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Okénko do Mateřské školy ●  V měsíci květnu i červnu míváme 
s dětmi maximálně nabitý program  
a letos tomu bylo nejinak. Kromě 
každodenních vzdělávacích aktivit 
jsme zvládli či zvládneme spoustu 
dalších akcí jak společně s dětmi, 
tak s rodiči.
●  Poněvadž je měsíc květen ve 
znamení Svátku matek, kdy jsme  
s dětmi pro maminky vyráběli drobné 
dárečky a probíhaly tematické vzdě-
lávací aktivity, připravily paní učitelky 
společné „Odpoledne s maminkami“ 
a jejich dětmi, které se vybavily kolo-
běžkami. V prostoru bývalých vojen-
ských kasáren nad ulicí Nová jsme 
pro děti i maminky připravily stano-
viště s úkoly z oblasti bezpečnosti, 

(Pokračování na straně 9)
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Devátá třída – školní výlet do Dukovan, Dalešic a na Mohelno, okres Třebíč
Dne 26. dubna 2019 jsme se zúčast-
nili exkurze na Mohelenskou hadco-
vou step, do Dukovan a Dalešic. Celý 
výlet započal na Mohelenské stepi, 
která je národní přírodní rezervací 
ležící nad meandrem řeky Jihlavy, je-
muž se přezdívá „Čertův ocas”. Pro-
šli jsme se po naučné stezce a tam 
si prohlédli spoustu druhů rostlin, 
jako třeba trávničku obecnou nebo 
ovsíř luční. Ani zvířata se před námi 
neschovávala, viděli jsme slepýše 
křehkého a poměrně neobvyklou 
kudlanku nábožnou. 
Poté jsme se vydali podívat na Pře-
čerpávací vodní elektrárnu Dalešice, 
kde nás provedly velmi milé paní prů-
vodkyně. Vysvětlily, jak funguje přečerpávací elektrárna, 
která je opravdu působivým vodním dílem již více než 
čtyřicet let. Tvoří ji dvě nádrže se sypanou hrází, mezi ni-
miž je přečerpávána voda, ta roztáčí čtyři několikatunové 
Francisovy turbíny. Celá elektrárna může být uvedena  
z klidu do plného provozu za necelou minutu, vyrovnává 
tak okamžitou energetickou bilanci. 
Když prohlídka skončila, pokračovali jsme do Jaderné 
elektrárny Dukovany, ve které na úvod pustili dokumen-
tární film o blackoutu, výpadku proudu na rozsáhlém 

území na neurčitou dobu. Také nám ukázali chod jaderné 
elektrárny a vysvětlili, jak šetrným způsobem je získávání 
energie pomocí štěpení jader uranu. Odpadního materi-
álu je totiž minimum a z těch velkých, hrozivě vyhlížejících 
chladicích věží neuniká do ovzduší nic jiného než vodní 
pára. 
Počasí ten den ani nemohlo být lepší. Žáci se do Sokolnic 
vrátili se spoustou nových poznatků a s úsměvy na rtech. 
 -Za 9. třídu žákyně: Marta Gavendová, 

Eliška Šlancarová a Karolína Šteffanová-
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Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic, nebo také Filipojakubská noc, je po-
slední noc z 30. dubna na 1. května. Filipojakubská se jí 
říká proto, že v minulosti slavil 1. května svátek sv. Filip 
a Jakub. 
Od středověku lidé věřili, že existují dny, kdy mají zlé síly 
větší moc než jindy. Báli se ďábelského zla sesílaného na 
zem v podobě čarodějnic.
Družina již po několikáté v tento den pořádá ČARODĚJÁ-
LES. Děti v kostýmech čarodějů, čarodějnic, kostlivců  
i jiných nadpřirozených bytostí musí nejprve získat le-
tecký průkaz na svůj dopravní prostředek, a to průletem 
kolem zeměkoule. Platnost a převzetí stvrdí otiskem 
svého palce. V tento den je možné plnit úkoly jako je 
hod netopýrem na cíl, či měřit rychlost při namotávání 
čarodějnického zvířátka se svým kamarádem. K tomu 
všemu si je možné vyrobit nějakou tu čarodějnici, vy-
malovat omalovánku nebo plnit čarodějnické pracovní 
listy. Vše doprovází hudba, jak jinak než čarodějnická 

s bláznivým rejem zúčastněných. Nejvíce očekávané 
je ČARODĚJNICKÉ MENU. Je libo dát si useknutý prst, 
larvu, krysí mozečky a spláchnout to zaručeně pravou 
žlučí? Toto vše, včetně vyhodnocení NEJ čarodějnice 
a čaroděje, je možné jen v tento den na DRUŽINOVÉM  
ČARODĚJÁLESE. ■

Svátek matek
V úterý 14. května naplnilo školní aulu několik desítek 
maminek, babiček a sourozenců, kteří přišli svým potles-
kem podpořit a ocenit odvahu i šikovnost našich žáků.
Na oslavu SVÁTKU MATEK se zde totiž konala besídka 
družinových dětí z 1. až 3. tříd, jež si připravily pásmo slo-
žené z básniček, písniček, hry na klavír i flétnu, proložené 
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tanečním vystoupením. Necelá hodina vykouzlila úsměvy 
na tváři u všech přítomných a kytička od těch nejmilej-
ších byla dalším poděkováním za jejich lásku a trpělivost. 
Děkujeme všem za pomoc s přípravou, i za hojnou účast 
ze strany rodičů a těšíme se na další podobné akce.

-Vychovatelky ŠD-

Spaní ve škole
Škola v přírodě, ale i prázdniny se kvapem blíží a člověk 
se musí pořádně připravit, aby ho nezaskočily nepřipra-
veného. Přesně tímhle heslem se řídili žáci 3.A a 3.B, 
když se dohodli na dobrodružném přespání v sokolnické 
škole. Když se v podvečer 15.května sešli před budovou 
vybavení spacáky a karimatkami, škola už vypadala ma-
linko odlišně než obvykle přes den, zato uvnitř to bylo 
jiné úplně. Během večera stihli zahrát spoustu her, za-
tančili si v rytmu latinských tanců či rock and rollu a za 
úplné tmy a lehce strašidelného ticha se všichni pustili 
po ztemnělých chodbách na stezku odvahy. Ráno se spo-
lečně pustili do společné loupežnické snídaně a vrhli se 
do soutěží Dne pro zdraví. Všechno dopadlo dobře, takže 
prázdniny – těšte se. -Jakub Ilík-

Den pro zdraví
Naším cílem je vést děti ke zdravému životnímu stylu 
a lásce k pohybu. Právě proto se ve čtvrtek 16. května 
již podruhé konal na naší škole projektový den s ná-
zvem Den pro zdraví. Byl plný zajímavých přednášek  
a workshopů. Naši hosté si pro děti připravili pestré pro-
gramy z oblasti sebeobrany, juda, první pomoci, zdravé 
výživy, péči o pleť a vlasy, cestování, různého cvičení  
a pohybu či vztahu k přírodě. Moc si vážíme účasti všech 
lektorů, kteří s úsměvem na tváři strávili ve škole s dětmi 
čas, aby jim ukázali, že zdravý životní styl je IN.

-Zuzana Žilková-
Pár slov od žáků 9. třídy o projektovém dni
„Tento den byl zahájen v 8.00. Kluci a holky měli každý 
svůj program. My holky jsme začaly tancováním. Vůbec 
nám to nešlo, ale bavilo mě to. Další hodinu jsme měly 
péči o vlasy. Dozvěděly jsme se zajímavé věci, např.  
o správném barvení vlasů. Třetí hodinu jsme byli spojení 
s klukama a společně měli program o cestování. Čtvrtá 

hodina patřila judu. Bylo to zajímavé. Poslední hodinu 
nás čekal program zaměřený na péči o pleť. To mě bavilo 
a celkově zaujalo asi nejvíce. Celý den se mi moc líbil“.
„Dne 16. května jsme v naší základní škole měli Den pro 
zdraví. Nejdříve jsme měly tancování, které mě moc neza-
ujalo. Druhou hodinu jsme se dozvěděly spoustu nových 
informací o vlasech a jejich barvení. Následující hodinu 
jsme se přesunuly do sokolovny, kde nás čekala ukázka 
juda. Spousta žáku, i pan zástupce, si mohli některé cviky 
vyzkoušet. Na čtvrtou hodinu jsme se přesunuly zpět do 
školy, kde si pro nás paní učitelka Holubová připravila do-
kument o Srí Lance. Většina žákyň ale měla největší záži-
tek z poslední hodiny, kde jsme měly možnost si vyzkou-
šet spoustu přírodních olejů, masek na pleť, které jsme 
si samy namíchaly. Myslím si, že se den hezky vydařil a je 
škoda, že příští rok se již nezúčastníme“.

Deník druháka  
aneb má cesta na školu v přírodě
Vernířovice, Jeseníky
20. 5. Ahoj, jsme druháci a budeme vám vyprávět pří-
běhy o výletech se školou. V pondělí jsme jeli na školu  
v přírodě. Jeli jsme autobusem do Jeseníků. Nemohla 
jsem se dočkat. Ani snídani jsem kvůli tomu nesnědla. 
To já měla topinku. Jeli jsme 3 hodiny a v autobusu jsem 
usla. Jak jsme sem dojeli, tak jsme se rozdělili na pokoje. 
Pak jsme šli do jídelny. Na oběd byl řízek s bramborovou 
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kaší. Po odpoledním klidu jsme šli do klubovny a dělali 
jsme vlajky. Rozdělili jsme se do týmů podle světadílů. 
Odpoledne jsme byli venku na hřišti. Hráli jsme hry. Na 
večeři byly výýýborné špagety. Večer jsme se sešli a četli 
Rumcajse. Pak jsme venku zapálili olympijský oheň.
21. 5. Ráno jsme měli rozcvičku. 
Potom jsme byli v lese. Stavěli jsme 
olympijskou vesnici. Na oběd jsme 
měli polívku čočkovou a sladké kned-
líky. Pak jsme barvili trička. K večeři 
jsme měli rizoto a pak jsme šli na 
procházku. A ještě jsme psali pohled.  
A potom jsme se osprchovali a šli 
spát.
22. 5. Na snídani jsem měla chleba 
se šunkou. Potom jsme se dívali  
z okna, jak prší, protože nám tu skoro 
furt prší. A pak jsme šli ven a hráli 
hry. Na oběd jsme měli maso na pa-
price, pak jsme nacvičovali scénku.  
A potom jsme měli olympiádu. Na ve-
čeři byly brambory a maso.
23. 5. Dneska jsme měli rozcvičku, 
byla velmi krátká. Byli jsme na výš-

lapu a byl strašně dlouhý. A přitom jsme hráli stopovanou. 
Zpátky jsme dávaly úkoli my Káje a Máriovi. A teď jdeme 
opékat špekáčky. Potom jsme šli na stezku odvahy.
24. 5. Dnes už odjíždíme. Už se moc těším na rodiče. Ne-
měli jsme rozcvičku. Spala jsem asi celou cestu.

-Z deníků žáků 2.B vybrala a opravila Jana Hrdličková-

Čtvrtfinále „Čokoládové tretry“
Letos se žáci naší školy poprvé zúčastnili běžeckých zá-
vodů pod názvem „Čokoládová tretra“ a nevedli si vůbec 
špatně ani ve čtvrtfinálovém klání, které se uskutečnilo 
v Brně dne 21. května. Do závodů dali naši reprezentanti 
vše a odměnou jim byla velice pěkná umístění, nejlepší 
náš závodník doběhl na krásném 7. místě z více než sta 
startujících. Kromě samotných závodů si mohly děti za-
soutěžit a zasportovat i v jiných disciplínách a vyfotit se 
či si popovídat s našimi atletickými hvězdami minulosti  
a současnosti. Celou dobu byla na závodech přítomná 
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světová rekordmanka v běhu na 800 m paní Jarmila Kra-
tochvílová a naše současná vycházející hvězda, mimo 
jiné juniorská mistryně světa ve skoku vysokém, Míša 
Hrubá. -David Elicer-

Exkurze na Vysoké učení technické
Žáci 9. ročníku v pátek 24. května navštívili Vysoké učení 
technické v Brně, Fakultu elektrotechniky a komunikač-
ních technologií. Svou návštěvu začali v Elektrikáriu, kde 
se názornou formou na několika stanovištích seznámili  
s principy bezdrátového přenosu, měření síly nebo napří-
klad zahráli na elektronickou harfu, jejíž struny jsou tvo-
řeny laserovými paprsky. Jeden z nejtěžších úkolů bylo 
vytvořit dostatek elektrické energie na ohřátí varné kon-
vice, a to pomoci speciálně upraveného kola. 
Prohlídka následně pokračovala do laboratoří ústavu 
mikroelektroniky, kde se žáci seznámili s laboratoří elek-
tronických součástek a laboratoří pro výrobu senzorů. 
Zde mohli vidět využití nanočástic, které slouží například  
k detekci rakovinových buněk. Vše zakončili pozorováním 
na elektronovém mikroskopu. 
Za tuto krásnou a poučnou exkurzi děkujeme panu 
doc. Pavlu Šteffanovi, který nám ochotně celou akci 
zprostředkoval.

-Za 9. třídu Eliška Šlancarová a 
Karolína Šteffanová-

Den dětí
Svátek všech dětí jsme v předstihu 
oslavili s družinovými dětmi při pl-
nění olympijských disciplín na škol-
ním dvoře a hřišti už 30. května. 
Za pomoci kluků VII., VIII. a IX. třídy 
pod vedením pana učitele Mariánka 
všichni absolvovali 10 disciplín (např. 
přeskoky přes lano, překážková 
dráha, chytání rybiček, běh, skok do 
písku, vědomostní úkoly atd.) a zá-
pisem výsledků na kartičku bojovali 
o co nejlepší umístění. Mezi nejoblí-
benější stanoviště patřilo OBČERS-
TVENÍ, kde čekal vydatný, povolený 

doping v podobě domácích buchet a výtečné limonády.
Odpoledne s krásným počasím rychle uteklo, a tak se vy-
hodnocení přesunulo na další den. Nikdo ale tento den 
neodešel s prázdnou, sladkost s pitíčkem a upomínkový 
list čekal na každého.
Děkujeme za pomoc všem výše jmenovaným.

-Vychovatelky ŠD-

Práce s digitálními technologiemi  
ve výuce – s elektronickými čtečkami 
v hodinách ČTENÁŘSKÝCH  DÍLEN
… pracovalo se mi dobře, ale ocenil bych dotykovou …
… chvíli trvalo, než jsem zjistil, jak se ovládá …
… pracovalo se mi parádně, až jsem se dostal do 
ovládání …
… ocenila bych vlastní SD kartu, na kterou by si žáci sami 
nahrávali knihy, které je baví …
… uvítal bych lepší pestrost nabídky, na rozdíl od ostat-
ních, které jich měly mnohem více …
… dobře se mi z ní četlo …
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Cirkusácký piknik
Jako každý rok jsme v průběhu Týdne pro rodiny uspořá-
dali tradiční rodinný piknik, se kterým jsme se nově zapo-
jili do projektu Festival rodiny. Piknik bývá skvělou příle-
žitostí k setkání rodin v krásném prostředí sokolnického 
zámku. Celé odpoledne strávíme v příjemné atmosféře, 
můžeme si užít chvíle klidu a pohody na dekách s něčím 
dobrým k nakousnutí a povídáním s přáteli. Piknik vždy 
probíhá v areálu domova pro seniory, kteří se rádi přijdou 
podívat a pro které je přítomnost dětí vítaným zpestře-
ním života na zámku.
Každoročně připravujeme piknik na nějaké téma a tím 
letošním byl cirkus. Pozvali jsme zájezdní divadlo KUFR 
s představením Jůlie na výletě a žonglérskou dílnou. Pří-
běh slepice Jůlie děti velmi bavil, skvělá Aduš je vtáhla 
do děje. Půjčovala jim Jůlii, zapojovala je do představení, 
ukazovala jim všechny žonglérské triky. Na konci před-
stavení jsme všichni (ano, i my dospělí:) společně s Aduš 
a Jůlií zpívali a skákali v rytmu „Já pro tu Julču ve dne  
v noci skáču“. Hned po představení Aduš nechala dětem 
k dispozici všechny své žonglérské pomůcky a ty se na ně 
s nadšením hned vrhli. Všichni se pekelně snažili a moc 
jim to šlo :)
A protože cirkus musí být, tak jsme se doma pečlivě při-
pravovali i my z centra. Připravili jsme si masky a tak 
jsme na pikniku byli za klauny, krotitele tygrů, akrobatky 
a přišel taky vzpěrač. Falešná činka z tyčky a nafukova-
cích balonků praskla ještě před začátkem pikniku, ale 
vzpěrač nelenil a odskočil si domů pro opravdovou tři-
cetikilovou činku, kterou jsme nakonec zkoušeli vzpírat 
všichni. Připravili jsme také slacklinu, na které si děti 
mohli vyzkoušet provazochodectví.
Novinkou na pikniku byl fotokoutek, do kterého jsme 
nachystali spoustu cirkusáckých a žertovných rekvizit, 
masek a kostýmů. Fotokoutek se setkal s velkým úspě-
chem. Těžko určit, kdo si vybral šílenější kostým nebo 
výstižnější ceduli. Na focení se nechal nalákal i pan sta-

rosta a pan ředitel  DPS. Moc si ceníme toho, že se zapo-
jili a ukázali, že i oni si umí hrát :)
Sešlo se nás téměř sto a celé odpoledne jsme si skvěle 
užili. -Tereza Šteflová-

Den dětí
Po loňském úspěchu jsme i letos slavili Mezinárodní den 
dětí. Historie MDD sahá až do roku 1920, takže vlastně 
letos slavíme 99. výročí :) Myslím, že dětem ale nezále-
želo na tom, kdy, kde nebo kdo zmínil potřebu upozornit 
na práva dětí poprvé. Pro ně bylo důležité, že jsme slavili 
a že se dobře bavily.
Hlavním tématem oslavy byly bubliny ve všech podo-
bách – připravili jsme 10 litrů bublavého roztoku, bub-
lifuky všech možných tvarů a velikostí, děti si také vyrá-
běly vlastní foukátka z tvarovacího chlupatého drátku  
a korálek. Jako dárek pro každé dítko malý bublifuk s po-
hádkovým motivem.
Připravili jsme spoustu aktivit, ale největším trhákem byl 
samozřejmě skákací hrad :) Pro radost přijela zvířátka – 
beránek, kůzlata a králíčci. Dětem se také líbilo malování 
na obličej.
Novinkou, vyzkoušenou na pikniku, byl fotokoutek, kam 
jsme ještě přidali další rekvizity a který se stal generáto-
rem velké zábavy. Celé odpoledne uteklo jako voda a my 
jsme se skvěle bavili. Na dětech bylo znát, že si všechny 
připravené atrakce užívají.
Oslava by se nám nepovedla zorganizovat bez pomoci  
a tak bychom rádi poděkovali:
Obci Sokolnice, Sokolu Sokolnice, panu Kratochvílovi  
z restaurace U Husara, firmě E.on, farmě Újezd u Brna, 
panu Drdovi, Terezce Koláčné, panu Kučerovi ze zmrzli-
nového stánku, Natálce Dobré…
Velký dík všem dobrovolníkům, kteří nám ve svém vol-
ném čase přišli pomáhat. A samozřejmě všem, kteří přišli 
a užili si s námi den dětí! 

-Tereza Šteflová-

… hodina mi nepřipadala nudná, naopak …
… více mě bavilo číst ze čtečky než z knihy …
… tišší práce v hodině, než manipulace s knihami …
… vymazala bych možnost hrát hry, které některé z nás 
sváděly k prokrastinaci …

… postřeh: bylo by fajn mít konkrétní  žák jednu čtečku na 
delší dobu, třeba označit jménem či čísly …
… práce se čtečkami mě inspirovala ke koupi dotykové 
čtečky, čtu si víc než z knížky a začalo to mě i víc bavit …

- Žáci 6. třídy-
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… Na prahu velkého dobrodružství …
V Pastýřském listu otce biskupa Vojtěcha „Nebojte se!“ bylo 6. neděli veliko-
noční 26. května 2019 v kostelích čteno:
V Písmu jsme častokrát a v mnoha souvislostech povzbuzováni slovy: „Ne-
bojte se!“ Vyjdeme-li na cestu s Bohem, octneme se na prahu velkého 
dobrodružství.
S překážkami i s příslibem vítězství. Nevíme, co nás čeká zítra, za měsíc, 
za rok. Netušíme, jak se bude odvíjet náš život a jakým způsobem budeme 
povoláni ke službě. Jedinou jistotou na cestě v realitě tohoto světa bude naše 
srdce s důvěrou obrácené k Ježíši v Duchu, kterého nám dal.

V Sokolnickém zpravodaji 8–9/2015 
v článku „Nový duchovní správce far-
nosti“ byl zveřejněn rozhovor s Mgr. 
Vladimírem Langerem. Po čtyřech 
letech služby ve farnosti Telnice od-
chází otec Vladimír na vlastní žádost. 
O rozhovor jsem ho nepožádala. Na 
webových stránkách má stručný text. 
S upřímností, srdcem na dlani a s be-
zelstností o sobě píše:
Životem mě provází toto heslo:
Kristus si tě vybral, raduj se.
Tvůj úkol je těžký, měj odvahu.
Vinice (Boží) je velká, pracuj.
Aby tvá práce nebyla marná, 
modli se.
Vydal jsem se na cestu s Bohem  
a žádný den svého života jsem toho 
nelitoval.
Narodil jsem se v roce 1962 a od 
útlého věku jsem si přál stát se kně-
zem. Vyučil jsem se zedníkem, pět 
let jsem pracoval u Pozemních sta-
veb Brno. Při zaměstnání jsem si 
udělal maturitu. Následně jsem na-

stoupil na dvouletou základní vojen-
skou službu do Kašperských Hor na 
Šumavu. V pětadvaceti letech jsem 
začal studovat vysokou školu, teolo-
gickou fakultu. V roce 1992 jsem byl 
vysvěcen na kněze. Byl to nejkrás-
nější den mého života.
Jáhenskou službu jsem vykonával 
ve farnosti Balduinstein v Německu  
v diecézi Limburg a.d. Lahn. Jako 
kaplan jsem nastoupil do Nového 
Města na Moravě, vypomáhal jsem 
ve farnostech Žďár nad Sázavou, 
Sněžné, Krásné. Pak jsem byl jme-
nován farním vikářem na Petrově 
(Brno-dóm), pár měsíců jsem sloužil 
v Protivanově a potom jsem nastou-
pil jako sekretář brněnského biskupa 
Mons. Vojtěcha Cikrleho. Následně 
jsem byl jmenován farářem v Čebíně, 
Drásově, Lažánkách a pomáhal 
jsem ve farnosti Veverská Bítýška. 
Pak jsem nastoupil službu ve far-
nosti Břeclav Poštorná a Lednice na  
Moravě.

Od srpna 2015 byl otec Vladimír fa-
rářem ve farnosti Telnice a Prace, od  
1. srpna 2019 je ustanoven fará-
řem ve farnosti Horní Slatina a excu-
rrendo administrátorem ve farnos-
tech Budeč a Domamil.
Farářem ve farnosti Telnice a excu-
rrendo administrátorem ve farnosti 
Prace bude od 1. srpna 2019 olympij-
ský kaplan ICLic. Oldřich Chocholáč.
Co lze popřát duchovním správcům 
farnosti, co lze popřát biskupům Voj-
těchovi a Pavlovi? Především pevné 
zdraví. Nebojte se! Vydali jste se na 
cestu s Bohem… radujte se, mějte 
odvahu, pracujte, modlete se… ne-
jen na prahu velkého dobrodružství…

-Text připravila, bez předchozího 
souhlasu Mgr. Vladimíra Langera  

a ICLic. Oldřicha Chocholáče, 
 Jarmila Šustrová-

Kázání otce Pavla – O ženách
Na biblické postavě Maří Magdaleny 
můžeme pěkně ilustrovat, jak se Je-
žíš chová k ženám. Způsob, jakým  
s nimi jednal, vůbec nekorespon-
doval s tehdejšími židovskými zvyk-
lostmi. Na jednu stranu židovská li-
terární tvorba poukazuje na existenci 
žen, které vzbuzovaly všeobecný re-
spekt, jako byla ku příkladu královna 
Ester. Ovšem modlitba, která byla 
součástí rabínské literatury, obsaho-
vala následující prosby:
„Požehnán buď. Ó Pane Bože, Králi 
vesmíru, za to, že jsi mne neučinil po-
hanem. Požehnán buď. Ó Pane Bože, 
Králi vesmíru, za to, že jsi mne neu-
činil otrokem. Požehnán buď. Ó Pane 
Bože, Králi vesmíru, za to, že jsi mne 

neučinil ženou.“ Farizeové považovali 
společnou modlitbu za platnou, když 
se jí zúčastnilo alespoň deset mužů, 
počet modlících se žen neměl na 
platnost valný vliv.
Židovství v době Ježíšově vnímalo 
ženu převážně skrze smysly. Pokud 
byl muž spatřen ve společnosti jiné 
ženy než své manželky, nebo do-
konce ve společnosti více žen, bylo to 
považováno za příležitost ke hříchu. 
Pro ženy neplatila řada z nařízení zá-
kona, platily pro ně ale všechny zá-
kazy. Při návštěvě hostí žena s nimi 
nesměla stolovat, mohla ale naslou-
chat u dveří vedlejší místnosti. V kru-
zích, které přísně dodržovaly zákon, 
byly ženy uzavřeny ve speciální části 
domu a vycházet mohly jen zaha-
lené, tak jak to dnes vidíme v mus-
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Alea iacta est neboli „kostky jsou vrženy“ 
Co to znamená u nás, ve Střední škole 
elektrotechnické a energetické? Už 
padla rozhodnutí a my víme nejen, 
jak dopadl současný školní rok, ale 
jak bude vypadat ten příští.
Začněme od února, kdy přicházely do 
školy přihlášky k dalšímu vzdělávání. 
Pro zájemce o maturitní obory, kde 
se konají přijímací zkoušky formou 
testů podle celostátního zadání, jsme 
uspořádali v měsíci březnu přípravný 
kurz. Ve dnech 12. a 15. dubna se 
konaly přijímací zkoušky. Koncem 
dubna organizace Cermat uvolnila 
výsledky a my jsme mohli vyhodno-
tit přijímací řízení. Můžeme konsta-
tovat, že se nám přihlásil dostatek 
uchazečů na to, abychom si mohli 
vybrat. Ve školním roce 2019/2020 
budeme otevírat v prvním ročníku 
čtyři třídy – dvě v učebních oborech 
a dvě v maturitních oborech. Složitý 
administrativní proces se nachýlil 
ke konci, v jeho závěru vždy organi-

zujeme informační schůzky, kde se 
přijatí žáci seznámí se svými třídními 
učiteli a dostanou podrobné pokyny 
k organizaci školního vzdělávání. 
Vzdělávání v naší škole ukončily tři 
třídy, z toho jedna maturitní. Kon-
cem dubna se konaly v maturitních 
oborech písemné didaktické testy, 
rovněž podle jednotného zkušeb-
ního schématu, za měsíc následo-
valy praktické zkoušky a v posledním 
týdnu května ústní část maturity. 
Šestnáct žáků si v pátek 31. května 
2019 převzalo slavnostně v obřadní 
síni Obecního úřadu v Sokolnicích 
svoje maturitní vysvědčení. Spolu  
s ním i tzv. Europass, kterým mo-
hou prokázat svoji odbornost takřka  
v celé Evropě. 
V první polovině června podobné 
„kolečko“ absolvovali i žáci učebních 
oborů – nejprve písemné zkoušky, 
poté praktická část a nakonec ústní 
ověření jejich znalostí. Mimocho-

dem, praktickou část zkoušky žáci 
konali přímo v naší obci při montáži 
veřejného osvětlení a připojování 
jednotlivých rodinných domů. V úterý 
18. června si ti úspěšní rovněž v pro-
storách obřadní síně a za účasti ro-
dinných příslušníků převzali z rukou 
ředitele a vedení školy svoje „vstu-
penky do profesního života“ – vý-
uční listy a vysvědčení o závěrečné 
zkoušce. 
V měsících březnu, dubnu a květnu 
se ve škole uskutečnily také stáže 
programu Erasmus+. Na jedné 
straně naši žáci vyjeli za zkuše-
nostmi do Německa a Španělska, na 
druhé straně jsme odbornou praxi 
poskytli žákům ze škol HEMS a EKS  
v německém Darmstadtu. 
Nyní už se kvapem blíží letní prázd-
niny, odpočinek pro žáky i pedagogy. 
Všem přejeme, aby se zotavili a aby-
chom se ve škole v září opět setkali  
v plné síle.  -Jitka Čermáková-

SŠEE a nové rozvody elektřiny v obci Sokolnice
Není žádným tajemstvím, že v sou-
časnosti v naší obci probíhá další 
etapa budování nových kabelových 
rozvodů elektrické energie s názvem 

„Sokolnice, obnova NN, Komen-
ského“ a současně taktéž montáž 
nového veřejného osvětlení. Roz-
vody jsou kladeny do země a každý 

rodinný dům má nové připojení. 
Bude demontováno oku nelahodící 
nadzemní vedení, které je umístěno
na betonových a dřevěných slou-
pech. Veřejné osvětlení budou zajiš-
ťovat moderní úsporná LED svítidla

limském světě. Zcela proti dobovým 
zvyklostem bylo, aby nějaký rabi měl 
mezi svými žáky také ženy. V evange-
liích čteme o několika ženách, které 
ho následovaly. Marie Magdalská 
je téměř vždy uváděna na prvním 
místě. Podle Janova evangelia to 
byla právě ona, která objevila ote-
vřenou Ježíšovu hrobku. V Markově 
evangeliu se dozvídáme, že právě jí 

se jako první ukázal vzkříšený Ježíš. 
Byla prvním člověkem, který od Je-
žíše získal apoštolské pověření, aby 
zvěstovala novinu o jeho vzkříšení 
učedníkům. Je zřejmé, že měla privi-
legované postavení mezi Ježíšovými 
stoupenci a s Ježíšem ji spojovalo 
pouto vzájemného přátelství. Ona  
k němu cítila vděčnost a obdiv, které 
se projevovaly v nesmírné míře em-

patie a statečnosti. To je zřejmé pře-
devším v okamžicích Ježíšovy smrti, 
kdy jeho učedníci těžce selhávali. 
Možná proto nám svojí přímluvou 
může pomoci, abychom víru nepro-
žívali jen rozumem, ale také citem  
a vůlí. -Pavel Konzbul-

Katolická církev si památku Marie 
Magdalské připomíná 22. července. 
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umístěná na nových pozinkovaných sloupech. Pro před-
stavu, jak to bude celé vypadat po dokončení, nemusíme 
chodit daleko. Obdobným způsobem byly rozvody již pro-
vedeny na ulici U Rybníka, Podešvova, Moravská, Václava 
Haňky, Šlapanická, Za Sýpkou, Niva a Zahradní.
V současnosti jsou dokončovány práce na ulici Komen-
ského a provádí se výkopové práce a pokládka kabelů 
v ulici Pod Stráží až k ulici Telnická. Poslední část rekon-
strukce nás čeká v ulici Krátká. Práce budou prováděny 
i v průběhu letních prázdnin a dokončení celého díla je 
plánováno na měsíc září.
Zakázku na prováděné práce získala SŠEE Sokolnice od 
společnosti EON a škola uspěla i ve výběrovém řízení na 
dodavatele veřejného osvětlení. Odborné práce elektro 

provádí žáci silnoproudých oborů v rámci výuky odbor-
ného výcviku a zemní práce, zádlažby, protlaky, zednické 
práce atd, zajišťuje škola subdodavatelsky.
Jako dodavatelé díla vnímáme mnoho komplikací, které 
prováděné práce přináší obyvatelům Sokolnic (uzavřené 
chodníky, dopravní omezení, prozatímní přechody, zvý-
šené riziko pro chodce, bláto, hluk atd.). Pevně věřím, 
že nové spolehlivé rozvody elektrické energie a kvalitní 
veřejné osvětlení budou „náplastí“ na tyto problémy  
a omezení.
V neposlední řadě jsem rád, že příprava nové nastupující 
generace elektrikářů a elektrotechniků se může uskuteč-
ňovat v reálných podmínkách právě v obci, kde má škola 
své sídlo.                     -Ing. Oldřich Životský, ředitel SŠEE-

Okénko do Mateřské školy
(Pokračování ze strany 1)
vědomostí a poznatků týkajících se dopravy, dopravních 
značek, apod. Za splněné úkoly dostaly děti razítka na 
kartičku a na závěr sladkou odměnu. Bohužel nám ne-
přálo počasí a tudíž se této akce zúčastnilo pouze ně-
kolik statečných maminek s dětmi, které však od nás 

zaslouží velkou pochvalu, že se nezalekly ani deště ani 
větru a udělaly nám radost svojí přítomností.
●  Předškoláci se jednoho květnového pátečního do-
poledne vydali do brněnské hvězdárny na Kraví hoře  
a zhlédli 3D pohádku „Lucie a padající hvězdy“. Děti při-
jely plné zážitků a dojmů z tohoto zajímavého programu.
●  Děti ze všech tříd naší mateřské školy jely ve 2 ter-
mínech na celodenní školní výlet. Nejprve se vydaly na 
cestu děti ze tříd MOTÝLCI a KOŤÁTKA. Navštívily výrobnu 
bylinkových čajů Sonnentor v Čejkovicích, kde si vyslechly 
pohádkový příběh, ochutnaly skvělé bylinkové čaje, pro-
šly si výrobnu a nakonec si mohly namíchat vlastní by-
linkovou čajovou kombinaci. I když v tento den vládlo 
deštivé počasí, nezabránilo dětem ještě si prohlédnout 
exotická zvířata v ZOO Hodonín. Děti ze tříd SLUNÍČKA  
a KUŘÁTKA se na tento výlet teprve těší, protože jej bu-
dou absolvovat ve druhé polovině června.
●  Do mateřské školy za dětmi přijel hudební sou-
bor Musica Animea a potěšil děti hudební pohádkou  
„O Smolíčkovi“.
●  Den dětí jsme letos „oslavili“ menším dopoledním 
výletem. Děti ze tříd KUŘÁTKA a SLUNÍCKA se vydaly, 
vybavené batůžky s nápoji, svačinkami, dobrůtkami  
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i pláštěnkami, ke „Třem doubkům“. 
Děti ze tříd MOTÝLCI a KOŤÁTKA se 
společně sešly v prostoru bývalých 
kasáren nad ulicí Nová, kde paní uči-
telky pro děti nachystaly několik zá-
bavných aktivit. Všichni malí výletníci 
se nakonec sešli na školní zahradě, 
kde na ně čekalo překvapení v po-
době „zmrzlinového stánku“, v němž 
děti dostaly kopečkovou zmrzlinu do 
kornoutu.
●  Poněvadž i tatínci mají svá-
tek – 16. června Den otců, využili 
jsme aktivity Rozvoj technických 
dovedností dětí v MŠ „Technické 
školky“ v rámci projektu MAP II,  
a to workshopu pro rodiče s dětmi 
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a všichni šikovní tatínci (i maminky) měli možnost si se 
svými dětmi pod vedením lektorů z „Technických školek“ 
vlastnoručně vyřezat a zkonstruovat letadélko z balsy  
a papíru. Poněvadž je tato akce přece jen trochu nároč-
nější na prostorové i materiální podmínky, proběhly tyto 
workshopy celkem ve 3 odpoledních termínech, kdy se 
vyrábělo na školní zahradě a „dolet“ i funkčnost finálních 
výrobků (letadélek) si děti i dospělí mohli k velké radosti 
ihned vyzkoušet. 
●  V dalších červnových dnech čeká naše předškoláky 
další výjezd v rámci projektu MAP II a našeho zapojení 
se do aktivity EVVO, a to návštěva Otevřené zahrady  
v Brně – Čarovné bylinky.
Nezapomeneme ani na pasování předškoláků na ško-
láky a samozřejmě nebude chybět vždy očekávané 

přespávání předškoláků ve školce. 
V tento den se děti symbolicky roz-
loučí s mateřskou školou. Nebude 
chybět opékání špekáčků, zábavný 
program pro děti připravený členy 
místního Sboru dobrovolných ha-
sičů, kteří k nám již několikátým 
rokem přijedou s opravdovým ha-
sičským vozem a jeho vybavením  
a děti mají jedinečnou možnost za-
hrát si na hasiče. Samozřejmě ne-
bude chybět zkouška neohroženosti 
dětí na noční stezce odvahy a nejdříve  
o půlnoci se pěkně uložíme do spa-
cáků, abychom nabrali sílu na další 
den.
●  Všechny děti ještě čeká další po-
hádka s názvem „Včelí medvídci zpí-

vají“, kterou pro děti sehraje divadlo Věž.
●  Poslední červnový den dostanou i „naše“ děti symbo-
lické vysvědčení s malou pozorností a předškoláci ještě  
i tradiční dárek na rozloučenou v podobě knihy. Věříme, 
že jakmile se z nich stanou v první třídě čtenáři, rádi si 
darovanou knihu přečtou a vzpomenou si na svoje kama-
rády ze školky i radosti, které ve školce prožili.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V SOKOLNICÍCH
Ve dnech 6., 7. a 9. května 2019 probíhal zápis do naší 
MŠ pro školní rok 2019/2020. Již druhým rokem jsme 
využili elektronické rezervace termínu schůzky, na níž 
rodiče podávali Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělá-
vání jejich dítěte do naší mateřské školy a díky němuž 
byl samotný průběh zápisu plynulý a přehledný. Ve dnech 
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Zprávy z Rady
●  Personální situace na SÚ Sokolnice. Rada obce ob-
držela od SÚ Sokolnice žádost o řešení personální situ-
ace na stavebním úřadě. Dva technici stavebního úřadu 
nevykonávají své povinnosti z důvodu dlouhodobé nemo-
censké a mateřské dovolené. Zbývající tři technici sta-
vebního úřadu nejsou schopni zajistit výkon státní správy 
v zákonem požadovaných lhůtách a kvalitě, z důvodu ne-
dostatku potřebného času k jejich řešení.
Rada obce vzala na vědomí sdělení SÚ Sokolnice ohledně 
personální situace a uložila starostovi opětovně vyhlásit 
výběrové řízení na referenta SÚ.
●  Deratizace  kanalizační  (dešťové)  sítě  obce. Rada 
obce obdržela od společnosti Deratizace4D, s.r.o., Hey-
rovského 607/5, 635 00 Brno, nabídku na deratizaci 
dešťové kanalizační sítě obce. Deratizace kanalizační 
sítě se provádí umístěním deratizační nástrahy do šachet 
(kulaté kanály) nebo vpustí (mříže). 
Rada obce neschválila provedení deratizace dešťové ka-
nalizační sítě obce, neboť v současné době neregistruje 
v obci žádné problémy, jenž by vyžadovaly objednání výše 
uvedené služby. 
●  Realizace bezplatného Wi-Fi připojení v obci. Radě 
obce byla předložena cenová nabídka na realizaci bez-
platného Wi-Fi připojení v obci. Na budovu kapličky by 
byly umístěny 3 sektorové antény, které by vykrývaly 
požadované prostory (před Sokolovnou, před S-pasáží  
a před autobusovou zastávkou u OÚ). Dosah cca 100 me-
trů. Drobný materiál a montážní práce by byly hrazeny ze 
strany obce. Konektivitu a využití technologie (cloudkey 
control pro AUSTERLITZ FREE, hotspot captictiv screen – 
ochrana proti nepovolenému připojení/zneužití – pro-
vozní řád, monitoring apod.) by hradila a provozovala 
spol. VIVO CONNECTION, spol. s r.o. 
Rada obce odsouhlasila pořízení Wi-Fi připojení v obci 
dle předložené CN, s termínem realizace ihned. 
●  Vývoj  stavby  I.  etapy  cyklostezek  na  Šlapanicku. 
Rada obce obdržela aktuální informace o dění v rámci 
vývoje stavby I. etapy cyklostezek na Šlapanicku. Úseky 
(vč. délky), které budou v rámci této I. etapy realizovány: 
D2 Slatina–Šlapanice (2,302 km), D41 Ponětovice–Ko-
bylnice (1,293 km), R2 Kobylnice–Sokolnice (2,705 km), 

R2 02 Sokolnice–Telnice (0,454 km). Předpokládaná 
hodnota zakázky činila Kč 41.150.000,00 bez DPH. Pří-
jem nabídek do výběrového řízení byl ukončen ke dni 
23. dubna 2019. Nejnižší nabídkou, která byla ve VZ ob-
držena, je nabídka od společnosti Swietelsky stavební, 
s.r.o. ve výši Kč 35.980.847,97 bez DPH. Po zasedání 
hodnotící komise byla společnost vyzvána k doložení 
příslušných dokladů, a pokud bude vše v pořádku, bude 
vybrána jako vítězný dodavatel. Dle zadávací dokumen-
tace je předpoklad zahájení stavby uveden k termínu 
1. července 2019. Vše bude však záležet na jednání  
s vybraným dodavatelem. Prozatím se ještě stále čeká na 
vydání pravomocného stavebního povolení, nicméně dle 
informací ze stavebního úřadu by mělo být v pozitivním 
případě vydáno v polovině května.
Rada obce vzala na vědomí informace o vývoji stavby  
I. etapy cyklostezek na Šlapanicku. 
●  Schválení účetní závěrky ZŠ Sokolnice za rok 2018. 
Radě obce byla předložena ke schválení účetní závěrka 
ZŠ Sokolnice za rok 2018.
Rada obce schválila účetní závěrku ZŠ Sokolnice za rok 
2018. 
●  Schválení  rozdělení  hospodářského  výsledku  ZŠ 
Sokolnice  za  rok  2018.  Radě obce byl předložen ke 
schválení návrh na rozdělení hospodářského výsledku 
ZŠ Sokolnice za rok 2018.
Rada obce schválila návrh na rozdělení hospodářského 
výsledku ZŠ Sokolnice za rok 2018. 
●  Schválení  účetní  závěrky  MŠ  Sokolnice  za  rok 
2018. Radě obce byla předložena ke schválení účetní 
závěrka MŠ Sokolnice za rok 2018.
Rada obce schválila účetní závěrku MŠ Sokolnice za rok 
2018. 
●  Schválení  rozdělení  hospodářského  výsledku  MŠ 
Sokolnice  za  rok  2018. Radě obce byl předložen ke 
schválení návrh na rozdělení hospodářského výsledku 
MŠ Sokolnice za rok 2018.
Rada obce schválila návrh na rozdělení hospodářského 
výsledku MŠ Sokolnice za rok 2018. 
●  Žádost o  finanční podporu provozu Linky bezpečí, 
z. s. Linka bezpečí, z. s. požádala, dne 6. května 2019, 
o příspěvek ve výši 10.000 Kč na podporu provozu linky. 
Od 9. července 2018 byla zveřejněna výzva, aby všechny 

zápisu bylo podáno celkem 34 žádostí o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání. Z toho mohlo být přijato 
také 34 dětí. Kritéria pro přijímání do MŠ pro školní rok 
2019/2020 stanovila ředitelka v souladu se zákonem  
č. 561/ 2004 Sb.,  § 34a  a § 34 odst. 3 o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále 
podle Metodického doporučení odboru školství Kraj-
ského úřadu Jihomoravského kraje k přijímacímu řízení  
k předškolnímu vzdělávání. 
Ředitelka mateřské školy přijala a posoudila všech  
34 platně podaných žádostí o přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání na školní rok 2019/2020. Při rozhodo-
vání o žádosti vycházela ředitelka ze skutečností zjiště-

ných ze žádosti vyplněné zákonným zástupcem dítěte, 
případně z dalších doložených dokumentů. Ředitelka 
přijala všech 34 dětí, což je po několika letech ojedinělá 
situace, kdy byly přijaty všechny děti, jejichž rodiče po-
dávali „Žádost o přijetí“. Z přijatých dětí jsou 3 děti ve 
věku 5–6 let, které budou v nadcházejícím školním roce 
2019/2020 plnit povinnou předškolní docházku, z toho 
rodiče 1 dítěte požádali o individuální vzdělávání. Dále  
4 děti 4–5leté, 17 dětí tříletých, 5 dětí, které dovrší 3 let 
do 31. prosince 2018, jež mají trvalé bydliště v Sokol-
nicích a 5 dětí, které dovrší 3 let leden – květen 2020. 
Téměř všechny děti, které byly na základě stanovených 
kritérií přijaty do naší mateřské školy, mají trvalé bydliště 
v obci Sokolnice. ■
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požadavky do rozpočtu obce na rok 2019 byly doručeny 
nejpozději do 8. října 2018 s upozorněním, že na později 
podané požadavky již nebude možné brát zřetel. Obec 
každoročně poskytuje nejrůznější dotace v řádu až sto-
vek tisíc na žádosti, které byly podány včas.
Rada obce neschvaluje finanční příspěvek Lince bez-
pečí, z. s. a uložila místostarostce do 24. května 2019 
informovat Linku bezpečí, z. s. o neschválení poskytnutí 
příspěvku na provoz v roce 2019. Současně je upozorní, 
že požadavky do rozpočtu obce je nutné doručit obci ve 
stanoveném termínu předcházejícího roku. Termín je 
vždy zveřejněn na úřední desce i na elektronické úřední 
desce. Termín příjmu žádostí na rok 2020 bude s nej-
větší pravděpodobností zveřejněn na úřední desce obec-
ního úřadu Sokolnice od 06/2019. 
●  Připojení kamery na ul. Zahradní. Rada obce obdr-
žela od společnosti VIVO CONNECTION, spol. s r. o. ce-
novou nabídku pro připojení kamery na MŠ. Předmětem 
nabídky je příprava trasy pro kabely NN a SLP potřebné 
pro připojení kamerového bodu na MŠ na ulici Zahradní. 
Součástí je i příprava optických kabelů potřebných pro 
napojení rozvaděče z nejbližší kabelové komory na kři-
žovatce ulic Zahradní a Podešvova. Taktéž zahrnuje 
přípravu trasy pro kabely UTP pro připojení kamery na 
školce i na ulici Zahradní. Nabídka nezahrnuje natažení 
kabelu NN, jeho zakončení a připojení k rozvodné síti.
Rada obce schválila předloženou CN na připojení kamery 
na ul. Zahradní, s termínem realizace ihned.  
●  Doplnění  dopravního  značení  na  ul.  Zahradní,  
ul. Nová a ul. Niva. Na ulici Zahradní je směrem k rybníku 
jednosměrný provoz, ale v praxi je tato komunikace hojně 
využívána cyklisty, a to i dětmi, také v protisměru. Je to 
logické, že využívají tuto relativně málo frekventovanou 
cestu v obou směrech, protože nejbližší obousměrné sil-
nice jsou, zvláště ve všední dny, auty silně vytíženy. Místní, 
kteří situaci dobře znají, s cyklisty v tomto úseku počítají, 
ale ani to nevylučuje možnost případné dopravní kolize s 
cyklisty v protisměru. Pokud by však došlo k dopravní ne-
hodě s majetkovou škodou nebo dokonce zraněním, bu-
dou příslušné orgány postupovat striktně podle zákona 
a vinu ponese v prvé řadě účastník silničního provozu, 
který vjel do protisměru, tedy cyklista. Přitom příslušná 
vyhláška s takovým provozem počítá a stačí doplnit stá-
vající značení dodatkovými tabulkami, které provoz cyk-
listů v obou směrech uvedou do souladu s legislativou. 
Obdobná situace je i na ulici Nová a Niva. 
Rada obce souhlasí s doplněním navrhovaného doprav-
ního značení v ul. Zahradní, ul. Nová a ul. Niva o dodat-
kové tabulky „Jízda cyklistů v protisměru“ a „Vjezd cyk-
listů v protisměru povolen“. 
Rada obce uložila místostarostce do 30. května 2019 
zaslat požadavek Ing. Otevřelovi, aby zajistil projednání 
návrhu s PČR a v případě odsouhlasení podal u MÚ Šla-
panice žádost o stanovení příslušného dopravního zna-
čení v ul. Zahradní, ul. Nová a ul. Niva. 
●  Oprava  kanalizačních  poklopů. VAS, a.s. provedla 
revizi kanalizačních poklopů na ul. Kaštanová a u 4 ks,  
z důvodu jejich hlučnosti při přejíždění vozidly, doporučila 
výměnu za nové (nový poklop a oprava živice).  

Rada obce odsouhlasila předloženou CN na výměny 4 ks 
kanalizačních poklopů na ul. Kaštanová. 
●  Žádost  o  pronájem  prostor. Lípa komunitní cent-
rum, spolek, Niva 296, 664 52 Sokolnice, podalo žá-
dost o pronájem části starého zdravotního střediska. 
Konkrétně místnost bývalé sesterny lékařky o podlahové 
ploše 13,96 m2. Tuto hodlají využívat pro činnost Lípa 
KC. Záměr pronájmu byl zveřejněn po dobu stanovenou 
zákonem.
Rada obce vzala na vědomí, že záměr zcizení byl zve-
řejněn zákonným způsobem od 9. května 2019 do  
25. května 2019 a schválila text a uzavření Dodatku  
číslo 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podni-
kání číslo: N – 001/2019.
●  Žádost  o  spolupráci  při  organizaci  dětského  dne. 
Lípa komunitní centrum, spolek, Niva 296, 664 52 So-
kolnice, požádalo radu obce o spolupráci při organizaci 
dětského dne 31. května 2019, v době od 13 hodin do 
17 hodin, na dětském hřišti „U Husara“. 
Rada obce schválila zajištění podpory pracovníků obce 
při organizaci DD a finanční podporu ve výši 2.000 Kč  
z rozpočtu komise pro mládež a sport. 
●  Žádost o souhlas s provedením dětské malby. Lípa 
komunitní centrum, spolek, Niva 296, 664 52 Sokol-
nice, požádalo radu obce o souhlas s provedením dět-
ské malby na chodníku v okolí komunitního centra, kon-
krétně na chodníku vedoucímu k bývalému zdravotnímu 
středisku na ul. Masarykova č.p. 34 a 35. Půjde o prvky 
podporující motorický vývoj dětí.  
Rada obce souhlasí s provedením dětské malby na chod-
níku vedoucímu k bývalému zdravotnímu středisku na  
ul. Masarykova č.p. 34 a 35.  
●  Žádost o povolení  pořádání  Jánských hodů 2019. 
Obec Sokolnice obdržela žádost Tělocvičné jednoty So-
kol Sokolnice o povolení pořádání Jánských hodů 2019  
v termínu od 14. června 2019 do 16. června 2019 s ná-
sledujícím programem: 
pátek 14. 6. 2019 20.00–02.00 hodin
 posezení se stárky na ostrůvku, hraje cimbálová  
 muzika Donava 
sobota 15. 6. 2019 20.00–02.00 hodin 
 předhodová zábava, hraje kapela STONE 
neděle 16. 6. 2019 od 13.00 hodin 
 zahraje před sokolovnou krojovaná  
 kapela Podboranka, 
 ve 14.00 hodin předání hodového práva  
 stárkům, krojovaný průvod obcí za doprovodu  
 krojované kapely Podboranka, 
 hodová zábava na hřišti do 20.00 hodin.
V případě krajně nepříznivého počasí se budou výše uve-
dené akce konat v místní sokolovně. 
Na nedělní odpoledne žádají radu obce (z důvodu 
ochrany bezpečnosti zúčastněných osob) o zajištění asis-
tence městské policie, zejména v prostoru před sokolov-
nou a při krojovaném průvodu obcí. 
Zároveň žádají radu obce o zapůjčení hasičského vozi-
dla jako doprovod při převozu máje dne 13. června 2019  
a pro případ nutnosti pokropení povrchu hřiště před ko-
náním hodů. 
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Rada obce schválila pořádání Jánských hodů 2019 v ter-
mínu od 14. června 2019 do 16. června 2019 dle žádosti 
za předpokladu, že organizátoři zajistí řádnou pořadatel-
skou službu nejen v místě konání, ale i v bezprostředním 
okolí. Úspěšnost této pořadatelské služby může mít vliv 
na případné další povolení či nepovolení veřejné akce.
Dále rada obce schválila účast městské policie při po-
řádání Jánských hodů 2019 na nedělní odpoledne dne  
16. června 2019 i doprovod hasičů s hasičským autem 
při převozu máje dne 13. června 2019. V případě potřeby 
hasiči pokropí povrch hřiště před konáním hodů. 
Rada obce ukládá panu Kotolanovi pustit lidové písně do 
místního rozhlasu v sobotu 15. června 2019, v době od 
10.00 do 11.00 hodin.
Rada obce ukládá místostarostce zveřejnit konání akce 
na úřední desce v souladu s OZV číslo 01/2016 o nočním 
klidu. 
●  Žádost  o  povolení  pořádání  akce  „Saňař  cup 
2019“. Rada obce obdržela od TJ Sokol Sokolnice žá-
dost o povolení pořádání Futsalového turnaje Saňař Cup 
2019 v termínu od 4. 7. 2019 do 7. 7. 2019 s následují-
cím programem: 
čtvrtek 4. 7. 2019 20.00–02.00 hodin 
 diskotéka (DJ Boris)
pátek 5. 7. 2019  09.00–22.00 hodin 
 Woman Cup, Kinder cup 
sobota 6. 7. 2019  08.00–02.00 hodin 
 Mistrovství Sokolnic, koncert 
neděle 7. 7. 2019  08.00–22.00 hodin 
 Hlavní play off, ukončení turnaje
Rada obce schválila pořádání tradičního Saňař Cupu  
v termínu od 4. 7. 2019 do 7. 7. 2019 dle žádosti za  
předpokladu, že organizátoři zajistí řádnou pořadatel-
skou službu nejen v místě konání, ale i v bezprostředním 
okolí. Úspěšnost této pořadatelské služby může mít vliv 
na případné další povolení či nepovolení veřejné akce.
Rada obce ukládá místostarostce zveřejnit konání akce 
na úřední desce v souladu s OZV číslo 01/2016 o nočním 
klidu. 
●  MPS  GRADIOR  –  žádost  o  vyjádření  obce.  Obec 
Sokolnice obdržela v minulosti od společnosti MPS GRA-
DIOR s.r.o. žádost o vyjádření k zamýšlené přestavbě 
areálu bývalé cihelny. Areál má rozlohu 15.200 m2. Zá-
měrem investora je vybudovat v areálu výrobní halu  
a potřebné zázemí pro výrobu svých produktů zaměře-
ných na ocelové konstrukce z válcovaných a svařených 
profilů, zámečnické výrobky, příruby, potrubí, oblouky, 
redukce, tvarovky apod., závěsy pro potrubí, nádrže, zá-
sobníky i tlakové.
Přestože předložená dokumentace byla obsáhlá, nepo-
dařilo se v ní dohledat řešení možných negativních do-
padů na život v obci. Zejména: nárůst dopravy v obci  
a zejména v ulici U Cihelny, nárůst hluku v této lokalitě 
(jak z provozu vlastního zařízení, tak i nárůstem do-
pravy do areálu), investor předpokládá dopravu materi-
álu kamiony, konstrukce vozovky v ulici U Cihelny není 
na takový provoz stavěná, součástí provozu bude i velká 
lakovna, ze které se předpokládá výměna vzduchu  
v množství 22.000 m3 za hodinu, odvětrání ze svařo-

vání v množství 11.000 m3 za hodinu, odvětrání zplodin  
v zóně vjezdu kamionů v množství 2× 16.000 m3 za ho-
dinu apod. 
Rada obce přerušila projednávání žádosti a požádala 
společnost MPS GRADIOR s.r.o. o vyjádření k zamýšlené 
přestavbě areálu bývalé cihelny v obci Sokolnice. Nyní 
společnost předložila požadovaná vyjádření. 
Rada obce vzala na vědomí obsah projektové dokumen-
tace pro spojené územní a stavební řízení výše uvedené 
stavby, včetně všech souvisejících objektů. Dále bere na 
vědomí předložená stanoviska dotčených orgánů, jakožto 
obsah Hlukové studie, Rozptylové studie i Odborný po-
sudek o ochraně ovzduší. Rada obce ovšem nesouhlasí  
s obsahem Závazného stanoviska orgánu územního plá-
nování MěÚ Šlapanice, vydaného dne 21. února 2019 
pod č.j. OV-ČJ/65530-18/FIS, v rámci kterého je mj. kon-
statováno, že záměr je v řešeném území přípustný. Vzhle-
dem k obsahu předložené PD a z něj vplývajícího rozsahu 
výroby, je rada obce přesvědčena, že tato není v souladu 
s platným územním plánem obce, tak jak to bylo vyhod-
noceno a zkonstatováno v Závazném stanovisku orgánu 
územního plánování MěÚ Šlapanice. V tomto směru rada 
obce sdílí stejný názor se stanoviskem Ateliéru Projektis, 
jenž je zpracovatelem ÚP obce Sokolnice, který konsta-
toval totéž – tedy že se nejedná o drobnou výrobu, ale  
o výrobu velkého rozsahu. 
Rada obce tedy ukládá starostovi, aby podal podnět  
k přezkumnému řízení správnímu orgánu, který je správ-
nímu orgánu, jenž výše uvedené závazné stanovisko vy-
dal, nadřízen. 
Rada obce ukládá místostarostce informovat žadatele  
o usnesení rada obce.
●  Juko petfood – žádost o vyjádření obce. Obec obdr-
žela v minulosti žádost od společnosti Juko petfood s.r.o., 
zastoupené Brno University of Technology, Faculty of Civil 
Engineering, Brno, o vyjádření k výstavbě skladovací haly 
(s krmivem pro psy a kočky) s provozovnou na křižovatce 
ulic U Cihelny a Kobylnická. V průvodní zprávě je uvedeno 
(členění stavby), že zde bude výrobní hala s provozovnou. 
Rada obce v minulosti projednávání žádosti přerušila  
a požádala o doložení závazného stanoviska MěÚ Šlapa-
nice, zda záměr je v souladu s platným územním plánem 
naší obce. Kromě toho rada požádala o předložení dal-
ších dokladů, zejména:
Hlukovou studii – hlukovou zátěž posoudit kumulovaně 
s ohledem na stávající, nově povolené a v současnosti 
projektované zdroje hluku v tomto území. 
Projektovou dokumentaci doplněnou o vhodnost stáva-
jících dopravních sítí, jejich únosnost a schopnost po-
jmout novou zátěž. Doplnit způsob nakládky/vykládky 
zboží (např. motorové vozíky) a dále způsob manipulace 
se zbožím (projekt upozorňuje, že se zde bude manipulo-
vat s těžkými předměty, a to i ve výškách).
Dále obec požadovala doplnit vyjádření OŽP KrÚ JMK  
a OHS JMK. Investor byl upozorněn, že daná lokalita se 
nachází v památkové zóně Slavkovského bojiště. 
Nyní společnost Juko petfood s.r.o., předložila vyjádření 
OŽP KrÚ JMK, OHS JMK a MěÚ Šlapanice, odboru územ-
ního plánování. 
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Rada obce vzala na vědomí obsah projektové dokumen-
tace pro územní rozhodnutí pro umístění stavby výrobní 
haly s provozovnou. Dále vzala na vědomí předložená 
stanoviska dotčených orgánů, jakožto vyjádření OŽP KrÚ 
JMK, OHS JMK, SÚS JMK, MěÚ Šlapanice. 
Rada obce ovšem nesouhlasí s obsahem Závazného 
stanoviska orgánu územního plánování MěÚ Šlapanice, 
vydaného dne 30. ledna 2019 pod č.j. OV-ČJ/59771-18/
FIS, v rámci kterého je mj. konstatováno, že záměr je v ře-
šeném území přípustný. Vzhledem k obsahu předložené 
PD a z něj vplývajícího předmětu stavby je rada obce pře-
svědčena, že tato není v souladu s platným územním plá-
nem obce, tak jak to bylo vyhodnoceno a zkonstatováno 
v Závazném stanovisku orgánu územního plánování MěÚ 
Šlapanice. V tomto směru rada obce sdílí stejný názor 
se stanoviskem Ateliéru Projektis, jenž je zpracovatelem 
ÚP obce Sokolnice, který konstatoval totéž – tedy že na 
p. č. 423/2, 423/3, 423/4, 423/6 k.ú. Sokolnice, dle 
platného ÚP, je tato činnost nepřípustná. Jedná se o ko-
merční činnost, která bude sloužit k využití, které je dle 
ÚP nepřípustné. V žádném případě nejde o drobnou vý-
robu, sklady a služby. A ani navržené stavby neodpovídají 
danému regulativu (výška), zastavitelnost území není 
vypočítána (provoz je navržen pouze na dvou parcelách, 
což je min. zavádějící). 

Rada obce tedy ukládá starostovi, aby podal podnět  
k přezkumnému řízení správnímu orgánu, který je správ-
nímu orgánu, jenž výše uvedené závazné stanovisko vy-
dal, nadřízen. 
Rada obce ukládá místostarostce informovat žadatele  
o usnesení rady obce.
●  Dotace  z  rozpočtu  JM kraje. Obec má schválenou 
dotaci z JM kraje v rámci dotačního programu „Podpora 
boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče 
o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2019“ ve 
výši 50.000 Kč. Dotace bude použitá na následnou péči 
výsadeb v areálu kasáren Předky Sokolnice. 
Rada obce schválila text a uzavření smlouvy číslo 
JMK058861/19/ORR mezi obcí a JMK. 
●  Smlouva  o  právu  stavby  s  JMK. Obec vyřizuje sta-
vební povolení na stavbu zpevněných ploch na ulici  
Zámecká (u sýpky). Součástí stavby je i chodník pro pěší, 
který zasahuje i do pozemku 376/2. Tento pozemek je ve 
vlastnictví Jihomoravského kraje, a proto byl kraj požá-
dán o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu, uzavřené 
podle stavebního zákona. Bez uzavřené smlouvy nelze 
získat stavební povolení. 
Rada obce odsouhlasila text a uzavření předložené 
Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 376/2 
v k.ú. Sokolnice.  -OÚ-

Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v červenci a srpnu. 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.

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Če
rv

en
ec

 2
01

9

4 Čtvrtek TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice Saňař Cup 2019 Futsal aréna  

u rybníka 21.00 hodin DJ Boris

5 Pátek TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice Saňař Cup 2019 Futsal aréna  

u rybníka 9.00 hodin Women Cup, Kinder cup 
souboj nadějí r. 2009

6 Sobota TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice Saňař Cup 2019 Futsal aréna  

u rybníka 8.00 hodin

Mistroství Sokolnice,  
Veterán cup 40+, 
Koncert Kabát revival, 
Robbie Williams revival

7 Neděla TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice Saňař Cup 2019 Futsal aréna  

u rybníka 8.30 hodin
Základní skupiny, Play 
off - napínavé vyřazování 
boje o vítěze 28. ročníku

15 Pondělí

LÍPA  
komunitní 
centrum

Příměstský tábor: 5 živlů Sokolnice 8.00 hodin 16.00 hodin Domov pro seniory

16 Úterý

17 Středa

18 Čtvrtek

19 Pátek

20 Sobota SDH Sokolnice Soutěž TFA Sebranice 9.00 hodin 14.00 hodin Moravská liga

22 Pondělí

LÍPA  
komunitní 
centrum

Příměstský tábor: 
Fantastická zvířata 
a kde je najít poprvé

Sokolnice 8.00 hodin 16.00 hodin Domov pro seniory

23 Úterý

24 Středa

25 Čtvrtek

26 Pátek

27 Sobota SDH Sokolnice Soutěž TFA Salaš 9.00 hodin Zlínská liga
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Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace
Sr

pe
n 

20
19

3 Sobota SDH Sokolnice Soutěž TFA Doubravice 9.00 hodin Moravská liga

5 Pondělí

LÍPA  
komunitní 
centrum

Příměstský tábor: 
Fantastická zvířata 
a kde je najít podruhé

Sokolnice 8.00 hodin 16.00 hodin Domov pro seniory

6 Úterý

7 Středa

8 Čtvrtek

9 Pátek

10 Sobota SDH Sokolnice

Den s hasiči: Ukázka 
techniky IZS, soutěže pro 
děti i dospělé, výstava 
historické techniky, 
zpěvák Marian Vojtko, 
losování o ceny

Sokolnice 13.00 hodin 20.00 hodin Před hasičskou zbrojnicí

10 Sobota LÍPA  
komunitní centrum Noc pod hvězdami Sokolnice 22.00 hodin 23.30 hodin Areál bývalých  

vojenských kasáren

19 Pondělí

LÍPA  
komunitní centrum

Příměstský tábor: 
Bohové z Olympu Sokolnice 8.00 hodin 16.00 hodin Domov pro seniory

20 Úterý

21 Středa

22 Čtvrtek

23 Pátek

25 Neděle SDH Sokolnice Soutěž TFA 9.00 hodin Zlínská liga

31 Sobota TJ Sokol Sokolnice

Saň Day Guláš Fest 
2019 – PSBANDERS, 
BOBRBEND, MORČATA NA 
ÚTĚKU, ALVAREZ PERÉZ, 
ALBAND, ROMAN HORKÝ 
KAMELOT, ALEŠ BRICHTA 
PROJECT

Sokolnice 8.00 hodin Házenkářské hřiště 
Sokolnice

inzerce
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Zamyšlení  
na červen

Přísloví Šalamouna
Moudrý ať poslouchá a rozmnoží svou 
znalost, rozumný ať dá si poradit, jak 
porozumět úslovím a jinotajům, rče-
ním mudrců a jejich hádankám.
Klíčem k poznání je úcta k Hospo-
dinu; moudrostí a poučením jen hlu-
pák pohrdá.
Poslouchej, synu můj, otcovo po-
učení, od matčiných pokynů se ne-
vzdaluj. Půvabným věncem na tvé 
hlavě budou, náhrdelníkem budou 
na hrdle tvém.

Cyklovýlet  
z Těšanky do Sokolnic

Komise pro mládež a sport zorga-
nizovala tradiční květnový cyklovýlet. 
Uskutečnil se v sobotu 25. května 
2019. Věková kategorie účastníků 
nebyla omezena. Spolu s náctiletými 
a zdatnými muži-cyklisty se vydaly  
i „sestry starší Sokolky“.

Doprava účastníků a kol byla zajiš-
těna autobusem s přívěsem. Zkušený 
pan řidič nás vysadil na autobusové 
zastávce Žarošice-Těšanka. Odtud 
jsme se vydali lesní cestou směrem 
na Písečnou a mezi poli k Borkova-
nům. Krátká svačinka nás povzbu-
dila k cestě kolem Borkovanského 
rybníku do Těšan na obědové pose-
zení v zahrádce restaurace Maryša.

V Těšanech se naše cyklocesty 
rozdělily.

Ti, kteří šetřili silami, polními 
cestami objeli Nesvačilku, Žatčany  
i Telnici a před čtrnáctou hodinou 
byli doma na kávě. Domácí káva je 
jistota – známe přece divadelní před-
stavení „Maryša“.

Druhá skupinka se vydala do Ži-
dlochovic přes Velké Němčice. Na 
zahrádce restaurace Pavir v Židlo-
chovicích byla druhá občerstvovací 
zastávka. Dále se pak pokračovalo 
cyklostezkou do Měnína a Telnicí do 
Sokolnic.

Kratší trasa měřila 30 km, delší  
50 km. Cyklovýlet se vydařil nejen 
díky příhodnému počasí, ale také po-
hodové náladě účastníků. -JŠ, PN-

Koupím byt 2+1  
nebo 3+1, balkon výhodou.  
Tel.: 737 480 827

Hledáme RD  
Sokolnice a okolí. 
Tel.: 739 912 867

inzerce

ŘEZNICTVÍ FIALA SOKOLNICE 
	 	 -čerstvé české vepřové, hovězí, drůbeží maso

	 	 -domácí uzeniny, šunka, sádlo a další výrobky

	 	 -steaky na gril

	 	 -kýty a selátka na rožeň


LETNÍ AKCE 
k nákupu nad 1000,- Kč 0,7l láhev kvalitního moravského 

vína dle vlastního výběru zdarma


OTEVŘENO KAŽDÝ ČTVRTEK A PÁTEK 7:30 - 16:30

tel: 604 704 422


email: exxekutor@seznam.cz

web: www.reznictvi-Þala-sokolnice.webnode.cz


inzerce

inzerce
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Nenech se zlákat, synu, když hříšníci 
tě mámí: „Pojď s námi, budem ze 
zálohy vraždit. Všemožné cennosti si 
snadno pořídíme, domy si naplníme 
kořistí. Tihle však na sebe smrtelnou 
léčku strojí, na vlastní duši číhají. Tak 
skončí každý, kdo hledá mrzký zisk – 
o vlastní duši ho to připraví.
Moudrost venku na ulicích volá, na 
náměstích svůj hlas pozvedá, na 
rušných nárožích hlasitě vykřikuje, 
v průchodu městské brány proslov 
má: „Kdy omezenců láska k malosti 
už skončí, kdy drzounů záliba v dr-
zosti, kdy tupců nenávist ke všemu 
vědění?“
Omezenci zajdou na vlastní umíně-
nost, spokojenost tupců je jejich zá-
huba. Kdo mě však poslouchá, ten 

pohodlně žije v bezpečí před hrozbou 
všeho zla.

Dopis mladým lidem  
Neustupujte, 
jako jsme ustupovali my,
nedbejte lákání, přemýšlejte, 
odmítejte.
Přemýšlejte, než řeknete ANO,  
nevěřte hned,
nevěřte ani tomu, 
co je jasné,
věření uspává 
a vy musíte být bdělí.
Začněte s bílým listem,
napište první slova sami,
nenechte si nic předpisovat.
Dobře poslouchejte, dlouho,  
pozorně poslouchejte.

Nevěřte rozumu, 
jemuž jsme se podřizovali my.
Začněte tichou vzpourou přemýšlení,
zkoumejte a zamítejte.
Vytvářejte zvolna ANO svého života.
Nežijte jako my.
Žijte beze strachu. W. Bauer

-Věra Životská-

Války obecně neřeší problémy, kvůli 
nimž jsou vedeny, a proto jsou v ko-
nečném důsledku zbytečné. Válka je 
vždy porážkou pro lidstvo. 
 Jan Pavel II.
Stejně tak spory, nekonečná nepřá-
telství, neřeší problémy, kvůli nimž 
jsou vedeny. Spory, bez usmíření  
a vzájemné vstřícnosti, jsou poráž-
kou pro společenství všech lidí. ■

Co nového v hasičce?
ŽELEZNÝ SAŇAŘ 2019
V neděli 19. května 2019 se v areálu bývalých kasáren 
uskutečnil už 3. ročník soutěže TFA Železný Saňař. 
Co je soutěž TFA?
Jedná se o jednu nejnáročnějších disciplín požárního 
sportu, kdy závodníci v plné zásahové výbavě, včetně dý-
chacího přístroje, absolvují dráhu složenou z nejrůzněj-
ších fyzicky náročných úkolů a překážek. Do závodů TFA 
se řadí ale i výstupy do schodů nejrůznějších výškových 
budov, opět v plné výbavě. U těchto soutěží si účastníci 
opravdu sáhnou na dno svých sil.
Letos se přihlásilo 20 závodníků, z toho 2 ženy. Jsme 
rádi, že se naší soutěže zúčastnil i úřadující vicemistr 
ČR v TFA Tomáš Máca, který ve své kategorii vybojoval  
1. místo. Náš reprezentant Petr Slouka obsadil krásné 
3. místo a i letos navazuje na úspěšný loňský rok, kdy si 
na konci sezóny převzal ocenění hned ve třech ligách – 
Zlínská liga 2. místo, Moravská liga 3. místo, Moravská 
jednota 3. místo.
Chceme moc poděkovat všem, kdo se podíleli na pří-
pravě a zajištění průběhu soutěže (členům SDH Újezd 
u Brna, maminkám a tatínkům velkých i malých hasičů, 
manželkám i manželům), všem závodníkům i občanům, 
kteří nás přišli podpořit. Budeme se těšit na příští ročník.

Výsledky:
Kategorie Muži 18–34 let:
1. Kochaníček Milan
2. Gruber Martin
3. Soukal Jan
Kategorie Muži 35+:
1. Máca Tomáš
2. Tesař Radek
3. Slouka Petr
Kategorie Ženy:
1. Macháčková Pavlína
2. Mrňková Zdeňka

PYROS 2019
V termínu 29. 5.–1. 6. 2019 se na Brněnském výstavi-
šti konal už tradiční veletrh požární ochrany PYROS. Byli 
jsme požádáni o účast s naší historickou Tatrou 805. 
V rámci veletrhu proběhla i soutěž TFA „O pohár prezi-
denta Moravské hasičské jednoty“ ve výstupu na vy-
hlídku (cca 240 schodů). Přestože bylo obrovské horko  
i konkurence, náš zástupce Petr Slouka vybojoval krásné 
3. místo. Děkujeme.

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU 1. A 2. KOLO
Také letos jsme se zúčastnili prvního kola požárního 
sportu, které se konalo v Moutnicích. Našemu družstvu 
se podařilo postoupit do kola druhého, které proběhlo 
26. 5. v Přísnoticích. Vyrazili jsme s cílem zúčastnit se  
a přežít. Navzdory očekávání z toho bylo 2. místo.
Více informací o nás, fotografie i videa najdete na našich 
facebookových stránkách https://www.facebook.com/
sdhsokolnice/ -Zuzana Hradílková-

POZVÁNKA
DEN S HASIČI PRO NF STOP ŠIKANĚ
Sbor dobrovolných hasičů Sokolnice vás srdečně zve na 
2. ročník akce „Den s hasiči“, který se koná 10. 8. 2019 
před hasičskou zbrojnicí.
• Soutěže pro děti i dospěláky
• Ukázky techniky Integrovaného záchranného 

systému
• Výstava historické techniky a prostředků  

požární ochrany
• Cibálová muzika DONAVA
• Muzikálový zpěvák MARIAN VOJTKO
• Na konci programu losování cen a spousta dalšího
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude předán nadač-
nímu fondu stop šikaně
Přijďte s námi strávit fajn odpoledne, podpořit dobrou 
věc, pobavit se a třeba se i dozvědět něco nového. Bu-
deme se těšit!  ■
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1. kosecké slavnosti v sokolnickém zámeckém parku 
V sobotu 16. května 2019 kolem 6. hodiny ranní se sešla 
parta folklorních nadšenců a těch, co mají rádi lidové tra-
dice, k pokosení zámecké louky v Sokolnicích. Po mnoha 
chladných deštivých ránech se nečekaně vylouplo jedno 
teplejší slunečné překrásné ráno. Do zámku se pozne-
náhlu začali trousit dospělí a děti v krojích i bez krojů,  
v ruce nakuté kosy a srpy nebo hrábě na trávu. Někteří 
dokonce přijeli na voze s překrásně nazdobenými koňmi 
a třítýdenním hříbátkem. Sešlo se nás na tři desítky. Ko-
sili jsme trávu na spodní louce, která byla celá od per-
liček rosy a vysoká po pás. Děti běhaly mezi námi do-

spělými ve voňavé posečené trávě nebo krmily koně. Po 
7. hodině jsme se posilnili vydatnou snídaní v podobě 
smažených vajíček s chlebem, pozpívali jsme písničky 
v doprovodu cimbálové muziky Šternovjan z Újezdu  
u Brna a potom jsme pokračovali v práci. Později se na 
nás přijeli podívat i klienti DPS Sokolnice. Pro zpestření 
jsme udělali i soutěž o nejlepšího sekáče, ve které vyhrál 
Pavel Šustr, druhé místo obsadil František Lukáš a třetí 
byl Petr Wajda. Děkujeme všem, kteří pomohli s organi-
zací a těšíme se, pokud se za rok zase sejdeme.       

-Zdeňka Wajdová, foto Stanislav Pospíšil-

150

Červen, červenec
Červen–červenec jsou měsíce zařazené do období vče-
lařského časného a plného léta. Sami vnímáme prů-
běh počasí, kdy jaro mělo prudký nárůst teplot a i cel-
kově to bylo o měsíc urychleno. Hlavní brzdou však byl 
nedostatek vláhy, zvláště v naší oblasti, ale celkově 
čarodějná příroda si poradila a všechno dohnala. Tak  
i včely si poradily, a to nejen s rozmnožováním, to znamená 
s rojením, ale i se snůškou medu, kdy jako vždy se promí-
chala řepková snůška a navazující ostatní. Pak tu máme 
med rychle krystalizující, který neztrácí na kvalitě, ale zá-
leží na chuti, kdy mnozí nemají rádi toto medové skupen-
ství. Ideálním řešením je pastování tohoto medu, což je 
mechanická úprava, která zanechá stejné kvality medu  
a i pastovitou nestékající a při tom roztíratelnou vlast-
nost. Ale něž se dostane med k našemu stolu, musí včely 
vyvinout velké úsilí. A to nejenom, že uletí i pět kilometrů 
tam i zpět. Co se týče vytáčení medu, bude to letos za-
jímavé, u včel je medu málo, nemají ho ještě pořádně 
zpracovaný a navazoval jeden za druhým, nebo se i pře-
krývala snůška řepky, kaštanu, svazenka s akátem, ně-
kteří včelaři museli i přikrmovat, jak nebylo snůšky. Jak 
stále říkám, každý rok je jiný a je úžasné, jak si s tím pří-
roda poradí, včetně včel. Jak jste všichni postřehli, jsme 
v té době, kdy se včely snaží rozmnožovat rojením, letos 
je to obzvlášť silné.
Ale teď bych se jenom chtěl poohlédnout na klimatické 
problémy, udržení zeleně. Ale opak je asi pravdou, vyra-
zilo mně to dech, kdy za rozvodnou asi po dvou letech 
znovu v této době plné zelené vegetace byl pomulčován 

znovu vzrostlý hájek, vysvětlil jsem si, že to asi musí být, 
když má někdo výkonný stroj a chce vydělat. A to bez 
ohledu na rostliny a místně žijící živočichy.
Tak jak každá profese má své zvláštnosti a zájmy, tak  
i včelaře zajímají prodejní ceny a hlavně dodavatelé uve-
dení na etiketě. Zatím i přes domácky vyhlížející doda-
vatel je nakonec uvedeno ze zemí EU a i mimo EU. Na  
jednu stranu kvalitní med vyvážíme a horší dovozem na-
hrazujeme. Ono je to ale u každé potraviny, trh vládne 
naší peněžence a i žaludku. A toto se musí zákonitě ča-
sem projevit na našem zdravotním stavu. Každý je strůj-
cem svého zdraví a osudu. Jenom bych chtěl, aby to ne-
vyznělo jako včelařská agitka, ale jenom jako úvaha ke 
stavu obchodní strategie a její souvislosti.              

 -Václav Hůrka-
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Kam se dá dojet i bez auta Vám prozradí aktivní seniorky.
Například do okolí Velké Klajdovky, 
kde jsme byly v dubnu.  Je tam k vi-
dění pěkná příroda, pomník rytíře 
Šembery, když se projdete po naučné 
stezce, můžete se kochat pěknou vy-
hlídkou. Je tam také malá zoologická 
zahrada lam a maloměřický lom.
Také jsme si zajely na výstavu ka-
mélií do Rájce-Jestřebí. Na zdejším 
zámku se tradičně v březnu konají 
Svátky kamélií. 
Trochu větším výletem byl zájezd 
do Šternberka v květnu. Dá se tam 
dobře dojet vlakem a autobusem. Na 
náměstí nás čekala bývalá občanka 
Sokolnic Jarka Hrušková-Zejdová. 
Doprovodila nás k hradu, kde jsme 
absolvovaly jeden prohlídkový okruh. 
Po dobrém obědě jsme navštívili ne-
daleko hradu klášter. To na nás zane-
chalo ty nejkrásnější dojmy. Provázel 
nás pan Josef Knopf, operní pěvec. 
V každé místnosti byl nějaký instru-
ment od harmoniky přes dudy, fujaru 
až k varhanům, na kterých hrál různé 
skladby barokních mistrů, Bacha, 
Händela... Taky prohlídka kostela 
byla zajímavá, stejně jako procházka 
malebným městem. Škoda, že nás 
bylo jen třináct, možná to způso-
bily obavy ze špatného počasí nebo 
zpáteční cesty, která byla díky pře-
stupům o něco komplikovanější. Ale 
zvládly jsme to a výlet se nám moc 
líbil. 

-Mirka Mifková a Jitka Čermáková-
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Ve východních Čechách
Na 8. květen 2019 nám paní Anička Nečasová připra-
vila zájezd po východních Čechách. Vždycky se jí podaří 
vybrat dva zámky, které spolu nějak souvisejí, o to je 
potom jejich prohlídka zajímavější, jestliže najdeme ně-
jaké souvislosti a můžeme se „blýsknout“ před průvodci, 
že nejsme zcela nevědomí. Letos to byly zámky Žleby  
a Slatiňany.
Odjížděli jsme jako vždy ráno v sedm hodin ze Sokolnic, 
pan Hrdlička cestou posbíral účastníky z Telnice a ná-
draží. Dlužno podotknout, že tentokrát na zájezd přispěla 
obec Telnice. 
Počasí i dopravní situace nám přála, hladce jsme při-
jeli do obce Žleby, nad kterou se tyčí zámek. Původně 
se jednalo o hrad z konce 13. století, který v husitských 
válkách byl pobořen a později přestavěn na zámek. Slou-
žil jako zástavní a vystřídalo se na něm hodně majitelů.  
Z nejznámějších lze zmínit Karla IV. nebo Jiřího z Podě-
brad. V polovině 18. století se dostal do majetku starého 
tyrolského rodu Auerspergů, až Benešovými dekrety byl 
znárodněn.
Mohli jsme zde obdivovat lovecké trofeje nebo vitrážová 
okna, pokoje vytapetované tapetami z kůží různých zví-
řat. Devadesát procent zařízení zámku je původních  
a zařízení je zachovalé. Poslední majitelé smýšleli pokro-
kově, takže na zámku najdeme docela moderní toalety či 
elektrické osvětlení.
Po pěkném zážitku z prohlídky i výkladu průvodkyně jsme 
se odebrali do místní restaurace „U Kosů“ na oběd. Zážit-
kem byla americká litinová kamna, která kvůli nám zapá-
lili, aby nám nebylo zima.
Po obědě jsme se přesunuli do Slatiňan na druhý zámek, 
který byl v majetku rodu Auerspergů. Původní gotickou 
tvrz přestavěli majitelé v 16. století na zámek. Pravděpo-
dobně jim došly peníze, proto měl zámek jen dvě křídla 

a zbývající dostavěli právě Auerspergové, stejně jako hra-
nolovou věž. Tady je ještě více poznat, jak pokrokový rod 
to byl, ať už to bylo hospodaření, lesnictví, zřídili dokonce 
dětské hospodářství, aby ze svých dětí vychovali dobré 
hospodáře. Na fotografiích je můžeme vidět i s prvními 
automobily.
Dojem ze zámku ve Slatiňanech trochu pokazily stavební 
práce – v současné době se důkladně opravuje zámecký 
park. Ale napravili nám ho koně ze zdejšího hřebčína  
a poté výborná zmrzlina v cukrárně u řeky.
Bonusem našeho výletu byl kostelík v obci Kočí s dřevě-
nou zvonicí a mostem. Provedla nás a velmi podrobný 
výklad nám dala sama paní starostka obce, která se  
s nadšením zasazuje o jeho údržbu a obnovu. 
Celý výlet se opět vydařil díky pečlivé organizaci paní 
Aničky Nečasové a návštěvu těchto míst můžeme jen  
doporučit.                                                -Jitka Čermáková-
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Playminihandball Stupava
Ve dnech 17.–19. května 2019 se naši MINI házenkáři 
zúčastnili prestižního mezinárodního turnaje Playmini-
handball 2019 na Stupavě (SK). Od pátku až do neděle 
jsme bojovali v několika utkáních v kategorii Přípravka, 
Mini A a B a také soutěži prvních tříd.
Od prvního dne byl program velmi pestrý jak na zápasy, 
tak i ve volném čase. Využili jsme dopravního hřiště  
u haly a vyzkoušeli venkovní laser game, protože počasí 
přálo. Během těchto tří dnů jsme odehráli mnoho zápasů, 
z nichž některé byly velmi adrenalinové a plné emocí.  
Domů jsme se vrátili nadšení, bohatí o zkušenosti, s pár 
modřinami a s obrovským odhodláním do příštího roku.

Celý turnaj hodnotíme velmi kladně, a to jak ze strany 
našich malých i větších hráčů, tak i z hlediska organi-
zace celé akce, která je ze strany pořadatele velmi dobře 
uspořádána.
Přípravka se po bojích ukázala v celé své kráse a vybojo-
vala nádherné 5. místo (ze 14).
MINI A se umístili na 21. místě, nedělní utkání byla ta 
nejfantastičtější, co kdy odehráli!
MINI B skončili na 28. místě.
Soutěž prvních tříd, kde si zahráli ti nejmenší, byla zpes-
třením s dokonalým výsledkem 2. MÍSTA, ze kterého si 
vezou STŘÍBRNÉ MEDAILE!
Všichni jste naši borci!!!
Trenérům a všem zúčastněným patří velký DÍK.
Fotky z turnaje jsou k nalezení na našich stránkách  
http://sokolsokolnice.cz/sport/hazena/minizaci/ nebo  
na našem facebooku https://www.facebook.com/haze 
na.sokolnice/, kde najdete veškeré novinky a aktuální in-
formace. -Trenéři MINI házené

Zdeněk Mrkvica, Stanislav Mrkvica ml.-

Turnaj MINIHÁZENÉ – Sokolnice
V neděli, 26. května 2019, jsme uspořádali turnaj MINI 
házené na házenkářském hřišti u rybníka. Účast byla 
100% a to 121 dětí, počasí přálo více, než jsme čekali, 
děti hrály s plným nasazením a organizátoři měli vše per-
fektně zmáklé!
Tento turnaj se nehraje na body, tedy si všichni zahráli 
krásnou a bezkontaktní házenou, na kterou byla radost 
se dívat.
Velké DÍKY patří všem, kdo pomohli s přípravami, od ad-
ministrativy, přes rozhodčí, odpočet, hudbu, občerstvení 
až po trenéry a jejich týmy samotné. 
Všechny děti si odnesly tašky plné dobrot, malých dá-
rečků a drobností od sponzorů, kterým patří naše  
poděkování. 
Fotky z turnaje jsou k nalezení na našich stránkách 
http://sokolsokolnice.cz/sport/hazena/minizaci/ nebo 
na našem facebooku https://www.facebook.com/ha-
zena.sokolnice/, kde najdete veškeré novinky a aktuální 
informace.
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Od září nabíráme nové hráče, všechny děti od 5 let! 
Přiveďte je na náš trénink, ať si vyzkouší hru s míčem  
a propadnou síle kolektivu a týmové spolupráci při 
sportu, který je v Sokolnicích tradicí. Není to jen o zápa-
sech, ale o vzájemné důvěře a soudržnosti. Kolektiv je 
vždy silnější než jednotlivec.
Již připravujeme DOMÁCÍ TURNAJ = MEMORIAL LIBORA 
KONÍČKA, který se uskuteční v září na domácím hřišti  
v Sokolnicích a i my budeme bojovat o pohár. Vezměte 
své děti, ať podpoří své kamarády a spolužáky a spo-
lečně motivujme děti ke sportu.  -Trenéři MINI házené

Zdeněk Mrkvica, Stanislav Mrkvica ml.-

10. ročník tenisového turnaje  
ve čtyřhře Saň Ten 2019  
a The Lemmer Cup 2019
Ve dnech 17.–19. května 2019 pro-
běhl již 10. ročník tenisového tur-
naje ve čtyřhře, který pořádala S.A.T. 
(Saňařská Acosiace Tenisu). Tur-
naje se zúčastnilo celkem 24 dvojic  
a všechna utkání se odehrála na 
školním hřišti za školou.
Jako první se rozehrál už v pátek od 
12.00 hodin profesionální turnaj Saň 
Ten a skupina A hrála v tomto slo-
žení – ŠeŽa (P. Šebeček, P. Žáček), 
HrdDrd (A. Hrdlička, J. Drda), NaVy (P. 
Načiňák, J. Vykouřil), SaFr (M. Sapák, 
Z. Fric), FlaFla (P. Flajzar st., P. Flaj-
zar), MuSe (P. Musil, M. Sekanina). 
Velkým favoritem byla dvojice MuSe, 
která skupinu bez problémů vyhrála, 
ale do semifinále nepostoupila, ne-
boť všechny její výsledky byly anu-
lovány!!! Disciplinární komise S.A.T. 
nechtěla důvod diskvalifikace této 
dvojice zveřejnit, na což měla podle 
tenisové řádu §8, odstavec d, nárok. 
Ze skupiny A tedy postoupily do so-
botního semifinále dvojice HrdDrd  
a ŠeŽa. 

V sobotu už od 6.00 hodin se rozehrála skupina B v tomto 
složení – HaSk (L. Haman, V. Skalník), KuKu (M. Kukla 
st., M. Kukla), SeSe (Fr. Sedláček, J. Sedláček), FiStr (J. 
Filler, J. Straka), JiJi (Z. Jirgala, M. Jílek), TeŠi (V. Tejcek, 
P. Širůček). Podle očekávání vyhrála skupina KuKu a do 
semifinále je z 2. místa doprovodila TeŠi.
První semifinále v sobotu od 14.00 hodin vyhrála, díky 
jistotě úderů a vynikající defenzívě, dvojice HrdDrd  
a jako druhý semifinalista je doprovodil do finále pár ŠeŽa, 
který drtivou ofenzívní hrou poslal pár KuKu na společné  
3. místo s dvojicí TeŠi. O první místo si to rozdali HrdDrd 
vs ŠeŽa a v docela vyrovnaném finále rozhodla jistota 
úderů a menší nervozita páru HrdDrd. Josef Drda tak 
obhájil loňské prvenství, i když partnerem mu nebyl Petr 
Šebeček, ale nekompromisní Antonín Hrdlička.
Se čtyřhodinovým zpožděním začala v sobotu první sku-
pina amatérského The Lemmer Cupu v tomto složení – 
KraStr (L. Král, M. Straka), KrUr (M. Kratochvíl, I. Urban), 
MaPa (P. Malina, R. Palán), JaJa (P. Jandl, M. Jandl), PrNa 
(M. Přichystal, L. Načiňák), ÍLHu (S. Ílek, P. Husák). Po-
slední zápas se hrál až hluboko po půlnoci, čímž chce 
S.A.T. ocenit a pochválit tenisové nadšence PrNa a MaPa 
za to, že to nevzdali a bojovali až do samého konce, kdy 
celá dědina už dávno spala. Z této noční skupiny postou-
pili do nedělního finále Jaja a KrUr.
V neděli brzo ráno začala druhá skupina The Lemmer 
Cupu, a to v tomto složení – VaPa (M. Václavek, D. Pa-
velka), ČeSt (R. Čermák, M. Stupka), BiSch (B. Bil,  
P. Schik), UhLí (M. Uher, M. Linhart), TeTe (J. Tesař, J. Te-
sař), ZaStr (M. Zahradník, M. Strýček). V této velmi vy-
rovnané skupině musela o dvou postupujících rozhodnou 
minitabulka, z které se nakonec do semifinále dostal pár 
UhLí a VaPa. 
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Saň Ten 2019
Zleva nahoře: P. Flajzar st., P. Flajzar, Z. Fric, A. Hrdlička, P. Žáček, P. Šebeček
Zleva uprostřed: F. Sedláček, J. Sedláček, J. Drda, J. Straka, M. Kukla st., M. Kukla
Zleva dole: J. Filler, V. Tejcek a Z. Jirgala



Sokolnický zpravodaj     6–7/2019

Odpolední semifinále a finále dopadlo dle kurzu Tipsportu, 
a tak na prvním místě skončila dvojice UhLí, druhé místo 
VaPa, třetí JaJa a brambora zůstala loňským finalistům 
KrUr.
S.A.T. v čele s čestným prezidentem Jarem Zouharem roz-
hodla udělit ocenění Osobnost turnaje, a to Pavlu Flajza-
rovi st. (FlaFla) za jeho přístup k tenisu, nesmírnou hou-
ževnatost a sportovního ducha.
Velké poděkování patří obci Sokol-
nice, TJ Sokol Sokolnice, zvláště od-
dílu malé kopané, dále všem pořa-

datelům jmenovitě – P. Šebeček, A. Hrdlička, P. Žáček, 
P. Klimeš a jeho náhradník M. Stupka, J. Drda, J. Filler, 
Michal Straka, Heda Vykouřilová, Nela Hrdličková, Nikola 
Tůmová a Kateřina Vinklerová, dále sponzorům, účastní-
kům turnaje a v neposlední řadě divákům a fandům za 
to, že turnaj proběhl v nádherné atmosféře a v krásném 
prostředí. Sportu zdar, tenisu zvláště.    -S.A.T.-
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Periodický tisk územního samosprávného celku  
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice,  
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Je vydáván desetkrát ročně. Místo vydávání Sokolnice. 
Nemá žádné regionální mutace. 
Náklad 930 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. 
Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.
Evidenční číslo tisku  
přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání Sokolnického zpravodaje  
č. 6–7 je 21. 6. 2019. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnick. zpravodaje č. 8–9 je 5. 9. 2019.

Kontakt inzerce:  
Andrea Hrdličková, e-mail: hrdlickova@sokolnice.cz

Elektronická verze Sokolnického zpravodaje,  
termíny uzávěrek a vydání jsou umístěny na webových 
stránkách www.sokolnice.cz

Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. 
Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. 
Komise neodpovídá za obsah inzerce.

Grafická příprava, sazba a tisk: Střední škola grafická 
Brno, příspěvková organizace, Šmahova 364/110, 
Brno-Slatina, telefon: 548 211 313

The Lemmer Cup 2019
Zleva nahoře: P. Jandl, M. Jandl, M. Kratochvíl, I. Urban, M. Uher, A. Hrdlička,  
M. Linhart, J. Drda
Zleva dole: M. Stupka, D. Pavelka a M. Václavek

inzerce

Osobnost turnaje Saň Ten 2019 
Pavel Flajzar st.
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TJ SOKOL SOKOLNICE A OBEC SOKOLNICE POŘÁDAJÍ

21:00 Letní noc DJ Boris!

PÁTEK 5. 7.

ČTVRTEK 4. 7.

20:00 
KABÁT revival 
ROBBIE WILLIAMS revival 

SOBOTA 6. 7.

NEDĚLE 7. 7.

www.sanarcup.cz

14:00 Kinder cup Souboj nadějí r. 2009

9:00 Women cup

15:00 Play off - napínavé vyřazovací boje o vítěze 28. ročníku

Doprovodný program 
Vodní šlapadla, skákací hrad, pečená selata a jiné speciality.

8:00 Mistrovství Sokolnic
16:30 Veterán cup 40+ 

facebook/sanar.sokolnicky

SOKOLNICE | Futsal aréna u rybníka | 4.–7. července 2019

28. ročník SAŇAŘ CUP

8:30 základní skupiny

Cena: v předprodeji 200 Kč | na místě 300 Kč | Předprodej: Restaurace U Husara,  
Restaurace a Pizzerie Na Sokolovně nebo na čísle +420 606 738 478


