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Okénko do mateřské školy
Jaro, léto, podzim, zima, Školáky už tlačí bota,
ve školce nám bylo prima, pospíchají do života,
povídaly hodiny, ještě krůček pavoučí,
že už budou prázdniny. než se s námi rozloučí.

●  Ve třídě SLUNÍČKA jsme se s dětmi přivítali po více jak 
dvou měsících malou oslavou spojenou s Mezinárodním 
dnem dětí. Děti se s chutí pustily do vyrábění veselých 
barevných sluníček. Povídali jsme si s dětmi o tom, co 
všechno víme o sluníčku i o počasí. Také nás čeká obje-
vování a rozvíjení další ctnosti jménem SPRAVEDLNOST. 
Školní zahrada po delším zahálení ožila výskotem dětí, 

Sluníčka Sluníčka

Sluníčka

Jak probíhalo online vyučování ve 2.B
Karanténa a s ní spojené uzavření škol přišly jako blesk z čistého nebe. Proto 
jsem, jako každý učitel, nejprve hledala možnosti, jak zůstat se svými žáky  
v kontaktu. Mám velkou výhodu, že všichni moji žáci mají přístup k internetu 
a mohu s nimi tedy pracovat online.
Jak taková práce online vypadala s dětmi ve druhé třídě? Naše online za-
čátky – odkazy na zábavná procvičování probraného učiva, zhlédnutí nauč-
ného videa, ale také tanec a cvičení, u kterého se některé děti i natáčely a své 
výkony mi posílaly emailem. Ano, napsat email paní učitelce byl také jeden  
z úkolů pro mé druháčky. Pro většinu z nich to byl první napsaný email vůbec 
a byla z toho velká oboustranná radost (ale nebojte se, nezapomněli jsme ani 
na klasické psaní dopisů pro naše blízké). 
A jak vypadá naše online výuka v květnu? Žáci samostatně plnili úkoly zadané 
prostřednictvím Edupage vždy na jeden týden a společně jsme se potkáváli 
třikrát týdně při videokonferencích, na kterých jsme procvičovali, povídali si, 
smáli se a hlavně se viděli a slyšeli!  (Pokračování na straně 5)
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které se pustily nejen do „pečení“  
a stavění v pískovišti, ale užívaly si 
vzájemnou přítomnost kamarádů.
●  Také ve třídě KUŘÁTKA se děti 
opět sešly téměř v plném počtu. Spo-
lečně jsme si vyprávěli své zážitky 
a dojmy z několika měsíčního času 
stráveného doma. Děti se na sebe 
velmi těšily a s nadšením se zapojily 
do hry se svými kamarády a oblíbe-
nými hračkami. V současné době se 
snažíme trávit většinu času na školní 
zahradě. Předškoláci se s velkou 
chutí pustili do svých úkolů. Vzhle-
dem k současným opatřením se sna-
žíme upevňovat a dodržovat zvýšené 
hygienické návyky u dětí.
●  Děti ze třídy KOŤÁTKA se po 
karanténě vrátily do školky v hoj-
ném počtu. Měly radost ze shledání  
s kamarády, paními učitelkami  
a hračkami ve třídě. Užívaly si spo-
lečné hraní, povídání o draku Co-
roňákovi, opožděné slavení naroze-
nin a dovádění na školní zahradě.  
I když nám mnoho společných akcí 
kvůli karanténě uteklo, tak během 
července nás čeká pasování našich 
předškoláčků do řad školáků.
●  Všechny děti ze třídy MOTÝLCI 
se už moc těšily, až se budou moci 
vrátit do školky, kde nás kromě her  
a zábavy také čekala „velká práce“ 
na našem záhonku na školní za-
hradě. Už se moc těšíme na velikou 
úrodu rajčátek, salátů a kedluben. 
Mňam – to si pochutnáme…
●  V celé mateřské škole je v období 
června a července nutno dodržovat 
zvýšená hygienická opatření a pravi-
dla. Rodiče s nimi byli ještě před zno-
vuobnovením provozu MŠ, jež bylo  

Koťátka

KuřátkaKuřátka

Koťátka Koťátka
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1. června 2020, seznámeni. Každopádně bylo nastavení 
těchto pravidel zváženo nejen vzhledem k podmínkám 
každodenního provozu v MŠ a možnosti jejich zajištění, 
tak i na základě Manuálu k provozu MŠ vydaného MŠMT.
●  Jsme moc rády, že můžeme pro „naše“ děti v období 
června uskutečnit ještě tyto akce:

 – pasování předškoláků s programem pro děti, jejich 
rodiče a sourozence

 – zážitkový podvečer s předškoláky, během něhož za-
vršíme jejich loučení se školkou – návštěva hasičské 
zbrojnice, soutěže s hasiči, výlet do okolí Sokolnic

 – a také tradiční předprázdninové rozloučení se 
všemi dětmi ze všech tříd naší MŠ, kdy máme pro 
všechny holčičky i kluky balíčky s jejich obrázky a vý-
robky, které za celý rok nakreslili a vyrobili, ale i jiná  
„překvapení“… ■

Motýlci

Motýlci

Motýlci

Motýlci

KuřátkaKuřátka
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II,  reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121 

Projekt MAP Šlapanicko ve škole i ve školce 
Základní škola i mateřská školka v Sokolnicích jsou zapojeny do projektu rozvoje vzdělávání, který 
podporuje výuku dětí na Šlapanicku. Díky němu navazují spolupráci s ostatními školami v regionu a 
učitelé mohou sdílet své pracovní zkušenosti navzájem. Vítají také možnost účastnit se přednášek, 
workshopů, seminářů a kurzů, které pro ně pořádáme a díky kterým mohou prohlubovat své profesní 
znalosti. Dětem ze základních škol zprostředkováváme výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím. 
Zapojují se do různých vědomostních i kreativních soutěží ať už se jedná o každoročně pořádanou 
literární a výtvarnou soutěž nebo třeba letošní fotografickou soutěž na téma „Jaro 2020 aneb 
karanténa doma i v přírodě“. V mateřských školách sklízí velký úspěch výuka technických dovedností, 
a to napříč celým regionem. Zejména předškoláci si s nadšením vlastnoručně vyrábějí lodičky, 
letadélka či jiné hračky z balzy i jiných materiálů za pomoci odlehčených pilek a vrtaček.  

V tomto školním roce se nám povedlo pro učitele uspořádat přednášky na téma nadaných dětí, ale i 
těch, které jsou poznamenány ztíženou sociální situací. Během karantény jsme učitelům zorganizovali 
online kurzy k distanční výuce. Pro ředitele a vedoucí pracovníky jsme připravili přednášky z oboru 
legislativy ve školství a dalších odborných témat v návaznosti na pedagogickou praxi. 

Po většinu školního roku děti v rámci svých školních kroužků a klubů trénovaly logické dovednosti, 
postřeh, prostorovou orientaci i paměť prostřednictvím hraní deskových her. Hry a jejich pravidla si 
osvojili i pedagogové, kteří si hráli na přípravných workshopech, a žáky pak v rámci školních 
kroužků seznamovali s pravidly her. Své schopnosti si budou moci děti vyzkoušet a 
porovnat se svými vrstevníky z dalších škol na společném turnaji, který se uskuteční v příštím 
školním roce. „Žáci mohou trénovat delší dobu a zároveň si tak zábavnou formou procvičovat své 
matematické i logické dovednosti.“, sdělil manažer projektu Mgr. Jiří Hrubý.  

Mgr. Eva Kreizlová, koordinátorka projektu rozvoje vzdělávání 



Sokolnický zpravodaj     6–7/2020 5

Jak nám uzavřeli školu
Úterý 10. března začalo jako každý jiný den. Dopoledne 
jsme se ale dozvěděli, že budou uzavřeny všechny školy. 
Během hlášení školního rozhlasu se ozývaly nadšené 
vlny jásotu ze všech tříd. 
Plánovali jsme, že se po dvou týdnech vrátíme do běž-
ného provozu, pesimisté tipovali i měsíc. V tu chvíli však 
nikdo z učitelů ani z žáků netušil, že klasický školní rok 
už vlastně skončil.
Hodili nás do vody – a teď plavte. Informace? Žádné. Mi-
nisterstvo školství? Ticho. Pokyny? Nebyly.
Dobrá tedy, začali jsme žákům elektronicky posílat úkoly. 
Po pár dnech se situace ve společnosti ještě ztížila. 
Mnoho rodičů muselo řešit množství problémů a do toho 
jim vstupovaly další povinnosti spojené s domácí výukou. 
Změnili jsme tedy formu a frekvenci zadávání domácích 
úkolů. Jiní rodiče se však začali obávat velikého zpoždění 
a ztráty tempa žáků, která by při dlouhé pauze mohla 
nastat.
Když už bylo jasné, že situace se jen tak nezlepší, že ne-
dobrovolné uzavření školy bude mnohem delší a otevření 
je v nedohlednu, přistoupili jsme k dalšímu kroku. Začali 
jsme vyučovat na dálku pomocí videohovorů.
Učitelé museli téměř ze dne na den začít používat tech-
nologie způsobem, který neznali, ze dne na den museli 
úplně změnit vše, co doposud dělali. Nebudu v tuto chvíli, 
po bitvě, tvrdit, že vše proběhlo hladce a bez problémů. 
Kdepak. Vyskytlo se mnoho problémů. Každý učitel se 
s novou situací vypořádal jinak – někdo lépe, někdo  
hůř.
Dnes jsme v situaci, kdy je školní docházka dobrovolná. 
Kdo chce, chodit do školy může, kdo nechce nemusí. 
V Sokolnicích čtyři pětiny žáků opět chodí do školy.

Zažili jsme situaci, která se už nemůže opakovat. V tako-
véto situaci jsme se totiž ocitli poprvé – ani ti největší pa-
mětníci podobné chvíle nezažili. Díky tomu už ale víme, 
jak se příště zachovat, už známe možnosti, které díky 
moderním technologiím máme. Co ale moderní technolo-
gie nikdy nenahradí a na čem se shodli i izolovaní žáci, je, 
že osobní kontakt s kamarády, učiteli, přáteli nebo kolegy 
je nenahraditelný, že sebelepší on-line přenos zvuku i ob-
razu nikdy nenahradí společně strávený čas.

-Tomáš Struška, ředitel ZŠ Sokolnice-

Jak probíhalo online vyučování ve 2.B
(Pokračování ze strany 1)
V češtině jsme používali kartičky při doplňování i/y a ur-
čování slovních druhů, v matematice jsme využívali před-
měty kolem sebe, ukazovali jsem si výsledky na prstech, 
nebo je psali a poté kontrolovali. Máme za sebou i online 
velikonoční tvoření, čarodějnickou výuku a nezahálíme 
ani ve výtvarce. 
Není to dokonalé, technika nás často zlobila – občas 
vypadnul zvuk a minutový monolog jsem žákům opako-
vala třeba třikrát. Jindy se zastavil obraz v ten nejméně 
vhodný moment a věřte, že dívat se na učitele se zmra-
ženým pohledem vyvolá nezastavitelnou vlnu smíchu a je 
po výuce. Ale byli jsme spolu a užívali si to. 
Sociální sítě jsou velkým pomocníkem, ale bez rodičů  
a prarodičů jako prostředníků se ve druhé třídě zatím 
ještě neobejdu a za jejich spolupráci a ochotu jim moc 
děkuji! A i když se psaní emailů paní učitelce stalo pro 
děti rutinou, osobní kontakt nám nic nevynahradí. Proto 
jsem velmi ráda, že se děti mohly na konci května vrátit 
do školních lavic a výuka probíhá tak, jak jsme zvyklí.

-Pavla Šťastná-

Zápis do mateřské školy v Sokolnicích
Ve dnech 4. až 7. května 2020 probíhal zápis do naší 
MŠ pro školní rok 2020/2021. Elektronická rezervace 
termínů schůzek, na nichž rodiče podávali Žádost o při-
jetí k předškolnímu vzdělávání jejich dítěte do naší ma-
teřské školy, nám opět umožnila přehlednost, plynulost 
a nakonec i vzhledem k nouzovému stavu v ČR, zacho-
vání hygienických podmínek při kontaktu s rodičem. Ve 
dnech zápisu bylo podáno celkem 31 žádostí o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání. Z toho jeden zákonný 
zástupce učinil zpětvzetí podané žádosti, tudíž ředitelka 
do správního řízení zařadila 30 žádostí. Kritéria pro při-
jímání do MŠ pro školní rok 2020/2021 stanovila ředi-
telka v souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb., § 34a  
a § 34 odst. 3 o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a dále podle Metodického 
doporučení odboru školství Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje k přijímacímu řízení k předškolnímu 
vzdělávání. 
S ohledem na počet dětí, které budou ke 31. srpnu 2020 
končit docházku do MŠ Sokolnice, na situaci v oblasti 

rozhodnutí o odkladu školní docházky (pozastavená čin-
nost Pedagogicko-psychologických poraden během nou-
zového stavu), na posunutí termínu vyjádření zákonného 
zástupce o rozhodnutí odkladu školní docházky dítěte  
a nakonec na platnost novely vyhlášky č.14/2005 Sb.,  
§ 2 odst. 6 týkající se úpravy počtu dětí ve třídách, pokud 
je v nich přítomno dítě, které ještě nedovršilo 3 let, a to 
od 1. září 2020, mohla ředitelka přijmout 22 dětí.
Ředitelka mateřské školy přijala a posoudila všech  
30 platně podaných žádostí o přijetí dítěte  k předškol-
nímu vzdělávání na školní rok 2021/2020. Při rozhodo-
vání o žádosti vycházela ředitelka ze skutečností zjiště-
ných ze žádosti vyplněné zákonným zástupcem dítěte, 
případně z dalších doložených dokumentů. Z přijatých 
dětí jsou 2 děti ve věku 5–6 let, které budou v nadcháze-
jícím školním roce 2021/2022 plnit povinnou předškolní 
docházku. Dále 1 dítě 4–5leté, 11 dětí tříletých, 8 dětí, 
které dovrší 3 let do 31. prosince 2020. Téměř všechny 
děti, které byly na základě stanovených kritérií přijaty do 
naší mateřské školy, mají trvalé bydliště v obci Sokolnice.
V době, kdy jsou výše zmíněné informace uveřejněny ve 
Zpravodaji, není ještě správní řízení (Zápis do MŠ) uza-
vřeno z důvodu průběhu zákonných lhůt. ■
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Koronavirová karanténa očima našich dětí
• Vláda ČR vyhlásila nouzový stav kvůli koronaviru. 
Karanténa je, že musíme zůstat doma. Ven chodit jen  
v nejnutnějších případech, a to třeba do obchodu pro jídlo 
nebo rodiče do práce. Kvůli karanténě se nemůžu vidět  
s kamarády a s babičkami. Míša
• Pokud někdo poruší pravidla, tak mu hrozí pokuta. Vý-
hoda je, že nemusím nikam spěchat, např. do školy nebo 
na koníčky. Nevýhoda je, že se nemůžeme navštěvovat, 
jen v nejnutnějších případech. David
• Tahle situace je pro všechny velmi nemilá. Všichni zů-
stávají převážně doma, chodí jen na nákupy a do práce, 
ale jen s rouškou. Všichni doufají, že už to brzy skončí  
a půjdeme ven i do školy. Eliška
• Jsem doma a nudím se. Sice je dobře, že můžu být 
doma a hrát si s miminkem, ale stýská se mi po škole, po 
kamarádkách a po paní učitelce. Nemůžu se s kamarády 
ani domluvit, že se sejdeme. Mamka nám ušila pěkné 
roušky, ale stejně je nechci nosit. Byla jsem poslední 
půlrok v družině a teď tam nesmím. Do školy už se moc  
těším. Markétka
• Až do března jsem nevěděla, co je to karanténa.  
V polovině března nám zavřeli školu. A byli jsme v karan-
téně a já se dozvěděla, co je to karanténa. Pak se zavřely 
všechny obchody, restaurace a stánky. V dubnu nám za-
čaly online výuky. Zazvonil zvonec a karantény je konec. 
(A už se moc těším do školy). Anička

A o měsíc později
• Když zavřeli školy, tak jsem byla ráda. Po dvou týdnech 
jsem se začala nudit. Až jsme měli online výuky, tak jsem 
se viděla aspoň s kamarádama. Když jsem měla nastou-
pit do školy, tak jsem se těšila. Maruška
• Můj první den se třídou přes meet google: Byl jsem 
nadšený a taky nervózní. Viki
• Když začala karanténa, měli jsme videohovory. Poprvé 
jsem se styděl a byl jsem ve stresu. Ale když jsem slyšel, že  
se jde do školy, tak jsem se začal hodně těšit.  Martin
• Zvykla jsem si na to, že jsme měli školu online a na-
jednou jsme měli jít do školy. Vůbec se mi nechtělo vstá-
vat tak brzo, ale aspoň jsem mohla vidět kamarády. Ve 
škole mě to moc baví a už se těším, až bude všechno, jak  
bylo. Laura
• Jednoho dne nám ve škole řekli, že se zavírá. Připa-
dalo mi to hrozné. Nemohla jsem se vidět s kamarády. 
Později jsme se začali připojovat přes meet google. 
Mně to přišlo báječné, můžu se vidět s kamarády. Na-
konec přece jdeme do školy. Bála jsem se, ale zároveň  
těšila. Marky
• Radoval jsem se, že nepůjdu do školy, ale doma je 
nuda. Začal meet a učení doma, bylo mi smutno, ale 
dobrý. Konečně jdeme do školy. Ahoj mami a tati. Eda

-Ze sešitů žáků 3.B zpracovala Jana Hrdličková-

Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice hledá zaměstnance/zaměstnankyni na pozici 

SOKOLNÍK/SOKOLNICE 

POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA 

 Správa a drobná údržba sokolovny a přilehlých prostor 
 Úklid sokolovny 
 Příprava sokolovny k různým akcím 

POŽADUJEME 

 Odpovědnou osobu schopnou si samostatně organizovat práci a řádně pečovat o jemu/jí svěřené 
prostory a vybavení 

NABÍZÍME 

 Vedlejší pracovní poměr na DPP v rozsahu cca 10hod/týdně s nástupem od 1.9.2020 (pozice je vhodná i 
pro důchodce, lidi na rodičovské dovolené, studenty apod.) 

 Flexibilní pracovní dobu a volnější pracovní režim v letním období 

Zájemci o pracovní pozici prosím kontaktujte pana Zdeňka Jirgalu –                                                                               
mob.: 731 552 041 / mail: jednatel@sokolsokolnice.cz 
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Zprávy ze Zastupitelstva
Ve  čtvrtek  dne  11.  června  2020  se  v  18.00  hodin 
v aule Základní školy Sokolnice uskutečnilo veřejné za-
sedání Zastupitelstva obce. Projednány byly tyto body:

●  Schválení účetní závěrky obce za rok 2019
Již několik let schvalují i obce účetní závěrku sestavenou 
k rozvahovému dni. Rozsah a další náležitosti účetní zá-
věrky stanoví zákon 563/1991 Sb. o účetnictví, v plat-
ném znění a prováděcí vyhláška č. 220/2013 Sb. o po-
žadavcích na schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek. Rada obce doporučila 
roční účetní závěrku schválit.
Zastupitelstvo obce schválilo roční účetní závěrku obce 
Sokolnice za rok 2019 a uložilo starostovi zajistit vyho-
tovení Protokolu o schvalování účetní závěrky dle § 11 
vyhlášky a písemného záznamu o hlasování při schvalo-
vání účetní závěrky dle § 12 vyhlášky č. 220/2013 Sb. 
●  Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
Návrh závěrečného účtu obce Sokolnice byl zveřejněn 
na úřední desce Obecního úřadu Sokolnice (a na www.
sokolnice.cz) od 20. května 2020 do 10. června 2020. 
Finanční výbor projednal návrh závěrečného účtu dne 
28. května 2020 a sdělil, že nemá námitky k jeho schvá-
lení. Součástí závěrečného účtu je i zpráva auditora o vý-
sledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a finanční 
vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ 
Sokolnice). Povinnost dát si přezkoumat své hospodaření 
za uplynulý kalendářní rok je územnímu celku uložena  
v ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „zákon č. 250/2000 Sb.“)  
a v § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů. Auditor na závěr 
konstatoval, že na základě provedeného přezkoumávání 
hospodaření obce Sokolnice nezjistil žádnou skutečnost, 
která by jej vedla k přesvědčení, že přezkoumávané 
hospodaření není ve všech významných (materiálních) 
ohledech v souladu s hledisky přezkoumávání hospo-
daření. Při přezkoumání hospodaření obce Sokolnice 
za rok 2019 nezjistil auditor žádné chyby a nedostatky. 
Rada obce doporučila schválit závěrečný účet bez  
výhrad. 
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Sokol-
nice za rok 2019 včetně zprávy o výsledku hospodaření 
obce za rok 2019, které provedla společnost AUDIT DANĚ 
spol. s r.o. bez výhrad. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo 
celoroční hospodaření obce Sokolnice za rok 2019. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o pl-
nění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpoč-
tové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dal-
ších finančních operacích, včetně vyúčtování finančních 
vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, 
státním fondům, jiným rozpočtům a k hospodaření 
dalších osob. Dále vzalo na vědomí provedená roz-
počtová opatření v průběhu roku 2019 a skutečnost, že 
Rada obce Sokolnice schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ  
Sokolnice.

Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce zaslat nej-
později do 30. června 2020 stejnopis zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 na KrÚ JMK  
a místostarostce obce nejpozději do 11. července 2020 
zveřejnit závěrečný účet obce Sokolnice za rok 2019  
v souladu s ust. § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb.
●  OZV č. 01/2020 za užívání veřejného prostranství
Rada navrhla zastupitelstvu schválit novou OZV číslo 
01/2020 o místním poplatku za užívání veřejného pro-
stranství. Text této OZV je v příloze číslo 1. 
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
číslo 01/2020 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce 
zaslat tuto vyhlášku ke kontrole zákonnosti neprodleně 
po jejím vyhlášení Ministerstvu vnitra.
●  Prodej části obecního pozemku p.č. 924/1
Obec obdržela žádost o prodej části obecního pozemku 
p.č. 924/1 k.ú. Sokolnice, ostatní plocha, ostatní  
komunikace, o výměře 30 m2. Na tuto část pozemku  
p.č. 924/1 je uzavřená nájemní smlouva na dobu urči-
tou, do 31. prosince 2021. V mezidobí vyvěšení záměru 
k tomuto pozemku rovněž požádal o odprodej nájemce. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr směny/
prodeje části pozemku p.č. 924/1 zapsaného na LV 1, ve 
vlastnictví obce Sokolnice v k.ú. Sokolnice byl zveřejněn 
zákonným způsobem od 5. března 2020 do 25. března 
2020. Zastupitelstvo obce nesouhlasilo s prodejem části 
obecního pozemku p.č. 924/1 a uložilo místostarostce 
do 30. června 2020 sdělit rozhodnutí zastupitelstva 
oběma žadatelům.
●  Darovací smlouva na pozemek č. 376/2
Obec v současné době realizuje stavbu „Rekonstrukce 
ulice Zámecké“. Projekt počítá s výstavbou chodníku ve-
deného severním směrem, až ke vstupu do zámeckého 
parku. Tato část projektu je již realizována. Část chod-
níku je vedena na pozemku p.č. 376/2 ve vlastnictví Ji-
homoravského kraje. Obec proto požádala Jihomoravský 
kraj o bezúplatný převod tohoto pozemku do majetku  
obce. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo uzavření daro-
vací smlouvy na pozemek p.č. 376/2 k. ú. Sokolnice, 
ostatní plocha – zeleň, zapsaného na LV 136, o velikosti 
518 m2, za těchto podmínek:
Dárce: Jihomoravský kraj 
Obdarovaný: Obec Sokolnice
Obdarovaný podá návrh na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí a uhradí správní poplatek za řízení 
o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí. Zastupi-
telstvo obce uložilo místostarostce informovat zástupce 
Jihomoravského kraje o rozhodnutí zastupitelstva obce 
nejpozději do 30. června 2020 a starostovi uzavřít daro-
vací smlouvu nejpozději do 30. srpna 2020. 
●  Prodej části obecního pozemku p.č. 1214 
Obec obdržela žádost o odprodej části obecního pozemku 
p.č. 1214, k.ú. Sokolnice, ostatní plocha, ostatní komu-
nikace, o výměře 12,5 m2 (celková výměra pozemku je 
162 m2). Pozemek p.č. 1214 se nachází mezi rodinnými 
domy a zahradami na ul. Václava Haňky. Zastupitelstvo 
obce již v minulosti projednávalo žádost o odkup části 
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tohoto obecního pozemku a jeho odprodej neschválilo  
z důvodu, že pozemek p.č. 1214 by se musel rozdělit na 
deset dílů a každému ze sousedních vlastníků tento díl 
odprodat. Jednotlivé díly tohoto pozemku by však mu-
seli odkoupit všichni a dále je tu problém se stavebním 
zákonem. Jeho prováděcí vyhláška č. 503/2006 Sb.  
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, v platném znění, v § 12  
vyžaduje, aby ke každému pozemku byl zajištěn přístup 
z veřejně přístupné pozemní komunikace, což by po pro-
deji nebylo možné. Rada proto nedoporučuje žádosti  
vyhovět. 
Zastupitelstvo obce neschválilo prodej části obecního 
pozemku p.č. 1214 v k.ú. Sokolnice a uložilo starostovi 
zahájit jednání o právní možnosti prodeje částí pozemku 
p.č. 1214 jednotlivým vlastníkům. 
●  DSO Šlapanicko – financování cyklostezek
Zastupitelstvo obce dne 14. prosince 2016 schválilo 
uzavření smlouvy o spolupráci a financování projektu 
„Stavba integrovaného systému sítě bezpečných úseků 
cyklostezek na území Šlapanicka“ s DSO Šlapanicko. 
Uzavřením smlouvy se obec zavázala k úhradě investič-
ního členského příspěvku, ve výši 462.200 Kč, po dobu 
5 let (vždy k 30. červnu daného roku). DSO Šlapanicko 
nyní předložil úpravu stávající Smlouvy o spolupráci a fi-
nancování projektu formou dodatku č. 1, kterým bude po-
vinnost úhrady investičního členského příspěvku zrušena 
a vzájemné vypořádání mezi DSO Šlapanicko a jednotli-
vými obcemi proběhne až po dokončení realizace akce  
a vyúčtování dotace. V současné chvíli má DSO Šlapa-
nicko od obce potřebnou částku pro finanční spoluúčast 
na výstavbě a je zbytečné, aby obec posílala další peníze 
a DSO je pak vracel.
Zastupitelstvo obce Sokolnice odsouhlasilo text a uza-
vření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a financo-
vání projektu „Stavba integrovaného systému sítě bez-
pečných úseků cyklostezek na území Šlapanicka“ mezi 
obcí Sokolnice a Dobrovolným Svazkem obcí Šlapanicko, 
se sídlem Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 2, 656 70 
Brno, IČO:04379322.
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi uzavřít Dodatek č. 1 
ke smlouvě o spolupráci a financování projektu „Stavba 
integrovaného systému sítě bezpečných úseků cyklos-
tezek na území Šlapanicka“ nejpozději do 30. července 
2020. 
●  S.O.K. real, a.s. – projednání návrhů smluv
Společnost S.O.K. real, a.s., IČO: 25345524, se sídlem 
Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162, 674 01 Tře-
bíč, hodlá v ulici Šlapanická uskutečnit záměr výstavby 
cca 75 RD. Obec obdržela od této společnosti žádost 
o projednání návrhu směnné smlouvy na pozemek p.č. 
1691/33 v majetku obce a plánovací smlouvy týkající 
se výstavby technické infrastruktury. Součástí záměru 
je i vyčlenění části území pro potřeby vybudování občan-
ské vybavenosti. Za tímto účelem bude provedena mezi 
spol. S.O.K. real, a.s. a obcí Sokolnice směna pozemků  
o stejné výměře odpovídající směňovanému pozemku 
p.č. 1691/33, k.ú. Sokolnice o výměře 1.703 m2, který je 
v majetku obce Sokolnice. 

Předmětem plánovací smlouvy je závazek společnosti 
S.O.K. real, a.s. vybudovat na vlastní náklady novou tech-
nickou a dopravní infrastrukturu (dále také „NDTI“) pro 
cca 75 RD (komunikace, parkoviště, VO, MR, kanalizace 
dešťová a splašková, vodovod a veřejné plochy + zeleň). 
Obec se ve smlouvě zavazuje řádně dokončené objekty 
NDTI a další objekty bezúplatně převzít do svého majetku 
a zajistit jejich provozování jako součásti svých stávají-
cích objektů TDI. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr směny 
pozemku p.č. 1691/33, zapsaného na LV 1, ve vlastnic-
tví obce Sokolnice, v k.ú. Sokolnice byl zveřejněn zákon-
ným způsobem od 15. května 2020 do 5. června 2020  
a schválilo uzavření smlouvy, na základě které:
Obec Sokolnice převede společnosti S.O.K. real, a.s., 
IČO: 25345524, Střítež, Hrotovická-Průmyslová zóna 
162, 674 01 Třebíč, pozemek p.č. 1691/33, o velikosti 
1.703 m2, zapsaného na LV 1, ve vlastnictví obce, k.ú. 
Sokolnice. Společnost S.O.K. real, a.s., IČO: 25345524, 
Střítež, Hrotovická-Průmyslová zóna 162, 674 01 Třebíč, 
převede obci Sokolnice část pozemku p.č. 1691/23, na 
základě GP č. 1645-47484/2020 označenou i nadále 
jako p.č. 1691/23, o výměře 1.703 m2, zapsaného na 
LV č. 2328, ve vlastnictví S.O.K. real, a.s., k.ú. Sokolnice. 
Společnost S.O.K. real, a.s., IČO: 25345524, Střítež, 
Hrotovická-Průmyslová zóna 162, 674 01 Třebíč, uhradí 
náklady na sepis směnné smlouvy, podá návrh na vklad 
do katastru nemovitostí na podatelně Katastrálního 
úřadu pro JM kraj, Katastrálního pracoviště Brno-venkov  
a uhradí správní poplatek za řízení o povolení vkladu 
práv do katastru nemovitostí. 
Zastupitelstvo obce schválilo text a uzavření plánovací 
smlouvy se společností S.O.K. real, a.s., IČO: 25345524, 
Střítež, Hrotovická-Průmyslová zóna 162, 674 01 Třebíč 
a uložilo starostovi uzavřít směnnou a plánovací smlouvu 
nejpozději do 30. července 2020. 
●  Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor při radě obce na základě provedené kon-
troly vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu obce 
v roce 2019 spolkům a dalším subjektům na podporu 
jejich činnosti, navrhl následující úpravu podmínek pro 
jejich čerpání:

 – Z dotace nebudou hrazeny alkoholické nápoje a ta-
bákové výrobky.

 – Při vyúčtování dotace uvede subjekt náklady na jed-
notlivou akci, nakoupenou službu či zboží a kolik  
z této částky bylo financováno z dotace.

 – U jednotlivých subjektů lze použít na propagaci ma-
ximálně 5 % z celkové částky dotace, propagací se 
rozumí prostředky vynaložené na tisk letáků a jejich 
distribuci, reklamu v médiích, na služby mediálních  
a reklamních agentur či zástupců.

 – Na účetních dokladech předložených k čerpání do-
tace bude uveden název účtované položky.

 – Minimálně 50% dotace použité na nákup energií, 
opravy, investice či vybavení bude prokazatelně čer-
páno na katastrálním území obce Sokolnic.

Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo úpravu podmí-
nek pro čerpání dotací z rozpočtu obce:
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 – Z dotace nebudou hrazeny alkoholické nápoje a ta-
bákové výrobky.

 – Při vyúčtování dotace uvede subjekt náklady na 
jednotlivou akci, nebo její část, nakoupenou službu 
či zboží a kolik z této částky bylo financováno  
z dotace.

 – U jednotlivých subjektů lze použít na propagaci ma-
ximálně 5 % z celkové částky dotace, propagací se 
rozumí prostředky vynaložené na tisk letáků a jejich 
distribuci, reklamu v médiích, na služby mediálních  
a reklamních agentur či zástupců.

 – Na účetních dokladech předložených k čerpání do-
tace bude uveden název účtované položky.

 – Minimálně 50% dotace použité na nákup energií, 
opravy, investice či vybavení bude prokazatelně čer-
páno na katastrálním území obce Sokolnic.

Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo starostovi zapra-
covat podmínky navržené kontrolním výborem do „Vzoru 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“. 
●  Prodej pozemku p.č. 1689/21
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p.č. 1689/21, 
vodní plocha, o výměře 1.693 m2. O odkup tohoto po-
zemku projevila zájem společnost GoodRemont s.r.o.,  
IČ: 03789128, Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 
Praha 1. Obec si nechala v roce 2016 vyhotovit znalecký 
posudek, kde znalec stanovil vyhláškovou cenu pozemku 
na 107.725 Kč a tržní cenu na 677.200 Kč. Záměr pro-
deje byl zveřejněn na úřední desce od 14. května 2020 
do 5. června 2020. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr prodeje 
byl zveřejněn zákonným způsobem od 14. května 2020 
do 5. června 2020 a schválilo prodej pozemku p.č. 
1689/21, o výměře 1.693 m2, vodní plocha, za těchto 
podmínek:
Prodávající: Obec Sokolnice
Kupující: Společnost GoodRemont s.r.o., IČ: 03789128, 
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1.
Kupní cena v celkové výši 677.200 Kč bez DPH. Prodej 
je osvobozen od DPH v případě, že splňuje podmínky 
pro osvobození dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb. o dani  
z přidané hodnoty v platném znění. V opačném případě 
bude prodej zatížen DPH dle zákona č. 235/2004 Sb.  
o dani z přidané hodnoty v platném znění. Celá kupní 
cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní 
smlouvy. Kupující uhradí náklady na sepis kupní smlouvy 
a správní poplatek za řízení o povolení vkladu práv do 
katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce uložilo sta-
rostovi uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 30. srpna  
2020.
●  Informativní zprávy
V rámci informativních zpráv byli přítomní občané infor-
mováni o:
Rekonstrukci ulice Pod Stráží 
Rekonstrukci ulice Zámecké
Výstavbě Cyklostezek Sokolnice 
Rozvoji místního hřbitova
Ukončení akce EFEKT 2018
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí informa-
tivní zprávy.

Zprávy z rady
●  Linka bezpečí – příspěvek na činnost
Ředitelka Linky bezpečí, z. s., Ústavní 95, Praha 8, IČO: 
61383198, požádala o příspěvek ve výši 10.000 Kč na 
provoz Linky bezpečí. Od 3. července 2019 byla zveřej-
něna výzva, aby všechny požadavky do rozpočtu obce 
na rok 2020 byly doručeny nejpozději do 16. října 2019 
s upozorněním, že na později podané požadavky již ne-
bude možné brát zřetel. Obec každoročně poskytuje nej-
různější dotace v řádu až stovek tisíc korun na žádosti, 
které byly podány včas.
Rada obce neschválila finanční příspěvek Lince bezpečí, 
z.s., Ústavní 95, Praha 8, IČO: 61383198 a uložila mís-
tostarostce do 30. května 2020 informovat Linku bez-
pečí, z.s. o neschválení poskytnutí dotace v roce 2020. 
Současně bude žadatel upozorněn, že požadavky do roz-
počtu 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 2021 bude s největší pravděpodobností 
zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Sokolnice od 
07/2020. 
●  Smlouva o vypořádání investic
Radě obce byl předložen návrh na uzavření smlouvy  
o vypořádání investic se spol. LONT STAVINVEST, s.r.o, Li-
dická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 07210329. Jedná se 
o umístění části stavebních objektů, zejména dopravní 
a technickou infrastrukturu, na pozemcích obce p.č. 
2059/, 338/32 a 1702/173 k.ú. Sokolnice, v rámci rea-
lizace stavebního záměru „19 RD Sokolnice“. 
Rada obce schválila text a uzavření smlouvy o vypořádání 
investic mezi obcí Sokolnice a spol. LONT STAVINVEST 
s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 07210329  
a uložila starostovi tuto smlouvu do 20.05.2020 uzavřít.  
●  Zprovoznění MŠ Sokolnice
Rada obce na své 34. schůzi dne 13. března 2020 roz-
hodla z důvodu aktuální situace s šířícím se koronavi-
rem způsobujícím onemocnění COVID-19 o dočasném 
uzavření MŠ Sokolnice od 16. března 2020 do odvolání.  
V souvislosti s pozvolným uvolňováním vybraných opat-
ření vládou ČR, rada nyní projednala návrh na znovuote-
vření MŠ Sokolnice a schválila zprovoznění Mateřské 
školy v Sokolnicích počínaje dnem 1. června 2020.  
●  Přípojka plynu pro BD na ul. Masarykova
Společnost GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČO: 27295567, předložila návrh smlouvy 
o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí 
nájemní. Jedná se o rozšíření NTL plynovodu pro stavbu 
dvou bytových domů na ul. Masarykova. Nová větev ply-
novodu bude napojena na stávající NTL plynovod v ulici 
Masarykova a bude v délce 0,108 km vedena k novým 
bytovým domům. Na nově navržený plynovod budou na-
vazovat plynové přípojky pro každou bytovku zvlášť. Pro 
novostavbu polyfunkčního domu bude využita stáva-
jící plynovodní přípojka pro objekt č.p. 35. Předmětem 
smlouvy je stanovení podmínek napojení, závazky smluv-
ních stran při realizaci plynového zařízení a závazek  



6–7/2020     Sokolnický zpravodaj 10

uzavřít v budoucnu smlouvu o nájmu plynárenského 
zařízení.  
Rada obce schválila text a uzavření Smlouvy o podmín-
kách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní 
mezi obcí Sokolnice a spol. GasNet a uložila starostovi  
v termínu do 29. května 2020 smlouvu uzavřít. 
●  Stížnost na ZŠ Sokolnice
Česká školní inspekce zaslala obci k dalšímu řízení výsle-
dek šetření stížnosti na právnickou osobu Základní škola 
Sokolnice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, 
týkající se udělení výchovného opatření. Zároveň požá-
dala o zaslání informace o vyřízení stížnosti a o případ-
ných opařeních přijatých k nápravě. Rada obce si k jed-
nání vyžádala příslušné podklady a dlouze o tomto bodu 
diskutovala. 
Rada obce se obeznámila s obsahem stížnosti a vzala 
na vědomí výsledek šetření této stížnosti ČŠI na právnic-
kou osobu – Základní škola Sokolnice. Rada obce uložila 
řediteli ZŠ Sokolnice upravit školní řád s cílem zpřesnit 
školní řád v organizaci dne a v podmínkách použití mo-
bilních telefonů. Dále řediteli uložila upravit organizační 
nařízení při udělování výchovných opatření a následném 
informování zákonných zástupců. RO dále uložila staros-
tovi do 30. května 2020 písemně informovat ČŠI i stěžo-
vatelku o výsledku vyřízení její stížnosti.
●  Zřízení pracovního místa – uklízeč veřejného 

prostranství a údržba veřejné zeleně
Radě obce byl předložen návrh na přijetí jednoho pra-
covníka na úklid veřejného prostranství a údržbu veřejné 
zeleně.
Rada obce schválila přijetí jednoho pracovníka na úklid 
veřejného prostranství a údržbu veřejné zeleně na dobu 
určitou s nástupem od 1. června 2020. 
Rada obce ukládá starostovi do 30. května 2020 uzavřít 
pracovní smlouvu s jedním pracovníkem na úklid veřej-
ného prostranství a údržbu zeleně na dobu určitou – je-
den rok.
●  Daňové příjmy obce v roce 2020
Radě obce byla předložena přehledná tabulka s daňo-
vými příjmy obce za prvních pět měsíců roku 2020. Pří-
jmová stránka rozpočtu je plněna na 92,88 %.
Rada obce vzala na vědomí daňové příjmy obce za rok 
2020.
●  UNI-EKOSPOL – žádost o vyjádření ke stavbě
Obec obdržela žádost od p. Petra Zelinky, který zastupuje 
společnost UNI-EKOSPOL, s.r.o., Sokolnice o vyjádření ke 
stavbě nazvané „Skladové haly komponentů pro stolař-
skou výrobu na pozemcích parc. č. 1746/1, 1746/18, 
1746/41, 1746/44, k.ú. Sokolnice“. Záměrem investora 
je vybudování dvou samostatně stojících skladovacích 
hal o zastavěné ploše 2000 m2/hala, které budou sloužit 
ke skladování komponent pro truhlářskou výrobu. Vnitřní 
prostor každé z hal tvoří jeden celek, vymezený obvodo-
vými konstrukcemi. Součástí stavby jsou nově dopravní 
připojení v severozápadní části zájmového území v ulici 
Kobylnická, vnitro areálové komunikace a dále pak vodo-
hospodářská zařízení sloužící k likvidaci dešťových vod. 
Napojení hal na vodu a elektřinu bude řešeno ze souse-

dící haly budované pro spol. DEMOS. Napojení na splaš-
kovou kanalizaci není vyžadováno. Odbor územního plá-
nování MěÚ Šlapanice vydal k záměru výstavby kladné 
závazné stanovisko. Kompletní projektová dokumentace 
byla zaslaná do ATELIERU PROJEKTIS, s.r.o., se žádostí  
o vyjádření k návrhu výstavby skladových hal na par-
celách č. 1746/1, 1746/18, 1746/41, 1746/44, v k.ú. 
Sokolnice. Nyní obec obdržela vyjádření s tím, že předlo-
žená dokumentace je v rozporu s požadavky na výstavbu 
v obci a s platným územním plánem obce Sokolnice. 
Rada obce se ztotožnila se stanoviskem ATELIÉRU PRO-
JEKTIS, s.r.o. a neposkytuje souhlas s PD v předloženém 
rozsahu. Rada obce uložila místostarostce do 12. června 
2020 zaslat projektantovi stavby stanovisko rady obce  
k návrhu stavby, v souladu s obsahem vyjádření ATELI-
ÉRU PROJEKTIS, s.r.o., a navíc mimo předmětné stano-
visko požaduje, aby v rámci nově vzniklé komunikace 
byl vybudován chodník, který by na jedné straně ústil 
směrem na stávající bydlení v ulici U Cihelny a na druhé 
straně do ul. Kobylnické.
●  Zastávky u hřbitova – dotace
Obec má možnost získat dotaci na stavbu autobusové 
zastávky u hřbitova. K podání žádosti je potřeba zpraco-
vat příslušné podklady. Ty by pro naši obec administroval 
MAS Bobrava, z.s.
Rada obce schválila uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí 
a MAS Bobrava, z.s., se sídlem: Vnitřní 49/18, 664 48 
Moravany, IČ: 03889076 a uložila starostovi uzavřít Pří-
kazní smlouvu mezi obcí a MAS Bobrava, z.s., nejpozději 
do 12. června 2020.
●  SOD na zhotovení projektové dokumentace
Rada obce na své schůzi dne 30. dubna 2020 schválila 
cenovou nabídku na vypracování projektové dokumen-
tace, ve stupni DUSP, na rekonstrukci ulice Zahradní  
a ulice U Cihelny. Nyní byla radě předložena smlouva  
o dílo.  
Rada obce odsouhlasila text a uzavření smlouvy o dílo na 
zhotovení projektových dokumentací „Obec Sokolnice, 
rekonstrukce ulice Zahradní“ a „Obec Sokolnice, rekon-
strukce ulice U Cihelny“ mezi obcí a Ing. Martinem Nová-
kem, Kroupova 181/54, 625 00 Brno, IČO: 07332882.
Rada obce uložila starostovi uzavřít smlouvu o dílo  
na zhotovení projektových dokumentací nejpozději do 
12. června 2020.
●  Technický dozor – oprava VDJ
Rada obce schválila v minulosti záměr objednat výkon 
inženýrské činnosti – technický dozor investora „Oprava 
VDJ Sokolnice Kasárna“ a uložila starostovi vyzvat ales-
poň tři osoby k předložení cenové nabídky na výkon in-
ženýrské činnosti – technický dozor investora na stavbě. 
Byly osloveny tři firmy, z nichž CN předložila spol. AP IN-
VESTING, s.r.o., Brno, TRUVIA, a.s., Brno a Vodohospodář-
ský rozvoj a výstavba, a.s., Praha. Cenově výhodnější byla 
nabídka společnosti AP INVESTING, s.r.o. 
Rada obce schválila předloženou CN na výkon inženýrské 
činnosti – technický dozor investora na stavbu „Oprava 
VDJ Sokolnice Kasárna“ od společnosti AP INVESTING, 
s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, IČO: 607 12 121  
a uložila místostarostce vyzvat výše uvedenou společ-
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nost k předložení příkazní smlouvy na výkon inženýrské 
činnosti na předmětnou.
●  Studie nástavby MŠ Sokolnice
Rada obce se seznámila s obsahem zpracované stu-
die nástavby MŠ Sokolnice od společnosti ARCHITEKTI  
TIHELKA–STARYCHA s.r.o.  
Rada obce schválila zpracování PD na nástavbu MŠ So-
kolnice v úrovni DÚR, DSP a PDSP dle předložené studie 
ARCHITEKTI TIHELKA - STARYCHA s.r.o. 
Rada obce uložila starostovi do 30. června 2020 požádat 
spol. RTS a.s., o zaslání cenové nabídky na administraci 
výběrového řízení, neboť se předpokládá, že zkapacit-
nění MŠ bude v budoucnu kofinancováno prostřednic-
tvím finančních prostředků poskytnutých z dotace. 
●  Finanční dar od spol. S.O.K. real, a.s. Třebíč
Společnost S.O.K. real, a.s., IČO: 25345524, se sídlem 
Střítež, Hrotovická - Průmyslová zóna 162, 674 01 Třebíč, 
hodlá v ulici Šlapanická uskutečnit záměr výstavby cca 
75 RD. Obec obdržela od této společnosti návrh darovací 
smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru 
obci, ve výši 2.500.000 Kč, na zajištění přípravy a reali-
zaci výstavby občanské vybavenosti v obci Sokolnice.
Rada obce schválila text a uzavření smlouvy o poskytnutí 
daru mezi obcí Sokolnice a spol. S.O.K. real, a.s. Třebíč 
uložila starostovi uzavřít tuto smlouvu nejpozději do 19. 
června 2020.
●  Dohoda s ÚP na vytvoření jednoho místa VPP
Rada obce na své schůzi dne 12. května 2020 schválila 
přijetí jednoho pracovníka na úklid veřejného prostran-
ství a údržbu veřejné zeleně. Starosta obce požádal Úřad 
práce ČR o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti  

v rámci veřejně prospěšných prací (dále jen „VPP“)  
k umístění uchazečů o zaměstnání. Úřad Práce ČR žá-
dosti vyhověl a zaslal dohodu o vytvoření jednoho pracov-
ního místa v rámci VPP (spolufinancovaného ze státního 
rozpočtu a Evropského sociálního fondu).  
Rada obce odsouhlasila, aby byla s Úřadem práce ČR 
uzavřena smlouva na vytvoření jednoho pracovního 
místa v rámci VPP, schválila dohody a uložila starostovi 
tuto dohodu uzavřít co nejdříve. 
●  Výstavba kolumbária na hřbitově
Rada obce se seznámila s cenovou nabídkou na vý-
stavbu kolumbária na hřbitově v Sokolnicích, předlože-
nou firmou PROSTAVBY, a.s. Otnice.  
Rada obce odsouhlasila předloženou cenovou nabídku 
na výstavbu kolumbária na hřbitově v Sokolnicích.  
●  DPP na zpracování dřeva
V jarních měsících letošního roku došlo k vykácení něko-
lika uschlých jehličnatých dřevin v lokalitě Žabárník. Nyní 
je třeba tuto dřevní hmotu zpracovat s tím, že obec ji ná-
sledně hodlá nabídnout k prodeji občanům.   
Rada obce schválila uzavření DPP na zpracování dřeva 
a uložila starostovi do 26. června 2020 nalézt vhodného 
pracovníka a tuto dohodu s ním uzavřít. 
●  Pořízení nástavby spisové služby pro SÚ
RO na své schůzi dne 6. února 2020 schválila pořízení 
nástavby spisové služby pro SÚ Sokolnice. Nyní byla radě 
předložena cenová nabídka na pořízení software od spo-
lečnosti VITA software s.r.o., kdy firma nabízí výraznou 
slevu. 
Rada obce odsouhlasila pořízení software pro SÚ Sokol-
nice dle předložené CN.   -OÚ-

Kvíz pro pamětníky
Seznamte se, prosím, se zašlou slávou dávných obchodů 
tak, jak byly zaznamenány před mnoha léty tehdejšími fo-
tografy. Poznáte, kde se obchůdky nacházely? Odpovědi 
najdete na straně 16.
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Popisky k jednotlivým pohlednicím.
obrázek 1  ul. Komenského, Hostinec u Chlupů
obrázek 2  ul. Komenského, Papírnictví Fr. Bařina, 
 Hostinec u Páralů
obrázek 3  ul. Komenského, Trafika u Fafílků, 
 pro zajímavost dům vedle Leoše Tůmy
obrázek 4 ul. Na Vilách, 
 Smíšené zboží Komrska Telnice
obrázek 5  ul. Komenského, Smíšené zboží Lajcman 
 později Textil (paní Vichtová)

obrázek 6  křižovatka Komenského – ul. U Rybníka, 
 smíšené zboží Rudolf Zajíček
obrázek 7  ul. Brněnská, Pekařství Buček Antonín
obrázek 8  ul. Komenského, Řeznictví Bartoš,  
 Hostinec u Páralů
obrázek 9  ul. Václava Haňky, 
 Smíšené zboží Jaroslav Lukáš
obrázek 10  ul. Václavy Haňky, Řeznictví Alois Oberreiter
obrázek 11  Smíšené zboží Komrska Telnice, 
 rohový dům před železničním přejezdem ■

Výjimečné osobnosti naší obce – Václav Haňka
V Sokolnicích se narodilo několik 

občanů, kteří si zaslouží zmínit se  
o nich. Některé nám připomínají 
pouze názvy ulic nebo pamětní desky. 
Málokdo ví, zvlášť mladší generace – 
nebo noví obyvatelé Sokolnic, proč 
se jmenuje ulice Podešvova, nebo 
ul. Václava Haňky. A téměř nikdo už 
nezná jména Táborský nebo Florián. 
O osobnosti Václava Haňky jsme se 
zmínili v Sokolnickém zpravodaji již 
několikrát. Myslím si ale, že je po-
třeba některé osudy lidí bojujících za 
naši svobodu, připomenout znovu.

Pplk. let. Václav Haňka se narodil 
7. 11. 1919 v Sokolnicích. Po matu-
ritě na brněnské reálce v roce 1937 
odešel dobrovolně k letectvu. Po 
výcviku sloužil u 1. leteckého pluku  
v Hradci Králové.

Po 15. březnu 1939 byl z armády 
propuštěn v hodnosti četař – aspi-
rant. Stal se posluchačem Vysoké 

školy technické v Brně, kde ho za-
stihl 17. listopad 1939 s uzavřením 
českých vysokých škol. Téhož roku  
v prosinci se pokusil opustit protek-
torát. Po prvním nezdařeném po-
kusu o přechod hranic přes Maďar-
sko odešel podruhé 7. ledna 1940. 
V Maďarsku byli s několika kama-
rády zadrženi a po tříměsíčním vě-
zení vráceni na slovenské hranice. 
Za těžkých podmínek se pak dostali 
zpět přes Maďarsko do Juguslá-
vie. Odtud odjeli s pomocí krajanů  
v Osijeku do Francie, kam se dostali 
6. 5. 1940. Po porážce Francie se 
dostal do Anglie.

V Anglii byl přidělen k 311. čs. 
bombardovací peruti jako pozoro-
vatel – navigátor v původní hod-
nosti četař – aspirant. Po náročném 
výcviku zahájil operační činnost  
3. 10. 1941 na letounech typu We-
llington. Do 5. 4. 1942 provedl se Pplk. let. Václav Haňka

Václav Haňka před letounem Svatební fotografie s rodiči nevěsty
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svou posádkou přes 20 náletů na ob-
sazené území a samotné Německo. 
Jedny z hlavních cílů byly Kiel, Brémy, 
Hamburg, Rotterdam, Kolín nad Rý-
nem a další. Dne 3. 3. 1942 byl vy-
brán na velmi úspěšný nálet na Pa- 
říž – Renaultovy závody, kde se vyrá-
běly motory pro německé tanky. Za 
dobu u Romber Command dosáhl 
hodnosti poručíka a za úspěšnou 
činnost byl vyznamenán Čs. váleč-
ným křížem 1939 a čs. medailí Za 

chrabrost. Po přeškolení celé perutě 
na námořní cíle zahájil 30. června 
1942 patrolou nad Biskajským zá-
livem proti nepřátelským plavidlům 
a ponorkám jako jeden z prvních 
činnost u Coastal Command – Po-
břežního velitelství na upravených 
letounech Wellington. Dne 16. 8.  
a 9. 9. 1942 těžce poškodili dvě 
německé ponorky, z nichž jedna  
(z 9. 9. 1942) byla později zpravo-
dajskou centrálou potvrzená jako 

potopená. Za tuto činnost byl Václav 
Haňka v říjnu 1942 povýšen v ang-
lické hodnosti na kapitána letectva. 
Dne 18. 10. 1942 byl se svou a ještě 
další posádkou pozván do Londýna 
na velitelství Pobřežního letectva  
k převzetí dalšího vyzname-
nání, které měl předat prezident  

Pamětní deska je uložena na hřbitově v Sokolnicích

Václav Haňka  
neděle odpoledne, June 1941

U Londýna 
19. října 1942 Václav Haňka 
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Dr. E. Beneš. Letoun, kterým se přepravovali na místo 
určení, se však těsně před přistáním na letišti Uxbridge 
z neznámých příčin zřítil z výšky asi 200 metrů. Spolu 
s Václavem zahynulo v troskách letounu dalších 13 čes-
kých letců. Příčina havárie není dosud objasněna. Na 
přání své manželky, Angličanky, byl Václav Haňka pocho-
ván na hřbitově ve Wolverhamptonu.

Za celou dobu své letecké činnosti nalétal přibližně 
600 hodin, z nichž bylo asi 300 operačních na různých 
typech letounů. Celkem dosáhl 4 československých  
a 2 anglických vyznamenání.

Osobním věstníkem MNO č. 67/46 ze dne 20. 7. 1946 
byl poručík Václav Haňka na věčnou paměť povýšen  
s účinností a pořadím od 1. 11. 1942 na nadporučíka  
a s účinností od. 1. 5. 1943 na kapitána In memoriam. 
Na Vysoké škole technické v Brně, jejímž byl poslucha-
čem, mu byl udělen titul inženýr In memoriam.

Na základě morální a politické rehabilitace byl rozka-
zem ministra obrany ČSFR č. 0103 ze dne 29. 5. 1991 
mimořádně povýšen velitelem letectva generálmajorem 
ing. Janem Plocem do hodnosti podplukovníka ve vý-
službě In memoriam.

Jméno Václava Haňky je vzpomenuto na pamětních 
deskách v Anglii, na desce budově rektorátu VÚT v Brně, 
na pamětní desce fakulty strojní v Brně. Jeho jméno  
je uvedeno taky v pamětní knize padlých čs. vojáků  
v katedrále s. Víta v Praze, v Národním památníku na  
Žižkově a na nám. Svobody v Praze. Tento památník  
odhalil prezident republiky Václav Havel 12. května  
1995 padlým letcům ve válce 1939–1945.                  

  -Mirka Mifková-
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Zamyšlení na červen
Tvorové jsou vše, co se děje vůkol nás i s námi. Patř na vše s velikou moud-
rostí, intelektem, který čte uvnitř, v pozadí věcí a poznává jejich poslání.
To, co je obtížné, pomáhá tím víc. Je nutno se starat, aby nám nic neuniklo. 
To je to první: rozumně se ke všemu postav a na vše se podívej s prostinkou 
otázkou: Co mohu zde, v této situaci vykonat? Josef Hlouch

Proto je nutno takřka bez ustání bdít!

Pierre Teilhard, jeden z největších velikánů minulého století, píše, že již 
v 17 letech v sobě pociťoval palčivou touhu po nadprůměrné a mimořádné 
dokonalosti!
Osvoboditel Indie Gandhi, praví: „Říkají o mně, že jsem světec, který zabloudil 
do politiky, ale já jsem politik, který se všemi prostředky snaží dosíci svatosti.“
Hle, touhy! Touhy velikánů!
Patřit na věci s velkou moudrostí – vše co konáme, co chvíle, den a život při-
náší je nesmírně důležité. Záleží, jak se k tomu postavíme, co s tím uděláme. 
A to je základ a předpoklad všeho.                                             -Věra Životská-

Příběhy moudrosti
Štěstí nemůžeme cíleně získat, 
je vedlejším produktem něčeho, 
co nás přesahuje – lásky, služby, díla…
To bez základní moudrosti nejde.

Žít v pokoji, to je záležitost lásky. 
Ale položit základ k pokoji, 
to je úkol moudrosti, 
která všechno pořádá.
K moudrosti pak připravuje pokora.
Svatý Tomáš Akvinský                    ■
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Štěstí
Chtěla bych najít krámek,
kde prodávají štěstí,
možná to bude jenom stánek,
schovaný v rohu
na náměstí.
Kolikpak asi stojí
štěstí kilo,
probírám kapsu svoji,
něco drobných zbylo.

Stařičká paní za pultem stánku,
vlasy jak sníh se čeří
 v lehkém vánku.
Chtěla bych kousek štěstí,
říkám,
a prosím I. jakost,
podotýkám.

Paní se na mě usměje.
Nevídáno!
Říkáte štěstí? Bohužel,
to už je dávno vyprodáno.
Zklamaně vzdychnu,
odcházím prudce
po hrbolatém chodníku
Hola!
Paní na mě volá:
Namísto štěstí
daruji vám  SRDCE!
Snad nebude vám vadit,
že je z  PERNÍKU.  ■

19:00 velká diskotéková Letní noc pro všechny generace 
DJ Boris (ze začátku s hity pro starší)

PÁTEK 3. 7.

www.sanarcup.czfacebook/sanar.sokolnicky

SOKOLNICE | Futsal aréna u rybníka | 3.–4. července 202029. ročník SAŇAŘ CUP

17:00 Veterán cup +40 (6 mužstev)

12:00 Mistrovství Sokolnic SOBOTA 4. 7. 10:00 Kinder cup (4 celky dětí)

Kvíz pro pamětníky – řešení
1C, 2F, 3D, 4G, 5J, 6K, 7I, 8E, 9H, 10B, 11A

ELEKTRIKÁŘ
• opravy
• rekonstrukce
Tel. č.: 797 676 748

inzerce
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Za pokladem Mitrovských
Šifrovací hru Za pokladem Mitrovských připravila LÍPA 
na míru právě pro dnešní dny, kdy je nutné dodržovat 
hygienická opatření plynoucí z pandemie koronaviru. 
Tato nouzová opatření nám bránila uspořádat oslavu 
našich 5. narozenin tak, jak jsme si původně plánovali. 
Proto jsme se rozhodli připravit zábavnou a naučnou 
hru, která děti zavedla do Sokolnic druhé poloviny de-
vatenáctého století a na pozadí skutečných historických 
událostí vyprávěla příběh dvou dětí. Abychom zabránili 
většímu shromažďování lidí, vysílali jsme na trasu jed-
notlivé týmy se čtvrthodinovými rozestupy. Aby hra byla 
atraktivní pro děti moderní doby, připravili jsme zadání 
jednotlivých úkolů formou QR kódů. A aby vám nebylo 
líto, že jste se neúčastnili, rozhodli jsme se příběh vydat 
v našem zpravodaji.

Dne 11. března se stala neočekávaná věc. Zavřeli 
všechny školy a Petr s Lucií museli na koroprázdniny  
k babičce a dědečkovi do Sokolnic. Nouzový stav o pár 
dní později způsobil, že nemohli jinam než na zahradu. 
Deskové hry se jim brzy omrzely, a tak začali trávit víc  
a víc času se starým pradědečkem, který jim vyprávěl his-
torky z mládí. Říkal jim o tom, jak v hostinci svých rodičů 
stavěl kuželky, když večer chlapi hráli, jak schovávali ve 
sklepě partyzány, jak se ztratil v lese a potkal divočáka… 
A když mu došly jeho vlastní příběhy, povídal jim o svém 
dědečkovi, který jako mladý chlapec sloužil u hraběte Mi-
trovského, který v té době byl už starý pán.

Vladimír I. hrabě Mitrovský z Mitrovic a Nemyšle získal 
panství v Sokolnicích sňatkem s Antonií Josefou z Ditri-
chštejna roku 1847. V rakouské armádě získal hodnost 
majora. Zúčastnil se tažení císařské armády do povsta-
leckého Uherska, kde získal do držení statek Szarvas. 
Dlouhodobě zastával post v Panské sněmovně (nevolená 
horní komora Říšské rady). Byl sem povolán 1. dubna 
1867 jako doživotní člen této parlamentní komory. Za-
sedal také jako poslanec Moravského zemského sněmu. 
Působil také coby poslanec Říšské rady.

Jednou večer pradědeček Petrovi a Lucii vyprávěl, jak 
se mu jeho dědeček svěřil s dobrodružstvím, které s hra-
bětem zažil nedlouho před jeho smrtí. Hrabě si údajně 
z tažení do Uherska přivezl nějaké cennosti, které ale 
nikdy nikomu nechtěl ukázat. Jednou večer prý zavolal 
chlapce, který u něj sloužil, a vyrazili spolu na procházku 
Sokolnicemi. Hrabě dědečkovi Petrova a Luciina pra-
dědečka prý povídal, jak ke vzácným artefaktům přišel  
a vysvětlil mu důvody, proč si nepřeje, aby byly součástí 
jeho dědictví. Společně je ukryli a mladý chlapec musel 
hraběti Mitrovskému slíbit, že o tom nikomu nepoví. Te-
prve až byl sám starým mužem, svěřil se s tímto příbě-
hem svému vnukovi.

Petr a Lucie byli touto dávnou povídačkou úplně nad-
šení. Chtěli po pradědečkovi, aby jim řekl, kam jeho dě-
deček s Vladimírem Mitrovským cennosti schovali, ale 
pradědeček nevěděl. Vždycky věřil, že si jeho děd ce-
lou historku vymyslel, protože rád mluvil o dobách, kdy 
sloužil na zámku a rád byl středem pozornosti. Děti mají 
rády šifry, záhady a cesty za pokladem, tak prosily pradě-

dečka, aby jim prozradil něco dalšího, ale ten už nevěděl. 
A tak se Petr s Lucií rozhodli, že ukrytý poklad hraběte 
Mitrovského najdou sami.

A kde jinde začít, než na zámku? Petr a Lucie dorazili 
k sokolnickému zámku a začali pátrat po indicii, která by 
jim napověděla, kam se vydat dál. Taková indicie musí 
samozřejmě pocházet z doby, ve které pradědečkův dě-
deček na zámku sloužil a kdy ještě žil hrabě Mitrovský. 
A také musí s rodem Mitrovských nějak souviset… Úkol 
související s erby na průčelí zámku jim naznačil, že starý 
hrabě s mladým chlapcem ze zámku vyrazili směrem 
k sýpce.

Tuto barokní stavbu nechal vystavět hrabě Jan Leopold 
Dietrichstein v roce 1745. Sňatkem s Antonií Josefou 
z Ditrichštejna získal hrabě Vladimír I. Mitrovský do vlast-
nictví také tuto sýpku. Je tedy pravděpodobné, že další 
vodítko bude právě tady. Petr a Lucie přiběhli k sýpce 
a hledali něco, co by jim mohlo poradit, kam se vydat dál. 
Na plaketě na monolitu se ukrývala zašifrovaná lokalita, 
kam se měli vydat dál. Děti vyluštily rybník.

V majetku rodu Mitrovských byly čtyři rybníky. Horní 
Donava (dnešní Žabárník/Balaton) s 60 kopami ryb, 
Dolní Rybník (dnešní sokolnický rybník) s 80 kopami ryb. 
U Kobylnic dva se 170 kopami ryb. Petr a Lucie vzpomí-
nali, kolik je vlastně jedna kopa. Pomůžete jim? Počet 
ryb v Dolním rybníku prozradil, že další zastávkou bude 
kaplička na návsi.

Zdejší kaplička pochází z roku 1906. Pradědeček ale 
Petrovi a Lucii v jednom ze svých povídání vyprávěl, že 
dříve zde stála zvonice, ta byla později nahrazena provi-
zorní zvoničkou - čtyři sloupky s malou stříškou, na nich 
byl zavěšen zvon ze zrušené zvonice a jím se vyzvánělo. 
A pro nás je důležitý právě zvon, který tu za hraběte Mi-
trovského visel. V roce 1912 při zvonění pukl. Další dva 
zvony byly ve dvou světových válkách roztaveny a použity 
k zabíjení a ničení. Současný zvon při vysvěcení dostal 
naštěstí stejné jméno, jako ten původní, z dob druhé po-
loviny 19. století. Děti musely přijít na to, jak se jmenuje 
současný zvon v kapličce, který je pojmenován podle 
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Červen a červenec
Červen a červenec jsou měsíce zařazené do období vče-
lařského časného a plného léta. Sami vnímáme průběh 
počasí, kdy jaro mělo prudký nárůst teplot a i celkově to 
bylo o měsíc, skoro jako každý rok. Stále si musíme uvě-
domovat, že jsme součást přírody a podle toho bychom 
se měli zařídit, a to nejen jako včelaři, ale všechny obory 
závislé na vrtoších počasí.
Matka klade při plné síle asi 1.500 vajíček a stejné množ-
ství se vylíhne, ale krátkověkých včel. Probíhá nejen pud 
sběračský, ale i rozmnožovací a tím základním je rojení, 
ale hlavně tvorbou oddělků. Aby se moc včely nerojily, je 
nutné dát včelstvu dostatečný prostor v podobě dalších 

nástavků s mezistěnami, aby se uplatnil stavební pud. 
Kladení matek je zlomové vrcholem a to je slunovratem 
(20. června).
V těchto měsících probíhá také intenzivně vytáčení 
medu, kde už jsou problémy, že obvykle zejména řepkový 
med tuhne v plástech a včelaři jsou bezradní, jak to do-
stat ven. Už se objevily metody dát teplou vodu na rámky 
a strčit do podmetu (dna), nebo do spodního nástavku, 
když je možnost a nechat to včelám přepracovat a pře-
nosit s novým medem do horního nástavku medníku. 
V červnu a červenci musíme brát v úvahu, že už se taky 
líhnou ty dlouhověké, zimní včely, pro nás ty nejdůleži-
tější. Jak říkají staří včelaři, co včelstva nepostaví v době 
řepky, to se pak dohání velmi špatně. Taky je potřeba dát 
pozor na rozvoj oddělků, aby měly dost zásob a posílily na 
zimu.  
Také je potřeba hlídat napadení roztočem Varroáza, a to 
hlídáním spadu na podložkách, ale za podmínky, že jsou 
úly postavené na miskách s olejem, nebo že budeme 
vstávat před čtvrtou ráno, než nastoupí aktivní mravenci 
a roztoče posbírají. Jdou po mase, sladké je jak u lidí. 
Nebo se využívá posypu moučkového cukru na asi 1 dcl, 
což je asi 300 včel, roztoč, když je, ze včel spadne, včely 
se vrátí do úlu, kde se opucují. A my máme hrubou před-
stavu, co se na stanovišti děje. Léčit stejně nemůžeme, 
z důvodu vytáčení medu.
A taky pár zajímavostí, kdy výzkumný ústav v Praze upo-
zornil konzumenty medu, že jak na Ukrajině dávají rozmí-
chaný cukr včelám a med vyvážejí, tak i tady výzkumníci 
krmili včely kečupem, salátovými zálivkami a včely, jeli-
kož tam byl cukr, z toho udělaly med. 
V Izraeli se snaží plošně nahradit opylovatele v sadech 
vstřikováních pylových zrn, vrcholem bude využití na 
mandloňových sadech. 
Přísloví na závěr: 
Lepší jeden roj ve sklepě, než deset velkých na slunci.
Mnoho trubčiny, dobré matky.  -Václav Hůrka-

svatého, jehož svátek slavíme 28. září. Jméno Václav je 
poslalo ke smírčímu kříži na Stráži.

Petr a Lucie se od pradědečka dozvěděli, že letopočet 
na smírčím kříži není správný a byl tam dodán až mno-
hem později. Co když je to další vodítko na jejich cestě? 
A právě letopočet jim napověděl, že dál se mají pustit 
k železničnímu mostu přes Říčku/Zlatý potok.

„Jsi si jistá, že jsme na správném místě? Vůbec mi to 
k hraběti Mitrovskému nesedí.“

„Určitě jsme. Koryto potoka tehdy sice vedlo jinak, než 
v dnešní době, ale most tu tehdy už stál. Jen musíme 
najít další indicii...“

Netrvalo dlouho a Petr s Lucií přišli na to, že ochoz na 
jedné straně je trochu jiný než na straně druhé. Ochoz na 
pravé straně potoka po směru proudu je poslal ke studni 
před LÍPOU.

V jednom z příběhů pradědeček Petrovi a Lucii vyprá-
věl o podzemních chodbách, které vedly ze zámku na 
různá místa v Sokolnicích. Jedna z těchto chodeb údajně 
ústí v blízkosti studny před LÍPOU. LÍPA tu sice v druhé 

polovině 19. století nebyla, ale ta studna ano. Děti jsou si 
jisté, že dorazily na konec své cesty, tady to někde musí 
být. Hledaly v prostoru vymezeném budovami a silnicí vy-
ústění tajné chodby a zanedlouho ho odhalily v sopouchu 
ze sklepa před budovou domu č. 34. Bohužel praděde-
ček měl pravdu – jeho děd si historku o ukrytých cennos-
tech skutečně vymyslel, aby svého vnuka pobavil. V rodu 
Mitrovských žádný tajný poklad není. Nebo možná je, ale 
my o něm nevíme.

Aby luštitelům nebylo líto, že žádný poklad nenašli, če-
kal na ně v LÍPĚ malý dárek a balené občerstvení. Rádi 
bychom se omluvili za drobné historické nepřesnosti, 
které jsme si poupravili, aby se nám do příběhu hodily. 
Bylo jich ale velmi málo, většina údajů z historického po-
zadí je pravdivá.

Trasa měřila 2,3 km a zabrala asi hodinu a čtvrt. Hry 
se v průběhu neděle zúčastnilo 62 dětí, což nám udělalo 
velkou radost. A stejně tak nás těšily všechny pozitivní 
ohlasy, které jste nám v cíli cesty dali. Děkujeme!

-Tereza Šteflová-
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Sokolský přebor MINI házené, 6. června 2020, Praha
JSME ZPĚT! 
Po dlouhých dvou měsících jsme začali znovu trénovat, 
tentokrát již na házenkářském hřišti, a to hned od prv-
ního dne, kdy nám to situace dovolila. Po necelém měsíci 
tréninků jsme se rozjeli do Prahy, kam jsme byli pozváni 
na přebor ČOS v MINI házené.
Pro naše házenkáře to byla výzva, kterou si vzali k srdci, 
a možná právě díky jejich nadšení a radosti z možnosti 
znovu nasadit sálovky, obléct dresy (i roušky) a vyrazit do 
Prahy, si domů přivezli medaile.
Mladší MINI bez porážky přivezli zlato.
Starší MINI po dvou těsných prohrách obhájili bronz.
Máme z našich svěřenců obrovskou radost a děkujeme 
trenérům Zdeňku Mrkvicovi a Stanislavu Mrkvicovi, kteří 
nezaháleli a vyzývali děti k trénování nejen doma, ale 
ihned při první příležitosti na hřišti.
První „postcovidový“ turnaj byl z naši strany odehrán 
za maximálního dodržování hygienických nařízení, děti 
vzorně plnily zásady a za to děkujeme.
Počasí nás provázelo jako na houpačce, během přestá-
vek jsme využili sousedícího hřiště, závodili v běhu nebo 
skoku do písku pro zahřátí, při předání medailí nás zalil 
déšť, přesto nepochopitelně přijeli někteří s opálenými 
tvářemi.
Pro některé naše MINI to tak byl možná poslední medai-
lový zápas za mladší či starší MINI a jsme rádi, že se díky 
těmto medailím mohli důstojně a s hrdostí rozloučit s je-
jich kategorií a bude se jim stejně skvěle dařit i v dalších 
letech. 

Děkujeme za pozvání Sokolu Praha-Kobylisy.
Sestava MINI mladší: Adam Mrkvica, Petr Váňa, Emma 
Mrkvicová, Dominik Vraspír, Adélka Mrkvicová, Martin 
Macenauer, Viktor Šeránek, Matěj Táborský.
Sestava MINI starší: Lukáš Mrkvica, Verunka Váňová, 
Eda Mikyska, Štěpán Hradílek, Emma Slámová, Adam 
Ulrich, Jiří Macenauer, z MINI mladších výpomoc Adam 
Mrkvica, Petr Váňa
Těšíme se na další turnaje a především ten náš, II. Me-
morial Libora Koníčka, který se uskuteční 12. září 2020 
na domácím hřišti. Těšíme se vysokou účast hráčů, fa-
noušků, kamarádů, rodinných příslušníků a všech příz-
nivců házené a sportu obecně.               -Jana Mrkvicová-
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V měsíci červnu se měly konat naše krásné, nezapome-
nutelné a tradiční JÁNSKÉ HODY, ale vzhledem k situaci  
s nemocí COVID-19 jsme se rozhodli, že o ně nepřijdete 
ani Vy, ani my pořadatelé a hlavně naši skvělí stárci  
a stárky. Takže hody se odkládají, ale NERUŠÍ.
Těšíme se a už nyní se připravujeme, budou jindy, ale 
budou o to více srdečné a hlavně „naše“ sokolnické.
Těšíme se na Vás,

TJ Sokol Sokolnice, sokolničtí stárci a stárky.


