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Zrodí se nová tradice?
Prosluněné, i když poněkud chladné odpoledne, na velikonoční neděli krátce před patnáctou hodinou. Před budovou S-pasáže začíná být rušno. Staví se zde lavičky,
stolky, objevují se hudební nástroje a jejich majitelé
a scházejí se první lidé. Co že se tu děje?
Po dlouhé covidové přestávce pomalu ožívá společenský
život i v Sokolnicích. Jednou z prvních veřejných akcí bylo
sváteční zpívání a hraní u velikonočního stromu, které
uspořádala obec Sokolnice ve spolupráci s flétnovou
třídou ZŠ Sokolnice a cimbálovou muzikou Mlýnica. Cimbálovou muziku vede primáš a vinař Richard Janoušek,
s organizací mu pomáhá pan Michal Kučera, zapálený
nejen pro lidovou hudbu, ale i pro vše co s lidovou kulturou a tradicemi Sokolnic souvisí. Velkou oporou jim jsou
další muzikanti ze Sokolnic, ale i blízkého okolí. Klarineti-

sta Pavel Juřeník se například zasloužil o zhotovení vest
a košil, ve kterých muzikanti cimbálové muziky vystupují,
jak můžete vidět na fotkách. Název Mlýnica vznikl tak,
že se muzikanti v letním období ke zkouškám scházejí
v mlýnici bývalého mlýna naproti Panského pivovaru.
Po úvodní „zahřívací“ skladbě přivítal přítomné starosta
obce pan Libor Beránek. Poté vystoupily děti z flétnové
třídy. Svoje dovednosti, které stačil získat za pouhého půl
roku, předvedl nejprve malý Radim. Po něm následovala
tři děvčata, každá s jinou flétnou. Vystoupení doplnila
čtvrtá dívka hrou na klarinet. Jak řekl jejich pan učitel –
škoda, že větší část jeho žáků trávila právě velikonoční
svátky jinde než v Sokolnicích, a nemohla nám ukázat,
co umí.
Po jejich vystoupení už následovala, nejprve v pomalejším tempu, potom stále veseleji a rychleji, série moravských lidových písniček, doprovázená zpěvem nejen
samotných účinkujících, ale i přihlížejících. Sokolničtí
stárci pro přítomné nabízeli zdarma víno ze sokolnických vinic, aby se jim lépe zpívalo nebo alespoň sedělo
a poslouchalo. Během hodinu a půl trvajícího koncertu
vládla příjemná a uvolněná atmosféra. V závěru koncertu si mohli posluchači i zatančit, čehož využily především děti, a sokolnická chasa si udělala malý trénink na
hody.
Možná, kdyby nebylo tak chladno nebo spousta lidí na
návštěvách u příbuzných a známých mimo obec, sešlo by
se zde daleko víc posluchačů a přihlížejících, kteří mají
rádi folklór. Letošní velikonoční koncert byl jakousi premiérou, a bylo by pěkné, kdyby se stal tradicí a pomohl
zachovat lidové zvyky a pospolitost občanů na venkově,
v naší obci Sokolnice.
-Jitka Čermáková-
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Okénko do mateřské školy
U rybníka vrba stojí, holky se jí trochu bojí.
Z proutků, pentlí, provázku, kluci pletou pomlázku.
Holky, holky, nebojte se, každý kluk se na vás třese.
Na okýnko buch, buch, buch, pak na zadek šup, šup, šup.
● Děti ve třídě SLUNÍČKA se už opravdu nemohou dočkat vlídných jarních dnů, kdy nám zpívají ptáčci, kvetou
první pampelišky, na které se slétají pracovité včely, a berušky se začínají vyhřívat na sluníčku. I když ne všechny
dny už jsou slunečné a příjemně jarní, vůbec nám to nevadí. My si zkrátka jaro přivoláme. A tak jsme si vyráběli
malé Morenky, které nám pomohly doprovodit velkou
Morenu ke Zlatému potoku na její pouť do moře. Četli
jsme si pohádku Františka Hrubína „O Květušce“, v níž
nám spisovatel prostřednictvím veršů vyprávěl o symbolice každoročního návratu jara a rozloučení se se zimou
(Zimicí). Broučkům, motýlům a dalšímu hmyzu jsme společně vyrobili hmyzí hotel, který jim nachystáme na naši
školní zahradu, a také jsme již vysázeli dýně a voňavou
meduňku do truhlíků. Až bude jaro jaksepatří, vzrostlé
rostlinky pak přesázíme do našeho záhonu. Zatím je svědomitě zaléváme a pozorujeme, jak nám krásně rostou
před očima. K jaru patří také Velikonoce, na které se pilně
chystáme. Nejenže jsme chystali něco málo k ozdobení
sokolnického velikonočního stromu, ale kluci si zkoušeli
plést opravdové pomlázky, děvčátka barvila opravdová
vejce a všichni jsme se pustili do tvoření z perníkového
těsta. Upečené perníkové dobrůtky si vlastnoručně ozdobíme – to bude dobrota!

● Březen – za kamna vlezem. Toto pořekadlo platilo
v prvních dvou týdnech, kdy jsme se s dětmi ve třídě
KOŤÁTKA snažili zimu ukončit masopustním dováděním
a poznáváním masopustních zvyků. V době jarních prázdnin se někteří ještě vydali do hor, aby si užili poslední
příležitost k zimnímu dovádění se sněhem. No, a potom
jsme se opravdu začali těšit na jaro. Abychom ten příchod
trochu urychlili, popadli jsme vyrobenou Morenu a vydali
se s ní k potoku. Povídali jsme si o přírodních živlech –
voda, oheň, vzduch, zem – a o tom, jak nám pomáhají,
nebo škodí, kdy musíme být opatrní při setkání s nimi
a jak je nejlépe využít. No, a nakonec přišel krteček, aby
nám poradil, jak probudit semínko a celou zahradu opět
k životu. Dovídali jsme se o všem, co potřebují rostliny
k životu, aby se jim dařilo. Už teď se těšíme na první
úrodu, jak si na ní pochutnáme.
● Začátkem března si děti ve třídě KUŘÁTKA hrály pohádky s paravánovým divadélkem (maňásky, plyšáky, papírové divadlo). Také dramatizovaly pohádku O dvanácti
měsíčkách, upevňovaly si znalosti o ročních obdobích,
učily se poznávat, spočítat, správně vyjmenovat, vyslovovat dvanáct měsíců v roce. Správně vybíraly měsíček,
který vyčaroval Marušce fialky, který vyčaroval jahody
a také jablka. Poznávaly charakteristiku a vlastnosti pohádkových postav, vciťovaly se do jejich rolí – Maruška
byla hodná, pracovitá, měsíčci byli hodní, spravedliví,
macecha a Holena byly zlé a líné. Také jsme se loučili
se zimou, vyráběli jsme z papíru bábu zimu Morenu, povídali jsme si o lidových tradicích. Děti se seznamovaly
s novými písničkami o jaru. Zábavnou formou získaly
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poznatky z oblasti hudby, seznamovaly se s některými
hudebními nástroji a hrou na ně. Ve hře na malé zahradníčky děti vysévaly semínka do květináčů (hrášek,
fazole, dýně, pšenici) a dělaly pokusy s klíčením semínek
na navlhčené vatě. Učily se zacházet se zahradnickým
náčiním, správně je pojmenovat. Malí zahradníčci pečují
o své květináčky ve třídě na okně, sledují klíčení semínek. Další zahradničení nás čeká na záhonku na školní
zahradě.
Sluníčka

● Ve třídě MOTÝLCI jsme si povídali o charakteristických znacích a proměnách přírody na jaře. Povím vám
příběh kratičký o cestě vodní kapičky…Týden v březnu
patřil jednomu ze živlů nezbytných pro náš život, a to
vodě. Povídali jsme si o tom, jak je pro náš život voda důležitá, poznávali jsme živočichy žijící ve vodě i v jejím okolí
po celém světě, s vodou jsme si také „zakouzlili“, vyzkoušeli si pár zajímavých pokusů a také jsme se pokoušeli
ztvárnit vodu výtvarně, a to všemi možnými technikami.
● V prvním jarním dnu 21. 3. jsme se, jako téměř každý
rok, šli k potoku rozloučit se zimou – Morenou a přivítat první paprsky jarního sluníčka. Vydali jsme se všichni
společně v průvodu s Morenou v čele. U potoka jsme se
s ní písničkou rozloučili a poslali ji po potoce, aby odplula
daleko a zima s ní. Do mateřské školy už jsme se vraceli
s větvičkami zdobenými barevnými pentličkami a zpěvem vítali jaro. Pomalu se začíná oteplovat, přestože někdy nás překvapí jarní „zima“, ale jaro je zkrátka tady!
Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič,
odtáhnu tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy,
až se vrátím nazpátek svléknu zimní kabátek!
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Vítání jara v družině
První jarní den nás lákal krásným a slunečným počasím, a tak
jsme všichni doufali, že vydrží, neboť na 25. 3. jsme připravili akci
Vítání jara. Celý týden jsme se připravovali, pekli muffiny a vyráběli Moranu, symbolickou figurínu představující zimu, kterou je
potřeba utopit, aby mohlo přijít jaro.
Všechna družinová oddělení se tento den sešla na školním dvoře
a za zpěvu písniček i básniček vyrazila i s Moranou k místnímu
potoku. Poděkovali jsme za zimní počasí (třeba pro zimní sporty),
ale i za čas k odpočinku spojený s načerpáním potřebné energie. Zimu jsme stylově ukončili vhozením Morany do proudu říčky,
abychom mohli přivítat jaro a těšit se z paprsků sluníčka nebo
z výletů, třeba na kole.
Všichni jsme tuto radostnou událost oslavili malým piknikem – jak
jinak než v trávě a na sluníčku.
-Markéta Kupská-

Týden intenzivní výuky matematiky a češtiny
Ať už jsme byli rádi, nebo ne, přijímací zkoušky na střední školy se poměrně rychle blížily. Jak se na ně kdo
připravil, už bylo většinou na daném
jednotlivci, ale ruku na srdce, doma
se nám moc učit nechtělo. Naše
škola v Sokolnicích pro nás deváťáky
připravila týdenní program s názvem:
Týden intenzivní výuky matematiky
a češtiny na přijímací zkoušky. Už od
začátku bylo všem jasné, že to nebude jednoduché, ale výsledky se

musí dostavit. V pondělí 28. března
se naplno rozjelo speciální vyučování.
Začaly se psát Cermat testy. Zpočátku šlo vše těžce a výsledky nebyly
nejlepší, ale když si někdo s něčím
nevěděl rady, paní učitelky vždy rády
poradily. S postupným zdokonalováním se však začalo dařit. Z 20 bodů
za matematiku se stalo 39 a z 26
za češtinu zase 44. Dny plynuly dál
a papíry přibývaly, učit se nechtělo,
ale bylo potřeba se stále snažit. Ke

Trénink se Sazka Olympijský víceboj
Již několik let se pravidelně zapojujeme do celorepublikové sportovní akce Sazka Olympijský víceboj. Děti plní
různé disciplíny, a na konci školního roku obdrží olympijský diplom a ti nejúspěšnější i odznak všestrannosti.
Všechny aktivně zapojené školy jsou automaticky zařazené do slosování o sportovní vybavení a trénink s olympionikem. Sportovní vybavení jsme již dvakrát vyhráli,
letos se na nás usmálo štěstí i při losování o návštěvu
olympijské vesnice a nakonec i o trénink s olympionikem. Proto k nám ve čtvrtek 31. 3. 2022 zavítala delegace olympioniků ve složení Šárka Kašpárková, Štěpán
Janáček a Kuba Tomeček. Spolu s nimi přijel i moderátor,
sportovec a iluzionista Pavel Dolejšek, který nás celou
akcí provedl. Na děti čekala soutěž družstev ve čtyřech
disciplínách, kde nešlo ani tak o vítězství, ale aby si užily

konci byli sice všichni unavení, jenže
také věděli, že se mnohem zlepšili
a že jim tento projekt mnohem zvýšil
šanci dostat se na vysněnou školu.
Za sebe i svoje spolužáky mohu jistě
konstatovat, že tento nápad byl skutečně skvělý. Moc nám pomohl v přípravě na přijímačky, které pro nás
všechny byly velikým strašákem. Moc
děkujeme p. uč. Bednárové a p. uč.
Finkové za jejich snahu. Teď už zbývá
jen doufat, že se to povede a dostaneme se tam, kam chceme.
-Filip Křen a spolužáci z 9. třídy-

celé sportovní dopoledne. Na závěr došlo i na předání
cen pro všechny účastníky, společné focení a autogramiádu. A už se těšíme, že se na nás opět někdy usměje
štěstí a přivítáme na naší škole další olympioniky.
-David Elicer-

Sokolovnu roztančili deváťáci aneb Školní ples 2022
Jedním z vrcholů školního roku bývá pro deváťáky tradiční
ples, kde se naši budoucí absolventi představují slavnostním předtančením. Vloni jsme se této krásné tradice museli kvůli pandemii vzdát. Ani letos to zpočátku nevypadalo nadějně. Nicméně po přeložení z lednového termínu
se ples 8. dubna uskutečnil. Mohu říct, že celá akce byla
neskutečně náročná na přípravu. Učitelé oslovovali spon-
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zory s prosbou o hmotné příspěvky do tomboly. Chystala
se výzdoba, fotokoutek, tombola, museli jsme zajistit fotografa, personál do barů a k pokladně… Člověk by ani
nevěřil, co obnáší uspořádání společenské akce na malé
vesnici. S tímto vědomím bych rád poděkoval především
dvěma kolegyním, a sice paní učitelce Renátě Bednárové
a paní asistentce Lydii Tomšíkové. Obě dámy mají lví podíl

na tom, že nejen slavnostní předtančení deváťáků bylo famózním zážitkem nejen pro dojaté rodiče dětí, ale
i pro všechny ostatní v sále. Po předtančení a tanci Macarena s učiteli se
rozjel večer plný veselí a tance. Hudební doprovod obstarala již osvědčená kapela Tremolo. Den po plese,
v sobotu 9. dubna, se v sokolovně
konal maškarní bál pro menší děti,
po kterém následovala diskotéka pro
starší žáky. S pořádáním této akce
nám velmi pomohli členové místního
Sokola a šikovní pracovníci KC Lípa.
Za základní školu děkuji všem, kteří
se na organizaci plesu i následující
akce jakkoliv podíleli. Už se těšíme
na příští ročník!
-Jakub Šustr-

Návštěva muzea
Před příchodem pravého jarního počasí zavítala družina
do městského muzea ve Šlapanicích. Pro některé byla
zážitkem už cesta autobusem, a většina se i poprvé podívala do samotného muzea.
Skupina 27 žáků druhé třídy se rozdělila na dvě poloviny
a s pracovnicí muzea střídavě navštívila obě výstavy.
První expozice s názvem Vcházení do krajinomalby dětem představila autory obrazů z míst v našem okolí, artefakty, staré fotografie. Text vedle malby udával fakta,
současný stav na fotografii a zajímavost. Při práci s kresbou děti hledaly barvy, popisovaly motiv malby a zkoušely
namalovat, jak bude vypadat místo na obraze za sto let.
Nejvíce zaujal koutek s možností vytvořit si svůj vlastní
obraz z přírodnin. Pro trénink smyslů se pomocí hmatu

Už tam budem?
V neděli 10. 4. 2022 se vydali vybraní žáci ZŠ Sokolnice do Ostravy
na natáčení televizní soutěže s ná-

a čichu přiřazovaly různé materiály k názvu. Pohyb i orientace se daly vyzkoušet u hledání zmenšenin detailů
v sále muzea. A kdo nechtěl pátrat, mohl si jen tak posedět a prolistovat knížku.
Už podle názvu byla pro děti zajímavější druhá výstava.
Program Dravci naší oblohy sliboval zajímavé setkání se
zástupci ptačí říše. Největším a nejvíce sledovaným exponátem byl preparovaný orel mořský. I v tomto výstavním
prostoru nás čekalo poutavé vyprávění o životě, potravě,
hnízdění i hrozícím nebezpečí od nás lidí. Čas velice
rychle uběhl a už jsme si ani nestihli vyrobit masku orla
i s peřím. Snad si ji ještě někdo vyrobí ve škole. Loučili
jsme se s příslibem další návštěvy, neboť výstavu o dinosaurech nemůžeme vynechat.
Moc děkujeme za pomoc s dozorem p. asistentce Kamile
a průvodkyním muzea.
-Markéta Kupská-

zvem UŽ TAM BUDEM? Po příjezdu
se žáci ubytovali do dvou hotelů podle soutěžních týmů. Po ubytování se
žáci spolu s učiteli vydali poznávat
centrum Ostravy.

Druhý den v pondělí 11. 4. 2022 brzo
ráno se žáci spolu s učiteli přemístili
z hotelů před studio České Televize
v Ostravě, odkud je poté odvezl řidič
do prostorů bývalé továrny v Ostravě
Vítkovicích. Natáčení probíhalo celý
den a žáci z toho měli opravdu velkou
radost. Byla to nejen příležitost ukázat se v televizi, ale také si vyzkoušet, jaké to je být celý den „na place“
a natáčet jako opravdoví herci.
I když natáčení i soutěž samotná
byly velmi náročné, oba dva týmy
předvedly skvělý výkon a produkce
si žáky ze sokolnické základky velmi
vychvalovala. A jak to dopadlo? Výsledek už asi znáte, díl se sokolnickými žáky se vysílal 29. 4. 2022. Kdo
nás chce vidět v akci, může se na
celý díl podívat znovu na webu České
televize, hledejte pořad „Už tam
budem“.
-Karolína Charalambidu-
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Sokolnické slavnosti – jaro 2022
k příležitosti výročí 150 let založení základní školy v Sokolnicích,
130 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Sokolnicích
a setkání sokolnických rodáků
PROGRAM
Pátek 27. 5. 2022
18.00
		

sokolovna
Valná hromada SDH Sokolnice

Sobota 28. 5. 2022
10.00
sokolovna
		
Slavnostní zahájení oslav 150. výročí ZŠ Sokolnice a setkání rodáků
11.00–18.00
		
		
		
		
		
		
		

prostory ZŠ Sokolnice
• Historie a současnost ZŠ Sokolnice
• Historie a současnost SDH Sokolnice
• Historie a současnost TJ Sokol Sokolnice
• Historie obce zachycená objektivy fotoaparátů
• Co se u nás oblékalo (tradiční lidový oděv v historii)
• Historické předměty našich domácností
• Výstava obrazů Josefa Umláška (sokolnického rodáka)

11.00–18.00
		

před sokolovnou
Výstava zemědělské techniky – trošku historie

11.00–16.00
		

KC Lípa (bývalé zdravotní středisko a stará škola)
Den otevřených dveří v KC Lípa

11.00–16.00
		

KC Lípa – ZŠ – TJ Sokol
Cesta Sokolnicemi (začátek cesty v KC Lípa)

11.00–16.00
		

kasárna Předky
Ukázky techniky a činnosti SDH Sokolnice

15.00
		

sokolské hřiště u rybníka
Atrakce pro děti (skákací hrad, pěna aj.)

15.00–21.00 Odpolední kulturní program za „S-pasáží“
		
Program moderuje Jiří Kokmotos, Český rozhlas Brno
		
15.00
První host Jaroslava Rozsypalová-Vykoupilová
				
Beseda Babské rady za doprovodu sokolnické CM Mlýnica
		
16.20
Druhý host Hana Berková, rozená Umlášková
				
Jak jsme strávili poslední dny 2. sv. války v Sokolnicích
		
16.50
Vystoupení sokolnické MŠ – pohádka O veliké řepě
		
17.05
Sokolnické Píšťalky
		
17.25
Sokolnické Housličky
		
17.45
Sokolničtí Zpěváčci
		
18.00
Třetí host Újezdská Rozmarýna + Zatčanští mužáci
		
18.30
Čtvrtý host Mužáci z Dambořic
		
19.00
Beseda u cimbálu se sokolnickou CM Mlýnica
Neděle 29. 5. 2022
10.00–12.00
13.00–17.00

6

4/2022

pokračují výstavy v prostorách ZŠ Sokolnice
pokračují výstavy v prostorách ZŠ Sokolnice
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Zprávy z rady
● Zrušení výběrového řízení
Obec zahájila výběrové řízení na rekonstrukci ulice Na
Skalce. Společnost RTS, a. s., která byla smluvně pověřena administrací výběrového řízení na zhotovitele
stavby, při vyhodnocení předložených nabídek zjistila, že
v oceňovaném položkovém rozpočtu stavby byl projektantem uveden chybný vzorec. Rada obce konstatovala,
že zadávací podmínky obsahovaly vadu v části Soupisů
prací, kterou nelze zhojit jiným způsobem, než výběrové
řízení zrušit a opakovaně vyhlásit. Rada schválila zrušit
uvedené výběrové řízení v celém rozsahu a uložila starostovi informovat společnost RTS, a. s., o tomto rozhodnutí.
Zahájení opakovaného výběrového řízení
Obec má i nadále v úmyslu v letošním roce provést rekonstrukci ulice Na Skalce. Všechny podmínky pro zahájení výběru zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem: „Sokolnice, rekonstrukce ulice Na Skalce
(opakované zadání)“, jsou splněny. Zadávací podmínky,
jež obsahovaly vadu v části Soupisů prací, již byly upraveny. Není tedy důvod výběrové řízení opakovaně nezahájit. Rada schválila opakované výběrové řízení veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem: „Sokolnice, rekonstrukce ulice Na Skalce (opakované zadání)“.
● Schválení zadávací dokumentace
Společnost RTS, a. s., předložila návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
„Sokolnice, rekonstrukce ulice Na Skalce (opakované
zadání)“, kterou Rada obce schválila. Rada obce také
schválila text a uzavření předloženého návrhu smlouvy
o dílo s uchazečem, který bude vybrán ve výběrovém
řízení.
● Úkoly vyplývající ze zasedání zastupitelstva
Dne 9. 3. 2022 na veřejném zasedání zastupitelstva,
bylo Radě obce uloženo zpracovat zásady prodeje nemovitého majetku obce v případě, že o něj projeví zájem více
uchazečů. RO tuto skutečnost vzala na vědomí.
● Svodidla na ulici Komenského
Obec obdržela od několika občanů z ulice Komenského
podnět k instalaci svodidel. S ohledem na skutečnosti,
že obec není správcem této komunikace, Rada obce
rozhodla v únoru tohoto roku, aby byl podnět postoupen
správci komunikace s doporučením, aby žádosti občanů
bylo vyhověno. Dne 21. 2. 2022 obdržela obec sdělení
v této věci od SÚS JMK. Silnice II/418 je v uvedeném
úseku vedena dvěma protisměrnými oblouky. Při uvažování o zřízení svodidel pro zvýšení bezpečnosti chodců
by bylo nutno využít stávající zelený pás za předpokladu,
že se zde nenachází žádné inženýrské sítě. Při instalaci
betonových svodidel by v tomto pásu musely být osazeny
betonové patky, na které by se svodidla postavila. V uvedeném úseku se však nachází připojení místní komunikace formou stykové křižovatky. Svodidla by zde mohla
začínat až za křižovatkou s ul. Ulička. Jelikož začátek
svodidel musí být zapouštěný na délku min. 4 m, plná

výška by se nacházela až za levotočivým obloukem. Před
uvedenou křižovatkou se nachází parkovací místa, která
jsou v zálivu, a není zde možné svodidla umístit. Jelikož
je potřeba zajistit rozhledový trojúhelník pro bezpečný výjezd z MK, musela by být svodidla osazena mimo něj, což
by znamenalo další posun začátku svodidel. Ty by mohly
být osazeny až v druhé zatáčce na vnitřní straně, což by
problém nevyřešilo. RO vzala na vědomí vyjádření SÚS ve
věci zřízení bezpečnostního prvku na ulici Komenského.
● Ples ZŠ Sokolnice – věcný dar do tomboly
ZŠ Sokolnice požádala o povolení uspořádat „Ples ZŠ
Sokolnice“ dne 8. 4. 2022 v době od 20.00–2.00 hodin. Současně bylo požádáno o věcný dar do tomboly.
Rada schválila pořádání plesu Základní školy Sokolnice
dne 8. 4. 2022 v době od 20.00–2.00 hodin. Současně
s kladným stanoviskem obce obdrželi organizátoři výzvu
k zajištění řádné pořadatelské služby nejen v místě pořádání, ale i v bezprostředním okolí. Úspěšnost této služby
může mít vliv na případné příští povolení obdobné produkce. Rada schválila termín konání akce a poskytnutí
daru do tomboly – balíček dárkových předmětů s logem
obce.
● Komerční prostory u rozvodny
Obec Sokolnice obdržela žádost projekční kanceláře
IMAG Architekt s. r. o. o vyjádření ke stavbě s názvem:
„Komerční prostory, Sokolnice u Brna, ul. U Rozvodny“.
Jedná se o stavbu vícepodlažního objektu s pultovou střechou, který se nachází na severní straně benzínové čerpací stanice. V přízemí jsou navrženy prodejní prostory,
ve vyšších patrech 31 jednotek administrativních prostor.
Z hlediska územního plánu se jedná o lokalitu označenou
Z19, určenou pro občanskou vybavenost. Tato občanská
vybavenost má sloužit potřebám obce a dle původních
konzultací v minulých letech se jednalo o obchodní prostor typu LIDL a podobně. Rada obce nemůže dát kladné
stanovisko k navrženému záměru, neboť obec nemá žádnou potřebu vybudovat 31 jednotek administrativních
prostor. PD byla posouzena na základě žádosti obce též
zpracovatelem územního plánu. Tento se vyjádřil tak, že
PD není v souladu s koncepcí rozvoje obce, kdy původní
záměr byl koncipován pouze jako obchodní prostory. Dle
jeho stanoviska není pro obec žádoucí vytvářet na tomto
místě administrativní zázemí.
Rada obce nesouhlasila s předloženou projektovou dokumentací na výstavbu vícepodlažního objektu s názvem:
„Komerční prostory, Sokolnice u Brna, ul. U Rozvodny“.
● Termínované vklady – ČSOB, ČS
Obec má v současnosti finanční rezervu na pokrytí nákladů připravovaných investičních i neinvestičních akcí.
V posledních měsících výrazně vzrostla inflace, a proto
by bylo vhodné uložit volné finanční prostředky (nebo alespoň jejich část) na spořicí účet, či termínovaný vklad.
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo na svém posledním zasedání dne 9. 3. 2022 uložení částky 10 mil. Kč
na termínovaný vklad se splatností 1 rok u společnosti
ČSOB a. s., uložení částky 10 mil. Kč na termínovaný
Sokolnický zpravodaj
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vklad se splatností 6 měsíců u ČSOB a. s., uložení částky
20 mil. Kč na termínovaný vklad se splatností 3 měsíce
u společnosti Česká spořitelna a. s. Česká spořitelna
a. s. i ČSOB a. s. předložily obci návrh smluv o účtech –
terminované vklady na dobu určitou v délce 3 měsíců,
6 měsíců a 12 měsíců. Rada obce schválila text a uzavření předmětných smluv.
● Stavební dozor – rekonstrukce ulice Na Skalce  
Obec připravuje stavbu s názvem „Sokolnice, rekonstrukce ulice Na Skalce“. Bylo by vhodné vybrat stavební
dozor, který by kontroloval prováděné práce, fakturaci
a další náležitosti ve spojitosti s realizací výše uvedené
stavby. Rada obce schválila záměr objednat výkon inženýrské činnosti – technický dozor investora a případně
i koordinátora BOZP na stavbu s názvem „Sokolnice, rekonstrukce ulice Na Skalce“ – a uložila starostovi vyzvat
alespoň tři subjekty k předložení cenové nabídky na výkon inženýrské činnosti – technický dozor investora a koordinátora BOZP na stavbu s názvem „Sokolnice, rekonstrukce ulice Na Skalce“.
●

Povolení akcí TV Sokol Sokolnice –
Jánské hody, Pálení čarodějnic
TJ Sokol Sokolnice požádala o souhlas s pořádáním tradičních akcí – „Jánské hody 2022“ a „Pálení čarodějnic 2022“. Současně požádala o věcný dar do tomboly
a o pronájem/zapůjčení ostrůvku na konání akce. Rada
obce schválila pořádání akce Jánské hody 2022 v termínu 10.–12. 6. 2022 a také pořádání akce Pálení ča-

Zemědělský útulek
Aby nebyly maminky zdržovány malými dětmi a mohly
se plně věnovat polní i domácí práci, zřízen byl ve škole
v přízemní třídě zemědělský útulek pro děti ve věku od
tří do šesti let. Věcný náklad (otop a světlo) platí obec.
Okresní péče vydržuje vedoucí sílu útulku a maminky vy-

rodějnic 2022 dne 30. 4. 2022 na ostrůvku v době od
16.00 do 2.00 hodin. Jako dar do tomboly obec poskytne
balíček dárkových předmětů s logem obce.
● Oznámení o konání kynologických akcí
Obec byla informována Okresním mysliveckým spolkem
Brno-město o akci: ZVP ohařů a ostatní plemena, lov
psů, rybník „Balaton“ (zkoušky vodní práce) v termínu
4. 9. 2022. Rada vzala na vědomí oznámení Okresního
mysliveckého spolku o konání kynologických akcí.
● Velikonoční Sokolnice
Starosta obce předložil Radě obce návrh na uspořádání
několika společenských aktivit v rámci nadcházejících
velikonočních svátků. Rada schválila předložený návrh
společenských akcí v rámci nadcházejících velikonočních
svátků.
●

Opakované výběrové řízení –
„Rekonstrukce ul. Na skalce“
Obec opakovaně vyhlásila výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Sokolnice, rekonstrukce ul. Na skalce“. Ve stanoveném termínu obec
obdržela 3 nabídky. Rada obce schválila jako vítěze výběrového řízení na akci „Rekonstrukce ulice Na Skalce“
společnost EUROVIA CS, a. s., se sídlem U Michelského
lesa 1581/2, 140 00 Praha, IČO: 45274924, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
podle pravidel pro hodnocení nabídek, tzn. obsahovala
nejnižší nabídkovou cenu.
-OÚdržují výpomocnou sílu měsíčním poplatkem z každého
dítěte. Útulek byl otevřen od 20. května 1947 do 20. prosince 1947 a od 1. února 1948. Má průměrnou návštěvu
35 dětí denně. Koncem roku 1947 uspořádala vedoucí
s dětmi besídku a pozvala na ni rodiče. Z pěkného výtěžku bylo pak koupeno vnitřní zařízení pro útulek.
Čerpáno z Obecní kroniky obce Sokolnice.
-M.M.Při příležitosti obecní akce „Setkání rodáků“ Sokolnic, bych
chtěla pozvat absolventy Zemědělského útulku na krátkou
besedu, která se uskuteční
v sobotu 28. května ve 14 hodin v obřadní síni Obecního
úřadu Sokolnice.
Doufám, že se sejdeme v co
největším počtu. Pokud má
někdo z občanů kontakt na
známého, který nyní žije mimo
obec, prosím pozvěte jej také.
Na setkání vás čeká malé
překvapení.
Těším se na viděnou.
-Miroslava Mifková-
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Podzemní chodby v „dědině“

zvláštní kouzlo. Už v dobách našich dávných předků se
nesla ve znamení čar, kouzel a ohňů. Pro nás je spojena
Blíží se konec dubna a brzy nastane noc, kdy tento mě- s tradicí pálení čarodějnic.
síc předává žezlo nejoblíbenějšímu měsíci jara, který je V článku, který vám nabízím k přečtení, sice není zmínka
symbolem lásky. Nastane Filipojakubská noc, a ta prý má o této tradici, přesto však ze vzpomínek pana Josefa
Umláška budete mít možná „husí
kůži“.
Často slýchávám domněnky, že
„V Sokolnicích jsou podzemní chodby v dědině. Sám jako chlapec
prý v naší obci jsou podzemní
jsem viděl kus propadlé chodby (v délce asi 3 m) před Horákochodby, které prý ústí až do klášvým domem. Propadla se (probořila) asi do hloubky jednoho
tera v Rajhradě. Před časem jsem
metru pod naloženým vozem. Chodby údajně směřovaly ke studni
v „badatelně“ zmíněného kláštera
uprostřed dědiny. Když jsem byl ještě malý, tak se pamatuji,
hledala předky mé rodiny a našla
jak se vyprávělo, že jednou se také probořila podzemní chodba.
jsem tam také několik zajímavostí
Někteří odvážlivci se tam vydali s lucernou a přišli do většího
týkajících se historie Sokolnic. I tu,
prostoru, kde byl stůl jednoduchý, kolem něj seděly na lavici
že vrch „Stráž“ sloužil jako místo
kostry chatrně oděné, na stole byla dřevěná mísa a kolem ní něv době žní, aby v případě požáru
kolik dřevěných lžic. Po letech jsem se maminky na to ptal, jak se
byl dán signál k hašení. Také to,
o tom vyprávělo, zda jsem si to dobře zapamatoval. Potvrdila
že byly podzemní chodby vybudomi to, že se tak o tom vyprávělo, jmenovala mi toho rolníka, ale
vány tak, aby v případě ohrožení se
jméno si už určitě nepamatuji. Ještě dodala, že jeden z odvážlivců
mohli lidé dostat ke studním, kterých
se kostry dotkl, ta se sesypala, toho se tak vyděsili, že se rychle
v té době bylo u nás jen několik.
vrátili ven. Na tu chodbu se prý přišlo při kopání sklepa nebo
O tom, že by chodby vedly až do kláštera, jsem se však nic nedočetla.
základů, nebo při nějaké podobné příležitosti.
Domnívám se totiž, že k těmto úvaChodby byly pravděpodobně zbudovány během třicetileté války,
hám tehdy obyvatele vedla skutečkdy po desítky let byla dědina napadána různými vojsky. Odjinost, že narazili na vyschlé koryto
nud víme, jak takové chodby byly stavěny. Zpravidla ve světZlatého potoka, který v některých
nici nebo v některé jiné místnosti byla maskovaná (pod stolem
místech tekl pod povrchem a o kteapod.) svislá díra, kterou se člověk mohl dobře protáhnout. Ve
rém jsem se už zmínila ve zpravodaji
hloubce asi jednoho metru ústila do vodorovné chodby, široké
č. 6–7 2021.
co by jedna osoba prošla. Chodba směřovala ke studni a úsPS.
tila, byla-li studna nehluboká, blízko hladiny. Mohla též směMyslím si, že chodba popisovaná
řovat k sousedovi nebo do zahrady, nebo byla slepá. Na něktev předchozím článku vedla podél
rých místech měla po stranách nenápadné výklenky, do kterých
domů na ulici Komenského a směřose jednotlivci v případě nebezpečí skrčili. Ve výklencích blízko
vala ke studni na č. 10. K této studni
vchodu byly zasunuty jakési dvéře, kterými se chodba zasunula.
se chodilo ještě dlouhá léta, pravděPřípadně tam bylo nějaké svítidlo. Zpravidla dostal-li se něpodobně do doby, než se začalo se
jaký voják do obytného stavení, proběhl, sebral, co bylo po ruce,
stavbou Restaurace U Husara a Náa nezdržoval se hledáním majitele. Jinak chodby měly tvar, vekupního střediska.
Napadá mě – co se stalo se studlikost, výšku apod. podle toho, jak kdo si ji stačil vykopat a jak
nou a vyhlášenou kvalitní vodou
to terénní podmínky dovolovaly“.
v ní pramenící? Zná někdo z čtenářů
odpověď?
-M.M.Se souhlasem rodiny Umláškovy sepsala Miroslava Mifková

Zamyšlení na duben
S dětmi jsou často potíže proto, že rodiče mají špatnou
paměť.
V lodi, která se kymácí, upadne ten, kdo stojí na místě,
ne ten, kdo se pohybuje.
Přísloví
„Myslíme si možná, že procházíme bouří. Ve skutečnosti
se mění klima.“
Pierre Teilhard de Chardin
„Budoucnost vytváří jen ten, kdo dává sebe sama. Kdo
chce jen poučovat, kdo chce měnit jen druhé, zůstává
neplodný.“
Joseph Ratzinger

Malomocní, hladoví existují i dnes. Těmto chudým můžeme pomoci penězi. To je dobré. Dobré je ale také, když
slovem a činem pomáháme chudým, starým, opuštěným,
osamělým a nemocným lidem: tito moderní chudí žijí naproti v ulici, vedle ve škole, nade mnou ve věžáku a venku
na okraji města v domově důchodců. Čekají na to, že je
navštívíme a budeme jim nablízku.
„Každý snáší bližního v té míře, jak ho miluje.
Když se milujete, také se snášíte,
když přestáváte milovat, přestáváte si rozumět.“
Papež Řehoř Veliký
-Texty připravila Věra ŽivotskáSokolnický zpravodaj
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Vypalování trávy a pálení odpadu
Kvůli neopatrnosti v rámci jarních prací dochází každé
jaro ke vzniku požárů trávy, odpadů, keřů či lesního porostu. Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost, jako
je spalování shrabaných porostů, může mít neblahé následky. Oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno
vymknout kontrole – např. při silném větru – a způsobit
nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale
také závažné ekologické následky např. v podobě ztráty
části lesa či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika. Na to by si měli dát pozor
zejména starší spoluobčané.
Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned
třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem
o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve
znění pozdějších předpisů.
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí
fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do
výše 25 000 Kč.
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické
a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do
výše 500 000 Kč.
Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné.
Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu
zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně,
zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech
a další) a za podmínek stanovených vyhláškami obcí,
a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti
dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému
hašení.
Dle zákona může HZS kraje nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Občané by se také měli řídit závaznými vyhláškami
obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na
volném prostranství – a někdy je i zakazují.
V zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:
• Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje.
• Velikost hromad klestí, případně zbytků po těžbě, po
úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní
směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor.
• Klest či odpad spalujte jen v bezpečné vzdálenosti
od objektů a souvislých lesních porostů. Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché
trávě, na strništi apod.
• Místo pro pálení ohraničte kameny, případně izolujte
pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny
hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu).
• Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru,
opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte.
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Při spalování odpadu mějte vždy po ruce dostatek
vody popř. jiné hasební látky.
Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez
přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním
pověřena.
Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí
být zataraseny.
Při nepříznivém počasí (silný vítr, sucho) oheň raději
vůbec nerozdělávejte, při zhoršení počasí – např.
silném větru – pak pálení ihned přerušte a oheň
uhaste.
Po skončení pálení ohniště důkladně uhaste a po
dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení
pravidelně kontrolujte. Pamatujte, že i ve zdánlivě
zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé
oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat
a oheň roznést do okolí.
Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte
vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.

Je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona
o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo,
dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení
plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické
látky je zakázáno. Povinnosti občanů a firem při pálení odpadů stanoví i další zákonné normy, např. zákon
o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.
Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo
150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se
oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.
-Zdroj: tiskový mluvčí MV-GŘ HZS ČR
Zpracovala: Petra Lauterbachová-

Výzva Sboru dobrovolných
hasičů Sokolnice
Při příležitosti příprav 130. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Sokolnice, které se uskuteční
letos koncem května, žádáme občany o pomoc. Jde
nám o dohledání veškerých možných dobových fotografií nebo jiných archiválií souvisejících s naším
sborem. Hlavně se jedná o fotografie staré či nové
hasičské zbrojnice, místní hasičské techniky nebo
hasičských kulturních akcí (např. plesy, ostatky,
soutěže, akce Z apod.). Tyto dokumenty bychom potřebovali co nejdříve, nejpozději do 8. 5. 2022.
Telefonní kontakt, na který je možné se obrátit:
724 922 729, a email: m404@seznam.cz
-Petra Lauterbachová-

Nebuďme lhostejní na dětském hřišti
Před několika lety byl na dětském hřišti mezi mateřskou školkou a restaurací U Husara vysázen v rámci okrašlování obce vinohrad se stolními odrůdami hroznů pro děti.
Letos v lednu byl vinohrad ostříhán, a byly ponechány letorosty pro novou úrodu. Aby pupeny přes zimu nevymrzly, bylo vyvázání odloženo až na
březen.
Díky neznámým vandalům, kteří na spodních kmíncích ve výšce cca 60 cm
téměř všechny tažně ukroutili nebo vylámali, bylo vyvazování velmi rychlé,
neboť na některých hlavičkách nebylo co vyvazovat. Naštěstí na vyšších
kmíncích zůstaly letorosty neponičeny, tak snad budou moci děti přece jen
pár hroznů ochutnat.
Na hřišti se nachází mnoho herních prvků, obec jejich počet neustále rozšiřuje, je proto smutné, že si někdo najde zábavu v ničení (ne)vinných keřů.
Když nezlikviduje úrodu počasí, tak mu člověk pomůže. Nebuďme lhostejní k ničení přírody a majetku, vždyť je to naše obec, ve které chceme
společně v klidu žít.					
-Michal Kučera-

MAS slavkovské bojiště v dubnu vyhlásí výzvu pro spolky a obce v území
V první řadě chci poděkovat občanům obcí, které se zapojily do sbírky
pro Ukrajinu. V pátek 4. 3. odjely od
hasičské zbrojnice v Hruškách tři
dodávky a nákladní automobil plný
potřebných věcí. Z Bošovic, Bučovic,
Hostěrádek-Rešova, Hrušek, Jiříkovic, Kobylnic, Kovalovic, Křenovic,
Letonic, Mokré-Horákov, Moutnic,
Otmarova, Podolí, Šaratic, Nížkovic,
Slavkova, Sokolnic, Újezdu u Brna
a Zbýšova byly dodány pleny, výživa,
hygienické potřeby, deky, přikrývky
a další potřebné věci. Po dohodě
s ukrajinským konzulátem v Brně
byly věci odvezeny do jejich skladu

v Brně – Horních Heršpicích. Zde se
dále třídí a chystají pro přímý odvoz
do Lvova nebo pro ukrajinské rodiny,
které postupně přicházejí do České
republiky. Část z vybraných věcí, zejména dětské výživy, sunary, pleny
byly také rovnou dodány na brněnské
výstaviště jako akutní přímá pomoc
ukrajinským maminkám.
Od letošního dubna se pro obce
a spolky na území MAS Slavkovské
bojiště otevírá možnost podat žádost
o dotaci na podporu svojí činnosti.
Spolky mohou žádat na rekonstrukci
nebo vybavení svého zázemí, pro
obce je dotace určena na úpravu

veřejného prostranství nebo na investice do základních a mateřských
škol, včetně knihoven. Žádat také
mohou svazky obcí, školská zařízení,
církevní organizace nebo nadace.
Příjem žádostí bude probíhat od
dubna do konce června 2022. Maximální výše dotace bude 500.000 Kč.
Výše dotace je 80 %.
Všechny informace jsou k dispozici na https://slavkovskebojiste.
cz/2021/12/09/vyzva-z-programu-rozvoje-venkova-pro-obce/
-Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště-

Nahlédnutí pod pokličku
Po dlouhých dvou letech, kdy pandemie covidu 19 přinesla nejrůznější omezení, se mohl opět uskutečnit kurz výroby sýrů, který pořádá
naše spoluobčanka paní Zuzana Hradílková.
Již jednou jsem přinesla reportáž ze základního kurzu, který se v Sokolnicích uskutečnil v době předcovidové. Tentokrát jsem se pokusila
nahlédnout „pod pokličku“ v sobotu 2. dubna 2022 v prostorách pizzerie Na Sokolovně.
To nahlédnutí pod pokličku je pouze obrazné, protože veškerý proces
výroby sýrů se odehrává v otevřených hrncích. Ale zeptala jsem se
některých účastníků kurzu, co je do kurzu přivedlo a jaké si odnášejí
dojmy. Zde jsou jejich vyjádření:
Judita: „Já jsem zde spokojená, mám zdroj mléka i materiál potřebný
k výrobě, ale hledám nové způsoby a technologie výroby. Paní Zuzana
je velmi šikovná.“
Silvie: „Kurz je lepší než samostudium na internetu.“
Markéta: „Výroba sýrů je dobré zpestření jídelníčku i času.“
Lucie: „Já jsem kurz dostala jako vánoční dárek. Naučíme se tu dělat
základní sýry rychlým způsobem. Je super dělat si je doma a nečekat
tři měsíce, než se sýr vyrobí, uzraje a dostane ke spotřebiteli.“
Sokolnický zpravodaj
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Honza dostal kurz jako dárek k narozeninám.
Martina a Honza, mladí, sympatičtí manželé: „My jsme si kurz dali k výročí
svatby a přijeli jsme sem ze Žatčan. Baví nás rukodělné věci a včely, tady se
naučíme něco nového.“
Dáša: „Mně kurz daroval manžel, abych šla s kamarádkou. Ráda něco vyrábím a naučím se zde něco nového.“
Renata a Radek jsou maminka se synem, kteří sem přijeli až z Českého Těšína, třebaže museli ráno nejprve odmést sníh z auta.
Radek: „Baví mě tato alchymie. Vyrábím si doma klobásy i sýry, ale korbáčky
mi nešly, proto jsme se přihlásili do kurzu, já jsem ho vlastně dostal od maminky k Vánocům.“
Milena: „Já jsem tu už podruhé. Poukaz do kurzu jsem dostala také jako vánoční dárek od dcery. Jsem ráda, že si kurz můžu zopakovat, a těším se, že si
na sýrech pochutnám. Doma už všichni čekají na vzorky.“
Výroba sýrů je opravdu zábavná a užitečná alchymie. Vedoucí kurzu, paní
Zuzana Hradílková, se jí věnuje s láskou a celým srdcem. Že je o její kurzy
zájem, svědčí skutečnost, že je pořádá takřka po celé Moravě.
Dobrou chuť a hodně úspěchů při výrobě sýrů!
-Jitka Čermákováinzerce

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. 4 je 29. 4. 2022.
Příspěvky můžete odevzdávat
na OÚ Sokolnice nebo posílat na
adresu zpravodaj@sokolnice.cz.
Uzávěrka Sokolnického
zpravodaje č. 5 je 12. 5. 2022.

prodej a pokládka
podlahových krytin

Kontakt inzerce:
Andrea Hrdličková,
e-mail: hrdlickova@sokolnice.cz
Elektronická verze
Sokolnického zpravodaje,

776 332 915

termíny uzávěrek a vydání
jsou umístěny
na webových stránkách
www.sokolnice.cz
Příspěvky občanů nejsou

koberce, PVC, vinyl a další

redakčně upravovány.
Nepodepsané příspěvky
nejsou zveřejňovány.

zaměření - konzultace

ZDARMA

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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Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Sokolnice za rok 2021
Vážený pane starosto,
předkládám Vám zprávu o bezpečnostní situaci v obci
Sokolnice za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
V rámci celého teritoria Obvodního oddělení Policie
ČR Židlochovice bylo za uvedené období šetřeno celkem 262 trestných činů, z čehož se podařilo objasnit
108 trestných činů, tj. 41,22 %. Oproti roku 2020 došlo
k nárůstu počtu spáchaných trestných činů o 6 trestných
činů a došlo k nárůstu objasněnosti trestné činnosti
o 0,59 %. V trestné činnosti nejvíce převažují majetkové
trestné činy, celkem bylo šetřeno 123 oznámení – krádeže vloupáním (70), krádeže prosté (24) a ostatní majetková činnost – poškození cizí věci, podvody, zpronevěry (29). V roce 2021 výrazně stoupl počet oznámení
o trestné činnosti v kyberprostoru, dále pak stoupl počet
případů trestných činů v dopravě – řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
Přehled trestné činnosti v teritoriu obce Sokolnice
v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno 15 trestných činů, přičemž u 10 trestných činů byl zjištěn
pachatel.
Skladba trestných činů:
• krádeže prosté – 1 případ
• poškození cizí věci – 2 případy
• krádeže vloupáním do rodinných domů, firem, novostaveb, st. buňek a rekreačních chat – 1 případ
• řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol,
drogy) – 1 případ
• týrání osob, ublížení na zdraví – 5 případů
• ostatní trestná činnost – 5 případů (jedná se zejména o tr. činy neplacení výživného, výtržnictví, křivé
obvinění, zatajení nálezu, vydírání a nedovolená výroba OPL)

Duben
Duben je měsícem, kdy si počasí
dělá, co chce, a proto i včely využívají
každé chvilky pěkného počasí, kdy to
potom vypadá jako při rojení. Matky
kladou nová vajíčka a nové dělnice
rychle zaplňují po zimě prázdné
uličky mezi rámky. Říká se, že vylíhlé
včely z jedné strany plástu zaplní
svými tělíčky dvě uličky mezi rámky.
A podle toho by měl včelař počítat
s obsazeností úlu a přidávat další
nástavky, aby nebyl zvýšený důvod
k rojivosti. Ale stejně to vše závisí na
počasí, musíme si uvědomit, že pracujeme s živým tvorem, i když má
šest nohou, křídla a žihadlo.
Včelaři mají už po jarních prohlídkách, někdo i po druhé, udělali kontrolu kladení matky, množství zásob,

U trestných činů převládají, jak je vidět u výše uvedeného
přehledu, majetkové trestné činy, tj. krádeže prosté, vloupání do objektů, poškození cizí věci, dále došlo k nárůstu
případů ublížení na zdraví a týrání osob ve společném
obydlí.
Přehled spáchaných přestupků v teritoriu obce Sokolnice za období do 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
Celkem bylo za uvedené období šetřeno 75 přestupků,
z čehož byl u 63 přestupků zjištěn pachatel.
Skladba přestupků
• přestupky v dopravě – 53 případů
• přestupky proti občanskému soužití – 7 případů
• podvodné jednání – 3 případy
• přestupky proti majetku – 10 případů
• řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol,
drogy) – 5 případů
Dále bylo v obci Sokolnice provedeno 9 šetření. Tato šetření se týkala součinnosti s ostatními složkami Policie
ČR, zpráv pro soudy a dalších státních organizací.
Spolupráce s orgány obce:
Spolupráce s OÚ Sokolnice je na velmi dobré úrovni.
Spolupráce s obecní policií:
Spolupráce s Městskou policií Židlochovice s působností
v obci Sokolnice, je na velmi dobré úrovni. Dochází ke
kooperaci a výměně poznatků, které napomáhají při odhalování a objasňování trestných činů a přestupků. Do
budoucna bude prospěšné tuto spolupráci zachovat na
stávající úrovni.
-Zpracoval: prap. Miroslav Vacek, inspektor
Schválil: npor. BC. Libor Dofek, vedoucí oddělení-

přisunuli matce prázdné rámky k zakladeným, z došlých laboratorních
výsledků jsme celkově podle spadu
dopadli velmi dobře, nemusíme dělat nátěry plodu, udělali jsme jenom
kontrolní fumigaci, kde i u tohoto byl
spad roztočů minimální.
Ve spolkové činnosti jsme po volební výroční schůzi. Na této byla ve
volbách zvolena nová pokladní paní
Lauterbachová Petra a kontolorkou
paní Šmýdová Dana. Teď budeme jenom čekat na registraci u registračního soudu v Praze.
V politické oblasti nám z posledních
parlamentních voleb vzešel ministr
zemědělství – a také včelař – Ing.
Nekula Zdeněk. A už se i vyjádřil ke
včelařské problematice ve vztahu
k zemědělství, včetně krajinného
využití osebních ploch. Geneticky

uznaný včelí druh je kraňka. Taky se
už připravuje změna ve veterinárním
opatření, kdy se posiluje odpovědnost na včelaře. A k závěru kapitoly –
plánovaný mezinárodní kongres APIMONDIA 2022 v Rusku byl zrušen.
-Václav Hůrka-
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Jaro na vsi

nizací Moudrá sovička jsme pro ně pod záštitou Nadace
Vodafone připravili seminář Senioři onlajn aneb Jak na
chytrý telefon nebo tablet. V průběhu dopoledne se mohli
seznámit se všemi výhodami svých chytrých zařízení,
mohli se bez obav zeptat, co a jak funguje, k čemu je to
dobré a jak na to. Ve skupině se sešlo pár výrazně zdatnějších i pár seniorů, pro které toho bylo spousta nového.
Doufáme, že pro všechny zúčastněné byl tento seminář
přínosem, a rádi bychom poděkovali všem příchozím za
účast. Chtěli bychom být komunitním centrem nejen pro
mladé rodiny s malými dětmi, ale i pro starší občany,
a jsme moc rádi, že si k nám nacházejí cestu.

Květen v LÍPĚ
Na neděli 10. dubna jsme v prostorách komunitního
centra LÍPA přichystali tvořivou dílnu s tematickým vyráběním. S organizací a přípravou nám pomohla paní
Katka Langová z Blučiny, která se ujala výroby věnců.
Připravila korpusy ze všech možných materiálů, nakoupila všemožná zdobení, květiny a byla celé odpoledne připravena vypomoci. Pod rukama všech návštěvníků pak
vznikaly překrásné věnce na dveře i na stůl, a za příjemného rozhovoru šlo tvoření pěkně od ruky.
Ve vedlejší místnosti už bylo přichystané zdobení vajec
voskem. Děti i dospělí si tak mohli podle vzorů nebo podle vlastní fantazie ozdobit předem připravená barevná
vejce, zatímco si mohli vyslechnout o tradičním zdobení
kraslic na uherskohradišťsku. Zde si také mohly děti
samy, nebo s malou pomocí vyzdobit obal na květináč se
zajíčkem nebo kuřátkem a rovnou si do něj zasadit hyacint. Velký úspěch měly mezi malými dětmi také jednoduché, ozdobené kolíčky nebo zaječí stojánky na vajíčka.
V další místnosti bylo připravené další tvoření – vitráže
do oken ve tvaru vejce, barevná vajíčka na zavěšení,
lepení skořápek na vajíčka a malinko těžší tvoření pro
starší děti – prošívaná dekorace. Pro nejmenší děti jsme
měli připravené tvoření papírových přání k Velikonocům.
Děti za pomoci vlastních prstíků mohly přáníčka ozdobit
kuřátky, zajíčky nebo kraslicemi a drobné detaily domalovat černým popisovačem. Různé náročnosti jednotlivých
stanovišť zajišťovaly, že si pro sebe našly zábavu děti
všech věkových kategorií. A přilehlá herna byla zase zárukou, že až děti tvoření přestane bavit, mohou si něco
v naší dílně vyrobit i rodiče.
Dokonalou pohodovou atmosféru jarního předvelikonočního odpoledne doladila káva a zákusky, které nám
připravila místní cukrářka Lenka Dvořáková. Jsme moc
rádi, že po dlouhé pauze jsme mohli společně s přítomnými zažít příjemné chvilky strávené společným zdobením a přípravami na Velikonoce.

Senioři onlajn
Jedno úterní dopoledne se v LÍPĚ sešla na semináři
netradiční skupina – sokolničtí senioři. Společně s orga-
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Měsíc květen už je skoro za dveřmi, a tak bychom vás
rádi pozvali na akce, na které se s námi v tom následujícím měsíci můžete těšit.
7. května v sobotu proběhne Tvoření s maminkou – tradiční tvořivá dílna, na které si můžete s maminkou, nebo
pro maminku ke Dni matek vytvořit originální dárečky
a přáníčka.
V neděli 15. dubna proběhne náš tradiční Rodinný piknik – jsme rádi, že se tato tradice drží a opět se s Vámi budeme moci potkat nad dobrým jídlem a skvělou zábavou.
A v sobotu 28. května jsme pro Vás přichystali ve spolupráci s obcí Sokolnice a dalšími sokolnickými spolky
a organizacemi velké oslavy všech významných sokolnických výročí. V LÍPĚ se budete moci těšit na Den otevřených dveří.			
-Tereza ŠteflováOBEC SOKOLNICE - KOMISE PRO MLÁDEŽ A
SPORT POŘÁDÁ

Přihlášky - Pavlína Jamborová, tel. 733 161 148
Platba ve dnech 9.5. a 16.5.2022 v čase
18-19hod na sokolovně.

Zahraniční spolupráce
Jsme velmi rádi, že po dvouleté pauze se v naší škole
opět rozjely na plno zahraniční stáže v rámci projektů.
Po podzimních termínech, kdy žáci zahraničních partnerských škol hostovali u nás (mohli jste se dočíst v článku
na konci loňského roku), vyjíždí v průběhu jara naši žáci
zase k nim. Na přelomu března a dubna se tak uskutečnila třítýdenní stáž v německém městě Darmstadt
a týdenní stáž v největším městě Turecka – Istanbulu.
Žáci v Německu měli více času na
poznávání města, a tak kromě získávání nových vědomostí a dovedností,
které prohlubovali ve spolupráci
s německými žáky z partnerské školy
HEMS – např. sestavování tzv. Ebiků,
dostali také za úkol najít ve městě
30 zajímavých míst, která ve skupinkách navštěvovali a pečlivě dokumentovali. I v posledním týdnu
měli nabitý program plný přednášek,
který sami zakončili prezentacemi
s poznatky nabytými během pobytu.
Žáci v Istanbulu měli pobyt kratší, ale
o to intenzivnější. Každý den byl pro
ně přichystán bohatý program, který
byl složen nejen z velmi zajímavých
workshopů a odborných přednášek,

ale samozřejmě také z prohlídek města a okolních památek s místním průvodcem. Skupina tak navštívila například Dolmbahçe Palace, chrám Hagia Sophia, archeologické muzeum nebo tržiště Grand Bazaar. Součástí
poznávání nového města byla i jistě nejpříjemnější část,
a to ochutnávka tradičních jídel v místních restauracích.
V květnu jsou plánovány ještě výměnné pobyty s partnerskou technickou školou v Kragujevaci, v Srbsku.
-Petra Spáčilová-

BOBO CUP 12.– 3. 3. 2022, Velká Bystřice
Po dlouhé době opět celovíkendový turnaj, tentokrát jeden z našich velmi oblíbených, a to z Vánoc přeložený
turnaj ve Velké Bystřici.
První den byl tzv. vyřazovací a naši házenkáři se ukázali
v nejlepším světle, mladší postoupili bez prohry do finálových nedělních soubojů, a starší ztratili dvě utkání, a to
s Náchodem a s Kostelcem.

Po výborné večeři jsme šli s dětmi na procházku po
okolí, večer si dali fotbálek a brzy zalehli do spacáků
a dek.
Nedělní ráno jsme zahájili již v 6.00 společným motivačním posezením a po snídani se vrhli na finálové zápasy.
Mladší i starší neztratili jediný bod ani ve finále, a tak
jsme se radovali hned dvakrát z prvního místa.
Musíme vyzdvihnout nejen skvělou
a bezkonfliktní hru našich dětí, ale
i všech ostatních hráčů, a děkujeme
všem týmům a jejich trenérům.
Turnaj byl připraven opět dokonale
a Velké Bystřici děkujeme za pozvání.
Děti se vrátily domů celé a s mnoha
zážitky, zkušenostmi a hlavně s radostí z vítězství.
Jelikož v tomto období dobíhaly
jarní prázdniny a mnoho „miniků“
bylo rozjetých mimo domov nebo
je dostihla nemoc, fandili svým kamarádům alespoň on-line při živém
záznamu.
Máme z vás radost a děkujeme rodičům za důvěru a spolupráci při rozvozu dětí.
-Jana Mrkvicová, Sokol SokolniceSokolnický zpravodaj
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PRAGUE HANDBALL CUP 2022, 14.–18. 4. 2022, Praha
Po dvou letech nucené pauzy jsme
se dočkali, a mohli se po dlouhé
době zúčastnit největšího mezinárodního halového turnaje v házené
pro mládež, pořádaného každoročně
o velikonočních svátcích v Praze. Naposledy se tak stalo v roce 1996.
Vyrazili jsme s týmem mladších žáků
(skupina MD), který jsme posílili
o výběr mladších žáků z Telnice,
a mini starších (ME), složených výhradně z hráčů Sokolnic.
Pro všechny byly tyto dny plné nových
zážitků, emocí, radosti, poznání a občas i slz a bolesti ze zranění, ale především jsme si to neskutečně užili.
Tým se dokonale semknul a držel za
jeden provaz. A bylo to znát.
Utkání se hrála v halách po celé
Praze, na velkém hřišti, a to 2x 15 minut, což bylo především pro mini náročné a dosud nevyzkoušené.
Mladší žáci se dostali do hlavní části turnaje a skončili
na 9. místě z celkově 56 týmů, odehráli 7 zápasů, z toho
3 vítězné. V neděli jejich cesta turnajem skončila a odpoledne odjeli domů.
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Mini starší hráli většinu zápasů v hale Hamr Braník, kde
odehráli v základní části 5 zápasů bez ztráty bodu, a vedli
tak suverénně celou skupinu. Po osmifinále, ve kterém
vyřadili tým našich sousedů z Telnice, dokázali i přes
dvě vážná zranění zabojovat ve čtvrtfinále s rakouským
týmem a dostali se do finále, které odehráli na Velikonoční pondělí v hale v Kobylisích. S maďarským týmem
Kézi UP předvedli neskutečný výkon, a prohráli s rozdílem
jedné branky 12:13, a obsadili tak nádherné a nečekané
2. místo z 19.
O průběhu celého turnaje, ale i o zákulisí a čase stráveném s dětmi vás budeme informovat (včetně fotodokumentace) v příštím čísle zpravodaje, jelikož tentokrát nás
tlačí čas.
Mnoho videí a fotek můžete vidět na našem instagramu
#hazena.sokolnice.
Dovolte mi, abych jménem všech rodičů poděkovala trenérům za to, kolik času našim dětem věnují a jak moc
velký kus práce s nimi odvedli. Děkujeme Zdendovi
a Standovi Mrkvicovým.
-Jana Mrkvicová-

