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Pohádkový Tříkrálový koncert
Druhá neděle letošního, zatím velmi mladého roku pa-

třila v mém případě již tradičně klasické hudbě. Příprava 
jakéhokoliv koncertu je sice dlouhodobější aktivitou, ale 
samotné finále spojené s nervozitou – jestli se na něco 
nezapomnělo, jestli dorazí muzikanti a zda jim nebude 
například při hraní zima – jednoho malinko znaví. Přidá 
se obvyklá nejistota, jestli návštěvníků koncertu nebude 
málo, nebo naopak moc, a navíc se prostému rolníkovi, 
který je po většinu času na svých lánech sám se sebou, 
těžce pronáší před plným sálem uvítací řeč. 

Kaple sokolnického zámku se zaplnila tak akorát, pro-
slovy byly vyřčeny a zapomenuty a já jsem byl rád, když 
jsem konečně usedl do lavice. MUSICI BUONI 
lehkým nadzvednutím nástrojů i sebe samot-
ných spustili až terapeuticky uklidňující hudbu 
jednoho z barokních hudebních velikánů. Do-
stavuje se blaho způsobené harmonií mistrovy 
kompozice, akustikou prostoru a tanečním po-
hupováním spanilých houslistek. Střídají se po-
malé skladby s rychlejšími a čas příjemně plyne. 
Autoři jsou všichni dobře známí, prověření,  
a dlouho již – napadá mě v souvislosti s nároky 
Ochranného svazu autorů – na nebesích.

Na nebesích? No jistě. Musí tím projít každý. 
Nejen dráb nebo stará Voříšková, ale i Bach 
s Mozartem a Vivaldim stáli před komisí u ne-
beské brány a klidně je mohl v zastoupení od-
bavovat anděl Páně Petronel s čertem Uriášem. 
Počítám, že ctihodný služebník sasských kůrů 

a příkladný otec dvaceti dětí Johann Sebastian Bach si 
byl zcela jist svojí budoucností na věčnosti. Snad v dět-
ství nekradl bombóny a nelhal, říkám si v duchu. Vivaldi, 
můj oblíbenec, o toho strach nemám. Ten si zažil očistec 
už v Benátkách, kde jako kněz vedl dívčí hudební inter-
nát. Ale co prostopášník a rozmařilec Mozart? Odfrčel 
štandopede bušit do pekelných tympánů? Spíš bych řekl, 
že ty dva opařil amádeovským smíchem, načež velkopan-
ským krokem odešel dirigovat nebeský orchestr.

Zahrkám dobře utajenou hašlerkou o zuby, poposednu 
a rozhlížím se kolem. Blíží se finále a naprostá většina ná-
vštěvníků se mile usmívá, zcela odevzdána hudbě, které 
se paradoxně říká vážná. A mě by velmi zajímalo, co se 
honí v hlavě jim. -Richard Janoušek-

Slavnostní vítání nových občánků 
V roce 2022 uspořádala obec celkem osm obřadů slav-
nostního vítání občánků, a to v dubnu, červnu, září a pro-
sinci. Přivítali jsme celkem 31 dětí narozených v druhé

polovině roku 2021 a do konce října 2022, z celkového 
počtu 32 pozvaných. Všem dětem narozeným v roce 
2022 přejeme hodně zdraví, krásné dětství a rodičům 
ještě jednou gratulujeme! Představujeme vám nové  
občánky obce Sokolnice v roce 2022:



2 1/2023     Sokolnický zpravodaj 

-Ing. Jana Brabcová-
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Okénko do mateřské školy
● V posledním měsíci roku 2022, prosinci, jsme měli 
ve třídě SLUNÍČKA opravdu napilno. Adventní dobu jsme 
zahájili mikulášskou návštěvou, kdy za námi přišel oprav-
dový Mikuláš společně se svým andělsko-čertovským do-
provodem a plným vozíkem dobrot pro děti.  Pustili jsme 
se do přípravy překvapení pro maminky i tatínky, které 
jsme pozvali na předvánoční tvořivé odpoledne. Tím pře-
kvapením byla vánoční pohádka o Ježíškovi a zvířátkách, 
která se za ním vydala do Betléma a chtěla jej hlídat. 
V pohádce samozřejmě nechyběli Marie, Josef, anděl, 
vánoční hvězdy a plno zvířátek. A hádejte, která zvířátka 
nakonec Ježíška ohlídala? No přece oslík s volečkem! 
Tuto hudební pohádku jsme se naučili společně s dětmi 
ze třídy KOŤÁTKA a takto jsme ji maminkám, tatínkům 
a ostatním rodinným příslušníkům zahráli na již zmíně-
ném předvánočním odpoledni. Protože nás dohromady 
bylo opravdu hodně, sešli jsme se ve školní jídelně a po 
pohádce si děti společně s rodiči vyrobily betlém s pou-
žitím přírodních materiálů. Vše, co bylo k výrobě třeba, 
nachystaly paní učitelky a věříme, že všichni od nás 
odcházeli v tomto pozdním odpoledni spokojení i před-
vánočně naladěni. Také jsme se pustili do ozdobení vá-
nočního stromečku v naší třídě, aby Ježíšek i letos viděl, 
že už na něj čekáme a doufáme, že nám pod stromeček 
něco hezkého nadělí… A opravdu! Když jsme se jednoho 
dopoledne vrátili z procházky, našli jsme pod stromeč-
kem spoustu krásných stavebnic, omalovánek a jiných 
hraček. To bylo překvapení! Hned jsme se pustili do roz-
balování a sestavování. Prosinec k nám byl štědrý nejen 
na tyhle všechny zážitky, ale také na sněhovou nadílku. 
Tu jsme s radostí využili k sáňkování i stavění sněhuláků 
na školní zahradě. Bylo to, panečku, moc prima! Čas utí-
kal jako voda, každý den jsme si s pomocí adventního ka-
lendáře počítali, kolik dnů zbývá do Vánoc, a 22. prosince 
2022 jsme se sešli naposled. Společně jsme se znovu 
sešli až v novém roce 2. ledna 2023 a povídali si, jak 
jsme vánoční svátky strávili společně se svými blízkými 
a co nám Ježíšek nadělil pod stromeček doma.
● Měsíc prosinec se nesl v naší třídě KOŤÁTKA ve zna-
mení velkého těšení. Už na začátku měsíce jsme se těšili 
na příchod svatého Mikuláše s jeho pomocníky. Děti se 
naučily říkanky a písničky, některé se narychlo polepšo-
valy a setkání  Mikulášem nakonec dopadlo výborně. 
S dětmi jsme na adventním věnci netrpělivě počítali za-
pálené svíčky, nacvičili jsme úžasnou vánoční pohádku 

pro maminky a tatínky na besídku a zajeli jsme si na po-
hádkové představení do Žatčan. A nakonec jsme se do-
čkali - Ježíšek přinesl krásné dárečky i do naší třídy. 
● V prosinci děti z KUŘÁTEK prožívaly adventní dobu 
přípravou na vánoční svátky a těšily se na Ježíška. Pro 
maminky a tatínky děti společně s paními učitelkami při-
pravily předvánoční posezení s překvapením. Besídka se 
konala ve čtvrtek 8. prosince odpoledne ve slavnostně 
vyzdobené školní jídelně. Děti zazpívaly a zatančily vá-
noční písničku, přednesly básničku a na závěr programu 
čekalo na rodiče malé překvapení - společně s dětmi si 
vyráběli veselé vánoční skřítky, které si odnesli domů.  
Všem se besídka moc líbila. Nezapomněli jsme ani na 
babičky a dědečky z domova seniorů, a tak jim děti vy-
robily a darovaly vánoční přáníčka. Na procházce v zá-
meckém parku děti nazdobily mladý smrček vánočními 
ozdobami, všem kolemjdoucím a seniorům pro radost. 
Krásný kulturní zážitek jsme si odnesli z divadelní po-
hádky „Panenka z žatčanské tůně“. Také se nám moc 
líbila výstava perníkového betlému v kapličce na návsi. 
V posledním adventním týdnu čekalo na děti velké pře-
kvapení. Protože byly hodné, Ježíšek jim pod stromečkem 
nadělil spoustu krásných nových hraček. Děti měly vel-
kou radost a zároveň se těšily na Štědrý den a na dárečky 
od Ježíška u nich doma.
● Zase po roce jsme se s dětmi ze třídy MOTÝLCI těšili 
na Vánoce. Pro rodiče jsme společně s dětmi ze třídy KU-
ŘÁTKA uspořádali vánoční odpoledne s krátkým vystou-
pením a vyráběním, a tak jsme alespoň na chvíli zapo-
mněli na předvánoční shon. A protože jsme celý rok byli 
šikovní a hodní, tak na nás ani letos Ježíšek nezapomněl 
a do školky nám přinesl spoustu dárečků – chlapci měli 
radost ze stavebnic a děvčátka potěšily omalovánky a CD 
s písničkami. Velkou radost také udělal dětem sníh, který 
pokryl celou naši zahradu – bobování na kopci, koulování 
a stavění sněhuláků vykouzlily dětem úsměvy na tváři.
● 2. prosince 2022 zavítal do naší mateřské školy Mi-
kuláš s andělem a čerty. Všechny děti se sešly ve školní 
jídelně, kam za námi tato neobvyklá návštěva přišla. 
I když byla v některých dětech malá dušička, nebylo proč 
se bát. Mikuláš byl vlídný a všechno, co se dětem ve tří-
dách daří, ale také nedaří, měl zapsáno ve velké knize. 
Proto děti Mikuláši, andělovi i čertům slíbily, že se bu-
dou snažit, aby do jejich příští návštěvy vše napravily. Sa-
mozřejmě nezapomněly slib podpořit hezkou písničkou 
nebo básničkou. Čerti pomohli Mikuláši s rozdáním dob-
rot, které přivezl pro všechny děti, a pak se děti osmělily 
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a šly si s čerty podat ruku, dokonce si i vyzkoušely, jestli 
se vejdou do čertovského pytle. Nakonec jsme se spo-
lečně rozloučili a nechali Mikuláše s jeho doprovodem jít 
za dalšími dětmi.
● Po této návštěvě přišla další. Tentokrát byla v po-
době 3 inspektorek z České školní inspekce, které k nám 
zavítaly 12. prosince a pobyly u nás až do 14. prosince 
2022. Ve své inspekční činnosti se zaměřily na průběh 
vzdělávání dětí, hodnocení, na dokumenty, které s těmito 
procesy souvisí, na provozní záležitosti, komunikaci mezi 
dětmi a zaměstnanci, komunikaci s rodiči, ale i dalšími 
skutečnostmi, které komplexně souvisí se vzděláváním 
dětí v mateřské škole. Dle jejich slov byly tyto 3 dny 
příjemné a celková zjištění jsou obsažena v inspekční 
zprávě, která byla zaslána ředitelce MŠ a také zřizovateli 
ObÚ Sokolnice. Samozřejmě máme prostor pro další vy-
lepšení některých aktivit, ale zároveň máme v současné 
době většinu vzdělávacích i provozních záležitostí na 
efektivní úrovni.
● Vzápětí po inspekční návštěvě následovala další. 
A tou byla budoucí paní učitelka, slečna Žočková, která  
v rámci studia na střední škole zaměřené na předškolní 
výchovu absolvovala v naší mateřské škole praxi. Během 
ní, ve dnech 15.–21. 12. 2022, se ve třídě KOŤÁTKA se-
znamovala s prostředím MŠ, se vzdělávacími aktivitami, 
jejich organizací i průběhem, ale také s dětmi některé 
z aktivit sama realizovala.
● Stalo se takřka tradicí, že jezdíme v adventním období 
do Žatčan na divadelní pohádku, kterou hrají místní dět-

ští ochotníci. Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme zhlédli 
romantickou pohádku „Panenka ze žatčanské tůně“. 
● Po delší časové odmlce přivítali naše děti v místním 
Domově pro seniory, kam děti společně s paními učitel-
kami přišly s vánočním přáním všeho dobrého a přinesly 
babičkám a dědečkům vyrobená přáníčka. S koledou se 
děti vydaly také do místních obchodů, na ObÚ i do ZŠ.
● Využili jsme i pozvání na prohlídku velkého perníko-
vého betlému, který byl vystaven v kapličce. Krásně voněl 
a velmi se nám všem líbil.
Poslední adventní neděli jsme byli přítomni, tentokrát bez 
dětí, na sokolnickém Živém betlému, kde si příchozí měli 
možnost vybrat a zakoupit vánoční dekorace, na jejichž 
výrobě se podílely také děti v jednotlivých třídách. Výtě-
žek z tohoto prodeje využijeme na pořízení potřebných 
pomůcek pro děti v naší mateřské škole. ■

Koťátka

Kuřátka

Motýlci

Motýlci

Sluníčka

Sluníčka
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Škola hrou
Ve čtvrtek 24. 11. 2022, poslední listopadový týden, 

se 8. A rozhodla navštívit mezipředmětovou expozici pro 
doplnění učiva zeměpisu, dějepisu, přírodopisu a fyziky. 
Šlo o zábavně vědecký park VIDA v Brně, kde si hravou 
formou žáci vyzkoušeli ty nejlepší triky a zažili spoustu 
dobrodružství a legrace. V prostorách bývalého pavilonu 
D brněnského výstaviště si mohli na vlastní kůži vyzkou-
šet přes 180 exponátů, díky kterým mohli objevovat, jak 
funguje svět kolem nás. 180 jedinečných zážitků. Vida 
Science centrum je zábavně vědecký park pro populari-
zaci a podporu vědy se stálou interaktivní expozicí, která 
představuje desítky vědeckých fenoménů ve čtyřech ob-
lastech: planeta, civilizace, člověk a mikrosvět. Celou ex-
kurzi nám zpříjemnili půlhodinovou výbušnou show plnou 
pokusů. 

Pokud jste ještě nenavštívili brněnské Science Cent-
rum Vida, pak už dál rozhodně neváhejte. Žáci byli na-
prosto nadšeni. Určitě se vrátíme.

Právě ve stejnou dobu naší prohlídky uplynulo 100 let 
od objevení hrobky faraona Tutanchamona. Proto jsme 
také navštívili výstavu v pavilonu C, kde jsme před zahá-
jením zhlédli film o britském archeologovi Carterovi. Dále 
jsme vstoupili do předsíně – mumifikovaná zvířata, trůny, 
luky, šípy, sochy a šperky – všude lesk zlata. Následovala 
pohřební komora. Viděli jsme, jak mravenčí archeologická 
práce odkryla dřevěné truhly, sošky služebníků, stře-
více, korály, nákrčníky. Byli jsme překvapeni množstvím 
umění. Další místnost, kterou jsme si pomocí sluchátko-
vého průvodce prohlédli, byla pokladnice. V rohu stálo 
čtrnáct modelů lodí. Ve čtyřech dřevěných pozlacených 
pohřebních skříních spočíval sarkofág ze žlutohnědého 
křemence s mumií, jejíž tvář kryla zlatá maska. Spatřili 
jsme tajemství života faraona Tutanchamona, které bylo 
skryto po více než tři tisíce let. Tutanchamonova zlatá 
maska se stala jednou z ikon moderního světa. Přelo-
mový objev pomohl lidstvu porozumět, jak fungoval sta-
rověký Egypt. Plni historických dojmů z egyptského Údolí 
králů jsme spokojeni odjeli domů.

-Drahomíra Holubová, Žaneta Hotová-

Školní zájezd do Anglie
Po dvouleté covidové pauze se opět uskutečnil zájezd 

do Anglie, který byl nabídnut žákům druhého stupně Zá-
kladní školy Sokolnice. Dne 30. listopadu se v poledních 
hodinách shromáždili žáci i se svými rodiči před budo-
vou školy. Po naložení kufrů do dvoupatrového autobusu 
jsme mohli vyrazit na dvacetihodinovou výpravu do Velké 
Británie. Projížděli jsme Německem, Belgií a Francií, kde 
jsme využili vlaku jedoucího přes kanál La Manche.

V ranních hodinách jsme konečně vyjeli z Eurotunelu, 
odkud jsme zamířili do centra Londýna, kde vládla vá-
noční atmosféra umocněná krásně vyzdobenými uli-
cemi a budovami. Prohlídka začala u Royal Observatory  
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s výhledem na Londýn a Greenwich park. Poté nastal čas  
přesunout se k řece Temži a doplout lodí až k London 
Eye. Ještě před nádherným výhledem nás čekala ná-
vštěva strašidelného domu jménem London Dungeon, 
který byl zaměřen na velký požár v Londýně roku 1666. 
Domem nás provedly dobové postavy, jež pro nás měly 
připravený tematický program. Následnou jízdou taměj-
ším metrem jsme dorazili k anglickým rodinám, u kte-
rých jsme byli ubytováni. Ty nás hezky přivítaly bohatou 
večeří a po oba dny nám chystaly snídaně a obědové  
balíčky.

Druhý den nás čekala prohlídka celého města Oxford 
a jedné ze zdejších univerzit. Ta se jmenuje Christ Church 
College a naprosto nás nadchla svým jedinečným vzhle-
dem. Obzvlášť nás zaujala jídelna, kterou se nechala in-
spirovat autorka Harryho Pottera. Dále jsme zavítali do 

centra Oxfordu, kde jsme mohli vidět spoustu historických 
budov. Po celém dni následoval opět návrat do anglic-
kých rodin. Poslední den v Londýně jsme strávili okružní 
cestou Londýnem. Nejprve nás ohromilo Westminsterské 
opatství a hrad Tower. Také jsme se prošli po známém 
mostu Tower Bridge až k Buckinghamskému paláci, ofici-
álnímu sídlu anglických králů. Přes zábavní park Winter 
Wonderland s mnoha horskými dráhami a kolotoči jsme 
došli až na Oxford Street, k nejznámějšímu nákupnímu 
místu v Anglii. Odtud jsme vyrazili metrem k O2 aréně, 
kde na nás čekal autobus, jenž nás odvezl domů.

Plni zážitků jsme dorazili do Sokolnic kolem druhé 
hodiny odpoledne. Výlet nás nadchl, a tudíž jsme rádi, 
že škola tyto zájezdy organizuje. Děkujeme tímto vedení 
školy za zpestření našich školních dní. Vážíme si toho.

-Nela Siebenbürgerová, Nicole Ellie Zázvorková-

AKCE ve školní družině
Mikuláš 
5. 12. navštívil třídy družiny Mikuláš 
se svými pomocníky z hlubin pekel-
ných a přinesl dětem balíčky. Někteří 
unikli jen o fous a musí na svém cho-
vání zapracovat.
Všichni si také mohli tento den užít 
tvoření, soutěže a malé hlavolamy.

Polární výprava
Sníh zasypal nám silnice, kalamita 
jak na Sibiři...
... a tak jsme plánované putování po 
stopách Napoleona odložili a pod-
nikli POLÁRNÍ VÝPRAVU, která začala 
hned u LÍPY JIŘINKA, kde jsme také 
pro třetí třídu pověsili první fáborek 
k hledání cesty, ale i krmení pro 
ptáčky. Značená cesta vedla až na 
kopec v bývalém voj. areálu, kde si po 
jejím absolvování nakonec všechny 
třídy užily zimní počasí jízdou na 
bobech, plackách nebo jen tak do-
váděním ve sněhu. Kdo chtěl, mohl 
stavět sněhuláka či závodit z kopce 

s některou paní vychovatelkou, což 
byla asi největší zábava. Cestou zpět 
jsme navštívili paní vychovatelku 
D. Benešovou, která na nás v době 
nemoci moc vzpomíná, a popřáli jí 
krásné Vánoce. Ve škole na nás če-
kal ten nejlepší čaj, který nikde jinde 
tak dobře nechutná... 

Vánoční ladění, 
aneb UKAŽ, CO UMÍŠ…
Všechna tři oddělení se 19. 12. po 
obědě sešla ve školní aule. Odváž-
livci zde mohli předvést to, co natré-
novali, nebo co se naučili v některém 
z kroužků. Slyšeli jsme hru na flétnu, 
klavír či kytaru, básničky a děv-
čata nám dokonce i zatančila. Moc 
všechny chválím za jejich vystoupení, 
a hlavně za odvahu. Děkuji, bylo to 
parádní.

20. a 21. 12. 2022 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v třídě ŠD
Dva dny mohli rodiče či prarodiče 
nakouknout do třídy družiny prvňáků 
a přípravné třídy. V doprovodu svého 

dítěte mohli chvíli posedět, ochutnat 
cukroví či punč, pohrát si a také vy-
robit svíčku z včelího vosku. Děti se 
na tuto událost moc těšily a doufám, 
že i jim tato událost v předvánočním 
shonu udělala radost. Velice nás po-
těšila návštěva pana ředitele i pana 
starosty, moc si toho vážíme.

Dárky od Ježíška
Ježíšek naděloval i ve třídách dru-
žiny a přinesl dětem asi dvě desítky 
malých či větších dárků. Po spo-
lečném sdělování zážitků a vyjme-
nování doma nadělených dárků si 
děti rozbalily balíčky i pod školním 
vánočním stromečkem. Radost byla 
veliká a celé odpoledne se skládalo, 
hrálo, ... Děkujeme, Ježíšku!!!

Tříkrálová sbírka – koledování
6. 1. na TŘI KRÁLE se děti z družiny 
zapojily do TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY.  
Ve třídě jsme se o den dříve snažili 
spravedlivě vybrat pro úlohu králů ty 
PRAVÉ… Společně jsme si vyráběli 
koruny i kostýmy, luštili tematické 
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Kurz šití pro začátečníky a mírně pokročilé
Od konce února opět proběhne na naší škole kurz šití. Bude se konat vždy 

ve čtvrtek od 17.00 do 20.00, a to pět po sobě následujících týdnů. Poprvé 
se sejdeme 23. 2. 2023. Cena kurzu bude 1.800 Kč. Začátečníci si osvojí zá-
klady šití na stroji, práci se střihem a odnesou si svoje první výrobky. Naučíme 
se vytvořit střih na sukni a podle něj pak sukni ušít. Šicí stroje máme, ale 
pokud si budete chtít přinést vlastní, abyste se ho naučily ovládat, můžete.

Kdo bude mít o kurz zájem, může napsat na email simona.mifkova@zsso-
kolnice.eu.         -Simona Mifková-

úkoly a vybarvovali omalovánky. Při-
děleny nám byly ulice Moravská a Na 
Padělkách, kde se koledováním vybí-
ral finanční obnos do oficiální kasičky 
pro CHARITU. Žáci všech tříd družiny 
se odpovědně ujali této charitativní 
činnosti a zpěvem, přáním i samot-
nou přítomností snad udělali radost 
i dárcům.

-Markéta Kupská-

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři sokolnického zpravodaje,
dovolte mi, abych vám všem na úvod tohoto článku popřál do roku 2023 pevné zdraví, spoustu životní energie, op-
timismu a radosti – a to ze všeho, co vás v životě obklopuje. Doufám, že i to, že žijeme v naší obci, přispěje k vaší 
osobní spokojenosti. Já, jakožto starosta, očekávám, že i všichni moji kolegové – zastupitelé, všechny zdejší spolky 
a organizace, pro to uděláme maximum. A tak nejen jim, ale i vám všem přeji, aby vaše počínání, ať už se bude 
týkat čehokoliv, přineslo kýžený úspěch. Prostřednictvím tohoto lednového vydání Sokolnického zpravodaje si vás 
dovolím informovat, které projekty se nám na obci povedlo realizovat v loňském roce, a následně si řekneme něco 
o tom, co nás čeká letos. Není to ovšem kompletní výčet toho, co obec plánuje.

REALIZOVANÉ PROJEKTY ROKU 2022
REKONSTRUKCE ULICE NA SKALCE – místní komuni-
kace v ulici Na Skalce, která leží v intravilánu obce Sokol-
nice, zpřístupňuje vnitroblok rodinných domů na nároží 
ulic Brněnská a Tuřanská a soubor 
patrových garáží na p. č. 1089/2–
1089/16. Na jižním okraji je ulice 
napojena styčnou křižovatkou na 
ulici Brněnskou (silnice II/418), na 
severním okraji ústí do místní komu-
nikace ulice Tuřanská. Rekonstrukce 
ulice Na Skalce vymezila prostory 
pro dopravní infrastrukturu – komu-
nikace, parkovací plochy a sjezdy 
k nemovitostem. Stavba zachovala 
všechny stávající sjezdy z přilehlých 
objektů včetně výjezdů z patrových 
garáží. Součástí stavby bylo vybudo-
vání 10 ks šikmých parkovacích stání 
(včetně jednoho pro ZTP) a podél-
ných parkovacích pruhů dl. 8,20 m. 
Stávající obousměrný sjezd z ulice 
Brněnské (sil. II/418) byl změněn 
jako jednosměrný (směrem do ulice 
Na Skalce), protože požadované roz-
hledové poměry sjezdu na krajskou 
silnici II/148 nebylo možné dodržet 
bez výrazného zásahu do stávající 
zástavby. Výjezd a vjezd z ulice Na 
Skalce na ulici Tuřanskou zůstal za-
chován. Dopravní řešení ulice Na 
Skalce bylo upraveno dopravní znač-
kou Obytná zóna s dopravním ome-
zením rychlosti 20 km/hod. Rekon-
strukce této ulice si vyžádala pouze 
minimální terénní úpravy z důvodů 

sjednocení a plynulosti definovaných profilů komunikací, 
odstavných ploch, vjezdů a parkovacích stání. V rámci 
stavby bylo zjištěno poškození dešťové kanalizace. Obec 
tak zajistila výstavbu nové větve dešťové kanalizace, aby 
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se minimalizovaly do budoucna problémy s odvodněním 
v této lokalitě. V nově vytvořených ozeleněných plochách 
budou na jaře vysazeny další stromy a keře.  Náklady na 
realizaci  stavby činily 5 191 866,39 Kč.

REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACE UL. KOMEN-
SKÉHO – projekt řešil úpravu povrchu komunikace na  
ul. Komenského na silnici II/418 v obci Sokolnice. Obec 
se s podporou občanů dlouhodobě zasazovala o elimi-
naci dopravní nehodovosti v tomto úseku, kdy docházelo 
k ohrožení zdraví procházejících osob a ohrožení majetku 
občanů bydlících v této lokalitě. Jako nejefektivnější ná-
stroj bylo policií i vlastníkem komunikace – SÚS JmK do-
poručeno: upravit povrch komunikace, doplnit dopravní 
značení a zřídit místní úsekové měření radarem. Obec 
tedy nechala na své náklady zpracovat PD, na základě 
které bylo možné výše uvedené změny realizovat. Výsled-
kem byla oprava vrstvy komunikace spočívající v odstra-
nění obrusné a ložné části konstrukční vrstvy frézová-
ním. V místech rozsáhlejšího poškození živičných vrstev 
konstrukce vozovky bylo provedeno vyrovnání povrchu 
asfaltovým betonem a též byla provedena výměna po-
škozených obrubníků. Před domem č. p. 249 byla zbudo-
vaná nová dešťová vpusť. Z důvodů zvýšení bezpečnosti 
dopravy by měly být (v jarních měsících) na vybraných 
částech jízdních pásů provedeny změny barvy povrchu 
vozovky systémem Rocbinda. Takto upravený povrch 
výrazně zvyšuje protismykové vlastnosti vozovky a zvy-
šuje brzdné účinky vozidla. Přispívá ke zklidnění dopravy  
a současně upozorní na nebezpečný úsek (prudká za-
táčka a křížení s cyklostezkou). V neposlední řadě bude 
doplněno dopravní značení. Obci se podařilo vyjednat 
spolufinancování ze strany SÚS JmK, která uhradila  
náklady na rekonstrukci vozovky a dopravní značení, 
obec financovala částečně výměnu obrubníků a zbudo-
vání vpusti dešťové kanalizace. 

PLÁNOVANÉ PROJEKTY ROKU 2023
REKONSTRUKCE UL. POD STRÁŽÍ – Předmětem stavby 
je zlepšení územně technických podmínek a zlepšení stá-
vající dopravní infrastruktury v předmětné části obce. Re-
konstrukce ulice Pod Stráží jednoznačně vymezí prostory 
pro dopravní infrastrukturu – komunikace, chodníky, par-

kovací plochy a sjezdy k nemovitostem. Stávající nestme-
lený povrch komunikace bude nahrazen kompletní novou 
konstrukcí vozovky s živičným povrchem. Podél tohoto 
úseku bude vybudován nový chodník šířky 1,50 m, oddě-
lený od vozovky zeleným pásem proměnné šířky. Budou 
obnoveny všechny stávající sjezdy z přilehlých objektů, 
včetně stanice HZS, a vybudovány nové sjezdy v před-
pokládaných místech nové zástavby. V místě napojení 
sjezdů na komunikaci budou položeny nájezdové obrub-
níky. V místech, kde to dovoluje šířka zeleného pásu mezi 
vozovkou a chodníkem vlevo, budou vybudovány podélné 
parkovací pásy (celková kapacita parkovacích pruhů je 
21 vozidel). V části ulice Pod Stráží je vybudován stáva-
jící dešťový kanalizační řad. Tato kanalizace bude v rámci 
stavby prodloužena o 72,05 m. Součástí bude též vý-
měna stávajících uličních vpustí a zřízení nových uličních 
vpustí. Rozšíření dešťové kanalizace je kapacitně i tech-
nicky bez problémů. Dopravní řešení ulice Pod Stráží 
bude upraveno dopravní značkou – Zóna s dopravním 
omezením rychlosti 30 km/hod. Stávající dopravní řešení 
jednosměrné ulice Krátká bude na vjezdu z ulice Komen-
ského rovněž upraveno shodným dopravním značením. 
V místech napojení ulice Pod Stráží na ulici Komenského 
(II/418) a ulici Telnickou budou z důvodů zachování po-
třebných vzdáleností rozhledových trojúhelníků osazeny 
dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě. Rekonstrukce 
této lokality si vyžádá pouze minimální terénní úpravy 
z důvodů sjednocení a plynulosti definovaných profilů ko-
munikací, odstavných ploch, vjezdů a chodníků. Nejsou 
navrhovány žádné násypy a zářezy. Upravené komuni-
kace jsou vedeny prakticky v úrovni stávajícího terénu. 
Projekt zachovává a chrání veškeré vzrostlé stromy v pro-
storu stavby. Nově vzniklé zelené plochy v prostoru mezi 
komunikacemi a chodníky a ploch parkovacích stání 
budou ozeleněny a doplněny o výsadbu stromů a keřů. 
Poloha smírčího kříže nebude stavbou měněna (zůstává 

zakomponován ve stávající ploše ze-
leně) a objekt bude po dobu stavby 
ochráněn.
Realizace stavby by měla mít příz-
nivý vliv na životní prostředí, který 
se projeví snížením hlučnosti a praš-
nosti stávající místní dopravy. Sta-
vební práce byly zahájeny 11/2022 
a dokončení je dle smlouvy o dílo 
stanoveno do 10/2023. Náklady na 
stavbu by dle uzavřené SoD měly či-
nit 14 250 074 Kč.

PŘECHODY PRO CHODCE KAŠTA-
NOVÁ–KOBYLNICKÁ – vybudování 
přechodů pro pěší na ulici Kašta-
nové (sil. II/418) a na ulici Kobyl-

nické (sil. III/4183) umožní zvýšení bezpečnosti pohybu 
chodců v této lokalitě.  Umístění přechodů s napojením 
na chodníky odpovídající šířky vyhoví současné i výhle-
dové intenzitě motorové dopravy a pohybu pěších. Osvět-
lení přechodu pro chodce bude provedeno svítidly s LED 
optikou pro osvětlení přechodu pro chodce. Svítidla  

8
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budou umístěna na nových 6metrových sloupech pomocí 
rovných výložníků. Předpokládané náklady na realizaci 
jsou 2 100 000 Kč. Stavba bude realizována pouze za 
podmínky vydání příslušného povolení k realizaci stavby, 
o které obec v roce 2022 požádala.

DOKONČENÍ CYKLOSTEZKY SOKOLNICE–TELNICE – již 
v roce 2019 byla započata výstavba cyklostezek So-
kolnice–Kobylnice v délce 879 m a Sokolnice–Telnice 
v délce 693 m.  Obě trasy byly dokončeny 8/2020. Na 
trase Sokolnice–Telnice, konkrétně mezi mostem přes 
Zlatý potok a železničním viaduktem, zbývá v trase 
118,5 m nezpevněné části. V loňském roce se obci poda-
řilo s majiteli pozemků v tomto místě vyjednat jejich da-
rování, odkup či právo provést stavbu. V současné době 
je u MěÚ Šlapanice požádáno o vydání příslušného povo-
lení k realizaci stavby. V případě, že obec obdrží stavební 
povolení, dokončí zbývající – nezpevněnou část trasy této 
cyklostezky.

PŘÍSTAVBA MŠ – s ohledem na skutečnost, že v obci 
probíhá masivní výstavba RD a stávající kapacita MŠ, 
která činí 100 dětí, je ze 100 % naplněna, vznikl poža-
davek na rozšíření mateřské školy ze současných 4 tříd 
na 6 tříd s navýšením o 48 dětí, a to nástavbou stáva-
jícího jednopodlažního kuchyňského pavilonu. Jedná se 
o změnu dokončené stavby formou nástavby a přístavby 
stávající budovy. Nástavbu lze provozně rozdělit do dvou 
částí. Každá část je tvořena třídou, samostatnou šat-
nou, umývárnou, WC a skladem lůžkovin. Provozně je 
tato část navržena tak, že z hlavní chodby je přístup do 
šatny, ze šatny dále rovnou do třídy, popřípadě z hlavní 
chodby do třídy. Vedle šatny je umístěna umývárna se 
vstupem do WC. Mezi jednotlivými odděleními je umís-
těn sklad školních pomůcek s podstropní VZT jednotkou 
a místnost ÚT. Dále jsou obě části doplněny o místnost 
pro výdej jídel, která je propojena přes výdejní okno se  
třídou. 
Pro personál školky je v nástavbě navržena denní míst-
nost, se šatní skříní a WC s předsíní. Dále je dispozice 
nástavby doplněna o úklidovou místnost. 
Co se týče jednotlivých tříd, tak jsou provozně děleny na 
jídelní a herní zónu. Herní zóna je vždy umístěna vzdá-
leněji od vstupu do třídy z důvodu většího přehledu per-
sonálu, co se týče pohybu dětí. Provozní oddělení těchto 
zón bude zdůrazněno použitím odlišných podlahových 
krytin, především s ohledem na jejich funkční využití. 
V herní části bude použit koberec a v jídelní zóně pak 
povlaková krytina. Herní zóna bude současně sloužit 
pro spánek dětí, kdy budou v tomto prostoru rozmís-
těny jednotlivá lůžka, která se jinak budou skladovat  
v přilehlém skladu. Každá třída je opatřena požárním 
únikovým schodištěm přímo z prostoru třídy s únikem 
do venkovního prostoru. V rámci nástavby bude prove-
dena i malá dispoziční úprava 1. NP. Projekt předpo-
kládá též zkapacitnění školní kuchyně, včetně změny 
technologie vaření. Předpokládaný odhad nákladů činí 
30 000 000 Kč. Obec již zažádala o poskytnutí finanč-
ních prostředků z dotačního titulu ITI. 

NÁKUP NOVÉ CISTERNY PRO SDH – stávající hasičské 
vozidlo CAS K25 je z roku 1989 a je již morálně i tech-
nicky zastaralé. Náklady na udržení akceschopnosti 
tohoto vozidla rapidně vzrůstají. Mimo to má cisterna 
i malý objem vody pro zásah. Proto se obec poslední 
4 roky opakovaně ucházela o poskytnutí dotačního ti-
tulu na nákup nové cisternové automobilové stříkačky. 
V roce 2022 jsme byli s naší žádostí úspěšní, a měli by-
chom od Ministerstva vnitra obdržet finanční podporu 
ve výši 2 500 000 Kč a od Jihomoravského kraje ve výši 
1 333 333 Kč. Zbylé náklady na pořízení vozu a jeho vyba-
vení, ve výši 4 176 000 Kč, uhradí obec. Nová cisterna by 
zdejšímu SDH měla být dodána do konce letošního roku.

REKONSTRUKCE UL. U CIHELNY – obec plánuje rekon-
strukci místní obslužné komunikace ulice U Cihelny, návrh 
trasy místní komunikace a chodníku vychází z místních 
zvyklostí, současný stav povrchů a odvodnění místní ko-
munikace je nevyhovující, nevhodné vidlicovité napojení 
na ul. Kobylnickou bylo upraveno, napojení je navrženo 
jen jedno, je rozšířeno, nakolmeno tak, aby byly zajištěny 
požadované rozhledy. Rekonstrukce je navržena v zá-
kladních šířkách 3,5 a 4,5 m, ve staničení cca 0,13 km 
jednopruhové větve je navržena výhybna o celkové délce 
15 m s 10 m oboustrannými náběhovými klíny, celková 
délka je 422 m s povrchem z asfaltového betonu, sou-
částí bude nově budovaný a částečně zrekonstruovaný 
chodník, součástí budou i vjezdy k přilehlým nemovitos-
tem. Dešťové vody budou z místní komunikace odvedeny 
příčným a podélným spádem do přilehlé příkopy, ostatní 
dešťové vody budou odvedeny do přilehlých zelených 
ploch, kde budou přirozeně vsakovány. Celkové náklady 
činí 6 851 000 Kč. Obec aktuálně jedná s komerčními 
subjekty, které užívají cestu k dopravní obsluze svých 
nemovitostí, o možnosti finančně se spolupodílet na této 
rekonstrukci. 

DEMOLICE OBJEKTU BÝVALÉ ČERPACÍ STANICE U RYB-
NÍKA – jedná se o jednopodlažní objekt, částečně zapuš-
těný pod úroveň okolního terénu. Tento objekt v minulosti 
sloužil k přečerpávání vody v systému závlah. Stavba 
jako taková byla znalcem doporučena k odstranění. Obec 
nechala zpracovat demoliční výměr a požádala stavební 
úřad o udělení souhlasu k odstranění stavby. Vzhledem 
ke skutečnosti, že dochází opakovaně ke vniknutí osob 
na zabezpečený pozemek obce, kde se stavba nachází, 
rozhodlo vedení obce o jejím odstranění. V návaznosti na 
revitalizaci tohoto území obec plánuje výstavbu volnoča-
sového areálu. 

DOKONČENÍ VÝMĚNY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – v obci 
Sokolnice byla už v roce 2018 zahájena rozsáhlá moder-
nizace soustavy veřejného osvětlení. V roce 2019 obec 
v této činnosti pokračovala. V obou případech obec vyu-
žila dotačního programu od Ministerstva průmyslu a ob-
chodu a vyměněno bylo celkem 288 ks svítidel. Aktuálně 
v obci zbývá posledních 63 ks svítidel, které nemají nej-
modernější LED technologii s regulací světelného vý-
konu. Jedná se o svítidla, která jsou umístěna povětšinou 
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na místech, kde nebyla provedena kabelizace NN, jako 
např. areál MŠ, areál SSO, areál okolo S-Pasáže, okolo 
OÚ či okolo rybníka. Obec se zaobírá dlouhodobě myšlen-
kou co nejlevnějšího provozu soustavy VO i s ohledem na 
nárůst cen energií. Jedním z kroků je právě výměna zbý-
vajících 63 ks osvětlení se sodíkovými výbojkami za LED 
osvětlení. Obec v říjnu loňského roku uzavřela smlouvu 
o dílo na výměnu zbývající části VO se společností E.ON 
energie, a. s. Celkové náklady činí 736 078 Kč a termín 
zhotovení je do 28. 2. 2023.

ZŘÍZENÍ MÍSTNÍHO ÚSEKOVÉHO MĚŘENÍ – projekt řeší 
výstavbu systému měření úsekové rychlosti (MÚR) na sil-
nici II/418 v obci Sokolnice. Výstavba zahrnuje instalaci 
vyhodnocovacích jednotek pro systém MÚR, výložníků 
o délce 0,32 m, kabelových rozvodů ke kamerám a infra-
červeným zábleskovým reflektorům. Systém slouží k de-
tekci, vyhodnocování a záznamu silničních motorových 
vozidel porušujících maximální povolenou rychlost v obou 
směrech silnici II/418 v obci Sokolnice. Pokud systém 
detekuje přestupek, vyhodnocovací jednotka MÚR uloží 
a následně přenese data o průjezdu vozidla spolu s in-
formacemi o registrační značce (RZ), času a fotografiemi 
do databáze přestupků k řešení. Jedna měřící jednotka 
bude umístěna na stávajícím stožáru veřejného osvětlení 
na ulici Komenského a druhá na ul. Kaštanová. Zřízení 
místního úsekového měření je na popud Policie ČR, která 

jej navrhla jako jedno z opatření, jenž by mělo elimino-
vat dopravní nehodovost v ul. Komenského a navazuje 
na projekt rekonstrukce povrchu komunikace v této ulici.

KANALIZACE UL. MLÝNISKO – v obci Sokolnice je vy-
budovaná splašková kanalizační síť, která je majetkem 
obce Sokolnice. Splašková kanalizace je vybudovaná 
v celé obci s výjimkou ulice Mlýnisko, kde se nachází 
stoka jednotné kanalizace. Navržená stavba bude sloužit 
k rozdělení splaškových a dešťových vod z uvedené loka-
lity. Do navržené splaškové kanalizace a sdružených ka-
nalizačních přípojek budou přepojeny splaškové přípojky, 
přípojky ze střešních svodů a uličních vpustí zůstanou 
připojeny do stávající kanalizace, která bude mít charak-
ter dešťové stoky. Obec v prosinci loňského roku pode-
psala s VAS Brno-venkov smlouvu o dílo na zhotovení této 
stavby, která by měla být realizována do 30. 4. 2023. Ná-
klady činí 3 044 679 Kč. 

Vážení spoluobčané, 
snažil jsem se vám předložit krátký výčet toho, co na 
obci pro letošní rok plánujeme. Jak jsem již na úvod pre-
zentoval, nejsou to všechny akce, které nás letos čekají.  
Optimisticky doufám, že vše (co bylo výše popsáno) se 
povede uskutečnit a přispěje ještě k větší pohodě a spo-
kojenosti nás všech. Tímto vás všechny srdečně zdravím 
a přeji úspěšný rok 2023. -starosta-

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Ún
or

 2
02

3

4 Sobota LÍPA komunitní 
centrum Peče celá LÍPA: Makronky Sokolnice 15.00 19.00 Lípa KC  

na ul. Masarykova 35

7 Úterý LÍPA komunitní 
centrum Počítačová poradna Sokolnice 8.00 9.30 Lípa KC  

na ul. Masarykova 35

11 Sobota SDH Sokolnice Hasičské jelito Sokolnice 9.00 14.00 Hasičská zbrojnice

15 Středa

LÍPA komunitní 
centrum Masopustní stezka Sokolnice Lípa KC  

na ul. Masarykova 35

16 Čtvrtek

17 Pátek

18 Sobota

19 Neděle

20 Pondělí

21 Úterý

17 Pátek LÍPA komunitní 
centrum Pravidelná výtvarná dílna Sokolnice 16.00 18.30 Lípa KC  

na ul. Masarykova 35

18 Sobota SDH Sokolnice Ostatkový průvod Sokolnice 9.00 15.00 Hasičská zbrojnice

18 Sobota TJ Sokol Sokolnice Šibřinky Sokolnice 20.00 2.00 Místní sokolovna

19 Neděle TJ Sokol Sokolnice Dětské radovánky Sokolnice 14.00 17.00 Místní sokolovna 

26 Neděle TJ Sokol Sokolnice
Dětská burza oblečení  
a hraček

Sokolnice 12.30 15.00 Místní sokolovna

Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v únoru. Uzávěrka Sokolnického zpravodaje je v časovém 

předstihu, proto si pořadatelé akcí vyhrazují právo na 
změnu. O podrobnostech se včas informujte také pomocí 
jiných informačních zdrojů. Za pochopení děkuje Komise 
pro vydávání Sokolnického zpravodaje.
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Zprávy ze zastupitelstva 
Ve středu dne 14. prosince 2022 se v 18.00 hodin v Zá-
kladní škole Sokolnice uskutečnilo veřejné zasedání 
zastupitelstva obce. Projednány byly tyto body:

● Rozpočet obce na rok 2023
Návrh rozpočtu byl opakovaně projednán radou obce. 
Finanční výbor jej projednal dne 12. 12. 2022 a dopo-
ručil ke schválení. Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední 
desce Obecního úřadu Sokolnice (a na www.sokolnice.
cz) od 23. 11. 2022 do 15. 12. 2022.
Rada doporučila zastupitelstvu svěřit radě pravomoc 
provádět rozpočtová opatření v průběhu roku 2023 v pl-
ném rozsahu dle § 16 zákona 250/2000 Sb. o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
Rada taktéž doporučila zastupitelstvu uložit starostovi 
zabezpečit provedení veškerých účetních a finančních 
operací souvisejících s přijetím dotací a s rozhodnutími 
orgánů obce v období od 15. 12. 2022 do 31. 12. 2022 
s tím, že příslušná rozpočtová opatření a změny rozpisu 
rozpočtu budou provedeny v měsíci lednu 2023 a bu-
dou zapracovány do evidence a finančních výkazů za rok 
2022. Vzhledem k tomu, že součástí rozpočtu obce je 
i příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím, doporu-
čila rada stanovit závazné využití tohoto příspěvku. Rada 
doporučuje předložené usnesení schválit. Zastupitelstvo 
obce schválilo předložený návrh rozpočtu obce Sokol-
nice na rok 2023 a aby rada obce prováděla rozpočtová 
opatření v plném rozsahu dle § 16 zákona 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění.
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce, aby od 
15. 12. 2022 do 31. 12. 2022 zabezpečil provedení veš-
kerých účetních a finančních operací souvisejících s při-
jetím dotací a s rozhodnutími orgánů obce v období od 
15. 12. 2022 do 31. 12. 2022 s tím, že příslušná roz-
počtová opatření a změny rozpisu rozpočtu budou prove-
deny v měsíci lednu 2023 a budou zapracovány do evi-
dence a finančních výkazů za rok 2022. Zastupitelstvo 
obce, v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. a) zá-
kona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v platném znění, stanovilo jako závazný 
ukazatel, jímž se má v roce 2023 povinně řídit Rada obce 
Sokolnice jako výkonný orgán při hospodaření podle roz-
počtu: v rozpočtu příjmů i výdajů jednotlivé paragrafy dle 
platné rozpočtové skladby.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku na 
provoz Základní školy Sokolnice (dále jen ZŠ) z rozpočtu 
zřizovatele v celkové výši 2 174 000 Kč.
Zastupitelstvo obce stanovilo, že část poskytnutého pří-
spěvku ZŠ ve výši 100 000 Kč je účelově vázána pouze 
na financování kulturních a sportovních akcí pro děti.
Zastupitelstvo obce stanovilo, že ZŠ je povinna před-
kládat zřizovateli potřebné podklady ke kontrole svého 
hospodaření v termínech stanovených Radou obce 
Sokolnice.
Zastupitelstvo obce uložilo ZŠ předložit zřizovateli účetní 
závěrku za rok 2022 (obsahující zejména rozvahu, výkaz 

zisku a ztrát, přílohu pro PO) a výkaz P 1-04 za rok 2022 
nejpozději  do 28. 2. 2023.
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo ZŠ vyúčtovat nej-
později do 31. 1. 2023 účelově vázané prostředky, po-
skytnuté z rozpočtu zřizovatele v roce 2022 a případně 
nevyčerpanou část vrátit 
do rozpočtu zřizovatele do 18. 2. 2023 a předložit obci 
nejpozději do 31. 3. 2023 podrobný a přehledný seznam 
čerpání poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v roce 
2022. 
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku na 
provoz Mateřské školy Sokolnice (dále jen MŠ) z rozpočtu 
zřizovatele v celkové výši 1 500 000 Kč.
Zastupitelstvo obce stanovilo, že část poskytnutého pří-
spěvku MŠ ve výši 30 000 Kč je účelově vázána pouze 
na financování kulturních a sportovních akcí pro děti a že 
MŠ je povinna předkládat zřizovateli potřebné podklady 
ke kontrole svého hospodaření v termínech stanovených 
Radou obce Sokolnice.
Zastupitelstvo obce uložilo MŠ předložit zřizovateli účetní 
závěrku za rok 2022 (obsahující zejména rozvahu, výkaz 
zisku a ztrát, přílohu pro PO) a výkaz P 1-04 za rok 2022 
nejpozději do 28. 2. 2023.
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo MŠ vyúčtovat nej-
později do 31. 1. 2023 účelově vázané prostředky, po-
skytnuté z rozpočtu zřizovatele v roce 2022 a případně 
nevyčerpanou část vrátit do rozpočtu zřizovatele do 
18. 2. 2023.
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo MŠ předložit obci 
nejpozději do 31. 3. 2023 podrobný a přehledný seznam 
čerpání poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v roce 
2022. 
Zastupitelstvo obce uložilo tajemnici informovat obě 
příspěvkové organizace obce o rozhodnutí zastupitel-
stva (prostřednictvím datové schránky) nejpozději do 
20. 1. 2023. 
Zastupitelstvo obce uložilo tajemnici do 10. 1. 2023 
zveřejnit schválený rozpočet na obecních interneto-
vých stránkách způsobem stanoveným v § 11 zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění.

● Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov
Zastupitelstvo obce Sokolnice obdrželo podnět od Okres-
ního soudu Brno-venkov ke zvolení přísedícího. V sou-
ladu s ust. § 64 zákona 6/2002, o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů přísedící 
okresních soudů volí zastupitelstva obcí v obvodu pří-
slušného okresního soudu. Přísedícím může být zvolen 
občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu za-
stupitelstva, jímž je do funkce volen, a v obvodu soudu, 
pro který je do funkce volen nebo který v těchto obvodech  
pracuje.
Stran Okresního soudu Brno-venkov byl předložen ná-
vrh na zvolení do funkce přísedící Okresního soudu 
Brno-venkov na funkční období 2022–2026. Tato s ná-
vrhem na ustanovení do funkce přísedícího souhlasila. 
Předsedkyně Okresního soudu Brno-venkov zvolení výše  
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uvedeného kandidáta doporučila. Zastupitelstvo obce 
Sokolnice zvolilo do funkce přísedící Okresního soudu 
Brno-venkov na funkční období 2022–2026 a uložilo 
tajemnici do 10. 1. 2023 zaslat zprávu o zvolení přísedí-
cího Okresnímu soudu Brno-venkov.

● Vyjádření ke zprávě kontrolního výboru
Kontrolní výbor na základě provedené kontroly vyúčto-
vání dotací poskytnutých z rozpočtu obce v roce 2021 
spolkům a dalším subjektům na podporu jejich činnosti 
předložil Zastupitelstvu obce její výsledek. Zastupitelstvo 
obce Sokolnice na svém 18. zasedání dne 8. 9. 2022 
vzalo na vědomí rezultát provedené kontroly vyúčto-
vání dotací poskytnutých z rozpočtu obce v roce 2021 
spolkům a dalším subjektům na podporu jejich činnosti 
provedenou KV i doplňující zprávy předmětných spolků 
a organizací, které byly vyžádány v souladu s obsahem 
provedené kontroly.
Kontrolní výbor dne 14. 9. 2022 projednal doplňu-
jící zprávy předmětných spolků a organizací a dne 
19. 9. 2022 zaslal usnesení č. j. KV 02/2022, které je 
přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Nově zvolený Kontrolní výbor se dne 17. 10. 2022 sezná-
mil s výsledkem kontroly vyúčtování dotací poskytnutých 
obcí Sokolnice v roce 2021 a konstatoval, že s výsledkem 
kontroly nechť je naloženo dle zákona.
Dále KV navrhl, aby za účelem možnosti provádění 
kontroly veškerá usnesení (i návrhy) rady obce So-
kolnice povinně obsahovala odpovídající (přiměřené) 
termíny pro splnění usnesení a také odpovídající odů-
vodnění usnesení (tj. proč je přijímáno/navrhováno). 
Některá usnesení termíny již nyní obsahují, některá ne. 
Bez odůvodnění usnesení (resp. jeho návrhu) není dle 
KV zřejmé, proč bylo přijato (resp. navrženo) ani ne-
lze následně zkontrolovat, zda byl splněn důvod (účel)  
usnesení.
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí usnesení 
č. j. KV 02/2022 a  konstatovalo, že na základě doplně-
ných zpráv, které si obec od předmětných spolků a or-
ganizací v souladu s obsahem provedené kontroly vy-
žádala, se neztotožňuje s návrhem KV na vrácení části 
poskytnuté dotace od spolku Lípa komunitní centrum 
a navrácení dotace od Diecézní charity Brno, Oblastní 
charity Rajhrad, neboť dle ZO nedošlo ve svém důsledku 
k rozporu s účelem čerpání dotace na základě uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy.
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo vědomí návrh KV, aby 
za účelem možnosti provádění kontroly veškerá usnesení 
(i návrhy) rady obce Sokolnice povinně obsahovala odpo-
vídající (přiměřené) termíny pro splnění usnesení a také 
odpovídající odůvodnění usnesení (tj. proč je přijímáno/
navrhováno). Některá usnesení termíny již nyní obsahují, 
některá ne. Bez odůvodnění usnesení (resp. jeho návrhu) 
není dle KV zřejmé, proč bylo přijato (resp. navrženo) ani 
nelze následně zkontrolovat, zda byl splněn důvod (účel) 
usnesení.
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo tajemnici OÚ So-
kolnice implementaci návrhu KV při koncepci usnesení 
jednotlivých orgánů obce s termínem – ihned.

Zprávy z rady
● CN ulice Polní – kabelové rozvody VO a MR
Radě obce byla předložena cenová nabídka na realizaci 
akce s názvem: „Sokolnice, ul. Polní – kabelové rozvody 
veřejného osvětlení a místního rozhlasu“ od společnosti 
Enorm, a. s., Medkova 6, 627 00, Brno, v rámci které 
dojde k zokruhování veřejného osvětlení a místního roz-
hlasu mezi ulicemi V. Haňky, Polní a Na Padělkách. Rada 
obce tuto cenovou nabídku, v celkové výši 98 360 Kč bez 
DPH, schválila a uložila tajemnici zaslat nejpozději do 
20. 1. 2023 objednávku na realizaci kabelových rozvodů 
veřejného osvětlení a místního rozhlasu na ulici Polní. 

● Novostavba RD Sokolnice, Pod Stráží, p. č. 984
Obec obdržela žádost, o stanovisko k dokumentaci 
pro společné povolení na novostavbu RD na pozemku 
p. č. 984, k. ú. Sokolnice. Předložená PD byla zaslána 
zpracovateli ÚP Sokolnice Ing. Jiřímu Matuškovi k po-
souzení. Aby bylo možné se stavbou souhlasit, je nutné 
dodržet vzdálenost stavby od hranice pozemku. V nepo-
slední řadě byla RO upozorněna, že celková zastavěnost 
stavebního pozemku včetně zpevněných ploch je cca 
47 %. Rada obce nevydala souhlasné stanovisko s před-
mětnou PD s ohledem na skutečnost, že není dodržena 
vzdálenost stavby od hranice pozemku a zastavěnost sta-
vebního pozemku včetně zpevněných ploch je cca 47 %.  

● Změna č. 2 ÚP Sokolnice
Zpracovatel územního plánu obce Sokolnice pan Ing. 
arch. Matušek poskytl informaci RO o vývoji změny územ-
ního plánu č. 2 Sokolnice. Na MěÚ Šlapanice byl dohod-
nut termín odevzdání návrhu pro společné projednání 
na den 2. 12. 2022. V průběhu ledna by měl být vypsán 
termín společného projednání s dotčenými orgány, do 
konce 3/2023 zapracování případných připomínek a ná-
sledné zveřejnění návrhu před projednáním s veřejností. 
Rada obce vzala tato sdělení na vědomí. 

● Smlouva o dílo – splašková kanalizace ul. Mlýnisko
Ulice Mlýnisko je aktuálně poslední ulicí, kde není roz-
dělena splašková a dešťová kanalizace v naší obci. RO 
nechala zpracovat PD na oddělení splaškové a dešťové 
kanalizace v této ulici i v návaznosti na přípravu výstavby 
polyfunkčního domu a bytových domů v místě bývalého 
zdravotního střediska. Nyní byl předložen společností 
VAS a. s., Soběšická 820/156, 638 00, Brno-Lesná, ná-
vrh smlouvy o dílo na realizaci – oddělení jednotlivých 
větví kanalizace. Rada obce schválila tuto smlouvu na 
zbudování oddílné dešťové a splaškové kanalizace 
v ul. Mlýnisko v obci Sokolnice a uložila starostovi tuto 
smlouvu uzavřít do 20. 1. 2023.

● Ples ZŠ Sokolnice 
ZŠ Sokolnice požádala o povolení uspořádat „Ples ZŠ 
Sokolnice“ dne 13. 1. 2023 v době od 20.00–2.00 ho-
din. Současně bylo požádáno o věcný dar do tomboly ve 
výši 2 000 Kč. Dne 14. 1. 2023 pořádá ZŠ dětský ples 
a diskotéku pro děti a mládež, zároveň bylo také požá-
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dáno o věcný dar do tomboly v hodnotě 1 000 Kč. Rada 
obce schválila pořádání plesu Základní školy Sokolnice 
dne 13. 1. 2023 a schválila také poskytnutí darů do  
tombol.  

● Přístavba ZŠ Sokolnice
RO byl předložen návrh příkazní smlouvy na zpracování 
studie proveditelnosti akce s názvem: „Přístavba ZŠ 
v Sokolnicích“ od společnosti MAS Bobrava, z. s. Vnitřní 
49/18, 664 48 Moravany. Rada obce schválila tento text 
a uzavření Příkazní smlouvy na zpracování studie prove-
ditelnosti s názvem „Přístavba ZŠ v Sokolnicích“ s MAS 
Bobrava.
Rada obce uložila starostovi uzavřít nejpozději do 
20. 1. 2023 uzavřít tuto příkazní smlouvu na zpracování 
studie proveditelnosti s MAS Bobrava, z.s. a uložila tajem-
nici nejpozději do 20. 1. 2023 sdělit rozhodnutí žadateli. 

● Nástavba MŠ Sokolnice
RO byl předložen návrh příkazní smlouvy na zpraco-
vání studie proveditelnosti akce s názvem: „Nástavba 
MŠ v Sokolnicích“ od společnosti MAS Bobrava, z. s. 
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany. Rada obce schválila 
text a uzavření této příkazní smlouvy na zpracování stu-
die proveditelnosti s názvem „Nástavba MŠ v Sokolni-
cích“. Rada obce uložila starostovi uzavřít nejpozději do 
31. 12. 2022 Příkazní smlouvu na zpracování studie pro-
veditelnosti s MAS Bobrava a uložila tajemnici nejpozději 
do 20. 1. 2023 sdělit rozhodnutí žadateli. 

● Přechod do verze Ginis express SQL
Radě obci byl předložen projekt od pana Mikše, ve kte-
rém dojde k převodu dat obce Sokolnice z ekonomického 
softwaru GINIS Express WIN do GINIS Express SQL a pro-
voz ekonomického software GORDIC na Microsoft SQL 
databázi. Nový software je nutný a žádoucí a s ohledem 
na současný vývoj je aktuálně používaná verze již zasta-
ralá. Rada obce schválila přechod k převodu dat obce 
Sokolnice z ekonomického softwaru GINIS Express WIN 
do GINIS Express SQL a provoz ekonomického software 
Gordic na Microsoft SQL databázi. 

● Nástavba a stavební úpravy objektu Průchodní 197 
Obec obdržela žádost, v zastoupení pana Ing. arch. On-
dřeje Víka, IČ: 04279484, Palackého třída 1104/55, 
Brno-Královo Pole, o souhlas k celé projektové doku-
mentaci k akci s názvem „Nástavba a stavební úpravy 
objektu Průchodní 197“ na p. č. 85/5 a 86 v k. ú. So-
kolnice. Rada obce na své 97. schůzi dne 4. 10. 2022 
schválila část PD týkající se parkovacích ploch na ulici 
Průchodní 197. Následně žadatel předložil celou projek-
tovou dokumentaci. RO na svém 3. zasedání, které se ko-
nalo dne 15. 11. 2022, vznesla požadavek na doložení 
bilance potřeby likvidace splaškových vod a její rozdíl 
oproti původní stavbě a jejímu využití. RO upozornila ža-
datele, že nebude souhlasit s případnou změnou využití 
stavby před jejím dokončením oproti stávající PD. Nyní 
žadatel předložil tuto bilanci, kterou obec ověřila u spo-
lečnosti VAS, a. s. RO tedy neměla námitek k předložené 

PD k akci s názvem „Nástavba a stavební úpravy ob-
jektu Průchodní 197“ a uložila starostovi vydat souhlas 
k předložené PD „Nástavba a stavební úpravy objektu 
Průchodní 197“.

● Oprava pomníku padlých – smlouva o dílo
RO na svém 89. zasedání dne 12. 5. 2022 schválila cel-
kovou cenovou nabídku ve výši 388 652 Kč včetně DPH 
21 %, na rekonstrukci pomníku padlých na návsi za kap-
ličkou. Nyní společnost S:LUKAS s. r. o., Brno, předložila 
smlouvu o dílo č. 05/2022 na obnovu pomníku padlých. 
Pomník byl v 12/2022 demontován a následně po re-
novaci opět osazen na původní místo, a to nejpozději do 
06/2023. Rada obce tuto smlouvu o dílo schválila a ulo-
žila starostovi nejpozději do 20. 1. 2023 uzavřít předmět-
nou smlouvu.

● Výpověď příkazní smlouvy 
Radě obce byla předložena výpověď příkazní smlouvy 
mezi obcí Sokolnice a Azyl pro opuštěná zvířata, Bul-
hary, Cihelna 90E, 691 89, IČ: 12316253. Předmětem 
smlouvy bylo poskytnutí služeb spočívajících v zajištění 
péče o opuštěná zvířata. Žadatel požádal o ukončení pří-
kazní smlouvy s ohledem na skutečnost, že odchází do 
starobního důchodu. Rada obce schválila ukončení této 
příkazní smlouvy.

● Pořízení krojů v Sokolnicích
Rada obce již dříve zvažovala možnost obnovení a zho-
tovení původních sokolnických krojů. Tyto by mj. mohly 
sloužit stárkům ku příležitosti sokolnických hodů. Obci 
nyní byla předložena studie původního lidového kroje 
v Sokolnicích, tedy kroje, jenž byl v minulosti tradičním 
oděvem užívaným při významných obecních slavnostech 
a obřadech obyvateli naší obce.  

● Povolení akce Šibřinky 2023
Obec obdržela žádost TJ Sokol Sokolnice o povolení po-
řádání akce Šibřinky 2023, která se bude konat dne 
18. 2. 2023 v místní sokolovně, v době od 20.00 do 
2.00 hodin. Odpovědná osoba bude pan Zdeněk Jirgala. 
Současně bylo požádáno o věcný dar do tomboly ve 
výši 2 000 Kč na tuto akci a také o věcný dar v hodnotě 
1 000 Kč na dětský ples. Rada obce schválila konání 
akce Šibřinky dne 18. 2. 2023 v době od 20.00 do 2.00 
hodin v místní sokolovně.
Současně s kladným stanoviskem obce obdrží organi-
zátor výzvu k zajištění řádné pořadatelské služby nejen 
v místě pořádání, ale i v bezprostředním okolí. Úspěš-
nost této služby může mít vliv na případné příští povolení 
obdobné produkce. Rada obce schválila věcné dary do 
tomboly ve výši 2 000 Kč a ve výši 1 000 Kč. Rada obce 
uložila tajemnici nejpozději do 20. 1. 2023 zveřejnit ter-
mín konání akce „Šibřinky“ na úřední desce v souladu 
s OZV číslo 01/2016 o nočním klidu. 

● Přístavba ZŠ
V květnu 2022 došlo v PD plánované přístavby ZŠ ke 
změně zdroje vytápění z plynového kondenzačního kotle 
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na tepelné čerpadlo vzduch-voda. S ohledem na tuto 
změnu bylo nutné vyřešit další návazné potřebné kroky. 
Radě obce je tedy nyní společností Frazpet, s. r. o., Úvoz 
493/29, Brno 602 00, předložena cenová nabídka na 
vyhotovení revizní hlukové studie v celkové výši 7 000 Kč 
bez DPH, na revizi PD vytápění v celkové výši 10 000 Kč 
bez DPH, revizi PD ASŘ zámečnické výrobky za účelem 
úpravy rozměru technologické plošiny pro TČ ve výši 
5 000 Kč bez DPH a projednání na KHS + SÚ ve výši 
7 500 Kč bez DPH. Rada obce schválila tyto cenové na-
bídky a uložila tajemnici nejpozději do 20. 1. 2023 sdělit 
rozhodnutí žadateli (Frazpet, s. r. o.). 

● Žádost – kácení dřevin, Topolka
Obci byla doručena žádost o pokácení dvou dřevin na ulici 
Topolka, na p. č. 516, 517, 518. Dle vyjádření žadatelů se 
jedná o náletové dřeviny, které ohrožují uvedené garáže. 
Může dojít k narušení základů, praskání zdiva a násled-
nému poškození celých staveb. Tato žádost byla projed-
nána dne 20. 12. 2022 na radě obce, kde bylo uloženo 
tajemnici provést místní šetření za účelem posouzení 
faktického stavu dřevin. Na základě místního šetření bylo 
zjištěno, že se nejedná o náletové dřeviny. Tyto stromy 
jsou vzrostlé a ve vitálním stavu. Zjevně nedochází k na-
rušení základů nebo poškozování staveb. Obec jakožto 
vlastník a správce pozemků přispívá k udržení a obnově 

přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí fo-
rem života, přírodních hodnot a krás a šetrně hospodaří 
s přírodními zdroji. Je žádoucí a v zájmu ochrany přírody 
zachovat tyto dřeviny, jelikož nebyly nalezeny adekvátní 
důvody k odstranění těchto dřevin. Rada obce nesou-
hlasí s pokácením těchto dvou dřevin. 

● Návrh na uzavření DPP – výpomoc SÚ
Vedoucí SÚ požádala RO o uzavření DPP na výpomoc na 
SÚ pro rok 2023, s ohledem na aktuální vytíženost.  Jed-
nalo by se o dočasnou výpomoc prostřednictvím pracov-
níka, který by předmětnou činnost konal na DPP. Rada 
obce schválila uzavření DPP na činnost – výpomoc SÚ 
a uložila tajemnici zajistit přijetí pracovníka na DPP do 
30. 1. 2023.

● Nadstandard IDS JMK        
Obec Sokolnice přispívá již několik let na nadstandard 
IDS JMK, kterým je autobus z Brna. Jedná se o spojení 
na lince N95 tam a zpět z rozjezdu ve 23.30 hodin ka-
ždý den v roce a spoj z rozjezdu tam a zpět v 1.30 ho-
din (v sobotu, neděli a ve svátek.) Částka nadstandardu 
pro naši obec na rok 2023 činí 97 528 Kč. Rada obce 
schválila úhradu za poskytování služby nadstandardního 
spoje noční autobusové linky pro rok 2023 za částku  
97 528 Kč. -OÚ-

Statistika obyvatel obce Sokolnice v roce 2022
● Ke konci roku 2022 bylo v obci přihlášeno k trva-
lému pobytu 2 283 občanů ČR, z toho 56 obyvatel DS 
Sokolnice.
● V roce 2022 se narodilo 23 dětí, zemřelo 40 obyva-
tel, z toho 21 v DS Sokolnice.
● Přistěhovalo se 51 obyvatel, z toho 8 do DS Sokol-
nice, odstěhovalo se 39 obyvatel.
● Údaje o počtu uzavřených manželství obyvatel obce 
nejsou k dispozici, od ledna 2014 se tento údaj neuvádí.

● V matričním obvodu Sokolnice-Telnice se v r. 2022 
narodilo 1 dítě v katastru obce Sokolnice. Bylo uzavřeno 
22 manželství (16 v Sokolnicích, z toho 1 církevní; 6 v Tel-
nici, z toho 3 církevní), a zemřelo 41 osob (v Sokolnicích 
39, v Telnici 2).
● Přirozený úbytek obyvatel obce Sokolnice byl pět 
osob.
● V roce 2022 bylo přiděleno 14 čísel popisných.

-Jana Brabcová, matrika a evidence obyvatel-

Pozvánka do knihovny Jistě mnozí z Vás našli pod vánočním 
stromečkem jako dárek knihu. Ať už 
nějakou dobrou detektivku či thriller, 
romantiku nebo fantazii. Zkrátka 
kniha každého vždy potěší a určitě 
nezklame. Kniha je dárek, který mů-
žete otevírat znovu a znovu.
I v knihovně jsme pro Vás připravili 
celou řadu nových a zajímavých knih. 
Navštivte naši knihovnu a z bohaté 
nabídky si jistě tu správnou vyberete.  
Můžete sáhnout po naučné litera-
tuře, biografiích, dokumentárních 
knihách, beletrii, kutilských titulech 
a dalších. 
Zde si můžete vybrat 
z knižních novinek pro dospělé:
Mlčící fontány, Ruta Sepetysová
Vnučka, Bernhard Schlink
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Závěrečná zpráva o činnosti SDH a JSDH Sokolnice v roce 2022
Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s roční 
zprávou o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v obci za 
rok 2022. V loňském roce jsme absolvovali 30 výjezdů. 
Jednalo se převážně o výjezdy k požárům, ostatní pomoc  
a nebezpečný hmyz. 
Rok 2022 byl plný zásahů, školení a také smutné povin-
nosti. Jak jsem se již zmínila, loňský rok byl plný školení. 
Naše jednotka vyškolila nové techniky strojní služby a pro-
běhla cyklika ostatních, již vyškolených členů jednotky. 
Celkově bylo proškoleno 11 členů jednotky ve školicích 
střediscích Tišnov a Hodonín. Proběhla dvě celodenní 
školení v Tišnově a v Židlochovicích. Další typy školení 
se zaměřovaly na hasičský sport. Máme proškolené ve-
doucí mládeže a rovněž rozhodčí jak pro sport dospělých, 
tak i mládeže. Zajímavou zkušeností byla služba na BVV 
v centru KACPU (Krajské centrum pomoci Ukrajině), kde 
jsme zajistili v pěti členech čtyři služby. Zde jsme předali 
vybranou sbírku pro uprchlíky. 
Ze zajímavých akcí mimo zásahy jsme uspořádali tradiční 
Jelito, Ostatkový průvod obcí, Železný Saňař a Vánoční 
hasiči – průjezd ozdobeného hasičského auta obcí. Tyto 
akce se budou konat i letos a hned Vás mohu pozvat na 
dny 11. 2. 2023 na Jelito a 18. 2. 2023, kdy proběhne 
Ostatkový průvod masek.
Největší akcí roku 2022 bylo 130. výročí založení sboru 
dobrovolných hasičů, které proběhlo v rámci Sokolnic-
kých slavností. Naší smutnou povinností bylo poslední 
rozloučení s naším dlouholetým velitelem jednotky, brat-
rem Tomášem Hradílkem. Radostí pro nás a reprezentací 
pro náš sbor je vyznamenání bratra Jaroslava Černého 
nejstaršího medailí Zasloužilého hasiče. Je to nejvyšší vy-
znamenání, které lze u sboru získat. 
I děti se na hasičce činily. Prošly školením na mladé 
preventisty a v soutěžích získávaly střídavě 3.–5. místo. 

Dorostenci Veronika Vlachová a Vojta Jedlička získali ve 
své kategorii postup do krajského kola, kde při své první 
účasti získali nové zkušenosti. 

Sbor má nyní 67 členů, z toho:
• 40 mužů
• 16 žen
• 11 dětí
Výjezdová jednotka má nyní 26 členů:
• 1 velitel
• 6 velitelů družstev
• 6 strojníků
• 23 nositelů/ek dýchací techniky
• 13 hasičů/ek

JSDH v roce 2022 svojí činností při likvidaci požárů uchrá-
nila majetek v hodnotě 3 240 000 Kč (zdroj: HZS ČR)
Všem hasičům i ne-hasičům, kteří nás v tomto roce pod-
pořili, tímto velmi děkuji a přeji všem úspěšný rok 2023.

Typ zásahu Počet V procentech

Požár 10 41,7 %

Ostatní pomoc 9 37,5 %

Planý poplach 3 12,5 %

Nebezpečný hmyz 3 12,5 %

AED (Přímé ohrožení života) 2 8,3 %

Technická pomoc 2 8,3 %

Mimořádné události   
(likvidace stanového městečka) 1 4,2 %

-Petra Lauterbachová-

Dívka v modrých šatech v podvečerním světle, Alena 
Schröder
Lucemburská epopej I, Vlastimil Vondruška
Země, Marek Epstein
Dvorní zahradnice, Rena Rosenthal
Jen čas ukáže, Jeffrey Archer
Otcovy hříchy, Jeffrey Archer
Vzplanutí, Jiří Březina
Mizení, Jiří Březina
Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih, Matthew Perry
Nikdy, Ken Follett
Ateliér Rosen, Anne Jacobsová
Spřádači snů, Barbara Erskinová
Na jménu nezáleží, Nora Robertsová
Kde zpívají raci, Delia Owensová
Kavárna ve Vídni, Marie Lacrose
Knihovna malých zázraků, Sara Nisha Adams
Kouzlo všité do šatů, Barbara Davisová
Matka, jakou jsem mohla být, Kerry Fisherová
Ženy ze zámku Lafayette, Stephanie Drayová
Na hraně koule, Zuzana Svěží

Strmý pád, Linda Castillo
Zpřetrhaná pouta, Linda Castillo
Muži zrají jako víno, Jitka Ludíková
Krabička vzpomínek, Kathryn Hughesová
Čas odpouštět, John Grisham
Domek u lesa, Mary Ellen Taylor
Koniášův klíč, Zuzana Koubková
Zahrada, Petra Dvořáková
Nikdo není sám, Petra Soukupová
Tři, Valérie Perrinová
Vyměnit vodu květinám, Valérie Perrinová
Tsunami, Karin Krajčo Babinská
Vlaštovčí kopec, Donna Everhart
Hrad ve Skotsku, Julie Caplinová
Pavouk, Lars Kepler
Krysí ostrov a jiné povídky, Jo Nesbø
Aristokratka pod palbou lásky, Evžen Boček

Na setkání s Vámi čtenáři se těší 

-Jana Šebestová, knihovnice-
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Mauthausen – ODPUŠTĚNÍ
Zájezdy do koncentračního tábora Mauthausen se usku-
tečňovaly pravidelně koncem října k příležitosti výročí 
hromadné popravy 294 českých vlastenců ve spolupráci 
Národního památníku hrdinů heydrichiády a Památníku 
Mauthausen. Zúčastňovali se jich především potomci 
umučených a zavražděných vězňů. Součástí akce byla 
komentovaná prohlídka celého areálu tábora, pietní 
akt za popravené, prohlídka lomu a neblaze proslulých 
Mauthausenských schodů. Kromě organizačních pokynů 
dostali účastníci dvojlist formátu A6 s velkým nadpisem 
ODPUŠTĚNÍ. 
Z tohoto dvojlistu si dovolujeme opsat několik částí.

Proč vůbec odpouštět?
Chceš-li být otrokem nějakého člověka, nesnášej ho. Pak 
s Tebou bude ráno, po celý den i v noci. Tento člověk s Te-
bou bude také jíst a naruší Tvé trávení. Zničí Tvou schop-
nost koncentrace, zničí každou příjemnou chvilku. Zbaví 
Tě drahého pokoje a radosti. Své štěstí vkládáš do jeho 
rukou. Dáváš mu skutečnou moc nad sebou samým… 
(John Powel)
Neodpuštění ovlivňuje negativně celý život člověka, 
včetně jeho těla a psychiky. Zanedbané, potlačené a ně-
kdy i zdánlivě zapomenuté křivdy nic neřeší. Působí de-
struktivně. Neodpuštění člověka ničí, rozkládá a znepo-
kojuje. Je zdrojem napětí a podrážděnosti. Neuzdravené 
křivdy se mění i ve zdroj ubližování druhým. Ať už člověk 
chce nebo ne, předává to, co zakusil, dále. Potřebuje se 
utrpení zbavit, tak ho přesouvá dál. Ono se k němu po-

tom ale vždy vrací… Neodpuštění působí jako jed zasa-
hující všechny oblasti života a vztahů: k Bohu, k lidem, ke 
světu a i k sobě. Projevuje se na úrovni osobní, na úrovni 
rodin, různých skupin i národů…
Díky odpuštění se člověk stává vnitřně nezávislým na ne-
gativním vlivu zla. Ukřivdění potom ztrácí svou zničující 
moc.
Odpouštějte a bude vám odpuštěno. (Lk 6,37)

Rozhodnout se neškodit a zříci se pomsty
Nepřát ani nepůsobit viníkovi zlo. Rozhodnout se ho při-
jmout jako člověka, bez ohledu na jeho vinu. Nemluvit  
o něm zle před lidmi.
Tolik stručná citace. 

Součástí pietního aktu bylo čtení 294 jmen a příjmení po-
pravených českých vlastenců, naše státní hymna a eku-
menická modlitba:
Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! 
Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, 
tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť 
nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. 
A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
Ekumenická modlitba „Otče náš“ je citována z Nového 
zákona (Mt 6, 9-13).

Závěr citace:
Když člověk odpustí, neznamená to, že k druhému musí 
okamžitě pociťovat kladné city. Odpuštění je někdy delší 
proces, ve kterém se pocity mohou zákonitě opožďovat.

-JŠ-

Vzpomínka na rodinu Františka Sekaniny, grunt č. p. 48
Když 7. března roku 1930 můj dědeček František Se-

kanina coby starosta obce Sokolnic poklepával kladív-
kem na základní kámen sokolovny, tak mu určitě ani 
v tom nejhorším snu nenapadlo, že jednou bude v této 
sokolovně souzen jeho nejstarší syn František, sedlák na 
gruntě č. p. 48. 

Vše začalo tím, když v roce 1948 veškerou moc ve 
státě převzali komunisté. KSČ velice tvrdě usilovala  
o kolektivizaci zemědělství a zakládání zemědělských 
družstev. Samozřejmě že se selský stav bránil, hospoda-
řili na svých statcích po svých předcích od nepaměti, a 
odmítali vstoupit do těchto družstev. Dodávky, které jim 
byly předepisovány a každým rokem zvyšovány, nebylo 
možno splnit. KSČ vydala v roce 1951 směrnici, jak po-
stupovat proti kulakům. Měla ukázat tohoto člověka jako 
vykořisťovatele a škůdce národního hospodářství a celé 
společnosti. Dle pokynů KSČ tak musel být v každé ves-
nici vytipován takový člověk jako vesnický boháč – kulak. 
A tak byl na popud představitelů MNV a KSČ v Sokolni-
cích jako takový člověk označen můj strýc František Se-
kanina, hospodář na statku č. p. 48. 

Dne 22. září 1952 byl můj strýc, na cestě z pole 
v podvečerních hodinách, zadržen dvěma kriminalisty 
a odvezen k výslechu do Brna, ze kterého se už domů 
nevrátil. Už v roce 1950, v březnu, mu byly násilně vy-

koupeny všechny důležité hospodářské stroje v hodnotě 
25.000 Kč – nikdy mu však tyto peníze nebyly vyplaceny. 
Nakonec byla celá částka zabavena a propadla ve pro-
spěch státu. 

Můj strýc František Sekanina byl ve vazbě v Brně a na 
statku v Sokolnicích těžce pracovala teta Anička s dce-
rou Boženkou a školačkou Aničkou. Příbuzní i přátelé 
rodiny Sekaninovy se jim snažili pomáhat, ale bylo jim 
vyhrožováno, že budou postiženi také. A tak dne 6. ledna 
1953 zasedal v sokolnické sokolovně Lidový trestní soud 
z Brna a můj strýc František Sekanina byl odsouzen jako 
ten nejhorší kriminálník, vykořisťovatel drobných a střed-
ních zemědělců a nepřítel lidově demokratického zřízení. 
Můj strýc byl odsouzen k trestu odnětí svobody na pět let, 
ke ztrátě čestných práv občanských na dobu tří let, k pro-
padnutí celého jmění a náhradě nákladů trestního řízení. 
Dva dny po rozsudku byl můj strýc František odvezen do 
Ostrova nad Ohří k výkonu trestu v uranových dolech. Ko-
munisté dosáhli toho, že se ostatní sedláci v Sokolnicích 
zalekli a následně pak podepsali vstup do zemědělského 
družstva. 

Na svého strýce si vzpomínám jako na pracovitého, 
dobrého člověka, milujícího svou rodinu. Byl zapojen do 
veřejného života, byl členem hasičského sboru, členem 
dorostu agrární strany, hrával v divadle v Sokole a byl 
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členem Hospodářského družstva, chovatel hovězího 
dobytka. 

Komunistům v Sokolnicích nestačilo, že byl odsouzen, 
dosáhli i toho, že moje teta Anička s oběma dcerami mu-
sela opustit dům č. 48. Dobře si ještě dnes, po 70 letech, 
vzpomínám na 11. února 1953, kdy jsme se ve večerních 
hodinách byli s nimi rozloučit. 

Ráno 12. února 1953 byl celý dům obklíčen čet-
níky, přijelo stěhovací auto, naložili nábytek, který te-
tinka dostala jako věno, osobní svršky, nic jiného si ne-
směly vzít. Všechny věci svého manžela musela nechat  
v domě. Nesměla si odvézt ani elektrickou pračku. Nikdo 
už za nimi nesměl jít. Tetinka Anička pak s Boženkou  
a Aničkou nasedly do stěhovacího auta mezi uložený 
nábytek. Když chtěl můj bratranec František Fasora jet  
s nimi a pomoct tetě při stěhování, byl tvrdě odmítnut. 
A tak nemeškal, odjel do Brna vlakem a dalším přestu-
pováním se dostal až do obce Přebory, okres Kolín. Tam 
tetě pomohl se vším, co potřebovala po nastěhování 
do bytu o 2 místnostech na statku po majiteli, který byl 
rovněž vystěhován. Po odjezdu rodiny Sekaninovy ze 
Sokolnic komunisté na statku rozkradli všechno, co šlo  
ukrást. 

Teta Anička nesla svůj osud statečně, vždyť co jí 
zbývalo. Velkou oporou jí byla dospělá dcera Boženka 
a starost o školačku Aničku nesly obě. Teta pracovala 
na statku v rostlinné výrobě a Boženka, protože byla 
šikovná, pracovala na polích při obsluze zemědělské 
mechanizace. Teta Anička 2x podala žádost o milost 
pro svého manžela, ale nebylo jí vyhověno. Po třetí žá-
dosti, kdy už byl prezidentem Zápotocký, byl můj strýc 
podmíněně propuštěn 15. 7. 1955 po odpykání poloviny 
trestu. Vrátil se do vyhnanství ke své rodině a pracoval 
na statku jako ošetřovatel dobytka až do důchodu. Me-
zitím se obě dcery provdaly. Boženka žila v Kobylnicích 
a Anička v Praci. 1. května 1965 se manželé Sekani-
novi odstěhovali ke své dceři Anně Krištofové do Prace.  
V roce 1968 si strýc požádal o rehabilitaci, ale 21. srpen 
1968 zhatil všechny naděje na návrat do rodného domu, 

protože KSČ a vedení MNV v Sokolnicích se vyjádřilo, 
že návrat manželů Sekaninových do obce je nežádoucí. 
Můj strýc František Sekanina zemřel 26. února 1976  
a teta Anička 5. 10. 1986. Oba mají svůj hrob na hřbitově 
v Praci. 

Na statku v domě č. p. 48 byla dlouhé roky mateřská 
škola a školní družina s jídelnou. V bývalých stájích byly 
2 třídy základní školy. Na konci zahrady byla postavena 
hasičská zbrojnice. A tak grunt č. p. 48 od nepaměti v ru-
kách rodu Sekaninů, vykoupený dřinou, potem, robotou 
pro vrchnost, placením desátků, přestal existovat. Po re-
voluci v roce 1989 byly statek i pole v restituci vráceny 
dcerám, ale obě už žily svůj život na jiném místě. Dům 
zůstal opuštěn a nakonec byl prodán do cizích rukou. Je 
k hanbě komunistů, že z pořádných, pracovitých hospo-
dářů udělali nevolníky, byl to zločin proti lidskosti, bylo 
to ponižující, bolestné pro tisíce násilně vystěhovaných 
selských rodin. Byl zpřetrhán generační vztah k půdě 
a z násilné kolektivizace se české zemědělství těžce 
vzpamatovávalo. 

Rod Sekaninů patřil k nejstarším rodům v Sokolnicích. 
Byl tu již za třicetileté války. V Telnické matrice je zazna-
menán Ondřej Sekanina, narozený 1636, a v průběhu 
několika staletí další sedláci na statku č. p. 48 – Anto-
nín, nar. 1685, pak jeho syn Vavřinec, nar. 28. 7. 1721, 
Cyril, nar. 9. 3. 1757, po něm Antonín, nar. 28. 3. 1790, 
Michal, nar. 8. 5. 1829, a pak můj dědeček František, 
nar. 13. 12. 1869, a jako poslední hospodář můj strýc 
František, nar. 7. 4. 1900. 

Vystěhováním rodiny Sekaninů zanikl staletý rod Seka-
ninů na gruntě v domě č. p. 48. Stojí tam stejný i po se-
dmdesáti letech – smutný, opuštěný. Byl to dům, v němž 
se narodil můj dědeček, strýc, moje maminka, všechny 
moje tetičky, strýcové, bratranci i sestřenice, ale už ni-
kdy se tam nenarodí nikdo z rodiny Sekaninů. Přesto dál 
žijí potomci tohoto rodu v Sokolnicích, Kobylnicích, Tel-
nici i jinde a nikdy nezapomenou, odkud pocházejí. Snad 
jednou i tento starý dům znovu ožije a stane se dobrým 
domovem pro nové obyvatele.  -Alena Jirgalová-

„Jsem ráda za své děti, vnoučata i pravnoučata“ – rozhovor s Miluškou Vondálovou
Paní Miluška Vondálová se narodila v roce 1949, je místní rodačkou žijící na ulici Masarykova, má velkou rodinu  
a mnohdy ostrý jazyk.

Máte nezvyklé křestní jméno, anebo je to zdrobnělina  
od Mileny nebo jiného křestního jména?
Ne, opravdu se jmenuji Miluška. Jméno mi vybral můj 
starší bratr Jan podle jeho oblíbené dětské říkanky.

Pocházíte ze Sokolnic?
Ano, jsem rodačka a celý život jsem bydlela v Sokolni-
cích. Mám dalších pět sourozenců. Jan (zemřel před 
10 lety), Vladimír, František, Zdeňka a nejmladší Eva. 
A i když máme dva různé otce, protože se maminka roz-
vedla a znovu vdala, tak se jako sourozenci máme rádi, 
jsme stále v kontaktu a tři z nás jsou stále v Sokolnicích. 
Sestra Eva bydlí přímo vedle mě, a jsme tak v denním 
kontaktu. Maminka byla rozená Mrkvicová, poprvé vdaná 

Schořová a podruhé vdaná Sekaninová, a také pochá-
zela ze Sokolnic. 

Jak to u Vás bylo se školním vzděláním?
Protože jsem byla nejstarší dcera s hodně sourozenci, 
přirozeně jsem se starala o mladší sourozence a také po-
máhala doma. Na školu tak nezbývalo mnoho času. Ale 
také je pravda, že mě škola nijak zvlášť nebavila. Cho-
dila jsem na základní školu v Sokolnicích a byli jsme jako 
třída dobrá parta. Vzpomínám si na zajímavou historku, 
jak jsem v předmětu pracovní činnosti přemluvila spolu-
žáky, aby šli pomáhat kopat sklep u našeho domu, kde 
dnes bydlí sestra Eva. Také mám trpkou vzpomínku, jak 
mi maminka nedovolila jet se třídou na výlet do Prahy, 
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protože na to nebyly peníze. Dokončila jsem základní 
školu a hned po ní nastoupila do svého prvního zaměst-
nání v Zetoru do skladu. Do zaměstnání jsem jezdívala 
brzy ráno autobusem spolu s mnohem staršími spoluces-
tujícími, kteří jezdili do práce do Brna, a vracela se pak 
domů pomáhat s mladšími sourozenci a na rodinném 
hospodářství.

Jak dlouho jste pracovala v Zetoru?
Asi tři roky. Jako v dívčím románu jsem se na místní zá-
bavě zakoukala do pěkného vojáka, provdala se za něj 
a měla dvě děti – dceru Dagmar, které každý říká Dadka, 
a syna Josefa, kterému každý říká Pepa. Na počátku 
manželství jsme bydleli v malém jezeďáckém domku na-
proti sýpky, přibližně jak je dnes dětské hřiště. Tehdy tam 
nebyly ani bytovky, ale místo nich sklady JZD a na druhé 
straně stolárna. Až se postavily bytovky, dostali jsme tam 
od JZD byt. Dnes v tomto bytě bydlí právě dcera Dadka 
s manželem.

Kam jste nastoupila do práce po rodičovské?
Nastoupila jsem do místního JZD do kravína, který stával 
v místech dnešní Autodopravy Matějka. První manželství 
se rozpadlo. Měla jsem štěstí, v JZD jsem poznala svého 
druhého manžela Mirka Vondála, se kterým jsme byli 
spolu až do jeho úmrtí minulý rok v prosinci. I když nebyl 
biologickým otcem mých dětí, byl jejich tátou, vychoval je, 
a tak jej braly i ony. Pěkný vztah měl i k vnoučatům a pra-
vnoučatům. V JZD jsem pracovala přes 30 roků a práce 
tam mě bavila. Nikdy jsem neměla problém pracovat se 

zvířaty, ani mi nesmrděl hnůj. Naopak jsem svou práci 
brala vážně a získala i nějaká ocenění, která se tehdy 
dávala dobře pracujícím jednotlivcům a kolektivům. Z dů-
vodu zmenšování JZD v devadesátých letech jsem odešla 
pracovat do prádelny v místním domově pro seniory. Je to 
taková práce, kterou nikdo nevidí, ale zejména v domově 
pro seniory, kde se pečuje i o lidi upoutané na lůžko, je 
velmi potřebná. Tam jsem měla poprvé nepracovní ví-
kendy, protože v JZD se chodilo do práce i o víkendech, 
a zůstala jsem tam až do důchodového věku. Ale ani pak 
jsem nebyla bez zaměstnání a jezdila jsem uklízet do 
drogerie v Brně. I v současnosti pomáhám s úklidem ve 
firmě svého syna Pepy u železničního nádraží, kam jez-
dím na kole, pokud není nepříznivé počasí.

Takže jste v denním kontaktu se svými dětmi? 
To dnes nebývá příliš zvykem.
Ano, jsem v každodenním kontaktu s dcerou Dadkou i sy-
nem Pepou. Snažila jsem se děti ve vzdělání podporovat, 
aby měly více než jen základní školu jako já. Při základní 
škole chodily např. na kurz němčiny nebo hry na klavír.

A jak se stalo, že bydlíte v domě na konci Masarykovy 
ulice?
Tento dům koupila má maminka. Kdysi tam bylo pekař-
ství, to si nepamatuji, ale při rekonstrukci z něj zůstal ko-
mín, a také obchod, ze kterého si pamatuji dlouhý pult 
a na něm stojící velkou reklamní panenku jménem Bo-
ženka. Po koupi se dům dlouho rekonstruoval, pak jsme 
se do něj nastěhovali s dětmi a manželem Mirkem.
Vzpomínám si, že maminka měla ráda umístění domu 
vedle tehdy fungujícího zdravotního střediska, protože 
mohla sedět venku na lavičce a povídat si s lidmi při-
cházejícími k doktorovi. A já jsem za toto umístění ráda 
i dnes, když vidím, jak vedle pěkně funguje komunitní 
centrum Lípa, navíc ráda prohodím pár slov s Terezou 
nebo s Irenou (obě vedoucí Lípy, pozn. tazatele/autora).

Máte nebo měla jste nějaké koníčky?
Na to jsem nikdy neměla čas. Po práci v JZD bylo nutno 
se starat o rodinu a hospodářství. Vždy jsme chovali  
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různou drůbež a prasata, ale také krávu pro mléko nebo 
býky pro maso.

Chovat býka mi přijde celkem neobvyklé.
To možná ano, ale zvládali jsme to. Nebyl na volno, ale přivá-
zaný. Porážel ho vždy řezník Jan Palán, otec Radka Palána, 
který po otci převzal řemeslo a chodí k nám i dnes porážet  
prasata.

Takže jste neměla žádnou řekněme 
popracovní kratochvíli?
Práce na hospodářství bylo a stále 
je dost. Zrovna nedávno jsem i ve 
svém věku sklízela několik metráků 
obilí coby krmiva pro zvířata. Vyrostla 
jsem na takovéto práci v hospodář-
ství a nedělá mi to problém ani nyní, 
když jsem starší. Naopak si bez toho 
život nedokážu představit.
Chodívali jsme s manželem na plesy. 
Dokonce jsme jezdívali na jezeďácké 
plesy do Brna. Také jsme rádi jezdí-
vali na dovolené do zahraničí.
Bývala jsem členkou Sokola a šla 
jsem za stárku na babských hodech, 
z čehož je přiložená fotografie, kde 
se jistě najde mnoho obyvatelek 
Sokolnic. 
Řadu let jsem byla členkou kulturní 
komise, ve které jsem se spolupo-
dílela na návštěvách divadel apod. 
Také jsem byla v zastupitelstvu obce.

Zdá se tedy, že jste byla a stále jste se životem 
v Sokolnicích spokojená. Je to tak?
Ano, nemohu si stěžovat. Mám zde i své kamarádky jako 
Helu Brzobohatou, Marii Fojtlovou, Annu Nečasovou, 
Annu Mikešovou, Pavlu Černou a další, se kterými se 
stále potkávám (Marie Sekaninová už není mezi námi). 
Jezdíme na výlety nebo i na dovolené. Nyní s pravnoučaty 
(předtím s vnoučaty a dětmi) ráda chodím do zámeckého 
parku. V minulosti tam na místě dnešní čističky byla oblí-
bená dětská houpací lavička.

Nejde o žádnou humornou fotku z vězení, ale o pohled na pokladnu při vstupu  
na házenkářské hřiště.
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Díky za krásný vánoční zážitek
Na sokolnické návsi na zlatou neděli 18. prosince 2022 mohli návštěvníci 

zhlédnout dva betlémy. Po dvou letech se opět vrátila krásná místní tradice 
Živý betlém, a to „v plné sestavě“. Paní Hana Šebečková již po sedmnácté 
nacvičila s ostatními toto krásné divadelní představení. Malým Ježíškem byla 
dvouměsíční Amálie Kratochvílová. 

Současně s Živým betlémem byla v kapličce sv. Václava zahájena výstava 
Perníkového betlému. Dále pokračovala od 26. 12. 2022 do 1. 1. 2023. 
Tento unikátní betlém, který se skládal z 236 kusů perníčků, vyrobila paní 
Tereza Koláčná a zhlédlo ho přibližně 750 návštěvníků. Svěřila se, že pečení 
a zdobení perníčků je její velkou vášní, a tak se jí mohl splnit malý sen, navíc 
všechny obohatila o jeden krásný vánoční zážitek. Kromě desítek postaviček 
na motivy obrázků Josefa Lady si návštěvníci prohlédli do detailů propraco-
vaná zvířátka, jesličky, domky, chaloupky či rybníček. 

Snad každého prý zajímalo, jak dlouho se betlém pekl a co s ním bude pak. 
Betlém autorka pekla a zdobila od poloviny září do konce listopadu. Kvůli 
velké vlhkosti v kapličce byl perník po výstavě velmi měkký a mokrý. Autorce 
se podařilo zachránit naštěstí více jak polovinu. Perník se usušil a paní Te-
reza doufá, že ho uchová do příštího roku, aby se z této první výstavy stala 
nová sokolnická tradice. 

E-maily od návštěvníků: 
* Dobrý den, chtěla bych vyjádřit obdiv paní, co vytvořila perníkový betlém 
v kapli na návsi v Sokolnicích. Byla jsem jím hrozně moc nadšená. Je to 
krásné, vkusné, moc hezky namalované, milé a sympatické. Ještě jednou 
velice děkuji za krásný vánoční zážitek. Klašková, Kobylnice

* Já jsem se na betlém byla podívat několikrát, ale všechny detaily jsem si 
stejně nezapamatovala, nebo je přehlédla. Ale byl úžasný. Přijela se podívat 
i rodina z Tišnova a Železného. Též děkuji za komentovanou prohlídku panu 
starostovi, který na betlém dva dny dohlížel. Jeho autorka si tam totiž „od-
stála“ nachlazení.  Jitka, Sokolnice

* To bylo tak hřejivé u srdce! Opravdu výjimečná práce! Ale za ty rozzá-
řené oči dětí a spokojenost dospělých návštěvníků to určitě stojí. Paní má 
zlaté ručičky. Vesnička jako z pohádky, nemohla jsem se vynadívat. To by se 
mělo přihlásit do soutěže nebo na výstavu perníků, jaké se konají třeba ve  
skanzenech. Pokorná, Šlapanice

A myslím, že jsou s životem zde spokojeny i mé děti, protože tady také bydlí 
a stejně tak zde bydlí polovina vnoučat.

Kolik vlastně máte vnoučat a pravnoučat?
Mám čtyři vlastní vnoučata, Mirka, Pepu, Kamilu a Petru a 5 pravnoučat. Syn 
Marek mé mladší sestry Evy se ke mně chová také jako k babičce, a i já ho 
vlastně beru jako dalšího vnuka.

Měla byste pár slov na závěr?
Vloni mi zemřel manžel Mirek a musím upřímně říct, že mi chybí, i když to 
s ním nebylo vždy lehké. Nedávno na něj pěkně vzpomínal pravnuk On-
dra. Nechci ale končit negativně, protože jsem ráda za své děti, vnou-
čata i pravnoučata. Jsem ráda, že si děti vybraly dobré životní partnery  
a že i vnoučatům se v osobních životech daří. Děti, vnoučata i pravnoučata, 
všichni mi dělají radost a chovají se ke mně pěkně, a pomáhají mi, když  
potřebuji. 

Děkuji za rozhovor. -Autor/tazatel Jan Parma-
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* … děkuji za tip, betlém jsme viděly. 
Já, švagrová a maminka. Je krásný. 
Vím, jak je náročné péct a zdobit per-
níky, zvlášť ve větším množství a do 
určitého termínu (spousta jiných věcí 
musí jít stranou), a přesto to člověk 
dělá s potěšením. Před paní „sme-
kám klobouk“. Nádherně voněl a já 
určitě při mém perníkovém tvoření 
některé nápady použiji u chaloupek 
a jiných výtvorů: nádherně nazdo-
bená koza, udělaný rybník, sekerka 
zatnutá ve dřevě, vykukující koně  
z konírny. Prostě krása.  

Jitka z Rajhradu
-Jarmila Šustrová-
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Adventní akce
Advent na vsi – Exkurze do Paláce šlechtičen
První prosincovou sobotu jsme strávili krásné odpoledne 
v Paláci šlechtičen na výstavě Advent na vsi a ve skvěle 

připravené adventní dílně. Dozvěděli jsme se spoustu za-
jímavostí – o historii vánočních tradic, o prvním stromu 
republiky, o stolovníku a mnoho jiného. Věštili jsme  
z hrnků a pohráli jsme si.
Užili jsme si to.

Truhlík a Truhlička: Vánoční hvězdička
Druhou adventní neděli jsme se s dětmi mohli nechat 
vánočně naladit a představení Divadla z Truhlice: Truhlík 
a Truhlička Vánoční hvězdička.
Truhlík a Truhlička jsou skřítci z čarovné truhlice, která 
dlouhou dobu ležela zapomenuta na půdě ve starém 
domě na venkově. Truhlici jednou našly děti, které přišly 
na návštěvu k prarodičům, a vypustily skřítky do našeho 
světa, jejž skřítci objevují. Díky čarovné truhlici, která do-
káže plnit přání, skřítci poznávají, jak běží život ve světě, 
sami se ve světě učí žít, a děti jim u toho pomáhají. Sem 
tam skřítky něco naučí, a samy se něčemu také přiučí.
Dvojice skřítků z čarovné truhlice chce společně osla-
vit Vánoce. Ale jak vlastně vše připravit tak, aby to bylo 
správně a o čem ty Vánoce vlastně jsou? O dárcích? 
O dobrotách? O vánočním úklidu? Nebo o sněhové na-
dílce? Vánoční pohádka, ve které se na Vánoce nachys-
táme, a připomeneme si klasické zvyky a obyčeje nej-
krásnějších svátků v roce.
Naši nejmenší se smáli, tancovali a vrtěli do rytmu a ně-
kteří si popěvky zpívali i doma před usnutím.

-Irena Zigmanová, Alena Haluzová-

Senioři onlajn aneb Bezpečně na internetu
Jednou z ohrožených skupin v zákoutí jedniček a nul jsou senioři. Na ně cílí 
podvodníci a zneužívají jejich v některých případech slabší technologické gra-
motnosti. Do LÍPY jsme pozvali preventistku Policie ČR por. Bc. Alenu Peter-
kovou, která se po dvě hodiny věnovala známým a často užívaným způsobům 
podvodů nejen v online prostředí. S jejím svolením jsme řečené přetransfor-
movali pro tento článek, aby se k těmto důležitým informacím dostalo co nej-
více lidí.
Ve virtuálním světě je snadné napsat sebevětší hloupost nebo lež, nebuďte 
proto důvěřiví – ne všechno, co se na internetu píše, je pravda.

Nákupy online, e-shopy
Porovnávejte ceny obchodů, ne-
nechte se zlákat podezřele nízkou 
cenou. E-shopy si ověřujte (např. 
recenze). Objednávejte raději na do-
bírku, ale pokud jste si nic neobjed-
nali, nepřebírejte, a hlavně neplaťte 
žádný balíček.

Inzeráty
V pozici nakupujícího – i prodejci 
na bazarech se dají ověřit. Neplaťte 
předem.
V pozici prodávajícího – nikdy nevy-
plňujte žádné platební údaje, formu-
láře o účtu nebo formuláře údajné 
přepravní nebo kurýrní společnosti.

Soutěže, případně žádosti 
o půjčku přes sociální sítě
I když Vás osloví přes sociální sítě 
někdo, koho znáte, nikdy neposílejte 
peníze. Účty na sociálních sítích se 
dají nabourat někým cizím, případně 
také vytvořit totožnou kopii. Pokud 
Vás osloví někdo z Vašich známých 
s takovouto prosbou, ověřte si její 
pravost prostým zatelefonováním. 
Vaši přátelé Vás také přes sociální 
sítě mohou oslovit s prosbou o po-
moc v jisté soutěži. Stačí, když jim 
zašlete kód, který Vám přijde přes 
SMS – tyto kódy nezasílejte, i jejich 
prostřednictvím můžete přijít o ne-
málo peněz.

E-maily, zprávy
Nepřeposílejte hromadné (řetě-
zové) zprávy, i když jsou to rozto-
milá koťátka. Vaše adresa se jejich 
prostřednictvím šíří k neznámým li-
dem a také si jejich prostřednictvím 
mohou podvodníci ověřovat aktivní  
e-mailové adresy. Neotevírejte pří-
lohy, které Vám sice přišly od někoho 
blízkého, ale v historii zprávy vidíte, 
že se šíří z pro Vás neznámého 
zdroje. A samozřejmě neotevírejte 
přílohy od cizích subjektů.
Buďte skoupí, co se týče udávání 
Vaší e-mailové adresy.
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Komunikujte pouze s těmi, které 
znáte. Ale pozor, i oni mohou v nevě-
domosti přeposílat škodlivé e-maily 
s přílohou obsahující vir (vizte níže) 
nebo nepravdivé informace (vizte ná-
sledující odstavec).
Dalším způsobem podvodu jsou vy-
děračské zprávy – bylo-li Vám ozná-
meno, že dotyčná osoba má k dispo-
zici video z Vaší webkamery a pokud 
nezaplatíte, tak ho zveřejní… Ne, 
opravdu Vaše video nemají.

Fake news [čtěte fejk ňůs] 
a hoax [čtěte houks]
Fake news jsou nepravdivé infor-
mace, které se v hlubinách internetu 
hojně objevují. Některé se s použitím 
selského rozumu dají snadno rozpo-
znat, ale narazíte také na některé, 
které se na první pohled mohou zdát 
pravdivé. Informace proto čerpejte 
z ověřených zdrojů a ověřujte si je 
(lépe z více zdrojů).
Hoax je lživá poplašná zpráva, ob-
vykle zneužívající aktuální situace, 
která v lidech vyvolává obavy. Tato 
zpráva je obvykle koncipována tak, 
aby způsobila emoční pohnutí, bez-
myšlenkovité přijetí a následné ro-
zesílání dál. Často obsahuje prosbu 
o pomoc, prosbu o rozšíření atd. Jak 
může také takový hoax vypadat?
„Oficiálně z banky: Jakmile se ocit-
nete v kritické situaci a musíte pod 
nátlakem vybrat peníze z bankovního 
automatu na požádání/přinucení ná-
silníkem, zadejte svůj PIN opačně: to 

je od konce – např. máte-li 1234, tak 
zadáte 4321, automat vám peníze 
přesto vydá, ale též současně přivolá 
policií, která vám přijde na pomoc. 
Tato zpráva byla před nedávnem vy-
sílaná v TV, protože málo lidí využí-
valo tuto skutečnost, protože o tom 
nevěděli. Přepošlete toto co nejvíce 
lidem.“
Velice důvěryhodné, že? Přesto se 
jedná o nepravdivou poplašnou 
zprávu. Zprávy si můžete ověřit v da-
tabázi hoaxů např. na stránkách 
hoax.cz.

Tzv. Nigerijské dopisy
Takto hromadně se označují zprávy, 
které Vám mohou přijít od někoho 
nesmírně sympatického s dojemným 
příběhem a prosbou o pomoc. Tyto 
zprávy mají dost podobný příběh – 
kontaktuje Vás někdo, komu jste 
velmi sympatičtí a zapřede s Vámi ho-
vor. Komunikace může trvat i několik 
dní, týdnů, vyvolá ve Vás sympatie, 
lásku. Pak obvykle přijde dojímavý 
příběh – je lékař, voják, pilot, astro-
naut, dáma v nesnázích a dostal/a 
se do nepříjemností (chce přijet za 
Vámi, chce odejít, předčasně ukončit 
misi, chce se dostat domů, potřebuje 
dostat dítě do péče, atd.) a nemá 
peníze. Následuje prosba o pomoc, 
téměř vždy ve formě zaslání určitého 
finančního obnosu.
Nikomu neposílejte peníze. S nikým 
cizím ani nezačínejte komunikovat – 
tito lidé jsou mistři manipulace.

Hesla, osobní údaje
Nikam neuvádějte své osobní údaje, 
adresu, rodné číslo, číslo karty ani 
své heslo. Hesla do jednotlivých pro-
filů služeb mějte různá, v případě 
potřeby je vyměňte. Heslo by mělo 
být minimálně tak komplikované, 
aby se nedalo snadno uhodnout. 
„heslo“, „1234“, „Tereza“ opravdu 
nejsou silná hesla. Heslo si můžete 
složit například z několika slov své 
oblíbené písničky („SkákalPesPře-
sOves“), střídáním malých a velkých 
písmen, případně výměny několika 
písmen za číslo („ZnAmKr1sTal0vOu-
5tUd4nKu“) – tak si je snadno zapa-
matujete a zároveň budou fakticky 
neprolomitelná. 

Stahování z internetu
Stahujte pouze z důvěryhodných 
zdrojů. Vyhněte se stahování z příloh 
e-mailů především od pro Vás cizích 
osob. Pozor také na nelegální staho-
vání. Vybavte svůj počítač kvalitním 
antivirovým programem.

Doporučení na závěr
Nikdy nepište ve virtuální komuni-
kaci, kde budete trávit dovolenou, 
kdy budete mimo domov atd.

Uvědomte si, že internet je veřejný 
prostor a jakmile jednou něco zve-
řejníte, zůstane to tam napořád 
a zároveň se k tomu může dostat 
kdokoli. 

-Tereza Šteflová-

Na co se můžete v LÍPĚ těšit?
● V sobotu 4. února od 15 hodin se bude konat 
workshop Peče celá LÍPA: Makronky. Na workshop je 
třeba se registrovat. 

● Dne 7. února proběhne pravidelná Počítačová po-
radna (nejen) pro seniory. V roce 2023 funguje již v no-
vém čase 8.00–9.30 a nově je zdarma.

● Ve dnech od 15. do 21. února bude v ulicích Sokol-
nic připravená Masopustní stezka pro děti. Na stezku je 
třeba se registrovat.

● Na pátek 17. února v 16 hodin pro Vás máme při-
pravenou Pravidelnou výtvarnou dílnu s podtématem 
Výroba ručního papíru. Na dílnu je třeba se přihlásit.

● Dne 9. března proběhne v čase 17.30–19.30 se-
minář Jak úspěšně komunikovat o přijímání dětských 
emocí a vyjadřování emocí vlastních. Na seminář je 
nutná registrace.

● O jarních prázdninách, 13.–17. března, se bude ko-
nat jarní příměstský tábor Vikingové. Přihlašování uzaví-
ráme 12. února!

● Dne 17. března v 16 hodin proběhne Pravidelná  
výtvarná dílna – Grafika ▪ tisk z hloubky ▪ suchá jehla.  
Na dílnu je nutná registrace.

● Ve dnech 21. a 28. března od 8 do 10 hodin se usku-
teční kurz Excelentně v Excelu – workshop práce s Ex-
celem a jinými s tabulkovými procesory. Na workshop je 
nutné se registrovat přes formulář na našich webových 
stránkách nebo přes e-mailovou adresu info@lipa-kc.cz 
nebo na telefonu 735 263 325.

● V sobotu 25. března od 15 hodin proběhne Šicí 
workshop (bude nutná registrace).

● V pátek 31. března večer se bude konat tradiční Noc 
s Andersenem (s registrací). -Tereza Šteflová-
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Potřebujete poradit?
Nemusíme všechno vědět a všechno zvládnout sami. My 
to víme, a proto jsou Vám i v novém roce k dispozici naše 
poradny. Neváhejte je využít, jsme tu pro Vás.

Rodinná poradna
Dostali jste se do situace, kdy si nevíte rady? Nebo po-
třebujete probrat pár otázek týkajících se Vás, Vašich 
dětí či blízkých? Zastavte se na chvíli a přijďte k nám. 
U nás najdete podporu a porozumění na cestě rodi-
čovstvím a výchovou, osobním růstem i partnerstvím. 
Naše poradna nabízí psychologické poradenství v ob-
lasti výchovy dětí, partnerského a rodinného života. Je 
otevřená pro všechny občany v lokalitě. Nabízí jedno-
rázové či krátkodobé poradenství, které je pro občany 
zdarma.
Díky poradně můžete zmapovat svůj problém, nalézt pro 
sebe vhodné řešení či získat kontakt na vhodnou odbor-
nou službu, jež se specializuje na problematiku, kterou 
řešíte (domácí násilí, školní neúspěšnost aj.)
Poradce: poradnu vede zkušená psycholožka Mgr. Irena 
Zigmanová
Kontakt: je nutné si domluvit termín na poradna@lipa-kc.
cz nebo 735 207 303
Hlídání dětí: pokud potřebujete hlídání, napište si o něj
Setkání: může proběhnout v prostorách LÍPY nebo online
Poradna je hrazena z dotace NDT Rodina MPSV.

Právní poradna
Dostali jste se do situace, kdy si nevíte rady?  Potřebu-
jete právní radu týkající se Vás, Vašich dětí či blízkých? 
Zastavte se na chvíli a přijďte k nám. U nás najdete pod-
poru, porozumění i právní pomoc z nejrůznějších oblastí 
práva. Naše poradna nabízí právní poradenství v různých 
oblastech. Je otevřená pro všechny občany v lokalitě. Na-
bízí jednorázové či krátkodobé poradenství, které je pro 
občany zdarma.
Díky poradně můžete zmapovat svůj problém, nalézt pro 
sebe vhodné řešení či získat kontakt na vhodnou odbor-
nou osobu.
Poradce: poradnu vede zkušený advokát Mgr. et Mgr. Jan 
Parma
Kontakt: je nutné si domluvit termín na parma@akpar-
ma.cz
Hlídání dětí: pokud potřebujete hlídání, napište si o něj 
na tereza@lipa-kc.cz
Setkání: může proběhnout v prostorách LÍPY nebo online
Poradna je hrazena z dotace NDT Rodina MPSV.

Laktační a poporodní poradna
Narození dítěte má být nejkrásnějším okamžikem Va-
šeho života, ale něco není, jak má být? Necítíte se tak, 
jak si myslíte, že byste se cítit měla? Nebo miminko ne-
přibývá na váze, jak by mělo? U nás najdete podporu, 
porozumění a radu, jak si s nesnázemi poradit. Lak-
tační a poporodní poradna je k dispozici všem rodičům 
(nejen maminkám, ale i tatínkům), i nastávajícím rodi-
čům. V přátelském prostředí poradny pomůžeme ma-
minkám sladit se s potřebami miminka, v případě ne-
snází Vás ujistíme či podpoříme. Najdete zde otevřené 
dveře, i když potřebujete jen uklidnit, že je všechno 
v pořádku, či si jen o kojení popovídat a odpočinout 
si. V případě potřeby seznámíme rodiče s laktačními 
pomůckami.
Období po porodu je mnohdy velmi náročné, obzvláště 
pro prvorodiče. Jejich dosavadní představy o tom, jaké 
mateřství a otcovství bude, v častých případech naráží 
na jinou realitu a může se dostavit nejistota, nízká rodi-
čovská sebedůvěra, únava, obavy nebo jiné nepříjemné 
pocity. Rádi bychom nabídli rodičům také možnost se 

FOTOVOLTAIKA
NA VÁŠ DŮM

SPOLEČNOST EZAMONT SERVICE A.S.

ZAJISTÍME
NÁVRH REALIZACE VYŘÍZENÍ DOTACE1 2 3

JAKÁ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
SE PRO VÁS HODÍ?

KONTAKTUJETE NÁS NA
tel: 724 050 999

NEBO
email: FVE@EZAMONT.CZ

PRO NEZÁVISLOU KONZULTACI.

inzerce

inzerce
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PRODEJNA KRMIV A CHOVATELSKÝCH POTŘEB

Číslo poukazu:  JUKO734
Platí do 31. 3. 2023 
po předložení tohoto kupónu.

SLEVA
20 %
NA NÁKUP 
V KAMENNÉ 
PRODEJNĚ

U Cihelny 768
Sokolnice 

Po-Pá 8.00–16.00

www.juko-krmiva.cz

inzerce

přijít poradit ve všech oblastech péče o miminko, sžívání 
se s malým tvorečkem, ujistit se, že je všechno v po-
řádku. Můžete si přijít jen na chvíli odpočinout a změnit 
prostředí.
Rádi poradíme zájemcům o nošení dětí v šátku nebo  
v nosítku. Nabízíme možnost vyzkoušení šátků a k dis-
pozici je také půjčovna šátků a několika kousků nosícího 
oblečení. 
Poradce: poradnu vede zdravotní sestra a zkušená lak-
tační poradkyně Alena Haluzová, DiS.
Kontakt: je nutné si domluvit termín na telefonním čísle 
704 212 579 nebo na e-mailu alena@lipa-kc.cz
Hlídání dětí: nabízíme zázemí dětské herny, takže s se-
bou můžete vzít i starší dítko.

Setkání: může proběhnout v prostorách LÍPY nebo on-
line, po telefonu či emailu.
Cena: nově zdarma
Poradna je hrazena z dotace NDT Rodina MPSV.

Počítačová poradna
Dostali jste se do situace, kdy si nevíte rady se svým po-
čítačem nebo telefonem? Zastavte se na chvíli a přijďte 
k nám. U nás najdete pomoc. Poradna je otevřena každé 
první úterý v měsíci od 8.00 do 9.30.
Poradce: doc. Ing. Pavel Šteffan PhD.
Cena: nově zdarma. Poradna je hrazena z dotace Pod-
pora služeb pro rodiny poskytovaných NNO pro rok 2023 
od JmK.                 -Tereza Šteflová-

Sokolnický Vánoční kapřík Ve čtvrtek 22. 12. 2022 proběhl pod 
taktovkou členů SRS tradiční Vánoční 
kapřík. Servis této naší předvánoční 
akce zajistilo 15 členů Spolku rybářů 
Sokolnice. 
V nabídce byly celkem 4 q kapra – což 
činilo 104 kusů parádní ryby z Náměště 
nad Oslavou. Největší kapr vážil 9,7 kg. 
Jako občerstvení připravovali naši čle-
nové prochladlým mlsounům přímo 
na místě oblíbené bramborové placky. 
Věříme, že naši spoluobčané byli s Vá-
nočním kapříkem spokojeni – v kádích 
nezbyla po akci ani jedna ryba! ■
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Házená Sokol Sokolnice – ukončení podzimní části roku 2022
Děkujeme všem našim malým i velkým házenkářům 

za skvělý rok 2022 – za vítězství, prohry, nové soupeře, 
poznatky, přátele, zážitky a za čas věnovaný házené pod 
TJ Sokol Sokolnice!

Děkujeme trenérům za odhodlání, trpělivost, nadšení 
pro hru a starost o děti a držíme pěsti i v dalších letech. 

Děkujeme samozřejmě i všem rodičům, fanouškům 
a sponzorům!

MUŽI po podzimu na krásném 3. místě s 10 body v ta-
bulce JM ligy. Střelci nejvíce branek Michal Sekanina 
a Filip Hanuš. TRENÉR: Bronislav Hanuš, Marek Kučera.

MLADŠÍ DOROST ukončil podzimní část na 4. místě 
s 11 body. Je to skvělé umístění v této kategorii. Nejlep-
šími střelci Denis Přerovský a Dalibor Absolon. Držíme 
vám pěsti a nevzdávejte to, jste nadějí pro muže a vizí 
pro nižší kategorie. TRENÉR: Pavel Zezula, Stanislav  
Mrkvica.

STARŠÍ ŽÁCI uzavřeli podzim na 6. místě tabulky 
s 8 body. Nejlepšími střelci Lukáš Mrkvica a David Ze-
zula. Pěkné umístění, kluci! TRENÉR: Stanislav Mrkvica.

MLADŠÍ ŽÁCI uzavřeli podzimní část jak nejlépe mohli, 
a to na 1. místě v tabulce s 20 body. Jaro odehrají zápasy 
s první šestkou. Krásná práce! Nejlepšími střelci kluci 
Lukáš a Adam Mrkvicovi. TRENÉR: Zdeněk Mrkvica, Petr 
Kotolan.

MINI HÁZENÁ rozdělena na mladší a starší odehrála 
několik turnajů JM ligy a současně přivezla poháry z tur-
najů. Někteří již od jara nastoupí ve vyšší kategorii. TRE-
NÉŘI: mladší – Jiří Mrkvica, starší – Jakub Kratochvíl. 

Do MINI jsou dveře otevřené, a od jara nabíráme nové 
posily ročníky 2015, 2016 a 2017.

Děkujeme všem za naši společnou házenkářskou ro-
dinu a těšíme se na nové úspěchy, zážitky a společný čas 
v roce 2023!         -Za TJ Sokol Sokolnice Jana Mrkvicová- 

PředVÁNOČNÍ turnaj házené mladších žáků, 17. 12. 2022, hala Měnín
Poslední sobotu před Vánocemi jsme pozvali nejlepší 
týmy z ligy a odehráli poslední turnaj sezóny v kategorii 
mladších žáků. Z JM ligy přijaly pozvání týmy z Ivančic a 
Újezdu u Brna, z kraje Vysočina výběr z týmu Velkého Me-
ziříčí a z Olomouckého kraje vítěz podzimní části soutěže 
žactva Žeravice. 

Domácí odvedli krásnou práci a bez ztráty bodu vyhráli  
1. místo se skóre: 
Sokolnice–Újezd u Brna 11:5
Sokolnice–Žeravice 12:9
Sokolnice–Velké Meziříčí 17:14
Sokolnice–Ivančice 12:11
Druhé místo si odvezl tým Žeravice a bronz tentokrát 
jede do Ivančic.
Blahopřejeme našim hráčům i jejich trenérům ke skvě-
lému výkonu! 

Sestava:
#3 Matěj Sedlák (10 branek)
#5 Eda Mikyska (8 branek)
#6 Vojta Černý
#7 David Kučera
#8 Emmi Mrkvicová
#9 Adam Mrkvica (11 branek)
#11 Matěj Michalík (3 branky)
#12 Ondra Michalík (1 branka)
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#13 Petr Váňa (15 branek)
#15 Matěj Táborský (6 branek)
#16 Martin Macenauer (brankář) 

V letošním roce dokázal tento tým, že 
i malá obec může být velmi úspěšná, 
výsledky jsou zřejmé a snaha trenéra 
nedocenitelná! 
Vyhlášen byl TALENT turnaje, a to 
#8 David Stoklasa z Velkého Meziříčí 
a NEJLEPŠÍm hráčem byl vyhlášen 
#12 Adam Novoměstský, brankář 
z Újezdu u Brna. 
Celý turnaj se nesl ve velmi přátel-
ském duchu, oceněny byly všechny 
děti a děkujeme za jejich účast i v ne-
příznivých sněhových podmínkách. 
Poděkování patří všem trenérům za 
jejich odhodlání a nadšení pro háze-
nou, dále všem rodičům za podporu  
i fandění přímo v hale, zapisovate-
lům Evě Michalíkové a Jirkovi Mace-
nauerovi a také všem, kteří se podílí 
na organizaci turnaje. 
Sponzorem tohoto turnaje byli 
manželé Váňovi, kterým tímto moc 
děkujeme!  

Přejeme všem mnoho úspěchů i v tomto roce 2023 a tě-
šíme se na další nejen ligová utkání, ale i na turnaje, 
které nás v tomto rocečekají. ■

Děti z házené finalisty soutěže ZLATÝ OŘÍŠEK 2022
Děti ze starší MINI házené byly v loňském roce nomino-

vány mezi prvních 21 aktivních, nadaných a úspěšných 
dětí v ČR v soutěži Zlatý oříšek, která má tradici již více 
než 20 let.

Jejich úspěch jsme nečekali v tak obrovské konkurenci 
mistrů ČR v tanci, baletu, karate, konkurovali rovněž mla-
dým spisovatelům, básníkům, hudebníkům aj.

Video příspěvek, který s dětmi natočili, můžete zhléd-
nout na stránkách www.zlatyorisek.cz, a jejich živé vy-

stoupení ve vysílání na ČT2 z 1. 1. 2023 
najdete na našem facebooku (házená 
Sokolnice).

Ačkoliv se nedostali do úplného finále, pro nás jsou  
i tak vítězi, neboť v loňském roce vybojovali neskutečné 
množství pohárů, které plní naši výstavu v sokolovně:
1. místo Just It Cup, Velké Meziříčí – kategorie starší mi-
nižactvo (leden 2022)

2. místo mezinárodní turnaj Prague 
Handball Cup, Praha – kategorie 
chlapci 2011 (duben 2022)
1. místo mezinárodní turnaj Playmi-
nihandball, Stupava (Slovensko) – 
kategorie starší minižactvo (květen 
2022)
1. místo turnaj Minicup, Litovel – 
kategorie starší minižactvo (červen 
2022)
1. místo mezinárodní turnaj Euro-
fest, Koper (Slovinsko) – kategorie 
chlapci 2011 (červenec 2022)
1. místo Partners Cities Cup, Ku-
řim – kategorie mladší žáci (srpen 
2022)
Děkujeme dětem i trenérům za skvě-
lou reprezentaci.

-Za TJ Sokol Sokolnice  
Jana Mrkvicová-



1/2023     Sokolnický zpravodaj 28

Dva hráči házené na největším mezinárodním turnaji Lundaspellen ve Švédsku 
Vánoční prázdniny s házenou ve Švédsku strávili díky TJ Tatran Bohunice naši dva házenkáři z týmu mladších žáků. 
Byli vybráni do týmu kategorie B12 (12 let a níže) na největší mezinárodní turnaj Lundaspellen ve švédském městě 
Lund a přilehlém okolí.

Kluci Adam Mrkvica (11) a Petr Váňa (11) vyrazili au-
tobusem v neděli 25. 12. 2022 v noci směr Německo, 
trajektem do Dánska a na závěr tunelem přes moře do 
švédského města Lund. Ubytovali se ve škole a druhý 
den odehráli dvě utkání v hale Bäckagärds v Malmö. 
Herní čas 2× 15 minut.

S týmem Ystads IF (Švédsko) odehráli utkání ví-
tězně 16:15 (AM 2 góly, PV 1 gól), druhý zápas s favo-
ritem SG Firndorf (Německo) prohráli 11:21 (AM 2 góly, 
PV 2 góly).

Další den se přesunuli do haly Söderkulla v Malmö. 
První utkání s týmem LUGI3 (Švédsko) vyhráli 20:9 
(AM  7 branek, PV 3 branky), druhý zápas s neuvěřitelně 
rychlým týmem Øresund 1 (Dánsko) prohráli 24:8 a po-
slední utkání dne  s týmem Ankaret 2 (Švédsko), i přes 
pomoc rozhodčích, prohráli o branku 
12:13, kdy se Petru Váňovi nepoda-
řilo proměnit závěrečný sedmimet-
rový hod (AM 3 branky, PV 2 branky).

Třetí den se hrálo v hale Kävlinge 
s týmem Ljunghusen 2 (Švédko), 
z počátku velmi dobře rozehraný 
zápas soupeř otočil ve druhé půlce, 
a ukončil tak působení našeho vý-
běru v soutěži, 13:19 (AM 5 branek).

Pro naše kluky obrovská zkušenost 
s jiným týmem i trenérem, v jiném 
dresu a v kategorii se staršími hráči. 
Přesto s velkou motivací, vděčností 
a skvělým zážitkem z takto velkého 
turnaje ve vzdálené zemi.

Fotky a videa ze Švédska na webu 
www.HazenaSokolnice.zonerama.
com ■

inzerce


