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Koncert Janka Ledeckého

V pátek 8. července 2022 uspořádala obec pod hla-
vičkou sokolnického Kulturního léta koncert známého 
zpěváka populárních písní Janka Ledeckého. Koncert 
se uskutečnil v zámeckém parku. Zázemí koncertu pro 
účinkující tvořila budova bývalé čističky a postavený par-
tystan, ale počasí nám přálo, a tak všechny připravené 
lavičky na volném prostranství byly do posledního místa 
obsazeny, a mnoho lidí stálo. Návštěvníci nepřišli jen ze 
Sokolnic, přijeli i z okolních obcí. 
Nejprve vystoupila v 19.30 hodin předskupina Dva a půl 
švagra. Krátce po půl deváté přišel na scénu samotný 
Janek Ledecký. Jak sám řekl – takhle sólo, jen s kytarou 
a bez kapely, nevystupoval dobrých čtyřicet let. Parkem 
se rozezněly jeho známé písničky a dlužno říci, že nám 
posluchačům vůbec kapela nechyběla. Janek jednot-
livé skladby doprovázel vyprávěním o tom, jak začínal, 
a u většiny písniček také uváděl okolnosti jejich vzniku. 
Zpěvákovo vystupování bylo bezprostřední, přirozené. Ja-

nek dokázal svým průvodním slovem strhnout publikum. 
Jeho slova byla neformální a cílená na místo konání, tedy 
na Sokolnice. Ne vždy se tomu tak u umělců děje, ale o to 
příjemnější bylo zpěváka poslouchat. Ke konci jeho hodi-
nového vystoupení došlo i na světýlka, hlavně z mobilů, 
a mávání do rytmu. Jeho spontánní vystupování vyvrcho-
lilo i neplánovaným přídavkem písniček, které běžně, 
a bez kapely, ani nehraje. 
Koncert uváděl náš místní hudební nadšenec pan Ri-
chard Janoušek, který zpěvákovi věnoval dárkovou ka-
zetu s vínem ze své produkce. Zanedlouho Janka totiž 
čekalo významné životní jubileum 60 let. 
Návštěvníci měli možnost se občerstvit z cateringového 
vozu. Na závěr, kdo chtěl, dostal zdarma točenou limo-
nádu, tzv. kombajnérku.
Za to, že na koncertu bylo jen dobrovolné vstupné, mů-
žeme děkovat zejména sokolnickým sponzorům – firmě 
Grem-mont, vinařství Domaine, Futsal-teamu a Domovu 

pro seniory. Dalšími sponzory byli re-
klamní agentura Artax, pekařství Kul-
hánek a Drápal a pila Těšany. 
Podle informací ze zasedání zastu-
pitelstva obce bylo na dobrovolném 
vstupném vybráno neuvěřitelných 
cca 36.600 korun. Rada obce na-
vrhuje zakoupení hudebního ná-
stroje – klarinetu v ceně 21.000 ko-
run a zbývající částku, tedy 15.600 
korun, se použije na nákup hudeb-
ního ozvučení pro základní školu 
Sokolnice. 
Děkujeme pořadatelům, předsku-
pině Dva a půl švagra i samotnému 
Janku Ledeckému za pěkný kulturní 
zážitek. -Jitka Čermáková-
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Okénko do mateřské školy
●  Na konci měsíce června se předškoláci, kteří byli 
slavnostně pasováni na školáky, symbolicky rozloučili 
s mateřskou školou účastí na „Zážitkovém podvečeru“, 
který pro ně připravily paní učitelky společně se sokol-
nickým sborem dobrovolných hasičů. Sešli jsme se tedy 
v pozdních odpoledních hodinách ve vestibulu mateřské 
školy. Málem to vypadalo, že bude nutná změna pro-
gramu podvečera, poněvadž se venku doslova strhla deš-
ťová průtrž, která se zdála být hodně vytrvalá. Nicméně 
všechno má svůj konec, a proto jsme nakonec mohli vy-
razit vstříc dobrodružství. Sice v pláštěnkách, ale přece. 
Samozřejmě nás po cestě provázela různá stanoviště, 
úkoly i jiné výzvy. Značky nás dovedly do prvního stanovi-
ště, a to zbrojnice SHD Sokolnice. Tady si děti vyzkoušely 
svoji obratnost, rychlost i sílu, zkrátka vše, co by mělo být 
vlastní tomu, kdo chce být hasičem. Další cesta nás za-
vedla až na místo stezky odvahy a poté jsme dorazili opět 
do mateřské školy, na jejíž zahradě jsme potmě a s po-
mocí baterek hledali ukrytý poklad. Co myslíte, našli jsme 
jej? Samozřejmě, že ano! Obsah pokladu paní učitelky 
rozdělily všem přítomným odvážlivcům, kteří byli po právu 
odměněni ještě i diplomem za statečnost a přípitkem vy-
nikajícím dětským šampaňským. A protože noc pokročila, 
půlnoc byla již za dveřmi, uložily se děti do svých spa-
cákových pelíšků, aby všechny zážitky tohoto podvečera 
umocnily přespáním v mateřské škole.  Bylo to zkrátka 
moc fajn! A pro některé již mohly prázdniny začít.

●  V červenci byl v mateřské škole ještě normální pro-
voz, nicméně měsíc srpen již byl ve znamení volna jak pro 
děti, tak všechny zaměstnance MŠ. Některé naše „tety“ 
však moc dlouho neodpočívaly a závěrem měsíce srpna 
již pilně uklízely, cídily, leštily, rovnaly a chystaly všechny 
prostory budovy pro provoz v novém školním roce. K nim 
se posléze přidaly i paní učitelky, aby bylo vše, jak má být.
● Dne 1. 9. 2022 jsme tak mezi sebou mohli přivítat 
nové kamarády – malé i větší. Někteří z nich se však 
přišli do „svojí“ třídy podívat v dopoledních hodinách již 
30. 8. 2022, kdy měli možnost v přítomnosti maminky si 
ve třídě prohlédnout, jaké stavebnice, skládanky a jiné 
hračky v mateřské škole máme, pohrát si s nimi a také 
poznat „svoje“ paní učitelky. Velká část rodičů dětí při-
jatých do MŠ od 1. 9. 2022 tuto možnost využila, a tak 
mateřskou školu rozezvučily dětské hlásky s jednoden-
ním předstihem. Stávající děti se po prázdninách vrátily 
do mateřské školy s očekáváním nových zážitků i kama-
rádství. Někteří dokonce s určitou mírou zodpovědnosti, 
protože se právě stali předškoláky, kteří se budou pod 
vedením p. učitelek svědomitě zdokonalovat ve všech 
dovednostech potřebných pro vstup do základní školy. 
Zkrátka ve všech třídách naší mateřské školy už je čilý 
ruch, jak to má být. 

Školka je pro děti, malé i větší,
větší jdou s úsměvem, malé někdy brečí.
Neplakej mrňousi, utři si tvářičku
a místo slziček zazpívej písničku! ■

Koťátka Koťátka
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Turnaj ve Scrabble
Po přijímacích zkouškách jsme se s p. uč. Finkovou do-
hodli, že si v rámci hodin češtiny zahrajeme stolní desko-
vou hru se slovy Scrabble. Po dvou hodinách této aktivity, 

která spočívá ve tvoření slov a jejich následném skládání 
na hrací desku, p. učitelku napadlo, že uspořádáme 
SCRABBLOVÝ TURNAJ. Žáci se po dvojicích účastnili jed-
notlivých kol, z nichž jedna se probojovala až k vítězství. 
Slovní hra nás po odehrání základních kol začala bavit 
víc a víc. S čím dál větší motivací jsme vstupovali do kol 
následujících – čtvrtfinálového, semifinálového a finálo-
vého a s ním přibývalo našeho nadšení a zaujetí pro hru.  
Na 3. místě se umístila dvojice Nikola Tůmová a Vendula 
Páralová, jako druzí, těsně „pod podiem“, skončili Petr 
Kučera a Adam Fojtů a vítězkami celého klání se staly 
Natálie Konštanská a Lucie Zehnalová. Gratulujeme ví-
tězům na prvních třech příčkách a vlastně všem účastní-
kům – deváťákům. Soutěž nás zaujala a zároveň procvi-
čila bohatost naší slovní zásoby. Prodchnul námi týmový 
duch a úspěšní hráči byli odměněni cenami. Tímto děku-
jeme p. uč. Finkové za zorganizování akce a panu řediteli  
za sladké odměny.   -Za někdejší 9. třídu Filip Křen-

Družina u hasičů
Poslední akcí, kterou družina dru-

háků zvládla ještě před ukončením 
školního roku, byla návštěva profesi-
onální hasičské stanice v Brně-Líšni. 

Dvacítka žáků se v úplně letním 
počasí vydala autobusem 151 směr 
Brno. Po téměř hodinové jízdě s pře-
stupem v Líšni jsme dorazili na místo 
určení. Hned u vchodu nás hasiči 
občerstvili studenou vodou a kdo 
potřeboval, doplnil tekutiny. Ve vy-
hrazeném čase jsme zvládli prohléd-
nout garáže s technikou i s novými 
zásahovými auty v nových zářivých 
barvách, obhlédnout posilovnu, prá-
delnu, šatny se svítícími helmami 
i oblečením a zázemí hasičů jako 
jsou ložnice, koupelny, školící míst-
nosti atd. Dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavých informací a zaměst-
nanci odpověděli i na naše všetečné 
otázky. Na spoustu předmětů jsme 
si mohli sáhnout, byla možnost vy-
zkoušet si váhu hasičské helmy na 
hlavě, i funkci termo kamery. Závěr 

patřil samozřejmě stříkání z hadice. 
Na rozloučenou přišlo vhod osvěžení 
formou mlhy, kterou naše děti velmi 
ocenily. Cesta zpět nejednoho ukolé-

bala a skoro všichni se těšili na zmrz-
linové osvěžení. Za pomoc a dozor 
tentokrát děkujeme p. učitelce Mo-
nice Vodákové. -Markéta Kupská-

Nový školní rok očima pana ředitele Strušky 
Je tu září, začíná nový školní rok. 
Toto spojení napadne snad každého. 
Téměř třem stovkám sokolnických 
dětí včetně 30 prvňáků tedy začíná 
nové období školních povinností.  
V letošním roce však do naší školy 
nastoupilo i osm malých průkop-
níků. Osm chlapců a dívek, kteří 
jsou prvními žáky přípravné třídy 
v Sokolnicích. Rozhodli jsme se 

totiž zřídit přípravnou třídu (nebo 
také nultý ročník) pro děti, které 
získaly odklad povinné školní  
docházky. 
Jsou to tedy předškoláci i školáci zá-
roveň, chodí do školy, ale ještě nedo-
stávají známky, učí se mnoho nových 
věcí, ale stále mají plné právo si hrát. 
Uděláme vše, co je v našich silách, 
aby si naši nejmenší na školu zvykli, 

dohnali vše, co je potřeba a aby za 
rok mohli začít naplno pracovat  
v první třídě, učit se číst, psát, počítat 
a třeba být i oporou pro své budoucí 
spolužáky. 
Přeji nejen těmto osmi, ale všem 
našim žákům mnoho trpělivosti, ra-
dosti, zábavy a úspěchů během ce-
lého školního roku!

-Tomáš Struška-
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Školní výlety bývalých šesťáků
Cyklovýlet na bobovou dráhu do Mariánského údolí
V pátek 24. června vyrazily 6. ročníky ZŠ Sokolnice na 
cyklovýlet do Mariánského údolí. Nejdříve se rozdělily na 
dvě skupiny, jedna skupina jela autobusem s paní učitel-
kou Finkovou a ta druhá šlapala na kole s paní učitelkou 
Bednárovou. Celou cestu jsme měli krásné počasí, cesta 
ubíhala rychle a celkem měřila tam i zpět 28 kilometrů. 
Když  jsme dorazili do cíle, tak na nás čekala  zasloužená 
odměna – bobová dráha a občerstvení. Někteří se ne-
báli a zdolali rekord dne, a to 44,4 km/h, ale mezi nimi 
byli i pomalejší  jedinci. Potom jsme se zase rozdělili do 
dvou týmů a jeli směr Sokolnice, kde u školy  nastalo  
rozloučení. -Daniel Wronka, bývalá 6.A-

Bowling
Dne 17. června jel 6. ročník školy ZŠ Sokolnice na bow-
ling do Brna. Po příchodu do bowlingové arény si žáci od-

ložili věci, vyslechli si pravidla, nazuli si speciální obuv 
a šli hrát. Všichni si vytvořili týmy a hráli buď v týmu proti 
sobě, nebo tým proti týmu. Žáci 6.A a 6.B byli s výletem 
spokojeni a náramně si ho užili. Děkujeme paním učitel-
kám a těšíme se na další výlety.

-Lucie Jašková, bývalá 6.A-

Výlet do lanového centra
Dne 22. 6.  zavítala  6.A a 6.B  na výlet do Lanového cen-
tra Proud v Brně – Lužánkách. Pod vedením zkušených 
instruktorů jsme se naučili slaňovat a jistit se na laně. 
Nejprve jsme si vše vyzkoušeli na trenažérech a pak jsme 
se vydali na lanovou dráhu. Někteří z nás si ji prošli ce-
lou, jiní prošli pouze část, ale i tak jsme si to všichni užili. 
Několik nebojácných z nás se odvážilo skočit na visutou 
hrazdu ve výšce 10 metrů. Výlet byl podařený, všichni 
si přišli na své a náš dík patří třídním učitelkám, paní 
uč. Finkové a paní uč. Bednárové, které výlet zajistily.

-Nela Pezlarová, bývalá 6.A-

Ochutnávka vína ve vinohradě pod Mohylou
V sobotu 16. 7. 2022 se v rámci sokolnického kulturního 
léta 2022 uskutečnila druhá Ochutnávka vína ve vinici 
pod Mohylou. 
Spolek přátel dobrého vína, vinařství Domaine Sokolnice 
a garant akce – Obec Sokolnice, kulturní komise, uspo-
řádali prezentaci vína šesti rodinných vinařství z okolí 
a také jednoho vinařství z oblasti výroby tokajského vína 
na Slovensku. Každé vinařství mělo stánek, kde prezen-
tovalo svá vína a nabízelo k ochutnání jednotlivé vzorky.
Spolek přátel dobrého vína připravil pro hosty příjemné 
posezení pod slunečníky se stoly ozdobenými květinami. 
Návštěvníci mohli využít výborné a bohaté občerstvení, 
které zajistila „cateringová společnost“ v podání míst-
ních mladých hasičů. Pan Josef Drda zapůjčil chladící 
vůz. S jeho pomocí jsme tekutiny udrželi vychlazené. Díky 
finanční podpoře ze strany obce jsme mohli obstarat 
i mobilní hygienická zařízení, která jsou při pořádání ven-
kovní akce nezbytná.
K vínu jistě patří hudba, proto nám k poslechu hrála cim-
bálová muzika, z větší části tvořena muzikanty ze Sokol-
nic. Hudba podpořila dobrou náladu hostů, a brzy se ko-
lem utvořila skupina, která zpěvem doprovázela muziku.
Ochutnávka vína se vydařila. Slunečné počasí s mírně 
pofukujícím vánkem, prostředí vinice s širokým rozhle-

dem na všechny světové strany, na Mohylu Míru a na 
obec Sokolnice, byl pro účastníky příjemným zážitkem. 
Mnozí návštěvníci využili také dopravu zajištěnou třemi 
koňskými spřeženími kočárů ze středu obce do vino-
hradu. A po domluvě s kočím mohli využít nabídku pro-
jížďky po okolí.
Na závěr patří poděkování všem, kteří se na přípravě 
akce podíleli. 
Ohlasy spokojenosti přítomných organizátory velmi potě-
šily. Jsme rádi, že tato akce přispěla k rozšíření letní kul-
turní nabídky pro sokolnické občany. Pevně proto věříme, 
že se příští rok ve vinohradu opět setkáme.

-Za Spolek přátel dobrého vína Ivana Zmrzlá-
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Letní dobrodružství s LÍPOU
Miniolympiáda a Olympiáda
Prázdniny 2022 jsme v LÍPĚ odstartovali 
velkolepým olympijským slavnostním zahá-
jením. Nechyběl maratonský běžec s po-
chodní, kterou zapálil olympijský oheň. 
Nosiči za zvuku olympijské hymny přinesli 
olympijskou vlajku a stejně tak českou 
vlajku za znění české hymny. Nejedna slza 
ukápla (pravda, hlavně nám, lektorkám). 
V průběhu celého týdne oba tábory srdnatě 
reprezentovaly Českou republiku v jednot-

Táta není k zahození – Pevnost Boyard
Na den otců – na neděli 19. června – jsme připravili 
hravé aktivní odpoledne na téma televizní soutěže Pev-
nost Boyard, které bylo věnováno celé rodině, ale pře-
devším tatínkům s dětmi. Pilně jsme se připravovali už 
několik dní dopředu – kromě plánování jednotlivých dis-
ciplín a celého konceptu hry jsme například mimo jiné 
prošli školením na bodyzorbing.
Dopoledne na místo dorazila jednotka místního sboru 
dobrovolných hasičů. Naštěstí nebylo potřeba nic hasit, 
ale přijeli nám napustit nezbytné „moře“. Krátce po obědě 
jsme už dorazili proměnit park v areálu bývalých kasáren  
v pevnost Boyard, a to za vydatné pomoci skupiny nad-
šených dobrovolnic (děkujeme Aničce Mročkové, Domči 
Dubské, Elišce Kosečkové, Janči Kubíčkové, Tomovi Zig-
manovi, Vlaďce Konečné a našim dětem, které už jsou 
víc pomocníky než konzumenty aktivit).
Po zahajovacím slovu madame Fouras, která svou řeč 
pronesla ve francouzštině (a poté, neboť jí nikdo nerozu-
měl, tak i v češtině) se tátové s dětmi pustili s vervou do 
získávání klíčů a indicií.
Klíče mohli získat při lukostřelbě, avšak vítr nám zhatil 
plán prostřelovat balonky šípy. Ale spokojili jsme se i se 
střelbou na terč. Druhý klíč bylo možné získat hledáním 
v pytlících s různým obsahem. Třetí se skrýval za jedněmi 
ze šesti zamčených dvířek.
Indicie se skrývaly například na dně „moře“, na konci 
lana, po kterém děti přecházely mezi dvěma 
stromy, v kapsli v tubusu, který museli ta-
tínkové najít poslepu podle navigace dětí 
a naplnit vodou. Další si mohli vybojovat  
v zápolení na kladině se slečnou Kebulo-
vou, v body zorbech proti panu Pačesovi 
nebo ve vědomostním souboji s madame 

Fouras. Také jej mohli získat vystavěním dvojice jenga 
věží a disciplínou se štafetovým limerikem.
Další fází hry byla samozřejmě pokladnice – Felindra 
zahnala tygry, aby se děti dostaly na pole s písmeny. 
Naštěstí znaly správné heslo, a tak se z pokladnice vy-
sypaly... no, dejme tomu žetony, kterých musely děti po-
sbírat co nejvíce v časovém limitu, než budou opět vypuš-
těni tygři. Nasbírané... žetony jsme poté dětem proměnili 
za malé odměny.
Počasí nám výjimečně přálo a foukající vítr nám osvěžo-
val jinak horké počasí, takže bylo velmi příjemně. Snad 
si to děti i tatínci užili stejně jako my.      -Tereza Šteflová-

Výstava v S-pasáži
► Po celé léto byly v S-pasáži k vidění 
práce „našich“ dětí z výtvarného kroužku 
a také paní lektorky MgA. et Mgr. Petry 
Buchtové Konvicové. Doufáme, že se Vám 
výstava líbila a s novým školním rokem se 
těšíme na nová výtvarná díla.

       -Tereza Šteflová-
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livých olympijských disciplínách. 
A protože my tady umíme zázraky, 
zvládli jsme zorganizovat v obzvláště 
horkém červenci i zimní disciplíny. 
Kromě běžných sportů, které můžete 
vidět v televizi na klasické olympi-
ádě, jsme zvládli i několik netra-
dičních disciplín, jako je například 
cesta lanovou stezkou, jízda na po-
nících, blbiny v bazénu nebo zvířecí 
olympiáda.
Velmi dojímavým okamžikem bylo 
slavnostní ukončení lípových olym-
pijských her a předávání zlatých 
medailí.

Kouzelný les
Kouzelný les pomalu umírá. Jeho 
srdce už téměř nebije. Ale je tu na-
děje. Naši malí zachránci se vydali za duchem lesa pro 
recept na kouzelný lektvar, který by mohl les uzdravit. 
Celý týden se snažili získat 10 ingrediencí, ale nebylo 
to tak jednoduché, o čemž se záhy přesvědčili. Za po-
moci čarodějky Dobrodějky, která děti každé ráno vyba-
vila ochranným kouzlem, plnili úkoly, získávali potřebné 
položky do lektvaru a zažívali zajímavá dobrodružství. 
Navštívil je například pan včelař, díky kterému si mohli 
všechno okolo včelek prohlédnout, osahat, ochutnat 
med, a ti stateční si mohli i sáhnout na včelku. Děti se 
také vydaly na farmu, kde si užily jízdu na konících.
Za pomoci všech kouzelných tvorů, které ten týden po-
tkaly, se jim podařilo shromáždit vše potřebné, s čaroděj-
kou uvařily léčebný lektvar a uzdravily Ducha lesa.

Nekonečný příběh
Říši Fantazie požírá strašlivá Nicota… V Lípě se sešli kou-
zelní tvorové a hledali pomoc. Setkali se zde s dalšími 
obyvateli říše Fantazie – s mužíčkem se závodním hle-
mýžděm, s Kamenožroutem a nočním hejkalem s léta-
jícím psem. Skupina tvorů z říše Fantazie následně do-
razila ke Slonovinové věži. Ke svému překvapení se zde 
ale nesetkali s vládkyní, ale s jejím zástupcem Caironem, 
který jim sdělil, že sama vládkyně je smrtelně nemocná. 
Na cestu se vydala skupina kouzelných tvorů, která se 
odhodlala vydat na nebezpečnou a strastiplnou pouť za 

záchranou vládkyně. Jeden z družiny byl jmenován no-
sitelem Aurynu, vládkynina amuletu, který má této od-
vážné skupině ukázat pravou cestu a ochránit je. Jejich 
kroky míří do Bažiny smutku, kde žije Morlor, Nejstarší… 
Bažinám smutku nejprve tvorové z říše Fantazie vzdo-
rovali statečně. Část cesty přeskakovali přes kameny, 
další část museli přelézt po laně. Když se ale s vypětím 
všech sil dopotáceli k Morlorovi, zjistili, že – ne, že by 
na tom záleželo – ale ano, ví, že je vládkyně nemocná. 
A že – ne, že by na tom záleželo – ale lék nezná. Naše 
statečné hrdiny poslal do Sandonorica vzdáleného deset 
tisíc mil (ne, že by na tom záleželo). Bohužel, další cesta 
Bažinami smutku byla pro tyto naše švarné udatníky moc 
náročná a odpadali jeden po druhém, až nedokázal po-
kračovat nikdo z nich. Naštěstí se ale v pravou chvíli ob-
jevil rychlodrak Falco a ten všechny naše kouzelné tvory 
z bažiny zachránil a zmizel s nimi za obzorem, směrem 
k Sandonoricu…
Jak nás varoval skřítek Engywook, jeho brány nás pořádně 
prověřily. První brána Sandonorica žádá projevit odvahu, 
věřit si a znát svou cenu. To jsme si vyzkoušeli, když jsme 
jí měli vstoupit do podzemníbo labyrintu. Ta druhá brána 
na nás čekala v mučírně. Tato brána je zrcadlem do 
duše. A jako v zrcadle – člověk vidí sám sebe, ale vlastně 
obráceně – hodní se vidí jako zločinci, laskaví jako sobci, 
štědří jako chamtivci... A tak většina tvorů skončila na pra-
nýři, jako ti nejhorší zločinci, a ten zbytek v kleci bláznů. 
Pak už nás čekalo samotné Sandonorico. Sotva se kou-
zelní tvorové propletli jeho bludištěm, zjistili, jak můžou 
naši vládkyni a s ní i říši Fantazie zachránit. Pak se vydali 
na strastiplnou cestu na hranice Fantazie. V opuštěném 
městě naši hrdinové narazili na strašlivého Gmorka. Když 
zjistil, co jsou zač, svedl s nimi urputný boj. Pak už skupina 
kouzelných tvorů konečně dorazila zpátky do Slonovi-
nové věže, kde se setkala s vládkyní říše Fantazie. Každý  
z nich jí dal nové jméno a Fantazie byla zachráněná.
Alenka v říši divů
Jak nám předpovědělo orákulum, první den tábora 
nám králičí norou propadlo do říše divů několik dětí. 
Na čajovém dýchánku s Kloboučníkem, Březňákem, 
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Bílou královnou a Červenou královnou vypili zmenšo-
vací nápoj a snědli zvětšovací koblihu (takže zůstali 
vlastně nakonec stejně velcí). Dýchánek se jim pokusil 
pokazit Srdcový kluk, ale děti ho naštěstí zahnaly háze-
ním šálků od čaje. Na druhý den nám orákulum před-
povědělo den s houseňákem Absolonem. Vyjeli jsme 
si na výlet do Papilonie v Brně a prohlédli si tam vše-
možné motýlky. Další den patřil Kloboučníkovi. Nejprve 
na bláznivé stezce, kde jsme mu museli ukázat, že jen 
tak neztrácíme hlavu. Tedy klobouk. Pak jsme se vydali  
k potoku, kde jsme potkali skoro uschlou mluvící květinu 
(a ta vám byla ukecaná, ta tu bliznu nezavřela). Po obědě 
a poledním klidu jsme oslavili jedny narozeniny a spoustu 
nenarozenin. Od Kloboučníka jsme dostali hrnečky, aby-
chom si čajový dýchánek mohli dělat i doma. Ve čtvrtek 
jsme krotili dvě pentlochňapí holky – Ivanku a Nellu. Po-
slední den tábora nastal Nádherňajs. Slavný den, kdy se 
naše malé Alenky vydaly na cestu, aby získaly vorpálový 
meč a vorpálovou kuš, a mohly tak porazit Tlachapouda, 
draka Červené královny. Jaké bylo jejich překvapení, když 
místo malinkého Tlachapoudíčka, kterého královna celý 
týden všude nosila, na souboj s Alenkami vypustila mno-
hem větší bestii. Alenky se ale nezalekly a jedna po druhé 
na Tlachapouda vystřelily z vorpálové kuše. Když ho po-
razily, Kloboučník přesunul korunu vládkyně z hlavy Čer-
vené královny na hlavu její mladší sestry, Bílé královny. 
Ta potom všechny odměnila. Nejen krví Tlachapouda, ale  
i dalšími odměnami. Všechno dobře dopadlo.

Putování Japonskem
25 dětí odletělo do Tokia. Dlouhý let si krátily popíjením 
japonského čaje a zábavným videem. Hned po přistání 
nám déšť poničil a vítr rozfoukal našeho průvodce. Děti 
naštěstí hbitě všechny stránky posbíraly a daly dohro-
mady vlastně úplně nového průvodce na naše cesty. Den 
jsme věnovali Japonským reáliím, a hlavně jsme se vyba-
vili základními slovíčky a dozvěděli se něco o japonštině. 
Velkým překvapením pro všechny byly japonské záchody. 
Abychom se uměli představit, napsali jsme si znaky 
křestního jména v katakaně. Druhý den jsme se vydali 
shinkansenem do Kjóta obdivovat krásné japonské za-
hrady a asijská zvířata. Nara park v Kjótu byl okouzlující – 
kameny, voda, mostky, bonsaje… Následující den nás bě-
hem cesty samuraje bušidó čekala zkouška lukostřelby, 
klidné mysli, ikebany, odvahy a vyrovnanosti. Po zkouš-
kách bušidó proběhla oslava narozenin jednoho z našich 

samurajů. Také jsme si vyzkoušeli 
být geišou, kdy – k překvapení nás 
všech – jsme se dozvěděli, že před-
staviteli tohoto povolání byli muži. 
Nakonec proběhla lekce karate. Po 
krátkém okénku historie a teorie ná-
sledovala ukázka katy Heian Sandan 
a praktická zkouška sebeobranné 
techniky.
Japonsko je zemí kontrastů, to už 
opravdu víme. Rušné a rychlé Tokio, 
tradiční Kjóto, ale ve čtvrtek jsme 
zažili další tvář Japonska – umění, 

architekturu a klidný a pomalý ZEN. Malovali jsme na 
hedvábí, vyráběli antistresové míčky, stavěli lodě, věštili 
z Knihy proměn, svěřili svá přání Darumě a dekorovali 
zenové zahrádky. Daimjonové dostali poslední úkol – na-
psat haiku.
V pátek jsme dorazili zpět do Tokia a byl to vskutku kuli-
nářský zážitek. Vařili jsme ramen nudle, připravili rýží na 
sushi, taky omeletu tamago, zamotali maki sushi, taky 
nigiri a pokusili se i o onigiri a bento box. Uvařili čaj, při-
pravili mochi a pocky jako desert. Kdo zrovna nevařil, 
natáčel animovaný film. Pak se to zvrtlo. Přepadla nás ja-
kuza. Snažila se získat jedno z dětí kvůli výkupnému, ale 
naše statečné děti kamaráda ubránily. Nejstarší děti si 
připravily pro ostatní bezvadnou stezku za pokladem, na 
které je provedla jemná gejša. Pak už jen před odletem 
nakoupit suvenýry a hurá domů.

Poděkování
Na konci takto skvělých prázdnin nezbývá než poděkovat 
těm, díky kterým takto úžasné byly. Velký dík patří tvůr-
cům a lektorkám táborů. Jsou to (seřazeny abecedně po-
dle křestního jména):
Alena Haluzová a Pavla Dostálová (tábor Miniolympiáda)
Karolína Šteffanová, Šárka Teplá a Tereza Šteflová (tábor 
Olympiáda)
Irena Zigmanová a Žaneta Štefková (tábor Kouzelný les)
Pavla Dostálová, Šárka Teplá a Tereza Šteflová (tábor Ne-
konečný příběh)
Alena Haluzová a Tereza Šteflová (tábor Alenka v říši divů)
Irena Zigmanová, Lydie Tomšíková a Monika Michalčí-
ková (tábor Putování Japonskem)
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Kroužky 2022/23
Pro nový školní rok jsme si pro Vás připravili spoustu za-
jímavých kroužků. Některé z nich už znáte z předchozích 
let, některé jsou úplnou novinkou.
Pondělí
8.30–11.00   Klubík pro rodiče s malými dětmi
prostor pro maminky či tatínky ke scházení se na kus 
řeči u kávy, k seznámení s ostatními rodiči, se zázemím 
herny. Čas od času ozvláštněné zajímavou besedou 
nebo ochutnávkou.
18.00–19.00   Španělština pro začátečníky
kroužek španělského jazyka pro dospělé a dospívající 
děti
18.00–19.00   Chit-chat online
angličtina pro dospělé úroveň B1-C1 k procvičení 
konverzačních schopností na mateřské/rodičovské 
dovolené
18.00–19.00   Jóga pro teenagery
jógové cvičení na míru dětem od 12 let
18.30–20.00   Keramika pro dospělé
práce s keramickou hlínou, licí hmotou, různými 
technikami glazování, zdobení
Úterý
8.00–12.00   Lipka
hlídání dětí od dvou let s programem v prostoru 
naší skvěle vybavené herny
9.00–10.00   English Level Up B1-B2 online
online gramaticko-konverzační hodiny angličtiny 
pro dospělé
16.00–16.45   Keramika pro předškoláky
tvoření z keramických hlín, zdobení glazurou
Středa
8.15–9.15   English Level Up A2-B1 online
online gramaticko-konverzační hodiny angličtiny 
pro dospělé
9.00–10.00   Tvořílci
kreativní kroužek pro rodiče s dětmi před nástupem 
do MŠ
10.00–11.00   Hýbánky
zábavný pohybový kroužek s prvky stabilizačních 
cvičení pro rodiče s dětmi ve věku 1,5–3 roky
16.00–16.45   Výtvarný kroužek pro předškoláky
seznámení s různými výtvarnými technikami, 
osvojení si používání rozmanitých pomůcek
16.30–17.30   ICT & 3D tisk

kroužek programování a experimentování s 3D 
tiskárnou
17.00–17.45   Výtvarný kroužek pro školáky
rozvinutí talentu dětí, práce s různými technikami, 
materiály a zpracováními
18.00–19.00  Conversation for high school 
    students online
anglická konverzace pro středoškoláky, 
rozvoj slovní zásoby, včetně maturitní přípravy
18.00–19.00   Jóga pro školní děti
jógové cvičení na míru dětem od 7 do 12 let
19.00–20.00   Jóga pro dospělé
hodina protažení, relaxace a zklidnění
Čtvrtek
8.45–9.45   English Level Up A2-B2 in Lipa
gramaticko-konverační hodiny angličtiny pro dospělé
10.00–11.00   Chit-chat in Lipa
angličtina pro dospělé úroveň B1-C1 k procvičení 
konverzačních schopností na mateřské/rodičovské 
dovolené
10.00–11.00   Hopsalky
zábavný taneční kroužek pro rodiče s dětmi 
ve věku 1,5–3 roky
16.00–17.00   Keramika pro starší děti
nápadité vytváření z různých druhů keramických hlín
16.00–16.45   Orientální tance pro děti do 7 let
základy orientálních tanců
17.00–18.00   Orientální tance pro starší děti
tance pro děti od 7 let
18.00–19.00   Orientální tance pro dospělé
taneční kroužek pro teenagery a dospělé
Pátek
7.30–8.30   Francouzština pro mírně pokročilé
kroužek francouzského jazyka pro dospělé a teeagery
8.00–12.00   Lipka
hlídání dětí od dvou let s programem v prostoru naší 
skvěle vybavené herny
16.30–18.30   deskOFFky
kroužek deskových her pro školní děti, každý sudý týden

Více informací k jednotlivým kroužkům najdete na www.
lipa-kc.cz. Pokud jste mezi kroužky nenašli to, co zrovna 
hledáte, klidně se nám ozvěte, nebráníme se ušít krou-
žek na přání. Stejně tak bychom rádi oslovili všechny, 
kteří mají co nabídnout a rádi by nějaký kroužek u nás 
vedli, ať se neostýchají ozvat.  -Tereza Šteflová-

Dále velký dík:
• TJ Sokol Sokolnice za zapůjčení setů stolů a lavic
• obci Sokolnice za dovoz, odvoz, opravy, údržby atd.
• firmě Kordis za nadstandardní péči při cestování
• Pokáčovi za akordy k táborové písničce
• farmě Koně Újezd za tři dopoledne u nich na 

ponících
• bazénu Blučina za vyhrazený prostor
• panu Hůrkovi za včelí den
• paní Konvicové za přípravu workshopu barvení 

hedvábí
• Elišce Kosečkové za doprovod na výlety

• Pavle Dostálové jako zastupující lektorce a Karolíně 
Šteffanové jako pohotovostní lektorce

• paní Sekaninové a paní Vondálové za opakované 
dodávání ledňáků našim skoro grilovaným dětem

• DPS Sokolnice a především personálu kuchyně  
a stravování za obědy na dva turnusy táborů

• SUF Trade za obědy na jednom turnuse táborů
• Autobusům Čech za dopravu do ZOO Zlín

Samozřejmě – díky všem rodičům. A díky všem dětem za 
to, že si máme s kým hrát. Už osm let. Děkujeme!

-Tereza Šteflová-
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Novinky v LÍPĚ
Pravidelná keramická dílna
Pro zájemce o tvoření z keramiky jsme připravili pravidel-
nou tvořivou keramickou dílnu, která se bude konat jed-
nou měsíčně. Naše nadstandardně vybavená keramická 
dílna Vám bude k dispozici společně s dlouholetou ve-
doucí dílny a lektorkou keramických kroužků Ing. Lydií 
Tomšíkovou. 
Během dvou hodin si budete moci vyrobit vlastní de-
korace, výrobky, dárky… K dispozici jsou dva hrnčířské 
kruhy, různé druhy hlíny, licí formy a spousta tvořítek. 
Pokud budete vyrábět z hlíny, budou třeba dvě návštěvy, 
pokud budete dekorovat předem připravené výrobky 
(miska, hrnek a jiné), stačí jedna návštěva. Na dílnu bude 
třeba se registrovat.

Plánované termíny v roce 2022: 24. září, 22. října, 26. lis-
topadu a 10. prosince. Pro rok 2023 budou termíny do-
dány na konci tohoto roku.

Další informace a registrační formulář najdete na https://
lipa-kc.cz/event/keramicka-dilna/

Počítačová poradna pro seniory
Senioři drží krok s dobou a mnozí z nich běžně pracují 
s počítačem, tabletem nebo chytrým telefonem. Občas 
se ale můžou dostat do situace, kdy si neví rady s nasta-
vením, aplikacemi nebo prostě potřebují ohledně svého 
počítače nebo telefonu poradit. 
Nabízíme proto otevřenou poradnu, kde se mohou li-
bovolně, bez předchozí registrace nebo nahlášení, na 
chvíli zastavit. U nás najdou pomoc lektora programování  
a univerzitního učitele doc. Ing. Pavla Šteffana, PhD. 
Cena za konzultaci je symbolických 50 Kč.

Poradna bude otevřena každé první úterý v měsíci (začá-
tek v říjnu) od 8.30 do 10.00 hodin.
Další informace jsou k dispozici na https://lipa-kc.cz/po-
citacova-poradna-pro-seniory/             

 -Tereza Šteflová-

Zprávy z rady 
●  Oprava mostu Zámecká – 

schválení dodatku ke smlouvě 
Obec obdržela návrh dodatku č. 1/2022 ke smlouvě 
o dílo uzavřené dne 15. 9. 2021 mezí obcí Sokolnice 
a společností VIAPONT, s. r. o., na akci: Most v Sokolni-
cích na ulici Zámecká. Dodatek obsahoval posun ter-
mínu odevzdání projektové dokumentace pro společné 
povolení, a to do 30. 9. 2022. Rada obce tento návrh 
dodatku schválila.
●  Veřejnosprávní kontrola 

příspěvkových organizací – navýšení cen
Obec byla informována společností Moore Audit 
CZ s. r. o., Brno, Holandská 859/3, 639 00 Brno – Štý-
řice, o nárustu cen o 5 %. Společnost předložila aktuali-
zovanou cenovou nabídku. Rada obce schválila navýšení 
cen společnosti Moore Audit CZ s. r. o. o 5 %, za veřejno-
správní kontrolu Základní školy ve výši 15.000 Kč bez 
DPH a za veřejnosprávní kontrolu Mateřské školy ve výši 
22.000 Kč bez DPH.
●  Cenová nabídka – 

nástavba MŠ a přístavba ZŠ
Obec obdržela cenovou nabídku společnosti MAS Bob-
rava, z. s., IČ: 038 89 076, Vnitřní 49/18, 664 48 Mo-
ravany, na zpracování studie proveditelnosti k akcím 
„Nástavba MŠ v Sokolnicích“ a „Přístavba ZŠ v Sokol-
nicích“. Rada obce tyto cenové nabídky schválila, a to 
ve výši 80.000 Kč (Přístavba ZŠ) a ve výši 80. 000 Kč 
(NástavbaMŠ).  
●  Povolení pořádání akcí TJ Sokol – 

Saňař CUP, SaňDAY Guláš fest
TJ Sokol Sokolnice požádala o souhlas s pořádáním 
akcí – Saňař CUP 2022 a SaňDAY Guláš fest. Saňař CUP 
2022 v termínu od 1. 7. 2022 do 2. 7. 2022. SaňDAY 
Guláš fest se konal dne 27. 8. 2022. Rada obce schválila 
konání těchto akcí. 

●  CN – Projektová dokumentace MUR 
Obec obdržela cenovou nabídku od společnosti AŽD 
Praha, s. r. o., Křižíkova 465/32, 612 00 Brno, na vy-
pracování projektové dokumentace na měření úsekové 
rychlosti v obci Sokolnice na ulici Komenského ve výši 
19.800 Kč. Tuto nabídku rada obce schválila. 
●  Změna jízdních řádů od 1. 7. 2022
Obec obdržela dne 10. 6. 2022, bez předešlého projed-
nání, oznámení společnosti KORDIS JMK, že v současné 
době došlo ke zvýšení nákladů, zejména nárůstu cen 
u pohonných hmot, a jsou nuceni realizovat kroky pro 
zefektivnění provozu IDS JMK. Jedním z nich je optima-
lizace autobusů zajišťujících spojení z Brna do Sokolnic 
a Újezdu u Brna. Již dle jejich vyjádření není efektivní, aby 
8,5 km za Brno byl veden kloubový autobus, kdy pro úsek 
mimo Brno od zastávky Tuřany–smyčka je již plně dosta-
čující kapacita klasického městského autobusu. Proto 
nás informují o „drobné úpravě” dopravního řešení spočí-
vající v cestování autobusovou dopravou v rámci IDS JMK 
ze Sokolnic do Brna s platností od 1. 7. 2022. Sokolnice 
a Újezd u Brna již od uvedeného data nebude obsluhovat 
autobusová linka 40, ale nová autobusová linka 74. Dů-
vodem je, jak bylo zmíněno v úvodu, efektivnější řešení 
obsluhy obcí mimo Brno. Četnost spojení a intervaly mezi 
spoji nové linky 74 zůstanou na stávající úrovni linky 40. 
Znamená to tedy, že ve špičkách pracovních dní bude za-
jištěn interval 30 minut (ráno i 20 minut), mimo tuto dobu 
se pak bude jednat o interval 60 minut. Večer a o víken-
dech pak bude interval prodloužen na 120 minut. Auto-
busová linka 40 bude i nadále zachována, bude však jez-
dit pouze na území města Brna (z Tuřan k Univerzitnímu 
kampusu). Nová autobusová linka 74 bude vedena do 
Brna na ÚAN Zvonařku, kdy mezi Komárovem a ÚAN Zvo-
nařkou bude vedena ul. Plotní s možností těsného pře-
stupu na tramvajovou linku 12. Výhodou vedení linky 74 
z ÚAN Zvonařky spočívá zejména ve směru z Brna v tom, 
že linka bude vyjíždět z výchozí zastávky včas a nebude 
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tak zdržována jízdou po komunikacích s hustým provo-
zem. U linky 40 totiž bohužel docházelo často k situacím, 
že zejména v odpolední špičce při jízdě z Brna směr So-
kolnice bávala často opožděna i v řádu desítek minut, 
což vedlo k rozvázání přípojů mezi autobusem a vlakem 
v železniční stanici Sokolnice-Telnice pro cestující z jižní 
části Brna ve směru na Křenovice. Díky výchozí zastávce 
na ÚAN Zvonařce (odjezdové stanoviště č. 4) a vedením 
autobusu po ul. Plotní, tak nelze předpokládat výrazné 
zpoždění při jízdě z Brna. Provoz linky 74 budou zajišťovat 
nové nízkopodlažní klimatizované autobusy městského 
typu splňující nejvyšší standardy kvality cestování. 
Starosta obce inicioval dne 23. 6. 2022 schůzku ředi-
tele společnosti KORDIS JMK za účasti starostky Újezdu 
u Brna s tím, že požadoval důkladné vysvětlení pláno-
vané změny, neboť obec Sokolnice nebyla o chystaném 
kroku spol. KORDIS JMK do této doby absolutně informo-
vána. Ředitel společnosti předložil finanční rozvahu, ze 
které vyplynulo, o jaké finanční úspory se pro provozo-
vatele spoje jedná. Pokud by tento rozdíl měla dofinan-
covávat obec Sokolnice, bylo by to částkou přesahující 
1.200.000 Kč ročně. Starosta dále chtěl vysvětlit, v čem 
bude tato změna přínosnější pro občany naší obce, a za-
jistit garance, aby poskytovaná služba nebyla pro naše 
občany diskomfortní. 
Jedním z výstupů této schůzky bylo, že KORDIS JMK pro-
vede po 1. 9. 2022 (tedy za plného – nikoli prázdnino-
vého provozu) audit vytíženosti tohoto spoje. Dále mož-
nost rozšíření frekvence spoje č. 74 o víkendu z intervalu 
každé dvě hodiny na každou hodinu. Rozšíření vlakového 
spojení o víkendu na spoj každou hodinu a v pracovní 
dny s možností každou půlhodinu. Rada obce vzala na 
vědomí změnu jízdních řádů IDS JMK od 1. 7. 2022. 
●  Umístění lunaparku při hodech v roce 2023
Rada obce obdržela žádost pana Doležala o umístění 
lunaparku v naší obci při tradičních hodech v roce 2023. 
Rada obce schválila pozvat na hostování v roce 2023 
atrakce pana Doležala. Prostranství bude upřesněno, 
pravděpodobně se bude jednat o areál bývalých kasáren 
na ulici Polní.
●  Schválení návrhu železničního jízdního řádu 
Obec obdržela návrh železničního jízdního řádu pro ob-
dobí od 11. 12. 2022 do 9. 12. 2023. V obci Sokolnice 
dochází ke změně na lince S2 v úseku Brno–Sokolnice–
Telnice, kdy bude o víkendech zaveden 60minutový takt. 
Tuto změnu vzala rada obce na vědomí.
●  Počet dětí v přípravné třídě ZŠ Sokolnice
Obec obdržela žádost ZŠ Sokolnice o výjimku z nejnižšího 
povoleného počtu dětí v přípravné třídě. Počet dětí v pří-
pravné třídě se má pohybovat v rozmezí 10–15 dětí. Při-
jato bylo pouze 8. S ohledem na způsob financování ZŠ 
Sokolnice nepředpokládá, že bude nutné ze strany obce 
hradit zvýšené náklady v souvislosti s nižším počtem při-
jatých dětí. Rada obce tuto výjimku chválila.   
●  Schválení smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu JMK
Obec Sokolnice obdržela smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu „Podpora 
udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy bě-

žeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 
2022“, DT1. Rada obce tuto smlouvu schválila.
●  Zapůjčení vozidla IVECO
Sbor dobrovolných hasičů požádal o zapůjčení DA IVECO 
na letní soustředění v termínu 20.–26. 8. 2022 v lokalitě 
RS Templštýn. Vozidlo bylo využito na dopravu dětí, mate-
riálu, nářadí a potřeb pro požární sport, dále na dopravu 
osobních věcí účastníků akce, možné využití na dva vý-
lety v okolí místa soustředění. Rada obce tuto žádost 
schválila.
●  DPP – divadelní představení
Obec obdržela nabídku na realizaci divadelního před-
stavení Divadelního spolku bratří Mrštíků Boleradice 
s názvem „Kulhavý mezek aneb výbuch na Jičínském 
zámku“, které se uskutečnilo v sobotu dne 13. 8. 2022 
v zámeckém parku v Sokolnicích. Rada obce schválila 
cenovou nabídku na realizaci Divadelního představení 
divadelního spolku bratří Mrštíků Boleradice. 
●  Smlouva o poskytnutí dotace JMK – CAS
Obec obdržela ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace 
JMK na cisternovou automobilovou stříkačku.  Rada obce 
tento návrh smlouvy schválila. 
●  Nákup hudebního nástroje – klarinet 
V červenci 2022 bylo na koncertě Janka Ledeckého vy-
bráno dobrovolné vstupné ve výši 36.600 Kč. Bylo navr-
ženo, aby se z těchto financí provedl nákup hudebního 
nástroje – klarinetu pro potřeby obce, a také, aby byly po-
užity na nákup hudebního ozvučení pro ZŠ Sokolnice. Hu-
dební nástroj bude pořízen v celkové hodnotě 21.000 Kč. 
Rada obce výše uvedený nákup schválila.  
●  Výběrové řízení – 

pořízení cisternové automobilové stříkačky
Obec vyhlásila výběrové řízení prostřednictvím společ-
nosti RTS na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem: 
„JSDH-V1-2022 Pořízení cisternové automobilové stří-
kačky“. Ve stanoveném termínu obec obdržela dvě na-
bídky. Rada obce schválila jako vítěze výběrového řízení 
na zakázku s názvem: „JSDH-V1-2022 Pořízení cister-
nové automobilové stříkačky“, společnost THT Polička, 
s. r. o., Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01 Po-
lička, IČO: 4650814, a. s., jejíž nabídka byla vyhodno-
cena jako ekonomicky nejvýhodnější podle pravidel pro 
hodnocení nabídek, tzn. obsahovala nejnižší nabídkovou 
cenu. Rada obce uložila starostovi schválit rozhodnutí 
o výběru dodavatele. 
●  Výsadba stromů v obci Sokolnice 
Obci byla doručena nabídka neziskové organizace Sá-
zíme stromy, z. ú., na zapojení se do projektu výsadby 
stromů v naší obci. Organizace zazeleňuje místa všude 
tam, kde to má smysl. Sází za pomoci dobrovolníků, fi-
nance získává od firem a pozemky vybírají s obecními 
úřady. Obci bylo doporučeno osázet celkem dva pozemky 
na p. č. 3470, o výměře cca 3.000 m2 a pozemek na p. 
č. 3357 o výměře 1.435 m2, na kterých by bylo možné vy-
sázet 30–50 stromů. Výsadbou by vzniknul koridor mezi 
vinohrady pro zvěř, jsou zde i dobré vláhové podmínky.  
Rada obce schválila výsadbu stromů prostřednictvím ne-
ziskové organizace Sázíme stromy. 

-OÚ-



8–9/2022     Sokolnický zpravodaj 12

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. 8–9 je 23. 9. 2022.

Příspěvky můžete odevzdávat 

na OÚ Sokolnice nebo posílat na 

adresu zpravodaj@sokolnice.cz.

Uzávěrka Sokolnického 

zpravodaje č. 10 je 6. 10. 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.

Grafi cká příprava, sazba a tisk: 

Střední škola grafi cká Brno, 

příspěvková organizace, 

Šmahova 364/110, Brno-Slatina, 

telefon: 548 211 313

prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

zaměření - konzultace

ZDARMA

inzerce

Srpen–září
Srpen a září  jsou měsíce zařazené do období včelařského plného léta 

a podletí. V tomto období by měla být včelstva již krmena a připravována na 
zimní období. Krmení je prováděno cukerným roztokem na různé způsoby, 
tzn. buď přímo jako roztok nebo zalitý krystalový cukr, případně jako hotové 
na bázi sacharózy, která mezi včelstvy nevyvolává takovou snahu o loupež. 
V srpnovém období je potřeba taky upravit sezení včel před krmením, odstra-
nit nedostavěné mezistěny, starší dát do středu, mladší na kraj; koncem září 
provést kontrolu zásob a případně ještě dodat. Mezi včelstvy můžou být i roz-
díly způsobeny rozdílným plodováním. Také je velmi dobré ponechat pozdní 
med, který je přirozeným zdrojem minerálů při jarním rozvoji. 

V září na očištěných podložkách intenzivněji kontrolujeme zdravotní stav, 
dělají se obvykle i denní odečty spadu roztočů a podle toho se začíná léčit. 
Můžeme také zachytit prudký nárůst spadu, který může být způsoben lou-
peží, a to tak, že zlodějky donesou roztoče. 
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Zamyšlení na září
Kdo má dost sebekritiky, bude jistě skromný, a stokrát si 
rozváží, než by posoudil bližního.

„Lidé, buďme lidmi! Čím moudřejší, tím spíš pochopíš 
bližního, tím snáze mu odpustíš. A tvou povinností je, do 
nejzazších mezí hledat omluvu, vysvětlit si vše v dobré, 
dokud nemáš jasného důkazu o zlu, ale i potom měj víc 
soucitu než soudu! Dokonalost znamená noblesu! Hru-
bosti je na světě již dost!“                Josef Hlouch

Člověk denně upravuje své vlasy. Proč ne také své srdce?
Čínské přísloví

„Slušnost, věrnost, statečnost, střízlivé snášení života  
i umírání, sebekázeň a ochota k odpovědnosti… samy se-
bou vedou člověka – tam, kde se prožijí a protrpí až k hoř-

kému konci, až k bodu, kdy se už vůbec „nevyplácejí“ – 
do mlčícího tajemství posledního smyslu existence, která 
jedině dává poslední důvod a smysl, do Boha.“

Karl Rahner

„Můžeme zavřít oči, můžeme oslepnout.
Jsou lidé, slepí ke vší kráse, která je více než příjemný 
pocit. 
Jsou lidé, slepí ke vší pravdě, která je více než přesné 
pozorování a správný výpočet. 
Jsou lidé, slepí ke všemu dobru, které je více než něco 
užitečného.“ Paul Tillich

Nemysleme jen na sebe a nepovažujme prestiž za důleži-
tější než je lidský život. 
Snažme se svou sílu a energii i veškerý vliv vynakládat 
na vytváření světa, ve kterém by každý z nás mohl žít dů-
stojně v míru a ve svobodě.  ■

Již v červenci rapidně ubývá snůškových zdrojů a včel-
stva vysílají své pátračky, aby nalezly i vzdálené zdroje 
pylu a nektaru. Je to čas, kdy se z pátraček – které  
hledají každý kvítek, zdroj medovice, nebo i sladinu na 
přezrálém ovoci – stávají slídilky, které se snaží, kde to 
jen jde. Když se takové slídilky potkají s dobrou a koor-
dinovanou obranou na česnech úlů, nemají možnost 
vniknout a odebrat vzorek zásob. Ale když je česno  
nezúžené, může se stát, že se neubrání, a hromadný 
útok loupeživých včel odnesou všechny zásoby, včelaři 
pak zůstávají pouze prázdné úly. A jak se dá zjistit, od-
kud jsou zlodějky? Obvykle se popráší moučkovým cuk-
rem a jde se podívat, kam se nabílené zlodějky vrací. 
Ale když se podíváme na loupeže, vždy je to problém 
samotného včelaře, jeho neporozumění, nedůsled-
nost, proto nepomlouvejme sousedovy včely, ale vždy 

si ukažme sami na sebe a ptejme se, co jsme pro to  
udělali.

V každém oboru bychom se měli dějinně ohlédnout. 
Určitě jste zaregistrovali 200 let od narození Gregora 
Johanna MENDELA. Působil jako řeholník, opat, ale 
hlavně jako celosvětově uznávaný otec genetiky, srov-
návaný s Darwinem. Nicméně byl také aktivním, uzná-
vaným včelařem, který zaváděl inovativní chovatelské 
metody. Ve spolkové činnosti je před námi důležité se-
tkání, spojené s podáváním žádostí o dotaci D1, ale 
předtím je třeba poslat hlášení do ústřední evidence 
ČMSCH. Po dlouhé době také byla zvládnuta aktuali-
zace výborníků ve vztahu k našemu účtu, včetně elek-
tronického. Před námi bude ještě dokrmování a léčení  
včelstev.     

-Václav Hůrka-

Oslava 80. výročí DOMOVA
V měsíci září jsme si spolu s vedením DOMOVA pro se-
niory, zaměstnanci i obyvateli připomínali významnou 
událost naší obce. Stručně si připomeňme vzdálenou  
i blízkou historii tohoto místa.

ZÁMEK SOKOLNICE 
V roce 1560 nechal Petr Sadovský ze Sloupna vystavět 

v Sokolnicích novou renesanční tvrz. Jeho starší syn Jan 
Sadovský prodal v roce 1588 tvrz a ves se dvěma dvory, 
mlýnem a pivovarem, obcí Telnice a Medlánky za 22.000 
zlatých moravských Jindřichu Pfefferkornovi z Ottopachu. 
V roce 1594 se stal držitelem panství Jindřich mladší 
z Donína, později Bohuslav Bořita z Leštné a Kobylnic. Za 
stavovského povstání v letech 1612–1620 vlastnil So-
kolnice Jan Melichar z Budče, který jako evangelík odešel 
později do exilu do Slezska. V roce 1649 získal panství 
nejvyšší písař moravský a pozdější hejtman Brněnského 
kraje Zikmund Ferdinand Sak z Bohuňovic, v roce 1659 
Michal Jan Urményi z Urménu. Dále náležel velkostatek 

Lamberkům, kteří jej v roce 1705 prodali Valtru Xaveru 
z Ditrichštejna.

Jeho nástupce František Xaver z Ditrichštejna  
vynikl v polovině 18. století nejen jako racionální hospo-
dář, ale i jako stavebník. V 50. letech 18. století přestavěl 
dosavadní renesanční tvrz v jednoduchý dvoupodlažní 
barokní zámek s kaplí zdobenou freskou Josefa Sterna. 
Zámek měl podobu měšťanského domu, který Leopold  
z Ditrichštejna doplnil počátkem 19. století jednopo-
schoďovým křídlem, kancelářemi a byty úřednictva. Při 
západní straně zámku byl vybudován ovocný sad, na se-
veru bažantnice.

V roce 1843 koupili sokolnický zámek spolu s panstvím 
Mitrovští z Mitrovic a svobodní páni z Nemyšle, kteří tu 
většinou sídlili, a v boční budově zřídili ústřední kance-
lář svých statků. Zámecký interiér přebudovali v polovině 
století ve své reprezentační sídlo.

 
DOMOV

Jak došlo k tomu, že v prostorách sokolnického zámku 
byl již za vlastnictví posledního majitele zámku, hraběte 
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Zájezd sokolnických řádových sester, zaměstnanců a obyvatel domova do Polska, pravděpodobný rok 1975

Listopad 1976Oslava narozenin

Vladimíra, umístěn domov důchodců? Skutečnost byla 
taková, že hrabě Vladimír III. Mitrovský, původně český 
šlechtic, se během roku 1942 přihlásil k německé ná-
rodnosti. Této situace využily německé úřady a donutily 
hraběte, aby s nimi uzavřel nájemní smlouvu na umístění 
občanů v tomto objektu. Nájemní smlouva byla platná od 
12. srpna 1942. 

Prvními obyvateli tehdejšího Domova pro přestěho-
valce (původní název domova) byli občané české národ-
nosti, kteří pocházeli z pohraničních oblastí Čech, Mo-
ravy a Slezska, a kteří byli dosud ubytováni v objektech  
„Domova pro přestěhovalce“ ve Svatobořicích u Kyjova. 
Ti byli nuceni opustit svoje domovy z důvodu připojení je-
jich obcí k Německu. Bylo to pohraničí, které Němci nazý-
vali Sudetenland – Sudety.

Objekty ve Svatobořicích potřebovali Němci ke zřízení 
internačních táborů pro české občany, jejichž rodinní pří-
slušníci emigrovali do ciziny z Protektorátu Čechy a Mo-
rava a stali se příslušníky spojenců nejen na Západě, ale 
i na Východě. V květnu 1945 byl název „Domov pro pře-
stěhovalce“ změněn na název „Domov důchodců“, který 
přetrval až do 31. 12. 2006, kdy vešla v platnost novela 

Zákona o sociálních službách č. 108. Od 1. 1. 2007 nese 
domov nový název „Domov pro seniory Sokolnice“. Toto 
zařízení v bývalém šlechtickém sídle v Sokolnicích trvá již 
80 let. Po roce 1945 byl celý zámecký areál zkonfiskován 
jako německý majetek a převeden do vlastnictví státu. 
V současné době je vlastníkem Úřad Jihomoravského 
kraje.
Postupně domov vedli tito ředitelé:
Marcel Havíř   od roku 1942
Karel Janda             1948
Josef Kubíček      1955 
Antonín Král          1964
Libuše Nováková   1975
František Železný     1980
Dalibor Juračka       1986
JUDr. Eliška Skuhrovcová    1990
MUDr. Jan Kopeček  2009
MVDr. Petr Nováček   od roku 2010            

Text DOMOV byl zpracován z podkladů pana Františka 
Fasory – kronikáře obce v letech 1990–2006.

-MVDr. Petr Nováček-
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102. narozeniny paní KrautmanováRuční práce klientek, 8. 1. 2009

Vánoční období – paní Zichová – 5. 12. 2008Karneval 1997

Personál DOMOVA asi před rokem 1978 Historické vybavení sesterny

Řádové sestry v Sokolnicích
Pobytu řádových sester v sokolnickém zámku předchá-

zela předehra v podobě násilné likvidace řeholních spo-
lečenství, následná internace a vyhnanství jejich členů 
na jaře roku 1950. První řádové sestry z kongregace 
Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul přišly ze 
slovenské Levoče. Odtud byly v létě 1955 lidovými mili-
cemi vyvezeny přímo z nemocnice, kde sloužily. Dvanáct 
sester bylo již v září 1955 zařazeno do služby v domově 

důchodců v Sokolnicích. Po uvěznění členek kongregace 
Labouré Slušné a Jarmily Homolkové, musely počátkem 
roku 1958 zámek opustit i ostatní Vincentky. Jak uvádí 
archiv kongregace: „Sestry byly v Sokolnicích velice 
šťastné a spokojené i obyvatelé Sokolnic je měli rádi“.

8. ledna 1958 je vystřídalo jedenáct řeholnic Kong-
regace Školských sester de Notre Dame. Sestrám byla 
ponechána částečná volnost, takže mohly své chovance 
zaopatřovat svátostmi a pečovat o ně i v náboženské 
oblasti. Po dílčím uvolnění politické situace v polovině 
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60. let začaly zajišťovat péči stárnoucím spolusestrám 
v jiných domovech, kde řeholnice sloužily. Poslední čtyři 
tak opustily Sokolnice 8. září 1967. 

Hned v září 1967 na jejich místo nastoupily sestry 
z Kongregace Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, je-
jichž mateřský klášter se před likvidací nacházel v neda-
lekém Rajhradě. Prvních osm přišlo z Teplic v Čechách 
a postupně se jejich počet zvýšil na dvanáct. Bydlely  
v samostatné budově v zámeckém parku zvané „há-
jenka“. Pamětníci vzpomínají, jak s příkladnou péčí opa-
trovaly pacienty domova i ve svém volném čase. Po práci 
se staraly o zámeckou zahradu, kde pěstovaly květiny,  
s nimiž zdobily oltáře v zámecké kapli. Zde také vedly má-
jové či růžencové pobožnosti, staraly se o mešní roucha 
a úklid. V neděli sestry chodily na bohoslužby do Telnice. 
Ve všední dny do kaple v Sokolnicích, kde pro ně slou-
žil mše zámecký kaplan, politický vězeň a řeholník Josef 
Šebák. O něj se staraly až do jeho smrti v roce 1982. 
Představenou v Sokolnicích byla sestra Kornélie. V 70. le-
tech patřily Těšitelky k iniciátorům generální opravy zá-
mecké kaple do podoby, kterou známe dnes. Počátkem 
80. let zakoupily v Brně-Husovicích vlastní dům nedaleko 
tamního kostela, kam se po dovršení důchodového věku 

v následujících letech postupně přestěhovaly. Po revo-
luci se vrátily do svého kláštera v Rajhradě, který s vel-
kým úsilím obnovily. Dnes zde jejich následovnice pečují  
o umírající v hospici sv. Josefa. 

Sokolnické Těšitelky již zemřely a jsou pochovány na 
rajhradském hřbitově. Jsou to sestry Kornélie, Martina, 
Anunciata, Xaverie, Silvestra, Valentýna, Brigita, Ignácie, 
Tarzicie, Bohumila,  Irena a Sarkandra.

-Zpracoval Ing. Josef Chudáček, Sokolnice 493-

Prameny: Diecézní archiv biskupství Brněnského; Fond biskupské 
konzistoře Brno 1950–1990, inv.č. 17 293, sg. T44, k. 5398; 
Materiály sester Těšitelek; Archiv autora.
Korespondence: Josefa Trávničková, Dcery křesťanské lásky;  
sv. Vincence de Paul; Sestry Vincentky Nitra, Spoločnosť dcér 
kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul; M. Jana de N.D  
Horažďovice, Kongregace Školských sester de Notre Dame.
Informace: S. Sarkandra, sestra Těšitelka Božského Srdce;  
Ježíšova, Rajhrad u Brna, 10. 8. 2010; Marie Fialová  
roz. Šmídová, Sokolnice č. 7; Josef Chudáček st., Sokolnice� ■

Sestry Těšitelky v Sokolnicích na hájence zleva:
S. Sarkanda, S. Silvestra, S.Brigita, S. Ignácie, S. Bohumila

Sestry Vincentky ve škobených čepcích
v průvodu o Božím Těle u sokolnic. zámku

Poslední čtyři sestry de Notre Dame s vedoucím a personálem domova důchodců 
v Sokolnicích
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Šibřinky 2006
Převzato z časopisu Sestra 5/2006 Odborný časopis pro 
sestry a ostatní nelékařské zdravotní pracovníky

Víte, že už je dost dlouhá doba od masopustu a že 
se překulily také Velikonoce, ale chtěly bychom popsat, 
co se dělo před Popeleční středou v našem domově 
důchodců. V časopise Sestra se popisují nejrůznější lé-
čebné postupy, informace o vzdělávání, kazuistiky apod. 
My také zavádíme nové metody, a tak jako všichni máme 
střídavě úspěchy i neúspěchy, ale někdy dovedeme na-
chystat pro naše klienty překvapení v úplně jiném duchu.

Počátkem února přišla paní ředitelka JUDr. Skuhrov-
cová s nápadem, že bychom mohly nachystat První malé 
zámecké šibřinky. Původní představa byla taková, že se 
na každém oddělení převlečou alespoň dvě sestřičky 
do masky. Zdálo se nám, že na to už vůbec není čas, že 
máme dost jiné práce, kterou musíme stihnout a udělat. 
Ale již druhý den nám to vrtalo hlavou a objevily se ná-
pady, že půjdeme všichni, a ne od devíti hodin, ale již od 
snídaně, kterou budeme podávat v maskách. Od nápadu 
k realizaci byl týden. Přála bych vám vidět to nadšení  

a elán u většiny zaměstnanců. Sociální pracovnice a re-
habilitační sestra přišly s prosbou, aby každá šikovná se-
střička něco málo napekla. A protože k těmto oslavám 
patří boží milosti a podobné dobroty, objevily se na sto-
lech v jídelně i ty. Každý se snažil, každý něco přinesl.

Nastal den D – pátek 24. 2. 2006. Vrchní sestra, už 
sama v přestrojení, nás vybízela k oblékání do kostýmů. 
Pro šibřinkové veselí se nadchla i jedna z obyvatelek, kte-
rou jsme převlékly za kontrolorku z hygieny. Za zvuku har-
moniky a frkání frkaček napochodovaly po snídani do jí-
delny včelky s tykadly, indiánka, selka, elektrikář, těhotná 
žena, víly, voják apod.

Všechno odpískal fotbalový rozhodčí s balonem v pod-
paží. Po krátké taneční zábavě s obyvateli následoval 
průvod masek zámkem, ve kterém se náš Domov dů-
chodců nachází. Odměnou za všechnu námahu nám byly 
rozzáření oči ne dětí, jak se vždy říká, ale našich babiček 
a dědečků. Myslíme si, že to byl skvělý nápad a určitě 
všichni víme, že příští rok se podobná akce, možná vylep-
šená nějakým nápadem, bude opakovat.

-Za kolektiv 2. patra Domova důchodců v Sokolnicích 
staniční sestra Božena Šustrová-

Návštěva v Seredi
Sokolnický Domov pro seniory vstoupil v rámci ev-

ropských projektů přeshraniční spolupráce do kontaktu 
s Domovom dochodcov a Domovom sociálných služieb 
pre dospelých v Seredi na Slovensku. Spolupráce, která 
začala už na podzim 2021, pokračovala úvodní návště-
vou vedení domova v květnu 2022. Poté následovala 
červnová dvoudenní návštěva našich seniorů v sereď-
ském domově. Ve čtvrtek 16. června přijel v 7 hodin 
ráno speciální autobus upravený také pro cestující na 
invalidním vozíku a mohli jsme vyrazit. Na společný výlet 
jsme pozvali také seniorky a seniory, kteří docházejí do 
našeho domova jako dobrovolníci. Jely s námi sokolnické 
seniorky, které chodí za našimi klienty pravidelně zpívat, 
a také naši velmi oblíbení a už téměř naši kamarádi – 

Bloňďáci z Otnic. Jejich harmonika v autobuse byla před-
zvěstí toho, že cestou budeme zpívat naše krásné morav-
ské písničky, což se beze zbytku naplnilo.

S harmonikou a s písničkou na rtech nám cesta rychle 
utekla a po dvou hodinách už jsme vjížděli do vyzdo-
beného areálu domova v Seredi, kde nás vítaly desítky 
usměvavých tváří. Po vřelém přivítání a malém občerst-
vení následoval naplánovaný program. Slovenští partneři 
si pro nás připravili několik zábavných soutěží a tvoři-
vých dílen, do kterých se naši i slovenští senioři s chutí 
společně zapojili.  A zatímco senioři soutěžili a malovali, 
personál obou domovů se po prohlídce zařízení sešel na 
společném workshopu zaměřeném na aktivizaci seniorů. 
Ve venkovním areálu následoval oběd, na kterém jsme si 
všichni velmi pochutnali.                      

Po obědě začal odpolední program, ve kterém vystou-
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3 metry k životu – Když jde o život, přeparkovat nestihnete!
S narůstajícím množstvím registrovaných motorových 
vozidel v České republice, kterých je v současnosti přes 
5,5 milionu, se neustále zhoršují podmínky pro parko-
vání v centrech měst, ale také v obcích. Výsledkem je 
komplikovaný příjezd a ustavení požární techniky.  Vzhle-
dem k tomu je zřejmé, že každou minutou, kdy se příjezd 
jednotek požární ochrany opozdí, významně stoupá riziko 
ohrožení lidských životů místních obyvatel. Pro příklad – 
doba kompletního shoření osobního auta je cca 12 minut 
(zdroj: https://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecnost-sta-
veb/13221-pozarni-zkouska-osobniho-automobilu-na-
-otevrenem-prostranstvi). 

Z důvodu dlouhodobého přehlížení nesprávného par-
kování přerostly v některých obcích z pohledu místní 
samosprávy potíže s průjezdností požární techniky v ne-
řešitelný problém, kdy se zástupci obcí bojí v případě 
vymáhání řádného dodržování silničních předpisů nega-
tivních reakcí z řad obyvatel, a tedy svých voličů. Stejný 
název jako článek nese i společný projekt HZS Středo-
českého kraje a HZS Praha, který upozorňuje především 
na špatnou průjezdnost. Cílem projektu je kromě osvěty 
i navázání spolupráce s místní samosprávou a hledání 
přijatelných řešení. Projekt dlouhodobě cílí na slušné ři-
diče i řidičky, kteří si neuvědomují možný dosah svého 

pily děti z místní mateřské školy a hudební skupina Ve-
selí starci. Nenechali se zahanbit ani naši Bloňďáci, kteří 
představili svoje písničky, přičemž nezapomněli ani na 
slovenské, které známe i my, a mohli jsme si tak zazpívat 
všichni společně. A musím přiznat, že většina z nás si 
ráda slovenštinu připomenula.

Po odpolední kávě a sladkém občerstvení, které při-
pravily slovenské seniorky, následovalo vyhlášení vítězů 
dopoledního soutěžení. Každý účastník dostal pamětní 
diplom, až na jedinou výjimku, kterou byla naše klientka 
paní Květuška Krišpínová, která byla ve svých 99 letech 
oceněna zlatou medailí jako nejstarší soutěžící. Poté 
jsme se všichni přesunuli k místu, kde pan ředitel na-
šeho domova a paní ředitelka domova v Seredi zasadili 
společně „růži přátelství“, která bude symbolizovat a při-
pomínat naši vzájemnou česko-slovenskou spolupráci.

A protože se už schylovalo k večeru, byl nejvyšší čas, 
aby část personálu doprovodila klienty se ubytovat, po-

večeřet a uložit je k odpočinku. Malá skupinka se vrá-
tila zpět do domova k naplánovanému společenskému 
posezení.

Druhý den ráno hned po snídani jsme se zúčastnili 
společné mše svaté a svátečního obědu. Na závěr celého 
setkání jsme darem od našich nových slovenských přátel 
obdrželi pamětní obraz jako upomínku na milé přátele, 
které jsme díky tomuto projektu získali. Už se těšíme, až 
naše slovenské partnery přivítáme v polovině září u nás 
v domově na oslavách 80. výročí jeho založení. A zveme 
i Vás!

-Mgr. Eva Stiborová, vedoucí aktivizačního oddělení-

Výstavba nových pavilonů  
Domova pro seniory
Vedení Domova pro seniory Sokolnice se omlouvá za 
hluk ze stavby v sobotu a v neděli zejména těm z vás, 
kteří bydlíte v ulicích vedle zámeckého parku. Stavební 
aktivity při výstavbě nových pavilonů se ne vždy podaří 
realizovat v naplánovaném termínu. V zájmu dodržení 
plánu dostavby je občas nutné pracovat i o víkendu.
Děkujeme za pochopení. ■
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jednání při špatném parkování. Bohužel, problematika 
špatné průjezdnosti se začíná projevovat i v naší obci. 
Například v ulicích: Pod Stráží, Masarykova, nám. Zbyňka 
Fialy, Václava Haňky a Na Padělkách.
V letošním roce jsme zaznamenali již dva případy, kdy ři-
dič hasičského vozu volil cestu k zásahu ne přímou, ale 
tak, aby vůbec od hasičské zbrojnice vyjel. Kdy naposled 

se vám stalo, že jste měli problém projet ulicí nebo křižo-
vatkou se svým osobním vozem? Osobní vůz má obvykle 
rozměr  2 m × 4 m. Hasičská cisterna oproti tomu dispo-
nuje rozměry 2,5 m × 8 m. Jak by tedy místem, kde je pro-
blém projet osobním vozem, mohli projet hasiči někomu 
na pomoc? Jsou to právě ony 3 m, které ze zákona musí 
být při stání volné pro každý směr jízdy.
Malé připomenutí základních zásad parkování nejen na 
sídlištích:
• Parkovat pouze na vyznačených místech
• Neparkovat na nástupních plochách pro požární 

techniku
• Neparkovat před nadzemními i nad podzemními 

hydranty
• Neparkovat v křižovatkách
• Neparkovat na zákazech stání a zastavení vyznače-

ných nejen svislým, ale i vodorovným značením

-kpt. Ing. Mgr. Hynek ČERNÝ, HZS Středočeského kraje, 
por. Ing. Lucie JELÍNKOVÁ, HZS hl. m. Prahy,

Petra Lauterbachová – SDH Sokolnice-
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Dětské rybářské dopoledne 
V neděli 28. srpna se konalo tradiční Dětské rybářské dopoledne. Soutěže se 
zúčastnilo 40 dětí, takže bylo kolem rybníku pěkně živo!
Malí rybáři dostali k povolence balíček s mlsáním, aby u vody zaměstnali  
i pusy a během lovu dostali ještě drobnou svačinku. Na ostrůvku pro ně byla 
dále přichystána limča, párek v rohlíku a skvělé bramborové placky s povi-
dlím a mákem. A kdo měl sladkostí ještě málo, dal si jako nášup točenou 
zmrzku. To vše samozřejmě jako vždy grátis.
Po lovu byla nejúspěšnějším závodníkům rozdána spousta cen v podobě ry-
bářského vybavení, a ti nejlepší dostali i poháry, které budou ozdobou nejed-
noho dětského pokojíčku.
Rybářské závody dospělých členů SRS
V sobotu 3. 9. 2022 se konaly tradiční Rybářské závody dospělých členů 
SRS. Závodů se aktivně zúčastnilo 22 lovících členů SRS.
Největší rybu chytil Martin Novák – jesetera 95 cm.
1. místo: Martin Novák – 190 bodů
2. místo: Pavel Němeček – 158 bodů
3. místo: Jakub Furik – 128 bodů ■

Vážení spoluobčané,
letos před letními prázdninami jsme se rozloučili s velitelem Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů, bratrem Tomášem Hradílkem, který zemřel po dlouhé 
těžké nemoci dne 19. 6. 2022 ve věku 52 let.
K dobrovolným hasičům nastoupil v roce 1987 a od té doby byl jejich sou-
částí, a také platným členem výjezdové jednotky. V roce 2000 se stal veli-
telem jednotky a v této pozici setrval až do letošního roku. Za jeho přispění 
se podařilo obnovovat techniku, měnit dosluhující za novější, získávat nové 
členy pro sbor i jednotku. Tom podporoval práci s mládeží, měl dar sehnat 
finance, byl patronem vzdělávání, hybnou silou různých činností a nevyčer-
patelnou studnicí vědomostí ohledně hasičů. Byl u každé akce, kterou jsme 
připravili, a je jasné, že i nedílnou součástí sportovních, kulturních a spole-
čenských aktivit.
Loučíme se s Tebou, drahý příteli, přejeme Ti klidnou cestu za všemi našimi 
kamarády, a prosíme, dohlídni na nás. -Výbor SDH Sokolnice-

Mezi auty je necelých 2,5 m
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Lilkové suflé
Sezona lilků vrcholí, takže pokud vám v zahrádce roste 
nějaký baculatý fialový baklažán, vyzkoušejte lilkové 
suflé.
Jak už název napovídá, tak suflé (francouzsky „soufflé“) 
pochází z francouzské kuchyně. Variace s lilkem na toto 
téma je chuťově famózní. Příprava lilkového suflé je při-
tom extrémně jednoduchá. Podáváme je jako hlavní jídlo 
či jako slaný dezertík k bílému vínu. Bude vám chutnat 
teplý, ale i za studena! 

Na přípravu budeme potřebovat:
3 středně velké lilky
tuk na smažení lilků
sůl na prosolení lilků
200 g strouhaných sýrů 
(nejlépe několik chuťově výrazných druhů)
200 g balkánského sýra
200 g šunky
velkou hrst bazalky
3 vejce
600 ml smetany na vaření
nastrouhaný muškátový oříšek
tymián
oregano
pepř

Očištěné lilky nakrájíme na kolečka 1 cm silná. Pokud 
jsou lilky buclaté, překrojíme kolečka ještě na polovic – 
půlměsíčky se nám při smažení budou lépe a úsporněji 
vkládat do pánve. Každý kousek lilku prosolíme (přimě-
řeně, se solí to nepřeháníme...) a navrstvíme do vhodné 
odkapávací nádoby. Lilky necháme v soli 1/2 hodiny po-
tit – vyplaví se tak případná hořkost. A také zkřehnou.
Lilky po půlhodině propláchneme vodou, abychom vypla-
vili přebytečnou sůl a onu vypocenou hořkost. Necháme 
je okapat a mezitím na pánvi rozehřejeme olej. Ten zvolte 
dle vašeho zvyku. Oleje by mělo být přiměřeně, lilky by se 
neměly pálit nasucho.
Smažíme 5 minut z každé strany. Zlatavé kousky lilku po-
kládáme na savý ubrousek, ten vypije přebytečný tuk. Po-
kud hrozí nebezpečí, že budeme lákavě zlatavé a voňavé 
kousky ještě horkých lilků „užírat“, připravíme si raději 
o lilek víc... Věřte, že vím, o čem mluvím!

Kdo nechce zbytečně dráždit žlučníček, půjde dietní ces-
tou a lilky upeče v troubě na pečícím papíru. Nasucho...
Zatímco smažíme lilek, máme dost času na přípravu 
ostatních ingrediencí, které společně vytvoří lilkové suflé. 
Připravené tvrdé sýry nastrouháme na jemném struha-
dle. Balkánský sýr rozdrobíme na kousky, šunku nakrá-
jíme na kostičky.
Polovinu nádherně zlatavých lilků rozprostřeme na dno 
pečící formy. Formu není nutno potírat jakýmkoliv tukem, 
lilky si přeci jen pro tuto příležitost nějakou tu mastnotu 
uchovaly. Lehce opepříme. Na první vrstvu lilků nasy-
peme polovinu strouhaných sýrů a polovinu šunčičky. 
Rovnoměrně ozdobíme nasekanými bylinkami. Na závěr 
doplníme první vrstvu polovinou nadrobené fety. Celý 
proces vrstvení zopakujeme s druhou polovinou surovin. 
Troubu si dopředu roztopíme na 180 °C.
Smetanu nalijeme do vhodné nádoby, přidáme špetku 
nastrouhaného muškátového oříšku, tři vejce a směs 
důkladně rozmixujeme. Takto připravenou smetanu na-
lijeme na navršené vrstvy lilkového suflé.
Na závěr všechny ingredience jemně vtlačíme do sme-
tany tak, aby všechny suroviny byly ponořeny.
Dáme péci do roztopené trouby na 40–50 minut, pe-
čeme na 180 °C. Jakmile lilkové suflé zezlátne, máme 
hotovo. Po vytažení z trouby necháme suflé 1/4 hodiny 
odpočinout. Podáváme s vínečkem či pivečkem, jako do-
plněk jsou vhodná cherry rajčátka či olivy...

-Dobrou chuť Vám přeje Laďa Žilka-
inzerce
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Handball kemp – soustředění s dětmi sokolnické házené ve Strážnici
V letošním roce jsme se opět rozhodli zajistit soustředění 
pro děti sokolnické házené a nově jsme vyzkoušeli kemp 
ve Strážnici v termínu od 21. do 26. 8. 2022. Vyrazili 
jsme již v neděli odpoledne a ubytovali se v jednom z nej-
lépe hodnocených kempů v ČR s přilehlým koupalištěm. 
Počasí nám bohužel v prvních dnech moc nepřálo, a tak 
děti ve volných chvílích na tobogán jen koukaly z okna 
s nadějí do dalších dní. 
Celý týden trenéři s dětmi pilně trénovali v místních i ne-
dalekých házenkářských halách malou i velkou házenou 
se spoustou soutěží a her, v tréninkových jednotkách dle 
kategorií vždy 1,5 hodiny dopoledne a 1,5 hodiny odpo-
ledne. Jeden den uspořádali trenéři zápas našich mlad-
ších žáků proti místnímu týmu, jiný den si v hale všichni 
konec tréninku zpestřili basketbalem. Každý den dopo-
ledne i odpoledne byla připravena ovocná svačinka, aby 

měly děti dostatek síly a vitamínů. Středeční odpolední 
program nahradila tréninkovou jednotku návštěva míst-
ního skanzenu a po ní zastávka na místní kebab. 
Každý den ráno děti čekalo neoblíbené bodování pokojů, 
některé děti vstávaly již v 6:30, aby mohly uklízet své po-
kojíky a dostaly nejvyšší možný počet bodů „10“. Našli se 
i takoví, kteří za svůj pokoj nezískali ani bod.
Odpolední volný čas děti vyplnily odpočinkem, filmovou 
projekcí, a když se umoudřilo počasí, i venkovními hrami, 
jako je skákání přes provaz, fotbálek, soutěže pro nej-
menší, tanec, a dočkaly se i koupaliště a tobogánu. 
Večer nesměla chybět stezka odvahy (zejména ti mladší 
projevili velký kus odvahy, když se vydali samostatně do 
lesa, kde na ně čekala různá strašidla), starší měli cestu 
náročnější, avšak i ti největší hrdinové měli někdy co dě-
lat, aby ji dokončili. V posledním dni jsme všem zpest-

řili večer diskotékou, na které si za-
tancovali, potrénovali na vystoupení 
Míši Růžičkové (23. 10. 2022 v So-
kolnicích) a na které jsme udělovali 
medaile za úklid pokojů.
Všem dětem musíme poděkovat za 
vzornou reprezentaci a chování na 
kempu sokolnické házené. Poděko-
vání patří i rodičům, kteří nám po-
mohli s dopravou a přípravou kempu, 
a za finanční podporu děkujeme So-
kolu Sokolnice, obci Sokolnice a ro-
dině Váňové.
Budeme se těšit na příští kemp  
v roce 2023.

-Za trenéry Zdeněk Mrkvica-

Festival házené – Partner Cities Cup, mladší žáci, 27.–28. 8. 2022
Sotva jsme se vrátili ze soustředění, čekal nás dvoudenní 
turnaj o medaile za tým mladších žáků, který je nový, ob-
měněný většinou hráčů ze starších MINI i trenéry, kterými 
jsou Petr Kotolan a Zdeněk Mrkvica. Abychom se sehráli 
a vyzkoušeli si hru na velkém hřišti, zúčastnili jsme se 
ještě před sezónou dvou skvělých turnajů.
Jedním z nich byl právě Partner Cities Cup. První den tur-
naje jsme odehráli 3 vítězné zápasy v hale v Maloměřicích:

Sokolnice:Napajedla 16:9
Sokolnice:Liberec 16:12
Sokolnice:Maloměřice 19:11
Druhý den nás čekaly boje o postup do dalších kol:
Sokolnice:Hostěrádky 13:4
Sokolnice:Telnice 15:5
A finále sehrané s domácím týmem Kuřimi jsme za-
končili vítězně 14:9. Odvezli jsme si cenné první místo, 
ocenění pro nejlepšího střelce turnaje – Lukáše Mrkvicu, 
hromadu nových zkušeností, poznatků, změn pravidel 
a velikou radost z prvního společného vítězství.

Nová sestava mladších žáků:
Mirek Baxant, Martin Macenauer, Kryštof Kotolan, Eda 
Mikyska, Lukáš Mrkvica, Matěj Sedlák, Petr Váňa, Adam 
Mrkvica, Emmi Mrkvicová, Matěj Táborský, Ondřej Mi-
chalík, Matěj Michalík, Dominik Vraspír

Více fotek a videí najdete na našem instagramu či face-
booku „hazena.sokolnice“, fotogalerii na Zonerama 
a všechny akce i na našem webu sokolsokolnice.cz 

-Jana Mrkvicová-
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Podzimní burza dětského oblečení a hraček, 4. 9. 2022
První zářijové nedělní odpoledne pa-
třilo maminkám, pro které jsme celý 
víkend připravovali dětskou burzu 
s vůní dobré kávy a napečenými 
dobrotami zdarma pro všechny naku-
pující. Kapacita bazaru je omezena 
prostorem sokolovny (v zimním ob-
dobí o to více, takže otevíráme pří-
sálí, kam musíme pověsit všechny 
bundy a kombinézy), i v letošním 
roce byla kapacita naplněna několik 
dní po zveřejnění. Toho si opravdu 
vážíme. Děkujeme všem, kteří nám 
s důvěrou předali své věci na prodej 
a také každému, kdo přišel na náš 
bazárek. Zpestřením byla v letošním 
roce tombola s okamžitou výhrou, ve 
které jeden krásný malý chlapeček 

se šťastnou rukou vyhrál vstupenku 
na Halloweenské vystoupení Míši 
Růžičkové a měl obrovskou radost. 
Věříme, že kupující i prodávající byli 
spokojeni, a těšíme se na podzimní 
sezónu. 
Holky, které pomáhají na bazárku bez 
nároku na odměnu, se svým neuvěři-
telným nasazením zasloužily o krás-
nou částku, kterou jsme vybraly na 
podporu sokolnicích dětí – házen-
kářů. Z poplatku za přijatý kus (1 Kč) 
a dobrovolných příspěvků jsme pro 
děti vybrali celkem 4.078 Kč, které 
jsme předali trenérům. 
Ráda bych tímto poděkovala všem, 
kdo se na přípravě a pohodovém 
průběhu celé burzy podílí a bez nichž 

bych nebyla schopna pro maminky 
připravit burzu tak skvěle, jako se ka-
ždý rok daří více a více. 
Nejmladší pomocnice Emmi Mrkvi-
cová, maminky Andrea Hrdličková, 
Ivona Fricová, Alena Skolkowská, 
Tereza Žáčková, Pavlína Jamborová 
a Alena Vrábelová. Stejně tak moc 
děkuji za pomoc házenkářům (Zde-
nek a Jirka Mrkvicovi) se stoly, to je 
pro nás obrovská pomoc.

-Jana Mrkvicová-

Noc pod stanem 
Letos v červenci se na ostrůvku  
v Sokolnicích konalo první hromadné 
stanování dětí pod názvem Noc pod 
stanem. Uteklo to jako voda a akce 
plná her a zážitků je za námi. Děti 
měly možnost si postavit vlastní 
stan, absolvovaly řadu zajímavých 
her, soutěžily na rybníku na šlapa-
dlech, zazpívaly si u táboráku. Večer 
bylo letní kino a na závěr si zahrály 
velkou hru na schovávanou, při které 
bylo plno legrace. Rozzářený úsměv 
a spokojenost dětí jsou pro nás tou 
největší odměnou.
Velké díky patří všem, kteří se podí-
leli na organizaci, každý dal kousek 
ze sebe, a proto všechno skvěle 
dopadlo.
První Noc pod stanem na ostrůvku 
se vydařila a všichni byli spokojeni, 
proto se TJ Sokol Sokolnice rozhodl, 
že akci uspořádá i příští rok. Už teď 
vymýšlíme nové hry, na které se děti 
mohou těšit!

-Markéta Mikysková-

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 
COPYMARK s.r.o. (S-PASÁŽ, přízemí)

Komenského 10, Sokolnice / www.goout.cz

TJ Sokol Sokolnice pořádáTJ Sokol Sokolnice pořádáTJ Sokol Sokolnice pořádáTJ Sokol Sokolnice pořádáTJ Sokol Sokolnice pořádáTJ Sokol Sokolnice pořádá
inzerce
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MINI házená přivezla zlato z mezinárodního turnaje ve Slovinsku,  
2.–7. 7. 2022, Koper 
Prázdniny letos začaly pro každého jinak… My jsme vyra-
zili směr Slovinsko na mezinárodní turnaj házené v Ko-
peru – 28. ročník EUROFEST – a po dlouhé cestě jsme 
stihli i moře. 
Vyrazili jsme v sobotu 2. 7. 2022 v brzkých ranních ho-
dinách v počtu 8 dětí a 3 dospělých, 2 aut, několika 
karimatek a kufrů a s taškou s řízky. Cesta byla poho-
dová, žádné kolony, žádné nehody ani zdravotní potíže. 
Zastavili jsme 2x – jednou omylem a podruhé 2 hodiny 
před cílem, abychom se posilnili. V autě plném kluků bylo 
veselo, trénovali si písničku Míši Růžičkové na její Hallo-
weenskou show (23. 10. 2022, Sokolnice).
Když jsme se blížili k moři, cítili jsme to mrazení, které 
člověka provází, když jede do něčeho nového, co nezná, 
a skutečnost, že jedeme hrát a ne si pouze užívat, si uvě-
domoval každý z nás.
Ubytovali jsme se ve škole, kde byli hráči z mnoha dalších 
států, ale i z Česka, což bylo fajn, a ukázalo se to i při 
finálových zápasech, kdy nám tým Kostelce nad Labem 
fandil – děkujeme!
Rozhodili jsme matrace, zajistili klíče a jídlo a po streso-
vém zjištění, že jeden hráč nemá boty na házenou, a ná-
sledném uklidnění, že 12 km přes hranice je na italské 
straně Decathlon, a boty tam mají, jsme se šli podívat  
k moři. A bylo úžasné!!! Čisté, teplé, kamenitá pláž – na-
štěstí všichni měli boty do vody a v tom parnu se nahrnuli 
do vody.
Cesta z pláže zpět do školy vedla do strmého kopce – o to 
víc nám chutnala večeře – a pak už jsme naše holky na 
koloběžkách odeslali směr jejich apartmán a my jsme si 
šli zahrát fotbálek na nádherný místní ovál.
Nedělní ráno začalo tréninkem, následovala snídaně, 
cesta k moři a koupačka, odpoledne zpět do školy na 
oběd a pak už jsme první utkání s jinými pravidly, nezná-
mým soupeřem a v horkých klimatických podmínkách 
odehráli s týmem Polska, a soupeře rozdrtili skórem 
25:7. 
Po zápase večeře a pak už nás čekaly velké přípravy na 
zahajovací ceremoniál. Zadání znělo: originální kostým 
a my jsme se rozhodli pro kyjovské kroje, které jsme si 
vypůjčili a vezli je až do Slovinska. A i když jsme nevyhráli 
plavbu lodí, neboť nás předběhl početný a hlučný tým 
z Francie, lidé se zastavovali, fotili se s námi, stejně jako 
mnoho jiných týmů, například Mexiko.
Třetí den téměř ve stejném duchu… dopoledne u moře 
na atrakci, k tomu trocha potápění, plavání a černý Petr 
na dece.
Slunce nás zmohlo a po pozdějším obědě někteří zabrali, 
jiní zajeli s trenérem na zmrzku.
Před utkáním rychlá rozcvička a hurá na zápas s tý-
mem Grosuplje 2. První půlka s naším gumákem, druhá 
s míčem soupeře. Dlouho jsme drželi nulové skóre naší 
brány, soupeř hrál pěknou aktivní hru, došlo k menšímu 
zranění našeho hráče, a tím i k prodloužení času utkání. 
Konečné skóre 5:18 pro nás.

Za odměnu jsme zašli do centra na pizzu a udělali si krás-
nou večerní procházku podél moře. Je to někdy s těmi 
našimi skoro puberťáky opravdu sranda.  
Čtvrtý den ve Slovinsku nás trochu překvapil. Dopoledne 
nás u moře zaskočil déšť, takže jsme šli zpět do školy 
(a byl to teda pěkný kopeček), odpoledne jsme se znovu 
šli společně vyblbnout na nafukovací překážky.
Po návratu do školy jsme zjistili, že náš zápas byl pře-
sunut na dřívější čas a že jsme už měli hrát. Nikdo nám 
o tom neřekl, a nastal zmatek a stres. Po dohodě s po-
řadateli a díky protihráči, který na nás počkal, jsme na-
konec mohli vzájemné utkání odehrát, a to vítězně. 
Fanoušci soupeře na nás po zápase bučeli, a přitom to 
bylo opravdu pohodové a koukatelné utkání. Trenér pro-
tihráče dostal pár minut před utkáním červenou kartu 
a byl vykázán z hřiště, ale nestalo se.
Po zápase jsme zašli do obchodu, abychom doplnili zá-
soby, pak na večeři a na krátkou procházku do centra na 
zmrzlinu.
Pátý den na turnaji byl herně náročný. Dopoledne strávily 
děti u moře, ale v hlavě se všem honily myšlenky na tři 
utkání, která nás čekala. Po slabším obědě jsme si dali 
krátký odpočinek, který jsme museli ukončit dříve, neboť 
do haly nedorazili rozhodčí, a aby neměly zápasy zpož-
dění, pískali trenéři, i ten náš.
Pak už nás čekal boj s velmi kvalitním místním týmem 
RD Koper, který dosud neprohrál. Po náročných 16 mi-
nutách však pro nás dopadl dobře – zvítězili jsme 11:14.
Po krátké pauze jsme nastoupili znovu na hřiště a sehráli 
utkání s týmem Grosuplje 1, opět velmi dobrý soupeř 
s rychlým útokem, výsledek však 9:16 pro Sokolnice.
Tím jsme se v tabulce umístili jako první a dle místních 
pravidel museli ještě odehrát zápas o postup do finále se 
čtvrtým týmem v tabulce.
Povedlo se, porazili jsme tým Grosuplje 2 s výsledkem 
18:8. 
 
Šestý,  finálový  den  jsme  uzavřeli  tím  nejlepším mož-
ným způsobem – vítězstvím.   
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Utkání s týmem Koper bylo náročné, ale bez ohledu na 
rozhodčího, který nebyl zrovna nakloněn naší straně 
(místní z Koperu), bez ohledu na nasazeného hráče 
z vyšší kategorie (což jsme ale zjistili později) a bez 
ohledu na prohranou první půlku (6:8) – druhou polovinu 
jsme si již pohlídali (14:13) – kluci na hřišti nechali vše, 

a výsledek je neskutečný! Stálo to za 
ten čas, cestu i peníze.
Musíme vyzdvihnout práci všech 
kluků a holky a stejně tak trenéra! 
Tohle byl jistě krásný zážitek, který 
zanechá vzpomínky do budoucna.

Tým:
#1 Mirek Baxant
#5 Viktor Šeránek
#8 Emma Mrkvicová
#9 Adam Mrkvica
#11 Matěj Michalík
#12 Ondřej Michalík
#13 Petr Váňa
#15 Matěj Táborský

Trenér: Zdeněk Mrkvica

Podpora: Jana Mrkvicová, 
Eva Michalíková

Fotky a videa najdete na našem face-
booku, na instragramu a galerii na 
zonerama, vše pod profilem házená.
sokolnice.

Děkujeme všem za důvěru, a jelikož 
mnoho dětí ukončilo svoji kariéru  
v MINI, uzavřeli ji tím nejlepším způ-
sobem. Ať se Vám daří v mladších 
žácích!

Za Sokol Sokolnice děkujeme za 
skvělou letošní prezentaci naší malé 
obce doma i ve světě.

-Jana Mrkvicová-
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