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Vydává zastupitelstvo obce Sokolnice – zdarma

4/2018

Velikonoční dílna
V sobotu 24. dubna jsme otevřeli dílnu pro všechny, co 
si chtěli vyrobit velikonoční dekorace a připravit se tak 
na jarní svátky. Nabídka byla široká. Maminky a letos  
i děti si z různých materiálů vyráběly věnečky na dveře 
nebo na slavnostní stůl. Děti si vystříhaly králičí klobouk  
a k němu si slepily králičí čumáček. Kdo má rád květiny, 
si vyrobil zaječí květináč a zasadil si do něj narcisku nebo 

hyacint. Až odkvetou, dá se ozdobená plechovka použít 
třeba na tužky. Dětem se asi nejvíc líbilo lepení květiny 
se speciální schránkou na bonbóny, kterou si hned napl-
nily a pravděpodobně i hned snědly. Na příznivce šití če-
kalo krásné kuřátko z barevného papírového tácku. Strá-
vili jsme společně dvě příjemné hodiny u tvoření, kávy  
a dobrot. 
Děkujeme všem pomocníkům a už se těšíme na další  
rodinnou akci. ■

Pletení kuřátek, stříhání králičího klobouku a lepení králičího čumáčku Zdobení věnečků

Okénko do Mateřské školy
●  Ještě před Velikonocemi jsme se s dětmi ze všech  
4 tříd vydali doprovodit Morenu – zimu na její dlouhou 
cestu odsud. Jaro máme všichni rádi a vždy se na ně už 
hodně těšíme, a tak jsme ozdobenou Morenu vynesli 

až ke Zlatému potoku, kde jsme ji pustili po vodě a do-
provodili ji na pouť do moře říkankami i veselými jarními 
písničkami. 
Morenu – zimu jsme úspěšně zahnali a za pomoc při této 
akci děkujeme ochotnému tatínkovi panu Peterkovi.  

(Pokračování na straně 10)
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Zprávy ze Zastupitelstva
V  úterý  13.  března  2018  se  v  kavárně  restaurace  
U Husara uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva. 
Zastupitelé projednali tyto body:
●  Prodej  obecních  zahrádek. Obec je vlastníkem  
19 zahrádek za benzínovou čerpací stanicí, za rozvodnou 
a mezi okružní křižovatkou a Dunávkou. Záměr prodeje 
těchto zahrádek byl zveřejněn v roce 2016 a v témže 
roce prošel i schválením v zastupitelstvu. Podle stano-
viska právníků je zveřejnění záměru platné max. dva 
roky, stejně tak usnesení zastupitelstva. Proto rada obce 
navrhla opětovně prodej nechat „přeschválit“ v zastupi-
telstvu. Prodej se netýká zahrádek za starým zdravotním 
střediskem. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr prodeje 
byl zveřejněn zákonným způsobem od 30. ledna 2018 do 
28. února 2018 a schválilo prodej pozemků:

P.č. Výměra (m2) Poznámka

2987/19 435 Zahrádka za benzínovou čerpací stanicí

2987/21 420 Zahrádka za benzínovou čerpací stanicí

2987/22 419 Zahrádka za benzínovou čerpací stanicí

2987/23 420 Zahrádka za benzínovou čerpací stanicí

2987/24 426 Zahrádka za benzínovou čerpací stanicí

2987/25 418 Zahrádka za benzínovou čerpací stanicí

2987/26 551 Zahrádka za benzínovou čerpací stanicí

2992/2 415 Zahrádka za benzínovou čerpací stanicí

3000 563 Zahrádka za benzínovou čerpací stanicí

3008/4 392 Zahrádka za benzínovou čerpací stanicí

3008/5 387 Zahrádka za benzínovou čerpací stanicí

3008/6 382 Zahrádka za benzínovou čerpací stanicí

3008/7 408 Zahrádka za benzínovou čerpací stanicí

1491 407 Zahrádka mezi kruhovým objezdem  
a Dunávkou

1499 601 Zahrádka mezi kruhovým objezdem  
a Dunávkou

1500 725 Zahrádka mezi kruhovým objezdem  
a Dunávkou

2795/11 348 Zahrádka za rozvodnou

2795/12 328 Zahrádka za rozvodnou

2795/13 332 Zahrádka za rozvodnou

v k.ú. Sokolnice za těchto podmínek: 
Prodávající: Obec Sokolnice. Kupující: osoba, která podá 
písemnou žádost o zakoupení pozemku. Kupní cena:  
68 Kč/m2 bez DPH. Prodej pozemků 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 hod-
noty v platném znění. Celá kupní cena bude uhrazena 
nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí daň 
z nabytí nemovitostí, náklady na sepis smlouvy, správní 
poplatek za řízení o povolení vkladu práv do katastru 
nemovitostí a v případě potřeby i geometrický plán. Za-
stupitelstvo obce Sokolnice ukládá starostovi realizovat 
tyto majetkoprávní úkony v souladu s tímto usnesením 
zastupitelstva.

●  Žádost  o  zakoupení  pozemku. Obec obdržela žá-
dost o zakoupení části obecního pozemku p.č. 3160/11  
v k.ú. Sokolnice. Rada doporučila zastupitelstvu prodej 
za cenu 1.000 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i ostatní 
náklady spojené s prodejem a žadatelé budou současně 
upozorněni, že obec zde nebude budovat žádnou do-
pravní ani technickou infrastrukturu a zakoupená část 
pozemku bude využita pro rozšíření (sousedního) stáva-
jícího pozemku p.č. 3160/149 ke stavbě garáže, nikoliv 
pro výstavbu další samostatné garáže. Pozemek se na-
chází v současně zastavěném území obce (dle platného 
ÚP Sokolnice). 
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn 
zákonným způsobem od 30. ledna 2018 do 28. února 
2018 a schválilo prodej části pozemku p.č. 3160/11  
v k.ú. Sokolnice (nově označenou geometrickým plánem 
číslo 1300-80/2018 jako pozemek p.č. 3160/158 o vý-
měře 18 m2) za těchto podmínek: 
Kupní cena je ve výši 1.000 Kč/m2 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. Obec zajistí 
vyhotovení geometrického plánu na náklady kupujícího. 
Kupující uhradí náklady na sepis kupní smlouvy a správní 
poplatek za řízení o povolení vkladu práv do katastru ne-
movitostí. Kupní smlouva bude obsahovat upozornění 
pro kupující, že obec v uvedené lokalitě nebude budovat 
žádnou dopravní ani technickou infrastrukturu a zakou-
pená část pozemku může být využita pro rozšíření stáva-
jícího pozemku p.č. 3160/149 ke stavbě garáže, nikoliv 
pro výstavbu další samostatné garáže. 
●  Žádost  o  zakoupení  pozemku. Obec obdržela žá-
dost o zakoupení části obecního pozemku – zahrádky 
p.č. 2992/2 v k.ú. Sokolnice. Rada doporučila zastupi-
telstvu prodej za cenu 68 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí 
i ostatní náklady spojené s prodejem. Pozemek se na-
chází v současně zastavěném území obce (dle platného 
ÚP Sokolnice). 
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn 
zákonným způsobem od 30. ledna 2018 do 28. února 
2018. Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo pro-
dej části pozemku p.č. 2992/2 v k.ú. Sokolnice (nově 
označenou geometrickým plánem číslo 1305-80/2018 
jako pozemek p.č. 2992/2 o výměře 223 m2) za těchto 
podmínek: 
Kupní cena je ve výši 68 Kč/m2 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. Obec zajistí 
vyhotovení geometrického plánu na náklady kupujícího. 
Kupující uhradí náklady na sepis kupní smlouvy a správní 
poplatek za řízení o povolení vkladu práv do katastru 
nemovitostí.
●  Žádost o zakoupení pozemku. Obec obdržela žádost 
o zakoupení obecního pozemku p.č. 3008/4 (zahrádka 
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za benzínovou čerpací stanicí) v k.ú. Sokolnice. Rada do-
poručila zastupitelstvu prodej za cenu 68 Kč/m2 s tím, 
že kupující uhradí i ostatní náklady spojené s prodejem. 
Pozemek se nachází v současně zastavěném území obce 
(dle platného ÚP Sokolnice). 
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn 
zákonným způsobem od 30. ledna 2018 do 28. února 
2018. Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo prodej po-
zemku p.č. 3008/4 v k.ú. Sokolnice za těchto podmínek: 
Kupní cena je ve výši 68 Kč/m2 bez DPH. Prodej je osvo-
bozen od DPH v případě, že splňuje podmínky pro osvo-
bození dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z při-
dané 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. Kupující uhradí ná-
klady na sepis kupní smlouvy a správní poplatek za řízení 
o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí. 
●  Žádost  o  zakoupení  pozemků. Obec obdržela žá-
dost o zakoupení dvou zahrádek p.č. 2795/12 o výměře  
328 m2 a p.č. 2795/13 o výměře 332 m2 v k.ú. Sokol-
nice. Rada doporučila zastupitelstvu prodej za cenu  
68 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i ostatní náklady spo-
jené s prodejem. Pozemky se nachází mimo současně 
zastavěné území obce (dle platného ÚP Sokolnice). 
ZO bere na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn zá-
konným způsobem od 30. ledna 2018 do 28. února 
2018. Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo prodej 
pozemků p.č. 2795/12 a 2795/13 v k.ú. Sokolnice za 
těchto podmínek: 
Kupní cena je ve výši 68 Kč/m2 bez DPH. Prodej je osvo-
bozen od DPH v případě, že splňuje podmínky pro osvo-
bození dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z při-
dané 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. Kupující uhradí ná-
klady na sepis kupní smlouvy a správní poplatek za řízení 
o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí. 
●  Žádost o zakoupení pozemku. Obec obdržela žádost 
o zakoupení pozemku p.č. 3169 (orná půda) o výměře 
2.122 m2 v k.ú. Sokolnice. Obec je vlastníkem ½. Po-
zemek se nachází v lokalitě Pod Stráží, mimo ochranné 
pásmo železnice a mimo územní rezervy na zdvojkolej-
nění železniční trati. V současnosti zde územní plán ne-
předpokládá žádnou výstavbu. Žadatelé nabízejí za podíl 
obce částku 40.000 Kč, tj. cca 18,80 Kč/m2. Pozemky 
se nachází mimo současně zastavěné území obce (dle 
platného ÚP Sokolnice).
Rada obce nedoporučila zastupitelstvu žádosti vyhovět. 
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn zá-
konným způsobem od 13. února 2018 do 10. března 
2018. Zastupitelstvo obce Sokolnice neschválilo prodej 
podílu 1/2 na pozemku p.č 3169 o výměře 2.122 m2, 
zapsaného na LV 1, k.ú. Sokolnice.
●  Prodej  obecních  pozemků  na  stavbu  obchodního 
centra. Obec Sokolnice je vlastníkem pozemků: 

p.č. 2951/1 o výměře 1.009 m2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace
p.č. 1568/1 o výměře 45 m2 – ostatní komunikace, 
jiná plocha

p.č. 1568/5 o výměře 69 m2 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace 
p.č. 1567/4 o výměře 95 m2 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace 
p.č. 2950 o výměře 35 m2 – jiná plocha, ostatní 
plocha 
p.č. 2948 o výměře 1.743 m2 – jiná plocha, ostatní 
plocha
p.č. 2949 o výměře 1.754 m2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace,
p.č. 2974 o výměře 1.714 m2 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace 
a dále stavby účelové komunikace, nacházející se 
na pozemcích p.č. 2951/1, 1568/1 a 1567/4. vše 
v k.ú. Sokolnice. 

O odkup těchto pozemků, nebo jejich částí, projevila 
zájem společnost NIMIRU spol. s r.o., Stamicova 2493, 
Havlíčkův Brod, IČO: 25276387 z důvodu plánované 
výstavby obchodního centra. Zastupitelstvo žádost pro-
jednalo dne 13. prosince 2017 a prodej neschválilo. Zá-
stupce společnosti NIMIRU spol. s r.o. poté sdělil, že jejich 
zájem o stavbu obchodního centra trvá. Pokud obec se-
trvá na svém postoji, že pozemky nechce prodat, postaví 
centrum o něco menší. Požádal proto, aby se zastupitel-
stvo ještě jednou k návrhu vyjádřilo a de facto rozhodlo,  
v jakém rozsahu bude obchodní centrum postaveno. 
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn zá-
konným způsobem od 27. září 2017 do 20. října 2017. 
ZO vzalo na vědomí, že na pozemku p.č. 2948 vázne 
věcné břemeno zřizování a provozování vedení splaškové 
kanalizace, právo přístupu za účelem běžných údržeb, 
provozu, oprav a rekonstrukce pro E.ON Distribuce, a.s.,  
IČO: 28085400.
Zastupitelstvo obce Sokolnice schvaluje prodej výše uve-
dených pozemků za těchto podmínek: 
Prodávající: Obec Sokolnice
Kupující: NIMIRU, spol. s r.o., IČO: 25276387, Stamicova 
2493, Havlíčkův Brod
Kupní cena v celkové výši 2.932.800 Kč bez DPH (slovy: 
dvamilionydevětsettřicetdvatisícosmset korun). 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. Na prodej Před-
mětných nemovitostí bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí kupní a po nabytí právní moci územního rozhod-
nutí bude uzavřena kupní smlouva. Vzhledem k tomu, že 
na oddělení prodávané části pozemků p.č. 2948, 2949  
a 2974 není dosud vyhotoven oddělovací geometrický 
plán, zastupitelstvo stanoví, že prodávaná výměra  
u těchto pozemků nemůže být větší než 400 m2. Kupu-
jící uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu  
a správní poplatek za řízení o povolení vkladu práv do ka-
tastru nemovitostí. Obec zajistí sepis smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní a sepis kupní smlouvy.
●  Partnerská  spolupráce  obcí  v  rámci  V4. Obec  
Sokolnice obdržela nabídku partnerské spolupráce  
v rámci zemí V4. Tři samosprávy (podtatranská obec  
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Mlynica – SK, podkarpatské město Narol – PL a město 
Tokaj –HU) již podepsaly rámcovou smlouvu na radnici 
v Tokaji 10. listopadu 2017. Statutárním zástupcem to-
hoto subjektu je Ing. Jozef Boglarsky, PhD. z města Bar-
dejov na Slovensku. Spolupráce by se uskutečňovala na 
základě rámcové smlouvy a předpokládá se spolupráce 
(ve společných grantových schématech Visegrádského 
fondu) v těchto oblastech: 

Kultura, sport a společná identita
Vzdělávání a budování kapacit
Inovace, výzkum a vývoj, podnikání
Demokratické hodnoty a média
Veřejná politika a institucionální partnerství
Regionální rozvoj, životní prostředí a cestovní ruch
Sociální rozvoj

Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo text a uzavření 
předložené „Rámcové dohody o partnerské spolupráci 
samosprávných společenství zemí V4“ s obcí Mlynica 
(Slovensko), městem Narol (Polsko) a městem Tokaj 
(Maďarsko).
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá starostovi do  
15. června 2018 uzavřít rámcovou dohodu o partnerské 
spolupráce v rámci zemí V4. 
●  Dotace z rozpočtu obce Sokolnice. Rada obce dopo-
ručila zastupitelstvu schválit dotace z rozpočtu obce (dle 
schválené „Vzorové smlouvy o poskytnutí dotace“) tak, 
jak je níže uvedeno. 

TJ Sokol Sokolnice 350 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Sokolnice 70 000 Kč

Myslivecké sdružení Na Zlatém potoce, Sokolnice 60 000 Kč

Svaz rybářů Sokolnice 46 000 Kč

Sokolnický dům, o.s. 38 000 Kč

Český svaz včelařů, ZO Sokolnice 5 000 Kč

Domov pro seniory Sokolnice 40 000 Kč

Rodinné centrum Sokolnice 100 000 Kč

Římskokatolická farnost Telnice 60 000 Kč

Dotyk II, o. p. s. 6 953 Kč

Celkem 775 953 Kč

Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo poskytnutí dotací 
z rozpočtu obce Sokolnice dle návrhu s termínem vyúčto-
vání do 31. ledna 2019. 
●  Schválení  plánovací  smlouvy  na  lokalitu  P2  Zá-
mecká. Vlastníci pozemků na ulici Zámecká v lokalitě 
P2 zde hodlají stavět domy. Protože území vyžaduje 
stavbu technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, 
plynovod, veřejné osvětlení, místní rozhlas) a dopravní 
infrastruktury (komunikace, veřejná parkovací stání), byl 
vyjednán text plánovací smlouvy, který zastupitelstvo dne  
14. června 2017 schválilo. Ze strany vlastníků pozemků 
však nedošlo k podpisu smlouvy a ti navrhují její obsah 
ještě doplnit. 
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Sokolnice schvaluje text a uzavření 
plánovací smlouvy. Zastupitelstvo obce Sokolnice schva-
luje text a uzavření Zástavní smlouvy k nemovitým věcem 
mezi obcí Sokolnice na straně jedné a společností Quba 
s.r.o., IČ: 29352371, se sídlem Potocká 165, Kohouto-

vice, 623 00 Brno na straně druhé. Zastupitelstvo obce 
Sokolnice schvaluje text a uzavření Smlouvy o advokátní 
úschově číslo 021022018. 
●  Bývalá kasárna pod Mohylou míru. Obec v loňském 
roce prodala bývalý areál kasáren pod Mohylu míru, 
včetně všech součástí a příslušenství. Mimo jiné i včetně 
výtlačného řadu v délce 843 m (od vodojemu 650 m3 
do vodojemu 2 × 150 m3 v areálu kasáren) a vodojemu 
2 × 150 m3. Na majiteli vodojemu 2 × 150 m3 v areálu 
kasáren vázne věcné břemeno zajišťovat do něj dodávku 
vody. Tato povinnost přešla na nového vlastníka areálu –
společnost EUPHRASIA s.r.o. Ukázalo se, že s ohledem na 
stávající legislativu je v praxi velmi obtížné zajistit splnění 
všech podmínek pro provozování části veřejné vodovodní 
sítě. Proto společnost EUPHRASIA s.r.o., na společném 
jednání s VAS a.s. a obcí Sokolnice, navrhla obci Sokol-
nice darování této části vodárenské soustavy obci Sokol-
nice, která by ji vlastnila a provoz zajišťovala VAS a.s. jako 
doposud. Byl dohodnut postup a společnost EUPHRASIA 
s.r.o. předložila obci Sokolnice návrh darovací smlouvy  
a návrh geometrického plánu na věcné břemeno ve pro-
spěch obce Sokolnice. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo text a uzavření 
darovací smlouvy mezi obcí Sokolnice na straně jedné  
a společností EUPHRASIA s.r.o., IČO 26940345, Pavlí-
kova 240/67, 66444 Ořechov na straně druhé.

Zprávy z Rady
●  VPP  v  roce  2018. Obec v uplynulém roce zaměst-
návala jednu osobu na veřejně prospěšné práce, na 
kterou finančně přispívá úřad práce měsíčně částkou 
15.000  Kč. Smlouva s úřadem práce skončila 28. února 
2018. Rada rozhodla i nadále vytvořit jedno vhodné pra-
covní místo pro uchazeče z úřadu práce. Nyní se radě 
předkládá návrh rozšířit a vytvořit dvě taková pracovní 
místa.
RO schválila uzavřít s úřadem práce „Dohodu o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního 
rozpočtu a Evropského sociálního fondu“ na dvě pra-
covní místa.
●  Projekt chodníků na ulici Niva. Rada obce obdržela 
žádost většiny občanů z ulice Niva ohledně rekonstrukce 
vozovky a chodníků v této ulici. Rada se dohodla požá-
dat projektanta o vypracování dvou variant úpravy. Jedna 
by byla dle přání občanů, tj. (od východní strany ulice) 
pás zeleně u domů, nový chodník, parkovací pás, jízdní 
pruh, druhý parkovací pás, nový chodník, zeleň u domů. 
Stávající chodník na západní straně ulice by byl odstra-
něn a nově postaven o kousek blíž k domům na západní 
straně. Jízdní pruh by byl situován tak, aby jeho osa byla 
ve stejné vzdálenosti od domů na obou stranách ulice. 
Druhá varianta je podobná, pouze s tím, že by se nehý-
balo se stávajícím chodníkem ze zámkové dlažby a tím by 
osa jízdního pruhu nebyla ve stejné vzdálenosti od domů, 
jako ve variantě jedna.
RO vzala na vědomí žádost občanů z ulice Niva a schvá-
lila požádat Ing. Racka o cenovou nabídku na vypracování 
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obou variant (v úrovni jednoduché studie) rekonstrukce 
vozovky a chodníků v ulici Niva, včetně odborného od-
hadu nákladů.
●  Elektronická  úřední  deska. Pro obecní úřad je 
mnohdy obtížné zveřejnit na úřední desce všechny pí-
semnosti, které jsou mu předány ke zveřejnění. Naskýtá 
se možnost (prostřednictvím DSO Šlapanicko) pořídit 
elektronickou úřední desku (tj. de facto počítač s dotyko-
vým displejem), která by byla instalována poblíž budovy 
obecního úřadu a byla by tak k dispozici občanům 24 ho-
din denně a 7 dnů v týdnu. MV ČR bylo požádáno o sdě-
lení, zda tato forma zveřejnění plně nahradí zveřejnění 
na klasické úřední desce. K dispozici je několik nabídek 
různých dodavatelů. 
RO odsouhlasila nákup a instalaci elektronické digitální 
úřední desky za předpokladu, že MV ČR potvrdí, že tato 
forma zveřejnění plně nahradí zveřejnění na klasické 
úřední desce. Konkrétní typ bude radou obce schválen 
až po Valné hromadě DSO Šlapanicko, které by nákup 
zprostředkovávalo. 
●  Jmenování  konkurzní  komise  pro  volbu  ředitele/
ředitelky školy. Paní Butalová skončí jako současná ře-
ditelka Základní školy Sokolnice dne 31. července 2018. 
Na novou ředitelku / ředitele byl vyhlášen konkurs podle 
zákona. 
Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou  
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 
konkursních komisí, a v souladu s usnesením Rady obce 
Sokolnice ze dne 15. února 2018:
a)   jmenovala konkursní komisi k provedení konkurs-
ního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředi-
telky příspěvkové organizace ve složení:
• Mgr. Libor Beránek,  

člen určený zřizovatelem – předseda                   
• Ing. Vladimír Kotolan,  

člen určený zřizovatelem
• Mgr. Hana Poslíková,  

člen určený ředitelkou krajského úřadu 
• Mgr. Zdeněk Jochman,  

odborník v oblasti státní správy ve školství,  
organizace a řízení 

• Mgr. Zita Butalová,  
pedagogický pracovník příslušné příspěvkové 
organizace  

• Mgr. Ivana Přichystalová,  
školní inspektor České školní inspekce 

• Ing. Filip Debef, člen školské rady                    
b)   pověřila paní Ivanku Hamanovou funkcí tajemníka 
komise; tajemník není členem konkursní komise.
RO uložila konkursní komisi zahájit bezodkladně svou 
činnost.
●  Oranžové hřiště za budovou OÚ. Od loňského roku 
zůstává na povrchu hřiště vrstva vody, a to i po menších 
deštích. Jednoznačně identifikovat důvod není snadné. 

Po různých konzultacích bylo doporučeno „nakypřit  
a provzdušnit“ vrstvu písku v umělém koberci. To se 
provádí speciálním strojem a odhadovaný náklad je cca 
10.000 Kč. Pokud toto nakypření nepomůže, bude třeba 
odstranit celý umělý trávník, prověřit propustnost podloží 
a položit nový koberec. To přibližně za milion korun. 
Součástí smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby hřiště 
(firma EDMA s.r.o.) byl i závazek zhotovitele provádět pra-
videlnou roční údržbu. Ta však skončila již v roce 2015. 
RO odsouhlasila objednat u společnosti Prostavby „na-
kypřit a provzdušnit“ vrstvu písku v umělém koberci na 
Oranžovém hřišti. 
●  Oplocení dětského hřiště U Husara. Stávající oplo-
cení dětského hřiště U Husara již není v dobrém stavu  
a bylo by třeba jej nahradit novým plotem, včetně vstupní 
branky. Stávající živý plot je dost hustý, zde není nutné 
budovat nové oplocení. 
RO odsouhlasila výměnu oplocení dětského hřiště U Hu-
sara s tím, že nový plot se nebude stavět v místech ži-
vého plotu. 
●  Sokolnice  VO-EFEKT2018. Obec obdržela akcep-
tační dopis, že naše žádost o státní dotaci byla kladně 
vyřízena a je navržena nenávratná dotace ve výši 
852.354 Kč na výměnu svítidel veřejného osvětlení. 
Radě obce byla předložena cenová nabídka na „Zpraco-
vání a vytvoření zadávací a technické dokumentace na 
VO v Sokolnicích“ a dále „Správu událostí a monitoring 
ukazatelů – snížení energetické náročnosti osvětlovací 
soustavy, veřejné osvětlení v Sokolnicích“ od společnosti 
EFektivní OSvětlování s.r.o.
RO schválila předloženou cenovou nabídku na „Zpraco-
vání a vytvoření zadávací a technické dokumentace na 
VO v Sokolnicích“ a dále „Správu událostí a monitoring 
ukazatelů – snížení energetické náročnosti osvětlovací 
soustavy, veřejné osvětlení v Sokolnicích“ od společnosti 
EFektivní OSvětlování s.r.o (EFOS).
●  Kamera/kamery  na  Sběrné  středisko  odpadů  So-
kolnice. Na Sběrném středisku odpadů Sokolnice (SSO) 
má obec instalovanou otočnou kameru již osmým rokem. 
Bohužel otočné kamery mají kratší životnost než pevné. 
Stav této otočné kamery již není dobrý a bylo by vhodné 
ji vyměnit. Obec obdržela nabídku ve dvou variantách –  
instalaci nové otočné kamery, anebo instalaci tří fixních 
kamer. Cenové nabídky obou variant nesou příliš rozdílné.
RO rozhodla objednat na SSO Sokolnice nové kamery ve 
variantě fixních kamer. 
●  Lavičky do bývalých kasáren. Obec obdržela několik 
podnětů od občanů na umístění laviček a odpadkových 
košů v areálu bývalých kasáren v trati Předky. Obec má 
v současnosti k dispozici tři starší, nepoužívané lavičky. 
Po jejich repasi by bylo možné je instalovat v kasárnách.
RO rozhodla o instalaci dvou zelených košů a jednoho 
červeného koše do areálu bývalých kasáren v trati Předky 
a repasi tří obecních laviček a jejich umístění do areálu 
bývalých kasáren v trati Předky.
●  Stoleté výročí vzniku ČSR. V letošním roce si připo-
meneme sto let od vzniku ČSR. Bylo by vhodné si toto 
výročí důstojně připomenout. Rada proto zvažuje vysázet 
při této příležitosti památný strom/stromy, spolupodílet 
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se na organizaci lampionového průvodu a ohňostroje, 
zorganizovat kulturní pásmo dětí z mateřské a základní 
školy, nějakou výstavu a podobně. 
RO rozhodla zorganizovat několik akcí v říjnu 2018, které 
by připomněly stoleté výročí vzniku naší republiky. Po-
žádala všechny členy zastupitelstva, aby do 16. dubna 
2018 zasílali RO podněty a návrhy na možné akce. 
●  SoD na na demolici  objektu. Obec obdržela návrh 
SoD na vypracování projektové dokumentace na demo-
lici objektu bývalé čerpací stanice u rybníka.
RO schválila text a uzavření předložené SoD se společ-
ností JanSport s.r.o. na vypracování PD na demolici ob-
jektu bývalé čerpací stanice u rybníka.
●  Dopravní  zrcadlo  na  ulici  Zámecká. Rada obce  
v únoru vyslovila souhlas s instalací zrcadla na ulici Zá-
mecká (pro zlepšení přehledu vozidel vyjíždějících ze 
dvora pivovaru na místní komunikaci). Majitel Panského 
pivovaru souhlasí s úhradou všech nákladů. S ohledem 
na tuto skutečnost RO schválila objednat instalaci zrca-
dla na ulici Zámecká.
●  Povolení akce „Čarodky“. TJ Sokol Sokolnice požá-
dala o souhlas s pořádáním tradičního reje čarodějnic 
dne 30. dubna 2018 s názvem „Čarodky“. 

RO schválila žádost TJ Sokol Sokolnice o pořádání reje 
čarodějnic s názvem „Čarodky“ dne 30. dubna 2018 na 
ostrůvku v době od 17.30 hodin do 02.00 hodin. Sou-
časně s kladným stanoviskem obce obdrží organizátoři 
výzvu k zajištění řádné pořadatelské služby nejen v místě 
pořádání, ale i v bezprostředním okolí. Úspěšnost této 
služby může mít vliv na případné příští povolení.
●  Házenkářské  branky  do  bývalých  kasáren. Obec  
v minulém roce urovnala část terénu v bývalých kasár-
nách a tento prostor byl zatravněn. Bylo by vhodné tam 
umístit dvě branky. Návrh branek byl předán komisi pro 
práci s mládeží k jejich posouzení, případně k navržení 
jiného typu. Předseda komise doporučuje celosvařené 
branky Schäper o vnitřním rozměru 3 × 2 m s hloubkou 
100 cm, číslo produktu: 08001107.
RO odsouhlasila nákup dvou kusů branek Schäper, číslo 
produktu: 08001107, dvou kusů sítí a čtyř kusů zemních 
pouzder speciál s adaptérem proti převržení branek.
●  Úklid místních komunikací. Radě obce byl předložen 
návrh na úklid místních komunikací po skončené zimě. 
RO schválila objednat úklid místních komunikací po 
skončené zimě u společnosti SUEZ dle předložené ce-
nové nabídky. -OÚ-

Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v květnu. Uzávěrka Sokolnického zpravodaje je v časo-

vém předstihu, proto si pořadatelé akcí vyhrazují právo 
na změnu. O podrobnostech se včas informujte také po-
mocí jiných informačních zdrojů. Za pochopení děkuje 
Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace
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1 Úterý Rodinné Centrum 
Sokolnice

Tradiční vycházka na 
Mohylu míru Sokolnice 13.00 hodin Místo srazu účastníků 

bude upřesněno

5 Sobota Kulturní komise 
při radě obce Sokolnice Zájezd do Kroměříže Kroměříž Čas a místo odjezdu au-

tobusu bude upřesněno

6 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga mladší 
žáci jaro 2018 Sokolnice říj. 30 Soupeř Sokol 

Újezd u Brna

6 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga starší 
žáci jaro 2018 Sokolnice 12.00 hodin Soupeř Sokol 

Újezd u Brna

6 Neděle TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost 
2018 jaro Sokolnice 14.00 hodin Soupeř Velké Meziříčí

6 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga muži 
2017–2018 Sokolnice 16.00 hodin Soupeř HK Ivančice B

11 Pátek Rodinné Centrum 
Sokolnice

Čteme dětem:  
Rychlé šípy Sokolnice 17.00 hodin 18.00 hodin

Ve spolupráci  
s místní knihovnou  
na ul. Komenského 10 

13 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga mladší 
žáci jaro 2018 Sokolnice říj. 30 Soupeř Sokol Juliánov

13 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga muži 
2017–2018 Újezd u Brna 11.00 hodin Soupeř Sokol 

Újezd u Brna

13 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga starší 
žáci jaro 2018 Sokolnice pro. 30 Soupeř Sokol Juliánov

13 Neděle TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost  
2018 jaro Brno-Juliánov 15.00 hodin Soupeř Sokol Juliánov

14 Pondělí Rodinné Centrum 
Sokolnice Hera slaví 90 let Sokolnice 10.00 hodin 11.00 hodin Sídlo RCS 

na ul. Masarykova 35

15 Úterý Rodinné Centrum 
Sokolnice

Jarní prožitkový workshop 
pro ženy všeho věku Sokolnice 17.00 hodin 19.00 hodin

Sídlo RCS 
na ul. Masarykova 35, 
hlídání dětí zajištěno

19 Sobota Rodinné Centrum 
Sokolnice Velký rodinný piknik Sokolnice 15.00 hodin 17.00 hodin Zámecký park 
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Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace
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20 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga mladší 
žáci jaro 2018 Sokolnice říj. 30 Soupeř HK Ivančice 

20 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga starší 
žáci jaro 2018 Sokolnice 12.00 hodin Soupeř HC Ivančice 

20 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga muži 
2017–2018 Sokolnice 16.00 hodin Soupeř  

SHC Maloměřice B 

20 Neděle Kulturní komise 
při radě obce Sokolnice

Zájezd do termálních 
lázní Gÿor Maďarsko 6.00 hodin Odjezdu autobusu ze 

zastávky před S-pasáží              

25 Pátek Farnost Telnice Noc kostelů
Farní kostel 
sv. Jana Křtitele 
Telnice

18.00 hodin 22.00 hodin

25 Pátek Farnost Telnice, 
obě kaple Sokolnice Noc kostelů

zámecká kaple 
Povýšení 
sv. Kříže, kaple 
sv. Václava 
Sokolnice

19.00 hodin 21.00 hodin

26 Sobota Kulturní komise 
při radě obce Sokolnice

Zájezd za nákupy 
do Polského Těšína Sokolnice 5.00 hodin Odjezdu autobusu ze 

zastávky před S-pasáží              

26 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga mladší 
žáci 2018 jaro 

Brno- 
-Maloměřice 9.00 hodin Soupeř SHC Maloměřice

26 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga starší 
žáci 2018 jaro 

Brno- 
-Maloměřice říj. 30 Soupeř SHC Maloměřice

27 Neděle TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost 
2018 jaro Zlín říj. 30 Soupeř HC Zlín

Nečekané situace na silnicích
Platí zásada jet takovou rychlostí, aby řidič dokázal za-
brzdit a zastavit na takovou vzdálenost, na kterou má 
rozhled. 

STřET SE ZVířETEM
Nejčastěji ke střetu s divoce žijícím zvířetem dochází na 
jaře a na podzim v časných ranních či podvečerních hodi-
nách. Pokud se vám v cestě zvíře objeví a máte ještě čas 
reagovat, ztlumte světla a s ohledem na okolní provoz za-
čněte intenzivně brzdit. Pokud už nemáte čas reagovat, 
nesnažte se za každou cenu srážce vyhnout. Naopak se 
snažte udržet i po nárazu přímý směr jízdy. Rychlý ma-
névr volantem by mohl způsobit smyk a mnohem horší 
následky než samotná srážka se zvěří.
Po nárazu vždy zastavte na bezpečném místě a zkont-
rolujte stav vozidla. Jsou-li následky srážky vážnější, 

zdokumentujte fotoaparátem škodu na vozidle i sražené 
zvíře pro potřeby řešení pojistné události (máte-li tento 
typ pojištění sjednán). Pokud se nejedná o zvíře divoké, 
ale domácí, odpovídá za škodu i odvoz zvířete jeho ma-
jitel. Obecně je však zakázáno sraženou zvěř naložit  
a odvézt. O sražené zvěři vždy informujte policii, která 
to oznámí místně příslušnému mysliveckému sdružení 
nebo majiteli. 

SNíŽENá ViDiTELNOST
Zejména při snížené viditelnosti platí pravidlo „vidět  
a být viděn“. Je důležité mít zapnutá správná světla, např. 
mlhová světla rozsviťte pouze při mlze a hustém dešti, 
jinak mohou oslňovat. Naopak dálková světla v mlze vů-
bec nepoužívejte, vytvoří před vámi neprůhlednou stěnu. 
Nezapomínejte také mlhová světla vypínat, když už to 
není třeba. Jízda za řidičem s rozsvícenými zadními ml-
hovkami je velmi nepříjemná.
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Řidiči motorových vozidel by měli při snížené viditelnosti 
předvídat i přítomnost neosvětlených chodců, cyklistů 
nebo překážek na vozovce.

NáHLý VSTUP CHODCE DO VOZOVKy
Zvýšená koncentrace chodců bývá u přechodů pro 
chodce, nástupních ostrůvků a zastávek hromadné 
dopravy nebo v blízkosti škol. Chodci se mohou vysky-
tovat i mimo obce, např. v blízkosti autobusových za-
stávek. Právě u zastávek se často stává, že chodec 
vstoupí do vozovky ze zákrytu autobusu, což by řidiči měli  
předvídat.

CyKLiSTé – RiZiKOVé CHOVáNí
Jedná se o místa, kde je smíšený provoz cyklistů a chodců 
(stezky pro chodce a cyklisty) nebo cyklistů a motorových 
vozidel (běžné komunikace). 
Povinná výbava jízdního kola
Každé jízdní kolo musí být povinně vybaveno:
• dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami (jízdní 

kola určená pro děti předškolního věku, vybavena 
volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou, nemusí 
být vybavena přední brzdou),

• odrazkami (přední bílá, zadní červená, boční oran-
žové na pedálech a v pletení kol z obou stran),

• cyklistickou přilbou musí být vybaven cyklista do  
18 let věku.

V případě snížené viditelnosti musí být dále jízdní kolo 
vybaveno:
• světlometem svítícím dopředu bílým světlem; svět-

lomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby se 
toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmysl-
ným zásahem řidiče měnit, je-li vozovka dostatečně  
a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen 
svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem,

• zadní svítilnou červené barvy, která může být kom-
binována se zadní odrazkou červené barvy a může 
být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem čer-
vené barvy,

• zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se záso-
bou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost 
světel po dobu nejméně 1,5 hod. bez přerušení.

Jízdní kolo musí mít také zaslepené konce řídítkové 
trubky. Pláště a ráfky nesmí být viditelně poškozeny. 
Kromě povinné výbavy dále doporučujeme vybavit jízdní 
kolo i zvonkem a blatníky.

BEZPEČNé CHOVáNí Na SiLNiCi a CyKLOSTEZCE
Základem bezpečného chování cyklisty při jízdě je  
respekt vůči ostatním účastníkům provozu a maximální 
ostražitost a předvídavost.
Zcela nezastupitelným prvkem bezpečné jízdy je přilba. 
Vzhledem k rizikům, která hrozí zvláště v hustém provozu 
nebo v obtížném terénu, by měla být kvalitní cyklistická 
přilba samozřejmostí nejen pro cyklisty mladší 18 let. 
Před jízdou vždy zkontrolujte stav vašeho jízdního kola, 
zejména:
• stav nahuštění pneumatik,
• stav a funkčnost brzd (po delší době mimo provoz 

mohou zejména hydraulické brzdy vykazovat nižší 
účinnost),

• funkčnost osvětlení,
• promazání pohyblivých komponentů (řetěz, přehazo-

vačka, náboje kol).
Buďte oblečeni tak, aby vám oděv nepřekážel při jízdě 
(např. nežádoucí uvíznutí části oděvu v řetězu kola může 
způsobit nebezpečný pád). Oblékejte se do výrazných ba-
rev nebo oblečení kombinujte s reflexními prvky.
Na jízdní kolo nasedejte pouze v dobrém zdravot-
ním stavu a vždy střízliví. Na vozovce se pohybujte  
vždy při pravém okraji. Je-li zde vyznačen pruh  
pro cyklisty nebo vede-li souběžně cyklostezka, jste  
povinni je použít. Pokud jedete ve větším počtu,  
pak vždy po jednom za sebou. Předvídejte, co mo-
hou udělat ostatní účastníci provozu a sami vždy včas  
dávejte najevo své úmysly. Zejména odbočování sig-
nalizujte upažením vždy dostatečně dopředu. Před  
odbočením doleva se vždy ohlédněte. Pokud chcete po-
užít přechod pro chodce, pak sesedněte a kolo veďte. 
Obecně pak pro cyklisty platí běžná pravidla silničního 
provozu.
Specifická jsou pravidla pro děti na kole. Dítě mladší  
10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně pří-
stupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen 
pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro 
jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší  
zóně.
Osoba starší 18 let může vézt nejvýše dvě děti mladší 
10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí 
nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu 
spojovací tyčí. Přívěsný vozík musí být označen žlutým 
nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru  
300 × 300 mm vztyčeným ve výšce 1200–1600 mm nad 
úrovní vozovky.
K jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný vozík, který není 
širší než 900 mm, má na zádi dvě červené odrazky ne-
trojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním 
obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spo-
jovacím zařízením.

RiZiKOVé CHOVáNí CHODCů
Určení nesprávného odhadu rychlosti ostatních účast-
níků silničního provozu, náhlý vstup chodce před při-
jíždějící vozidlo, nošení tmavého oblečení bez reflex-
ních prvků za snížené viditelnosti. Chodci si často 
neuvědomí, že jejich tmavé oblečení bez reflexních 
prvků je pro řidiče viditelné až v posledních několika 
metrech, kdy může být problém se chodci vyhnout 
(např. i v důsledku oslnění přijíždějícím vozidlem  
v protisměru).
Vhodné oblečení a výbava účastníků silničního provozu:
• výrazné nebo reflexní barvy svrchního oděvu, pří-

padně reflexní doplňky (nejvhodnějším umístěním je 
kotník)

• dětský kočárek nebo vozík (reflexní prvky, odrazky či 
blikačka)

• zvířata, zejména psi (např. svítící nebo blikající 
obojky).
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NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ: Novela silničního 
zákona s účinností od 20. února 2016 zavádí povinnost 
pro chodce nosit za snížené viditelnosti mimo obec re-
flexní prvky. Nemusí jít nutně o reflexní vestu, stačí ja-
kýkoli oděvní doplněk s reflexní funkcí (páska, klíčenka 
apod.). Cílem je snížit počty obětí dopravních nehod 
mezi chodci. 

SPRáVNé CHOVáNí V SiLNiČNíM PROVOZU
Chodci a bruslaři by se v provozu měli chovat vždy de-
fenzivně a předvídatelně. Je nutné si uvědomit základní 
zákonitosti fyziky, tzn. čím je vozidlo větší a čím má vyšší 
okamžitou rychlost, tím je brzdná dráha delší.
I chodci musí znát základní pravidla silničního pro-
vozu – musí používat především chodník nebo vyzna-

čenou stezku pro chodce. Není-
-li chodník k dispozici, chodci se 
pohybují po levém okraji vozovky 
(krajnici), a to nejvýše dva vedle 
sebe (při snížené viditelnosti, zvýše-
ném provozu nebo v nebezpečných  
a nepřehledných úsecích pouze za  
sebou).
Osoba pohybující se pomocí ruč-
ního nebo motorového vozíku pro 
invalidy, na lyžích, kolečkových 
bruslích nebo obdobném sportov-
ním vybavení (např. segway), ve-
doucí jízdní kolo nebo moped nesmí 
na chodníku nebo na stezce pro 
chodce ohrozit ostatní chodce. Ne-
může-li použít chodník, smí použít 
pravé krajnice nebo pravého okraje  
vozovky.
Osoby, pohybující se na kolečkových 
bruslích, lyžích nebo obdobném 
sportovním vybavení, mohou užít 
jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku 
pro cyklisty s tím, že se budou řídit 
příslušnými pravidly, platnými pro 
cyklisty (týká se to i osvětlení za sní-
žené viditelnosti). 
Na přechodu pro chodce je vhodné 
vždy předem naznačit úmysl přejít 
vozovku (např. pokynutím rukou) a 
snažit se navázat oční kontakt s řidi-
čem. Do vozovky vstupovat až v oka-
mžiku, kdy je evidentní, že Vám řidič 
umožní bezpečný přechod vozovky. 
Pozor na nebezpečí, která přinášejí 
vícepruhové komunikace. Je nutné 
zmínit, že chodec nemá přednost 
před tramvají. ■

9

Vlakem do Sokolnic
Milé čtenářky, milí čtenáři,
přicházíme za Vámi s dalším pokračováním, jak se sta-
věla železniční trať do Sokolnic.
Trať Brno–Přerov byla vybudována společností Severní 
dráhy císaře Ferdinanda jako zvláštní „moravsko-slez-
ská dráha“ na základě koncesní listiny ze dne 6. května 
1867. Koncese zněla pro trať Brno–Vyškov–Prostě- 
jov–Šternberk s odbočkou do Přerova.
Pozemky pro trať byly vykupovány. První jednání o výkupu 
pozemků v Sokolnicích bylo dne 12. srpna 1867 a bylo 

ustanoveno, že za jedno katastrální jitro (= 57,546 aru) 
se vyplatí každému majiteli pozemků 850 rynských, čili 
15 krejcarů za jeden čtvereční metr. Větší část peněz 
byla vyplacena hned, zbytek byl vyplacen v r. 1870.
Brzy po výkupu pozemků se začalo se stavbou. Trať byla 
rozdělena na několik úseků a zadána různým firmám. 
Úsek Brno-Sokolnice prováděla firma J. Prasch, úsek So-
kolnice–Holubice firma F. Soukup. Se stavbou se zapo-
čalo dne 7. října 1867 a koncem září 1868 byly hotovy 
již nejdůležitější mosty a rovněž většina spodní stavby. 
První inspekční jízdu na trati chtěl provésti koncem 
června 1869 dvorní rada baron Eichler. Dělal však tuto 
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Okénko do Mateřské školy
(Pokračování ze strany 1)

Už je jaro, kvítí roste,
jívy mají kočičky,
ze sluníčka raduje se
i ten brouček maličký…

●  Jedno březnové dopoledne nám v mateřské škole 
zpříjemnilo divadelní představení pro děti pod názvem 
„Do pohádky za zvířátky“ v podání divadla paní Horá-
kové. Děti zhlédly pohádku se spoustou zvířátek, která 
už znají a mají je v oblibě.
●  Někteří z rodičů dětí navštěvujících mateřskou školu 
využili nabídky konzultačních hodin v jednotlivých třídách 
a společně s třídními paními učitelkami tak měli mož-
nost si nerušeně popovídat o svých dětech – jejich do-
vednostech, pokrocích, o vzdělávacím přístupu ze strany 
pedagogů. 
●  Samozřejmě jsme nemohli zapomenout na předve-
likonoční tvoření, malování a vyrábění s dětmi. V každé 

třídě děti buď malovaly vyfouknutá vejce rozličnými vý-
tvarnými technikami či tvořily jarní obrázky i přáníčka.
●  Pro pedagogy naší mateřské školy zorganizovala  
paní ředitelka Jarmila Fialová sobotní seminář s náz- 
vem „Na čem záleží“, který vedla lektorka Iva Řehůř-
ková. Jeho obsah se týkal nejen osobnostního rozvoje 
samotných pedagogů, ale též osobnostního rozvoje 
dětí a propojení všech těchto aspektů v předškolním  
vzdělávání.
●  Naši budoucí školáci navštívili kamarády v obou  
1. třídách Základní školy v Sokolnicích, kde si prohlédli 
nejen školu, ale také pobyli v 1 vyučovací hodině. Dětem 
se toto setkání líbilo nejen proto, že uviděly svoje loňské 
školkové spolužáky jako úspěšné školáky, ale také proto, 
že se mohly samy aktivně zúčastnit vyučovacích aktivit 
právě pod vedením samotných prvňáčků.
●  Ve čtvrtek 5. dubna 2018 v naší mateřské škole pro-
běhlo Odpoledne otevřených dveří. I když je tato akce  
určena pro širokou veřejnost, přišli nás navštívit převážně 
rodiče s dětmi, již mají zájem podat Žádost o předškolní 
vzdělávání právě v naší mateřské škole. 

inspekční cestu příliš brzy, a proto 
byla s překážkami. Jeho zvláštní vlak 
vyjel z Přerova a dojel do Nezamyslic. 
Tam však nebyla ještě trať hotova, 
musel tedy pan inspektor jíti pěšky 
až k slavkovské cestě u Holubic, tam 
na něho čekala ručně poháněná dre-
zína, dovezla ho do Sokolnic a teprve 
odtud se dostal vlakem do Brna. 
Před zahájením dopravy byly samo-
zřejmě konány technicko-policejní 
zkoušky. K první zkoušce došlo dne 
18. srpna 1869 a od 22. srpna 1869 
bylo dovoleno jezditi na celé trati na 
zkoušku.
Slavnostní zahájení provozu se ko-
nalo 29. srpna 1869 za účasti arcivé-
vody Karla Ludvíka, který zastupoval 
císaře Františka Josefa I., a příštího 
dne byla trať odevzdána dopravě. Na trati jezdily zpo-
čátku smíšené vlaky, které měly jen II. a III. třídu. Za jízdu 
z Brna do Sokolnic se platilo třetí třídou 25 krejcarů, dru-
hou třídou 38 krejcarů. Při podávání zavazadel se platilo 
za každých 10 kg zavazadla 3 krejcary. Hned po zavedení 
dopravy jezdily na trati tři dvojice vlakové, ale to netrvalo 
dlouho. Již 20. září 1869 se sesula hráz mezi Rousíno-
vem a Lulčí a doprava byla pak omezena na dva smíšené 
vlaky denně. Teprve od roce 1879 začaly jezditi na trati 
poštovní a osobní vlaky, které měly I., II. a III. třídu. Jízdné 
bylo zdraženo a platilo se třetí třídou z Brna do Sokol-
nic 38 krejcarů, druhou třídou 57 krejcarů a první třídou  
76 krejcarů. Protože tyto vlaky braly již poštu, byl zřízen 
v sokolnické nádražní budově poštovní úřad, jehož dějiny 
vypíši v další stati.
Po zahájení pravidelné dopravy na trati Brno–Přerov 
měla trať jen tyto stanice: Brno, Chrlice-Tuřany, Sokol-

nice, Křenovice-Slavkov, Rousínov, Vyškov, Ivanovice na 
Hané, Nezamyslice, Kojetín, Chropyně a Přerov. Menší 
obce žádaly dodatečně, aby vlak zastavoval i v jejich ves-
nici a na jejich žádost byly otevřeny: 16. září 1877 Brněn-
ské Ivanovice, 9. července 1894 Holásky, 2. října 1886 
Újezd u Sokolnic, 1. prosince 1890 Hostěhrádky, 4. října 
1887 Holubice atd. až k Přerovu. Rychlík začal jezditi na 
naší trati v r. 1901 a měl zastávku v Křenovicích. Rovněž 
v prvním československém jízdním řádě z roce 1919 je 
jediná rychlíková dvojice, a ta zastavuje z mezistanic až 
ve Vyškově.
Poznámka: možná jste zahlédli začátkem dubna v tele-
vizi zmínku o tom, že se připravuje oprava nádražní bu-
dovy Sokolnice-Telnice. Můžeme se tedy těšit, že k výročí 
otevření železniční trati nás přivítá stará budova v novém 
kabátku? Jistě si to zaslouží.

-Jitka Čermáková, Mirka Mifková-
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●  V měsíci dubnu absolvovali naši předškoláci poslední 
lekci předplaveckého kurzu v krytém bazénu v Blučině. 
Jako úspěšní „absolventi“ obdrželi všichni „Mokré vy-
svědčení“ a drobný dárek na památku.
●  Další dopoledne nám přijelo zpestřit divadlo paní 
Sandry Riedlové, herečky brněnského divadla RADOST, 
s představením pro děti pod názvem „Černoušek v Asii“. 

Děti nadšeně sledovaly příhody malého černouška a jeho 
zvířecích kamarádů.
●  Kromě všech těchto aktivit a akcí probíhá kaž-
dodenně nabídka vzdělávacích činností pro děti ve 
všech třídách, kterými se snažíme děti rozvíjet, podpo-
rovat a zdokonalovat v jejich dovednostech, návycích  
i kompetencích. ■
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Recitační soutěž
Dne 9. března 2018 proběhlo na prvním stupni školní 
kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se 18 žáků od první 
do páté třídy, zazněly verše současných básníků, došlo 
dokonce i na klasiku, a jedna dívka se pochlubila předne-
sem prozaického textu. Všichni recitátoři vystoupili s ob-
rovským nasazením a také sklidili veliký potlesk. Porota 
měla velmi těžkou práci, nakonec vybrala Amélii a Huga 
z 1. kategorie a Nelu a Karolínu z 2. kategorie, kteří naši 
školu reprezentovali v okresním kole recitační soutěže  
v Ivančicích. Také zde děti podaly pěkné výkony, na umís-
tění na pomyslném stupni vítězů to však nestačilo. I tak 
jim patří velké poděkování a gratulace, neboť vystoupit 
na opravdovém pódiu před odbornou porotou a více než 
stovkou dalších recitátorů chce pořádnou kuráž. 

-Zita Butalová-

Návštěva sokolnické hasičky
Pozvání od Jirky Krejčího na prohlídku místní hasičské 
stanice se nedalo odmítnout, a tak 9. dubna 2018 dru-
žina prvňáků vyrazila na Stráž k její obhlídce. Mezi prv-
ňáky je několik zapálených hasičů, proto se i oni rádi ujali 
role průvodců a ukazovali vše, co k této profesi patří, i jaké 
je vybavení místních dobrovolných hasičů. Většina kluků 
si ráda vyzkoušela přilbu, masku k dýchacímu přístroji, 
potěžkala figurínu k nácviku první pomoci a nakoukla 
do přihrádek výjezdního vozu. V garáži neunikla všíma-
vým žákům ani jedna drobnost, a tudíž byla i spousta 

otázek. Obdiv si zasloužila stará hasičská stříkačka i se 
svým původním vybavením. Ale míč je míč, a tak došlo  
i na přihrávky, na slalom s hadicí, či zkoušku rozmotání 
a smotání hadice. Děkujeme za možnost nahlédnout do 
jednotky, jejíž členové mají tuto profesi jako poslání a je-
jich dobrovolnost si zaslouží velký DÍK.           -M. Kupská-

Družina a první pomoc
Jak ošetřit zraněného kamaráda? Kdy a kam volat  
o zdravotnickou pomoc? Jaká jsou důležitá telefonní 
čísla záchranných složek? I taková byla témata, jež druži-
nové děti probraly při besedě o poskytnutí první pomoci. 
V prostorách zbrojnice dobrovolných hasičů se s námi 
o tyto potřebné informace podělil starosta sboru Jirka 
Krejčí. Děti si na pracovních listech nanečisto trénovaly 
například jaká volat telefonní čísla v určitých situacích, 
vyslechly si také zásady pro poskytování první pomoci  
a ošetření různých poranění. Vyzkoušely si uvázat trojcípý 
šátek a sdělovaly své osobní zážitky z krizových situací.
Samotná hasička láká především naše chlapce. A tak 
brzy vyrazíme mezi hasiče znovu. Tentokrát nám budou 
představena zdejší auta a technika.  -M. Kupská-

Škola v pohybu
Naše škola se aktivně zúčastnila projektu Škola v pohybu. 
Jedná se o projekt zaměřený na podporu pohybových 
aktivit v mateřských a základních školách. Žáci prvních  
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Školní reportér
Zajímá vás, podle čeho vaří paní kuchařky ve školní jídelně? A co vlastně 
obnáší práce školní kuchařky? Na nejen tyto otázky nám odpověděla Renata 
Chmelíková, vedoucí školního stravování.

Jaký je vůbec vztah dětí k čerstvému 
ovoci a zelenině?
 Ovoce a zelenina jsou pro náš orga-
nismus velmi zdravé, to ví asi každý. 
Myslím si, že se tato otázka netýká 
pouze školní jídelny, ale i v mnoha 
rodinách se svádí každodenní boj 
o sousto hrášku či mrkve. V jídelně 
často slýcháme: „Banány nejím  
a brokolice je fuj.“ Jsou děti, které sa-
lát nebudou, aniž by ochutnaly a děti, 
které si rovnou berou 2 misky na tác. 
Nejoblíbenější je okurkový a rajča-
tový salát, s ostatními míchanými 
saláty to je horší. Ovoce je v zásadě 
oblíbenější, i když i to občas skončí 
propíchané, nakousnuté v koši nebo 
v horším případě ho najdeme v okolí 
jídelny. 
Podle čeho sestavujete jídelníček 
pro děti? A kdo vymýšlí recepty?
V naší školní jídelně dbáme na to, 
aby strava pro děti byla vyvážená, 
pestrá a především zdravá. Jídelní-
ček se snažíme sestavovat na zá-
kladě Nutričního doporučení Mini-
sterstva zdravotnictví a vaříme dle 
platných receptur schválených pro 
školní stravování. Zároveň je naší po-

vinností dodržet závazný spotřební 
koš dle vyhlášky, který obsahuje 
průměrnou měsíční spotřebu vybra-
ných druhů potravin na strávníka. 
Naproti tomu nutriční doporučení je 
pomůckou, která nám ukazuje frek-
venci a četnost jednotlivých skupin 

potravin (pokrmů) tak, aby byl za-
jištěn nutričně vyvážený a pestrý jí-
delníček. Zabývá se např. frekvencí 
i kombinací polévky a hlavního jídla 
a za vhodné považuje, pokud před 
bezmasý nebo sladký hlavní pokrm 
není zařazena masová polévka, aby 
se střídaly druhy masa atd. Ne vždy 
se povede. 
Co dětem nejvíce chutná?
Mezi nejoblíbenější patří samo-
zřejmě na prvním místě sladká 
jídla, a potom řízky, pizza, špagety, 
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a druhých tříd si vyzkoušeli hodinu tělesné výchovy pod 
vedením lektorů/trenérů z FAČR (Fotbalová asociace ČR). 
Z každé ukázkové hodiny si děti odnesly mnoho zážitků  
a učitelé získali kvalitní inspiraci do dalších hodin TV. Zá-
roveň jsme obdrželi i dárek od FAČR v podobě materiál-
ního vybavení (fotbalové míče, molitanové míče, rozlišo-
vací trika, lano, branky a vytyčovací mety), které by mělo 
také přispět ke zvýšení kvality a pestrosti hodin pohybu  
a tělesné výchovy. Akce se dětem i učitelům líbila, snad 
se ji podaří někdy opět zopakovat.                      -D. Elicer-

Taneční přehlídka v Ivančicích
Dne 10. března se v Ivančicích konala nesoutěžní taneční 
přehlídka Let’s Dance 2018. Zúčastnily se jí naše mladší 
orientální tanečnice Djamelky. Díky obětavosti a ochotě 
rodičů jsme se do Ivančic dopravili rychle a pohodlně. 
Na přehlídce bylo možno pokochat se různými tanečními 
styly – od mažoretek přes hiphop, orientální tanec až po 
zumbu. Vystoupení byla pestrá, svižná a účinkující byli 
odměňováni velkým potleskem. Naše dívky sice nebyly 
kvůli chřipce v plném počtu, ale přesto se na své vystou-
pení poctivě připravily a daly do něj vše. Předvedly tanec 

s hedvábnými vějíři, zatančily překrásně a diváci byli nad-
šeni. Po celou dobu se na přehlídce chovaly ukázněně 
a udělaly nám velikou radost. Za krásný zážitek dostaly 
dárek, pamětní list a již teď se všechny těšíme na příští 
ročník. Let’s Dance!!! -J. Teterová-

Vybíjená
V úterý 10. dubna vyrazily týmy sokolnické základní školy 
na tvrdé sportovní klání ve vybíjené. Tělocvična ve Šla-
panicích už vřela nedočkavostí a všechna družstva se 
hned po slavnostním uvítání vrhla do prvních zápasů. 
Jenže pro sokolnické kluky se už od začátku turnaj ne-
vyvíjel ideálně a s účtem čtyř prohraných zápasů skončili 
na konečném 5. místě. Děvčata si vedla o poznání líp  
a po zlepšujícím se výkonu v průběhu turnaje obsadila  
2. příčku. Inu nebyl to turnaj, odkud by Sokolničtí přivezli 
ty nejcennější vavříny, ale hlavně příležitost, jak si krásně 
zasportovat a fair-play poměřit síly s ostatními. To bohu-
žel někteří chlapci nezvládli a svým chováním si vyslou-
žili, že na příští turnaje nepojedou. Sokolnickou školu by 
totiž měli reprezentovat nejen sportovním výkonem, ale  
i chováním mimo hřiště a nedělat ostudu. -J. Ilík-

Kolektiv zaměstnankyň školní kuchyně (R. Chmelíková uprostřed)
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Noc kostelů již po desáté 
Noc kostelů se bude v letošním roce konat v pátek  

25. května. Už nyní ale připravuje programy pro nejširší 
veřejnost více než 1.000 kostelů a modliteben po celé 
České republice. 

Kostely a modlitebny se letos otevřou již po desáté,  
a proto si dovolujeme přinést malé ohlédnutí do historie 
Noci kostelů v České republice a v Evropě.

Z historie Noci kostelů 
Noc kostelů nabídla široké veřejnosti v České repub-

lice poprvé v roce 2009 možnost navštívit kostely a mod-
litebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také 
se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, vý-
tvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či 
setkání. 
Inspirace v Rakousku

V roce 2005 proběhla první Noc kostelů (Lange  
Nacht der Kirchen) ve Vídni. O rok dříve nechal kostel-
ník v jednom z vídeňských kostelů večer během úklidu 
kostel otevřený, a zjistil, že otevřené dveře ve večerní at-
mosféře jsou pozváním pro kolemjdoucí vstoupit. Během 
čtyř let se akce spontánně rozšířila do celého Rakouska 
a každoročně se do Lange Nacht der Kirchen zapojuje na  
700 kostelů a modliteben. 

V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a poprvé 
se konala v České republice. V roce 2010 se již otevřely 
kostely a modlitebny v celé České republice, v roce 2011 
poprvé také na Slovensku a od roku 2012 se Noc kos-
telů (Kirikute Öö) koná v Estonsku. V roce 2016 proběhla 
první Noc kostelů ve Švýcarsku.

První Noc kostelů
Do prvního ročníku Noci kostelů v roce 2009 se zapo-

jilo 25 kostelů v brněnské a 9 kostelů v plzeňské diecézi.  
I přes nepřízeň počasí bylo v Brně a okolí zazname-
náno 90.000 návštěvnických vstupů, a dalších 10.000  
v Plzni. 

Napjaté očekávání pořadatelů, kteří dlouho dopředu 
pečlivě připravovali programy, se již během večera pro-
měnilo v radost z velkého množství návštěvníků, kteří 
využili pozvání do našich kostelů a zajímali se o hudbu, 
umění, historii, ale také o to, jak žijeme naši víru. Ná-
vštěvníci velmi oceňovali možnost navštívit místa, která 
jsou veřejnosti běžně nepřístupná, a v reakcích mnozí 
oceňovali dostupnost kněží a řeholníků, kteří byli po ce-
lou dobu plně k dispozici a ochotně odpovídali na dotazy 
návštěvníků.

V nadcházejícím roce se koordinace ujali zástupci  
z ostatních regionů a do Noci kostelů se zapojily kostely  
a modlitebny z celé České republiky. 

V České republice se do Noci kostelů každoročně 
zapojuje na 1 400 kostelů a modliteben, které kromě 
otevřených dveří nabízejí více než 6 000 doprovodných 
programů. Zájem bývá pravidelně velký a každoročně se 
pohybuje kolem 450 000 návštěvnických vstupů.

Informace o Noci kostelů a programech nabízejí inter-
netové stránky www.nockostelu.cz.

Autorkou jednotného vizuálního stylu je rakouská  
grafička Vera Rieder.

Letošní, jubilejní 10. ročník Noci kostelů, se bude  
konat v pátek 25. května 2018.  

■

ale i kuře na paprice. Z příloh mají 
děti nejraději těstoviny, rýži a kned-
líky. Oproti tomu nejméně populární 
jsou luštěniny, a když je hlavní jídlo 
zelenina. 
Jsou podle vás dnešní děti vybíra-
vější než dříve?
Podle našich zkušeností jsou dnešní 
děti velmi vybíravé. Jsou náročné, ale 
v tom horším směru. Školní stravo-
vání se snaží vařit zdravě, ale zdravé 
potraviny nejsou u dětí oblíbené. 
Často z okna jídelny vidím dítko, 
které vyhodilo celý oběd, ale nevá-
halo si zajít do obchodu pro chipsy, 
aby doplnilo „energii“. Naproti tomu 
jsou v jídelně i tací, kteří si chodí 
denně přidávat. Říká se, že jídlo ve 
školních jídelnách není dobré, ale 
často to není pravda. 
Můžete ovlivňovat složení jídel a va-
řit po svém?
Protože vaříme na základě normo-
vaných receptur, musíme se držet 
surovin, které jsou v nich dané. Po-

kud můžeme něco změnit, tak je to 
většinou změna druhu masa (např. 
kuřecí místo vepřového), použití ji-
ného koření k dochucení (kmín, kari, 
bylinky atd.) a technologický postup 
(namísto smažení – příprava v kon-
vektomatu). Každá změna se musí 
později zapsat do denních výdejek 
potravin pro danou kategorii. 
Jaká je cena jednoho obědu?
Cena oběda se skládá ze třech částí: 
potraviny, mzdy a režie. Rodiče platí 
pouze náklady na potraviny a zbytek 
nákladů je dotovaný státem. A my 
za cenu potravin musíme oběd uva-
řit, toto hlídají denní výdejky. Sazby 
stravného vycházejí z finančních li-
mitů na nákup potravin uvedených  
v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., 
o školním stravování. U nás je cena 
oběda dle skupin stanovena:
Kategorie strávníků 
 7–10 let 20 Kč
Kategorie strávníků 
 11–14 let 22 Kč 

Kategorie strávníků 
 15 let a více  24 Kč
Makrobiotickou stravu nebo BIO 
maso a zeleninu nezařazujete?
Ne. Vzhledem k tomu, že vaříme  
v současné době pro 340 dětí, ne-
můžeme si dovolit vycházet vstříc 
různým individuálním potřebám (ve-
getariáni, makrobiotická strava atd.). 
V tuto chvíli vaříme bezlepkovou di-
etu, a i ta vyžaduje potvrzení od dět-
ského lékaře. Co se týče BIO potra-
vin, je důvodem nezařazení vysoká 
cena, která by výrazně zvýšila cenu 
oběda. 
Používáte například instantní jíšku 
či polotovary? 
Ne, polotovary vůbec nepoužíváme. 
Snažíme se vařit z čerstvých potra-
vin. Omáčky dle technologických 
postupů zahušťujeme moukou roz-
šlehanou ve vodě. K dochucování po-
užíváme koření a bylinky bez obsahu 
glutamanu.  

-K. Vinklerová, 9. třída-
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Noc s Andersenem
Už tradičně jsme se 23. března sešli v knihovně  

a spolu s dvaceti malými čtenáři jsme oslavili narozeniny 
Hanse Christiana Andersena – největšího pohádkáře 
všech dob.

Jako každý rok jsme měli připravenou spoustu aktivit, 
takže jakmile rodiče odešli, pustili jsme se do toho. Nej-

prve jsme si četli o dětství Hanse Christiana Andersena 
v tehdejším Dánsku a o tom, jak byly jeho zkušenosti  
a zážitky jiné v porovnání s dnešními dětmi. Zapojili se  
i předškoláci, protože jeho příběh byl obrázkový. Po-
znávali jsme jeho pohádky, kterých napsal neuvěřitel- 
ných 156. A dětem to šlo opravdu skvěle. Však někteří  
z nich jsou již zkušení Andersenovci. Letošní pohádkou 
byl Statečný cínový vojáček, kterou si děti odnesly domů 

Skládáme záložky Plníme úkoly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Program Noci kostelů – 25. 5. 2018
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Telnici

18.00–18.45  hodin Mše svatá s hudebním doprovodem telnické scholy
19.00–19.05  hodin  Taneční vystoupení dívčí scholy
19.10–19.45  hodin  Volná prohlídka kostela
19.45–20.00  hodin  Za zvuků varhan, flétny a houslí. 
  Koncert v podání Pavly Zapletalové, Simony Výletové, Lucie Jahodové (varhany), 
  Veroniky Zapletalové (flétna), Kateřiny Jahodové (housle)
20.00–20.40  hodin  Volná prohlídka kostela
20.45–21.30  hodin Komponovaný program o žalmech Utíkám se do stínu tvých křídel..., 
  Žalmy v Bibli a české poezii (Četba Prokop Štěpánek, hudba Martin Kostaš, 
  průvodní slovo Jiří Hanuš)
21.45–22.00  hodin Zpěvy (telnická schola) se závěrečným požehnáním

19.00–21.00  hodin  Možnost prohlídky zámecké kaple Povýšení sv. Kříže (Sokolnice) 
  a kaple sv. Václava (Sokolnice na návsi)



4/2018     Sokolnický zpravodaj 16

Březnové aktivity seniorek a seniorů
Začali jsme setkáním seniorek  

v restauraci U Husara při příležitosti 
Mezinárodního dne žen. Sešlo se 
nás dost na to, abychom se mohli 
družně pobavit a připomenout si 
důvody, proč se slaví Mezinárodní 
den žen. Na setkání jsme pozvali 
starostu obce pana Libora Beránka, 
který pro nás nachystal překvapení 
– na stolku byly připraveny primulky 
v různých barvách. Dostalo se na 
všechny ženy, dokonce si mohly  
vybírat.

Pan starosta nejenže nám popřál 
k svátku, stručně nás seznámil se 
záměry na vylepšení prostředí a slu-
žeb v Sokolnicích v tomto roce, také 
ochotně odpovídal na otázky, kterými 
ho ženy zasypávaly.

V závěru našeho setkání nás če-
kalo ještě hudební vystoupení sokol-

nické cimbálové hudby pod vedením 
pana Richarda Janouška. Zahrála 
nám stejně jako vloni bez nároku na 
odměnu. 

Na tomto místě chceme poděko-
vat jak panu starostovi, tak i panu Ja-
nouškovi a jeho hudebnímu tělesu,  
a také dětem ze základní školy, které 
pro nás nachystaly přáníčka plná 
srdíček.

díky audiotece.cz. Jako dánskou specialitu jsme připravili 
hot dog (párek v rohlíku), tradičně podávaný s nakláda-
nou okurkou a cibulí. Tu si kupodivu nikdo z dětí nedal  
a největší úspěch měla hořčice a kečup.

Na tento rok padlo ještě jedno pohádkové výročí. Uply-
nulo 90 let od vydání nesmrtelné knížky Josefa Čapka 
Povídání o pejskovi a kočičce. A pejskové a kočičky nás 
provázeli celým večerem. Děti si vyrobily záložky do 
knížky, poznávaly pohádkové pejsky a kočičky a nechyběl 
ani Andersenovský poklad. Ani letos ho děti nedostaly za-
darmo. Zlobivé myši ho dětem schovaly. Naštěstí po sobě 
zanechaly stopy.

Než jsme vyrazili na cestu, posilnili jsme se úžas-
ným nepečeným dortem od paní knihovnice. Děti se  

rozdělily do týmů a vydaly se na noční myší stezku  
po pohádkách Pejska a Kočičky. Hledaly ingredi-
ence do dortu k svátku. Zopakovaly si rozpočítadlo,  
stejně jako kluci z Domažlic. Snažily se zapamato-
vat si všechny panenčiny hračky, aby už neplakala.  
Házely kostí do dálky. Pomohly Pejskovi najít syreček. 
Zašily Pejskovi roztrhaná kaťata. Ozdobily chudou ko-
šilku. A snažily se usušit prádlo, i když počasí jim moc  
nepřálo.

Myši si z nás vystřelily a poklad schovaly v knihovně. 
Takže honem zpátky do knihovny! V pokladu našly děti 
sladkosti, psí a kočičí nosy, audiopohádku a záložky do 
knížek.

Moc jsme si to užili a těšíme se zase příští rok. ■

Vyrážíme na cestu Sušíme prádlo
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Trénink TFA (Toughest Firefighter Alive) v budově základní školy
Tímto bychom chtěli poděkovat paní ředitelce základní 
školy paní Butalové za umožnění tréninku TFA v budově 
školy. Již několik let jezdí skupina našich hasičů po sou-
těžích TFA, kde se pravidelně umisťuje do 10. místa. Jed-
nou z mnoha disciplín je výběh po schodech do 3. patra, 
které nemáme možnost trénovat pravidelně. 
Jen pro představu Vám nyní popíši, co vlastně zkratka 
TFA znamená. Jedná se o zkratku anglických slov Tou-

ghest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije. Soutěž 
pochází ze Spojených států amerických nejpravděpodob-
něji ze státu Kalifornie. V 90. letech 20. století firma Scott 
uvedla na trh nový typ dýchacího přístroje s přetlakovou 
automatikou a pár nadšenců ji chtělo vyzkoušet. Otes-
tovat přístroj tak, aby simulovali náročnost zásahu a při-
tom nebyli v ohrožení života. Z obyčejného testu vznikla 
soutěž, která se masově rozšířila celým světem. Každá 

inzerce

V pondělí 26. března 2018 jsme 
přijali pozvání do divadla Reduta na 
brněnském Zelném trhu. Akce se 
zúčastnilo zhruba třicet seniorek a 
seniorů. Zhlédli jsme představení Ká-
men a bolest, životní příběh Miche-

langela Buonarrotiho z autorské dílny 
Karla Schulze. Autor dílo z dob flo-
rentské renesance původně zamýš-
lel jaké třídílnou epopej, ale stihnul 
dokončit pouze první díl. Dílo samo 
se vyznačuje bohatým básnickým 

slovníkem, dramatičností dialogů  
a historickými reáliemi. Nicméně  
v moderním nastudování nám to tro-
chu neladilo s dobou, ve které Buo-
narroti žil. 

-Jitka Čermáková-
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Duben
Duben je měsícem zařazeným do 

období včelařského časného jara.  
V dubnu dochází k nejvýznamnější vý-
měně zimní generace za mladé letní 
včely. Včestva nejprve slábnou, ale  
v průběhu tak jak se rodí mladé, na-
bírají na síle a postupně obsedají více 
plástových uliček. Je to také dané 
přírodním pochodem, kdy je dosta-
tek pylu a nektaru. Z jednoho plástu 
se vylíhnou včely, které obsednou až 
tři plásty. Stále platí, že od nakladení 
vajíčka to trvá 21 dní do vylíhnutí 
včely a dalších 19–20 dní než projde 
potřebnými činnostmi od čističky, kr-
mičky, kojičky, stavitelky, strážkyně 
až po létavku. Ale také víme, že toto 
nemusí platit, podle potřeby může 
zaletět pro vodu nebo pro nektar, 
nebo se změnou krmení z létavky 
stane krmička. Tak jak v celé přírodě, 
tvorové mají cit na průběh počasí  
a zakládání potomstva. A to platí jak 
u včel, tak i u lidské populace. 

Včelař v tomto měsíci právě musí 
rozumně odhadnout, kdy a v jakém 
množství přidat nástavek s mezi-
stěnkami, jestli už přesouvat rámky  
s plodem, aby to byly včely schopny 
obsednout a dostatečně zahřát, aby 
nedošlo k podchlazení a úhynu plodu. 
Mnohdy se dělají i přehazování ce-
lých nástavků a tím matku vedeme 
do volného vyššího nástavku, čímž 
zrychlíme vývoj. Ale jsou případy, kdy 

matky kladou ve druhém nebo i tře-
tím nástavku, bez ohledu na teplo  
u strůpku. Samozřejmě při tomto zá-
sahu se vyčistí dno, případně vybe-
rou plesnivé rámky nebo se vymění 
nástavky za čisté. Mnozí včelaři také 
provádí krmné podněcování, mnohdy 
stačí odebrat tam, kde mají dost zá-
sob a dát je tam, kde je nedostatek, 
zároveň provést jeho odvíčkování  
a tím nutíme, aby včely odsály zá-
sobní med a daly ho do nových buněk, 
což zase simuluje snůžku a ne hlad. 
Posledním úkolem včelaře je pak  
v případě většího spadu roztočů pro-
vést nátěr plodu a fumigaci včelstev. 

Novinkou v tomto kalednářním 
roce je už nehlášení na obecní úřady, 
protože je už povinností ze strany ze-
mědělců upozornit včelaře na použití 
přípravků při ošetřování plodin. Ale 
připadá mně to nějak přitažené za 
vlasy, kdy včelařům přichází emailové 
zprávy oznamující aplikaci přípravků. 
Ještě zajímavější je, že tam dávají 
alibisticky termíny od začátku dubna 
do konce října, jako by včely, tak jak 
to říkala jistá naše členka, byly včely 
prase, které můžu zavřít do chlívku.  
A k tomu ještě klidně přiloží seznam 
asi o 400 položkách použitelných po-
střiků. Myslím, že to nemá cenu ko-
mentovat, okolo tohoto zveřejnění se-
znamů je vyvolaná bouřlivá diskuze, 
kdy ve zdůvodnění byly vzpomenuty 
složky záchranářů, požárníků a i po-
užívání postřiků ze strany obcí, ale 

i železničářů a i sportovních klubů, 
které také provádí chemické postřiky 
svých zelených ploch. Co není vyká-
cené, to bude chemicky spaseno. Ale 
myslím si, že paní matka příroda nás 
brzy ponaučí k lepšímu vztahu k ní.

Alergie – bych nazval stručně po-
slední odstavec, kdy chci znovu ape-
lovat, upozornit na možnost působení 
jedu s následnou alergickou reakcí.  
A nemusí to být bezprostředně od nej-
bližších včel, vnuk dostal žihadlo na 
horské túře v Tatrách a tady při plné 
koncentraci včel nic. Je rozumné, 
tak jak se chodí na různá očkování, 
nechat si udělat alergická vyšetření  
s případným doporučením lékaře.

K závěru věřme v lepší počasí než 
předešlé dva roky a v současné době 
aspoň trochu vláhy.

-Václav Hůrka-

oblast světa používá jiné vybavení i výstroj hasiče, tím 
vznikly různé modifikace tohoto sportu. Různé disciplíny 
se mění podle země, města, obce a možností pořadatele. 
Nejčastěji zastoupené jsou:
1. roztažení hadic
2. smotání hadic 
3. údery kladivem
4. přenos figuríny či zátěže
5. překonání bariéry
6. vytahování zátěže do výšky
7. výběh do určeného podlaží patrové budovy 
Soutěžící jsou na startu oblečeni v kompletním zásaho-
vém obleku s dýchacím přístrojem na zádech v celkové 
váze cca 25 kg. 
1. Roztažení hadic typu „B“ – znamená roztáhnout ha-

dice o průměru 75 mm na vzdálenost 40 m o při-
bližné váze 2 × 30 kg.

2. Smotání hadic typu „B“ – znamená již zmíněné ha-
dice znovu smotat do kotouče a uložit na určené 
místo.

3. Údery kladivem neboli Hammer Box – jedná se o ko-
vovou konstrukci v prostoru 1 m pohybuje závodník 
8kg kladivem nahoru a dolů, přičemž kladivo se musí 
dotknout horní i spodní desky. Celkový počet úderů je 
obvykle 80 (40 nahoru a 40 dolů). 

4. Přenos figuríny či zátěže – jde o přenos figuríny  
o váze cca 80kg na vzdálenost 30m.

5. Překonání bariéry – obvykle soutěžící překonává ba-
riéru o výšce 2 m.

6. Vytahování zátěže do výšky – soutěžící z výše po-
loženého místa cca 2,5 m vytahuje závaží o váze  
20 kg.

7. Výběh do podlaží – obvykle poslední disciplína, kdy 
soutěžící vyběhne s hadicí „B“ v kotouči do 3. patra. 

Obyčejně splnění těchto všech uvedených disciplín ply-
nule za sebou trvá cca 3,5 minuty. Každý z Vás, kdo se 
chce podívat nebo si vyzkoušet na vlastní svaly, může. 
Místní soutěž TFA se bude konat 26. května 2018 na bý-
valých kasárnách v Sokolnicích. ■
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SÍDLO  
V NIGÉRII

1. DÍL 
TAJENKY

MUŽSKÉ 
JMÉNO

POMŮCKA: 
ABO  
ATI

POTOPENÁ 
LOĎ

ČESKÝ 
SBOR- 
MISTR

POPĚVEK POMŮCKA: 
BARKAS SRDEČNICE KLEKÁNÍ LÉČIVO

ADINKA
NÁSEP ÚHOŘ 

(NĚM.)
KUSY  
TRÁVY SEVEŘANKA

VYROBENÉ  
Z  

BALDRIÁNU

MUŽSKÉ 
JMÉNO

OREST 
(DOM.)

NEMLUVNĚ

POMŮCKA: 
CELO

VÝČEP BRŤ
HONĚNÍM 

ZÍSKAT
NÁZEV 

ŘECKÉHO 
PÍSMENEČALOUN. 

STEH HLOUPÍ

ÚTVARY  
NA VODĚ

ŠPINAVÉ 
(DĚT.)

STARO- 
ŘEKOVÉ

TOVÁRNA 
HASICÍ 

TECHNIKY

KNIHY NA 
ZNÁMKY

CHEM. ZN. 
ASTATU

SNĚHOVÁ 
CELINA ČINNĚ

INF. FYZ. 
EINSTEINA

SPOJKA SLŮVKO 
POCHOPENÍ

PŘEDNÍ 
ČÁST POCTA

RACHOCENÍ

SPZ H. 
KRÁLOVÉ ČÁDSKÉ 

MĚSTOTOR. SYMF. 
ORCHESTR

POMŮCKA: 
OR

NELA 
(DOM.)

ZEMSKÝ 
PÓL

DRUH 
PLAVIDLA

NEBO 
(ANGL.)

BĚLO
OSLEPIT

PITIČKA

FILIPÍNSKÁ 
SOPKA

2. DÍL 
TAJENKY

CHLÉV

INIC. SPIS. 
ROLLANDA

SLABIKA 
SMÍCHU
KÓD LET. 
ATLANTA

SPĚCH

AKT 
(ZDROB.)

SYLVINKA

KříŽOVKa ►
V okolí budovy je rozlehlá oplocená 
zahrada se stromy a keři. Prostory za-
hrady dotvářejí tři pískoviště, věž se 
skluzavkou a lezeckými prvky, hou-
padla na pružině, dřevěný vláček, va-
riabilní plošina, kladina, parkur, po-
stupně doplňujeme (viz tajenku). Na 
obrázku je dětské hřiště U Husara.
Správné znění křížovky z minulého 
čísla – KOŤÁTKA; KUŘÁTKA;  
MOTÝLCI; SLUNÍČKA

Komise pro mládež a sport při Radě obce Sokolnice pořádá cyklovýlet

v sobotu 5. května 2018, odjezd v 8.30 hodin od sokolovny
Přeprava účastníků i kol zajištěna (kola přistavit v 8.00 hodin).
Délka trasy do 50 km. Mapku obdrží účastníci při odjezdu.
Cestovné: mládež zdarma, dospělí 50 Kč.

Přihlášení:  Králová Jitka, Král Luboš, 
 telefonní číslo 775 194 770, 776 438 338

Dubnové  
pranostiky

Název měsíce je odvozený od slova 
dub. Většina pranostik se týká dub-
nových změn počasí, předpovídané 
úrody a změn v přírodě. Mnoho sil-
ných větrů střídá sníh, nato hned 
déšť a kroupy, poté slunečnost  
a stále proměnlivé povětří. Ale čím 
horší počasí, tím lepší úroda.

Dubnový sníh pole hnojí 
a déšť jim požehnání přináší.

Pakli mokrý a zimavý duben, 
jest úroda na víno.

Studený a mokrý duben 
plní sklepy a sudy.

Mokrý duben přislibuje 
dobrou sklizeň.

Hodně-li v dubnu vítr duje, 
stodola se naplňuje. 

Duben chladný a deštivý, 
úroda nás navštíví.

I když kluci v dubnu  
bez kabátů běží,  
často hospodáři  
na úrodu sněží.

Jiné pranostiky říkají, že již opravdu 
nastalo teplo, a proto hadi polezou 
ven.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Podle lidové víry se tento den oteví-
rala země. Proto se neměla toho dne 
pít voda ze studní, protože prý byla 
jedovatá. V tento den vylézali z omla-
zené země hadi a štíři, aby pak trápili 
lidi po celé léto. ■
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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. 4 
je 27. 4. 2018. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 5 je 10. 5. 2018.

Kontakt inzerce:  
Ivanka Hamanová, e-mail: hamanova@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

 
 

 
 

 
 

Rezervace/info: 
CK Hungariatour Brno, Solniční 13

Tel.: 603 485 226  
(pondělí – pátek 9,00 – 17,00 hod.) 

www.hungariatour.cz
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 ► Hledám ke 

   koupi dům  

   k trvalému  

   bydlení do  

   30 km od Brna.

Tel.: 736 123 995

inzerce

 ► Koupíme byt. 

Sokolnice,  

Újezd u Brna 

nebo Šlapanice. 

Dohoda jistá. 

Tel.: 732 434 910

inzerce


