla. Zadečky vystrčené proto, že jsou nejméně citlivé 
na chlad. 
Jenom pro zajímavost, čím víc včel platí i v zimě, protože u chumáče  
8 000 včel činí spotřeba pro jednu včelu na den asi 4 mg medu, při 15 000 je 
to 3 mg medu a při 25 000 včel je to 2 mg medu na den. Samozřejmě že první 
otázkou je, jestli jim v těch úlech není zima. Nejdříve si musíme říci, že dnes 
se používají úly zateplené a nezateplené. A zase je to jak v tom životě – každý 
klad s sebou táhne zápor. U zateplených, kde se využívalo dříve jako izolace 
například slámy, plsti, koudele a i pilin, je menší spotřeba krmných zásob, 
a protože úly mají i pevná uzavřená dna, dochází zde k vysrážení vydýchané 
vlhkosti, a potom nastupují zase plísně. Včely později reagují na nástup jara 
a i v průběhu zimy se nejdou takzvaně vyprášit, a když to na některé přijde 
v průběhu dlouhé zimy, tak potom jsou zase nemoci, třeba tzv. úplavice.
Kamkoliv se podíváme, stále ještě jsme ovlivňováni pandemickou otázkou. 
Tak i u sociálního hmyzu, jako jsou včely nebo mravenci, dochází k vymezování 
nemocných nebo se i omezují kontakty. U včel je to třeba nejčastěji náchylné 
létavky, které se můžou nakazit venku, se minimálně stýkají s mladuškami.
Když se včelař baví se včelařem, tak samozřejmě o včelách, předávají se zku-
šenosti. Tak třeba jeden porovnával včelstva na dědině a ve městě, kdy ty ve 
městě na tom jsou lépe, žádné starosti s postřiky, ve městě větší rozmanitost 
potravy. A nebude to lepší, je málo živočišné výroby, tím pádem i hnoje, umělá 
hnojiva budou nedostatková. Dost toho pokazí i nové zemědělské dotace.

A jak můžeme pomoci přírodě, sobě, a tím i včelám? Vysadit květiny, keře 
nebo stromy, které jsou pro ně potravou. A tady pár inspirativních příkladů:

Květiny • vlčí mák • koukol polní • kopr vonný • chrpa polní • měsíček 
lékařský • svazenka vratičolistá • levandule • tulipány • krokusy dřevnaté 
liány • trubač • zimolez • břečťan • loubinec.

Stromy a keře vhodné pro včely • jabloně okrasné a lesní, hrušně • třešně, 
broskvoně, meruňky, slivoně, mandloň (kvete brzy) • brusnice borůvka, ma-
liník, meruzalka srstka (angrešt), ostružiník • rakytník řešetlákový • kdouloň 
(vzácnější dřevina, roste jako keř i ovocný strom) • kustovnice (vytrvalý keř, 
vysoký až 3 m, rozkvétá postupně)

Okrasné dřeviny • čimišník obecný (2–5 m vysoký keř, kvete v první půlce 
května) • hloh obecný (keř nebo nižší stromek, kvete v květnu a červnu) • 
mahonie cesmínolistá (rozložitý keř asi 1m vysoký, kvete v dubnu a květnu) 
• trojpuk vroubkovaný (keř 1–2,5 m vysoký, kvete až čtyři týdny) • trnka 
obecná (keř asi 2 m vysoký, kvete na konci března a v dubnu) • tamaryšek 
francouzský (keř nebo stromek 2–4 m vysoký) • šípkovec zákulovitý (keř, 
kvete od června až do července) • ruj vlasatá (vysoký keř) • pámelník bílý 
(hustý větvený keř, asi 2 m vysoký, kvete od června do srpna) • svída krvavá 
nebo bílá (rozkvétá od konce května) • vřesovec pleťový (asi ½ m vysoký 
poléhavý keřík) • zlatice nazelenalá (lat. Forsythia viridissima; vyšší keř, až 
2 m, jarní zdroj pylu; zlatice je často zaměňována se silně jedovatým keřem 
štědřencem odvislým, lat. Laburnum anagyroides)

Únor je taky obdobím odevzdávání  vzorků měli, což je spad voskových ví-
ček včetně roztočů, které se flotační metodou spočítají, a podle výsledku se 
doporučí nátěr uzavřeného plodu včel.                                       -Václav Hůrka-

Periodický tisk územního  

samosprávného celku  

Sokolnický zpravodaj,  

vydává obec Sokolnice,  

Komenského 435,  

664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 

Je vydáván desetkrát ročně.  

Místo vydávání Sokolnice.  

Nemá žádné regionální mutace.  

Náklad 930 výtisků.  

Určeno k bezplatné distribuci. 

Řídí Komise pro vydávání  

Sokolnického zpravodaje. 

Evidenční číslo tisku přidělené 

MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání Sokolnického  

zpravodaje č. 2 je 24. 2. 2022. 

Příspěvky můžete odevzdávat 

na OÚ Sokolnice nebo posílat na 

adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 

Uzávěrka Sokolnického  

zpravodaje č. 3 je 10. 3. 2022.

Kontakt inzerce:  

Andrea Hrdličková,  

e-mail: hrdlickova@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,  

příspěvková organizace,  

Šmahova 364/110, Brno-Slatina, 

telefon: 548 211 313
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prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

zaměření - konzultace

ZDARMA

inzerce

Homesharing – sdílená péče o děti s postižením
Inovativní projekt v Brně a Jihomoravském kraji realizuje Slezská diakonie 

Homesharing je způsob, jak může téměř každý 
z nás dobrovolně podpořit rodiny dětí s intelektuálním 
či kombinovaným znevýhodněním. Hostitel (tj. rodina, 
pár nebo jednotlivec) si pravidelně bere dítě s postiže-
ním k sobě domů na předem dohodnutou dobu – ně-
kolik hodin týdně, den o víkendu apod. Společně tráví 
čas přirozeným způsobem: jdou na procházku, uvaří si 
jídlo, hrají si. Večer, případně druhý den, se dítě vrací 
zpátky domů ke své rodině. Rodiče zatím mají čas na-
brat nové síly nebo se věnovat dalším dětem v rodině, 
partnerovi, vyřídit si neodkladné záležitosti. Děti díky 
pravidelnému kontaktu s hostitelem získají nové vztahy 
a zkušenosti. Hostitelům homesharing přináší ra-
dost a dobrý pocit z pomoci a smysluplně stráveného 
času. 

Právě teď hledáme další dobrovolníky pro rodiny 
s dětmi s postižením z vašeho blízkého okolí. Hostite-
lem se může stát každý, kdo má trochu volna navíc, ne-
zbytné zázemí a chuť nezištně pomáhat. Hostitele před 
zahájením spolupráce proškolíme a poskytneme jim po-
třebnou podporu. 

„Je ideální, když vás něco baví a zároveň tím hodně 
pomůžete někomu, kdo to opravdu potřebuje.“ Kateřina 
Klugová, hostitelka

Homesharing přináší do Jihomoravského kraje po-
bočka Slezské diakonie za fi nanční podpory nadač-
ního fondu Abakus. Chcete se stát hostitelem nebo 
potřebujete o Homesharingu více informací? Sledujte 
www.homesharing.cz.

-Radana Melková, Slezská diakonie Brno-
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Nekynutý slaný moučník s balkánským sýrem
Příprava slaného moučníku s balkánem je úžasně snadná a výsledkem je chutná a sytá 
snídaně, svačina nebo večeře. Vynikající je čerstvý a snad ještě lepší je studený. Pokud 
si budete chtít opravdu pochutnat a nebojíte se experimentovat, použijte místo sýru 
balkánského řeckou fetu.

Doba přípravy: celková doba 1 hodina a 10 minut
• příprava těsta – 10 minut
• pečení – 1 hodina

Suroviny pro 8 porcí:
• 400 g hladké mouky
• 400 ml vody
• 300 g balkánského sýru  

(nebo sýru feta, můžeme i oba sýry zkombinovat)
• 50 ml olivového oleje do těsta  

(můžeme nahradit rozpuštěným máslem)
• pepř
• 1/3 polévkové lžíce soli
• 2 vejce (nachystáme si je alespoň hodinu předem,  

aby se aklimatizovala na kuchyňskou teplotu)
• 10 ml olivového oleje na pokapání těsta ve formě
• oříšek másla na vymazání pečící formy

Do přiměřeně velké mísy rozklepneme dvě vejce. Na 
vejce nameleme asi tak 1/4 čajové lžičky pepře. Vejce 
s pepřem důkladně metlou našleháme. Do našleha-
ných vajec přilijeme olivový olej a vlažnou vodu, opět 
metlou důkladně našleháme. Do mouky zamícháme sůl  
a postupně tuto osolenou mouku přidáváme za stálého 
míchání do rozšlehaného základu moučníku. Výsledné 
těsto má poměrně řídkou konzistenci – asi jako na pala-
činky. Pokud se nám zdá, že je těsto příliš řídké, přidáme 
trochu mouky. A naopak – pokud je příliš hutné, zředíme 
jej vodou.
Do těsta nadrobíme polovinu sýra. Halabala – sýrový 
moučník má být pěkně hrbatý! Fetu do těsta opatrně vmí-
cháme tak, aby se příliš nerozdrobila. 
Troubu nastavíme na 200 °C, aby se dopředu rozehřála. 
Pekáč (nejlépe kameninový; zhruba 30–35 cm v prů-
měru) vymažeme máslem. Moučit netřeba. Do vymazané 
formy přelijeme připravené těsto a rovnoměrně jej stěr-
kou rozprostřeme. Těsto tak bude asi 1 cm silné.
Na povrch těsta rozdrobíme druhou polovinu balkán-
ského sýra – ten do těsta nijak nezamačkáváme! Na zá-
věr povrch těsta hojně pokapeme olivovým olejem.
Teplotu v rozehřáté troubě snížíme na 180 °C a pekáč se 
sýrovým moučníkem vložíme pěkně do teploučka. Kdo je 
zvyklý, může použít ventilátor pro horkovzduch. Po 50 mi-
nutách začneme naše dílo kontrolovat – každá mouka se 
chová trochu jinak. Moučník je hotový, když povrch rovno-
měrně zezlátne. Kdo rád křupavé, peče hodinu.

-Dobrou chuť Vám přeje Laďa Žilka-

Poradci Bílého kruhu bezpečí mohou nyní přijet až za vámi
Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu 

bezpečí obětem trestných činů, pozůstalým i svědkům 
trestných činů. A od loňského roku dokonce není vázaná 
na prostory brněnské poradny. Díky tomu, že pro svou 
činnost získala vozidlo, mohou poradci z Brna vyjet za kli-
enty i mimo své domovské město.

Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací o po-
moc na brněnskou poradnu Bílého kruhu bezpečí žije  
v Brně či okolí. Je však samozřejmé, že oběťmi se stávají 
i lidé mimo tuto oblast. A pokud nebydleli v dojezdové 
vzdálenosti od Brna, nebo bylo pro ně zkrátka nemožné 
na pobočku přijít, zůstávali až do nynějška odkázáni 
pouze na naši bezplatnou non-stop linku pro oběti na 
čísle 116 006. Změnu v této situaci přináší právě mobilní 
poradna. Díky ní se nyní právní a psychologická pomoc 
může dostat do kteréhokoli kouta Jihomoravského kraje.

Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti 
ublížení na zdraví, týrání, vydírání, znásilnění, porušování 
domovní svobody, loupeže, podvodu, krádeže a mnohých 
dalších trestných činů. Poradci jim nabídnou především 

konzultaci, při které vyslechnou konkrétní příběh, a po-
skytnou právní informace a psychickou podporu. Poradci 
pracují bezplatně a konzultace jsou diskrétní. Setkat 
se s právníkem a psychologem může klient prakticky 
na jakémkoli místě, a to i v mobilní poradně samotné.  
Je vybavena tak, aby konzultaci bylo možné vést přímo 
uvnitř. Klient tedy nemusí uvádět svou adresu, aby si po-
radce k sobě zavolal.
Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jedno-
duchý. Stačí jedno zavolání na kontaktní telefonní číslo 
732 842 664. Pracovnice Bílého kruhu pak s volajícím 
domluví vše potřebné a dohodne konkrétní podobu 
a možnosti konzultace. Díky mobilní poradně již není 
domluva vázaná pouze na konzultační hodiny brněnské 
pobočky, tzn. čas konzultace je domluven dle možností 
klienta. Stále však může klient přijít i osobně, a to každé 
úterý či čtvrtek. I v takovém případě je však lepší se ob-
jednat na uvedeném mobilním telefonním čísle.
V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí 
kontaktovat – www.bkb.cz; e-mail: bkb.brno@bkb.cz ■
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Stavba haly na Střední škole elektrotechnické a energetické Sokolnice
V posledních dnech jsem absolvoval celou řadu telefo-

nátů, které začínaly slovy: „Tak se to přece jen podařilo 
a hala se konečně začala stavět.“ Musel jsem potvrdit, 
že halu jsme stavět začali, nicméně to není ta sportovní 
hala, na kterou se tak dlouho všichni těšíme, ale jedná se 
o halu, která bude sloužit pro vzdělávání žáků a hlavně 
dospělých. 

Není žádným tajemstvím, že vzdělávání není zále-
žitostí jen školní docházky a nekončí předáním výuč- 
ního listu, maturitního vysvědčení nebo diplomu, ale  
je to celoživotní proces. V oblasti elektrotechniky a ener-
getiky to platí obzvláště. Každý pracovník musí znát  
nejen nejnovější technologie, ale musí zvládat také  
nejnovější pracovní postupy i zásady bezpečné práce. 
Naše škola vzdělává žáky a má i rozsáhlý program  
dalšího vzdělávání. Každý rok se u nás vystřídá bez- 
mála 1 500 zaměstnanců firem a společností (oby- 
vatelé Sokolnic se s nimi mají možnost setkat, když  
ve svém volném čase poznávají krásy Sokolnic anebo 
zkoumají, kde je možné doplnit tekutiny v rámci pit-
ného režimu), aby si osvojili znalosti z oblasti solárních 
systémů, kabelových technologií, izolovaného venkov-
ního vedení a především znalosti prací prováděných 
pod napětím, a to napětím 400 voltů, ale i 22 000 voltů 
(jedná se o moderní způsob práce, který se provádí na 
zapnutém zařízení, aby nebyli odběratelé omezováni 
ve své činnosti – zákazník nepozná, že se na zařízení  
pracuje). 

Kapacita školy je v posledních letech vystavena 
značné zátěží, a to jak z hlediska výukových prostor, tak 
také po stránce personální. Nejsme v některých přípa-
dech schopni uspokojit vzrůstající zájem žáků i dospě-
lých o nabízené vzdělávání.

Proto, když se v roce 2016 objevila možnost získat fi-
nanční prostředky na rozšíření stávajících kapacit přes 
projekt IROP, neváhali jsme ani okamžik a v roce 2017 
jsme podali zpracovanou žádost včetně prováděcí doku-
mentace a stavebního povolení. Projekt byl sice schvá-

len, ale zároveň jsme byli informování, že z důvodů ne-
dostatku finančních prostředků ho v současnosti není 
možné realizovat. O to větší překvapení nastalo v září 
2020, když jsme po více jak třech letech obdrželi infor-
maci, že je možné získat dotaci ve výši 18 milionů korun, 
pokud splníme… Trvalo nám ještě více než rok, než jsme 
začali věřit, že se to snad podaří, že jsme snad již dali do-
hromady všechna ta lejstra, všechna ta razítka, všechna 
potvrzení, všechny žádosti, všechny… Velký dík patří mým 
kolegům ze školy a našemu zřizovateli, Jihomoravskému 
kraji, který se zavázal částkou větší než 17 milionů Kč 
pokrýt zbývající náklady.

V prosinci 2021 byla stavba oficiálně zahájena a do-
končení je plánováno na prosinec 2022.

Obyvatele Sokolnic a dalších přilehlých obcí určitě víc 
zajímá, jak je to s tou druhou halou, sportovní halou, 
která má sloužit žákům naší školy, sportovním organiza-
cím a široké veřejnosti nejen ke sportování, ale i pro kul-
turní a společenské akce. 

Na halu jsou v současnosti vyčleněny a připraveny po-
zemky. Je zpracována prováděcí projektová dokumen-
tace, máme i platné stavební povolení. Zdá se, že schází 
jediné, a to finanční prostředky. O jejich získání se pokou-
šíme řadu let, a i přes řadu jednání (ve kterých se anga-
žují i představitele obce Sokolnice), mnohé sliby a pokusy 
jsme úspěšní nebyli. Zatím nemáme kladné stanovisko 
ani na poslední zpracovanou a podanou žádost, která 
využila dotační výzvy Národní sportovní agentury na fi-
nancování sportovních zařízení, a spolu se závazkem 
JmK a obce Sokolnice na spolufinancování se nám žá-
dost jevila jako reálná možnost, jak prostředky konečně  
získat. 

Považoval jsem za vhodné, po všech těch telefoná-
tech a dotazech, uvést záležitost se stavbou haly na pra-
vou míru a poskytnout i pár informací o dění na SŠEE 
Sokolnice.

-Oldřich Životský, SŠEE Sokolnice-

Vzdělávací středisko, které bude napojeno na stávající 
výukové zařízení a bude vybaveno novými technologiemi, 
které odpovídají standardům ČEZ a EG.D. Součástí nové 
přístavby bude multimediální učebna a výcvikový poly-
gon, který bude simulovat reálnou moderní distribuční 
elektrickou sít nízkého a vysokého napětí v nadzemním  
i podzemním provedení.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL SOKOLNICE
svolává

VOLEBNÍ VALNOU HROMADU
která se bude konat v pátek dne 25. 3. 2022  

v 18.00 hodin v sále místní sokolovny  
s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady,
2. Volba členů výboru a funkcionářů,
3. Prezentace závěrečných zpráv jednoty  

a oddílů,
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021,
5. Rozprava, závěr.

Občerstvení zajištěno. Možnost uhrazení  
členských příspěvků na rok 2022.

Srdečně zve výbor T.J. Sokol Sokolnice
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První turnaj MINI házené roku 2022 – JUST IT CUP, Velké Meziříčí
V sobotu 29. ledna 2022, na prvním letošním turnaji ve 
Velkém Meziříčí, ukázali starší MINI povánoční formu 
a bez ztráty jediného bodu vyhráli první místo v celém 
turnaji. Kromě medailí, poháru a cen jsme získali čestné 
místo na obrovském putovním poháru a za rok ho poje-
deme obhájit!
Na hřišti jsme se potkali s týmy z celé republiky, což pro 
nás byla velká výzva (Slavia Praha, Ledeč nad Sázavou, 

Kuřim, Ivančice, Velké Meziříčí). Novinkou pro všechny 
byla hra samotná, jelikož se hraje na velkém hřišti, což je 
pro naše MINI zatím spíše novinka.
Nejlepším brankářem turnaje byl zvolen náš Mirek Ba-
xant, a my jsme na něj velmi pyšní. Jen tak dál, kamaráde!
Všem zúčastněným týmům, dětem i trenérům děkujeme 
za parádní hru.

-Jana Mrkvicová, Sokol Sokolnice-

Zleva – Adéla Mrkvicová, Matěj Táborský, Ondřej Michalík, Adam Mrkvica, 
Matěj Michalík, Petr Váňa 
Vlevo dole – Mirek Baxant, Viktor Šeránek, Filip Hulinský, Tomáš Zázvorka Nejlepší brankář Mirek Baxant

MINI házená přivezla dva bronzy z turnaje „HANÁCKÉ POHÁR“ v Kostelci na Hané
MINI starší
V sobotu 5. února 2022 jsme vytáhli naše školáky z po-
stele v 6.00 a s týmem starší MINI vyrazili na jindy dvou-
denní turnaj do Kostelce. Máme 
tento turnaj rádi, pořadatelé mají 
vždy skvělou přípravu i program. 
Vzhledem k situaci (Covid-19) museli 
turnaj rozdělit na dva dny, starší hráli 
v sobotu a mladší v neděli.
Sobotní turnaj byl dlouhý a náročný, 
ale jsme spokojeni a neskutečně hrdí 
na naše svěřence.
Neprohráli a vedli si skvěle až do 
semifinálového utkání s týmem Ná-
choda, který hraje opravdu tvrdě  
a bohužel i mimo pravidla (svírání, 
držení aj.), ale i přesto jsme s nimi 
dokázali sehrát krásnýzápas s rozdí-
lem ztráty 3 branek, a to až na konci 
hry; po celou dobu jsme drželi remízu 
a bojovali se zraněními i strachem  
z tvrdé obrany soupeře.
Ze všech 16 týmů jsme se dostali do 
finále souboje o 3. místo.

Finálové utkání s týmem Velké Meziříčí bylo velmi vyrov-
nané, spatřujeme v něm velkého soupeře do budoucna.   
Ale dokázali jsme to a umístili se na bedně.

Zleva – Dominik Vraspír, Matěj Táborský, Denis Fric, Emma Mrkvicová, Ben Fric, Viktor 
Šeránek, Adam Mrkvica, Filip Hulinský, Mirek Baxant
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Zleva nahoře – Bořek Kučera, Oliver Michalčík, Martin Spitzer, Jiří Mrkvica 
Zleva dole – Richard Ševčík, Jakub Hrdlička, Rudolf Ševčík, Filip Hulinský

Nejlepším brankářem turnaje byl 
všemi zúčastněnými trenéry zvolen 
náš Mirek Baxant a do ALL STARS 
týmu nominován mezi 3 nejlepší 
hráče turnaje Adam Mrkvica. K tomu 
není co dodat, máme z nich radost!

MINI mladší
Druhý den turnaje bojovali naši 
mladší MINI a skvělou hrou se do-
stali až do finále o 3. místo.
Se ztrátou dvou zápasů s týmem 
Velké Bystřice a Hostěrádek ve fi-
nále podruhé za turnaj porazili tým 
Náchoda, a slavili tak, stejně jako 
starší, krásné 3. místo.
Nejlepším hráčem nedělního turnaje 
byl vyhlášen náš Filip Hulinský a sou-
časně byl jmenován do ALL STARS! 
Krásná práce, Fílo!
Jsme opravdu hrdí na naše děti a za 
rok se moc těšíme.
Víkend byl pro nás plný házené a ze 
všech našich házenkářů máme vel-
kou radost!  

-Jana Mrkvicová, Sokol Sokolnice-

Nejlepší hráč Filip Hulinský


