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Okénko do mateřské školy
●  V tomto měsíci nastal ten pravý čas rozloučit se se zi-
mou v podobě Moreny. Na to je samozřejmě třeba se ná-
ležitě připravit. Ve třídě Kuřátka vyrobily děti s paní učitel-
kou pěkně barevnou Morenu, všichni jsme si připomněli 
důležité písničky i básničky, kterými Morenu vyprovázíme 
na její dalekou cestu z našich krajin a vítáme přicházející 
jaro. Takto vybaveni jsme se všichni společně vydali ke 
splavu na Zlatém potoce a Morenu bez okolků pustili po 
vodě pryč. A že jsme jaro přivítali opravdu dobře, svítilo  
a hřálo nám na zpáteční cestě sluníčko dosytosti.

(Pokračování na straně 2)

Jarní úklid v podání sokolnických školáků
Musíme si pomáhat! To 
jsme si řekli v úterý 9. dubna  
a šli jsme uklidit zámecký 
park do domova pro seni-
ory v Sokolnicích. Dětem 
to šlo pěkně od ruky, místo 
neustálého sezení ve školní 
lavici se trochu protáhly  
a strávily chvilku na čers-
tvém vzduchu. A naši se-
nioři mají zase o něco hezčí 
okolí – všichni jsou vítězové. 
Podívejte se na fotky.

-J. Šustr-
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Okénko do mateřské školy
(Pokračování ze strany 1)
●  Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem… 
alespoň tak se praví v lidové pranostice. V naší mateřské 
škole se sice rádi ohřejeme, když je venku nevlídno, ale 
přitom zvládneme i spoustu dalších aktivit.
●  Dne 8. března překvapil pan starosta Mgr. Libor Be-
ránek všechny ženy (zaměstnance) v naší školce milým 
dárkem k Mezinárodnímu dni žen, kterým byla krásná 
kytka primulka pro každou z nás. Tito symboličtí poslové 
prvních jarních dnů nám všem udělali radost a touto ces-
tou za ně upřímně děkujeme.
●  V jednom březnovém dopoledni zavítal za našimi 
dětmi do školky spolek Hudební kolotoč s interaktivním 
hudebním představením „Hudební cesta kolem světa“. 
Během něj se děti seznámily s několika hudebními ná-
stroji, zazpívaly si i zatancovaly.
●  Další zajímavou akcí bylo čtení dětem v podání žáků 
deváté třídy z místní základní školy, a to celkem po dobu 
4 dnů. Tuto aktivitu nám nabídnul ředitel ZŠ Sokolnice 
Mgr. Tomáš Struška. Paní učitelky žáky zodpovědně při-
pravily a my s našimi dětmi už jsme si jen nerušeně uží-
vali četbu známých i méně známých dětských pohádek. 

Doufáme, že příští rok budeme moci v této spolupráci se 
ZŠ opět pokračovat.
●  Stejně jako v loňském roce k nám i letos přijel foto-
graf z brněnského deníku Rovnost a děti ze všech našich 
4 tříd společně vyfotografoval. Tyto fotografie byly poté 
uveřejněny, se souhlasem rodičů dětí, v jednom z výtisků 
výše jmenované tiskoviny. 
●  S velkými kamarády ze základní školy jsme se ten-
tokrát setkali v sokolnickém zámeckém parku, kde pro 
všechny připravila společnost na ochranu dravých ptáků 
ZEYFERUS poutavou letovou přehlídku dravých ptáků. 
Děti měly možnost si z bezprostřední blízkosti nejen pro-
hlédnout spoustu dravců, ale také je vidět při letu a lovu 
kořisti.
●  V jednom odpoledni proběhlo na půdě mateř-
ské školy setkání pro rodiče s názvem „Komunikace  
s dětmi“. Přednášející speciální pedagožka a učitelka  
v MŠ Milosrdných bratří v Brně Mgr. Tereza Procház-
ková přítomné rodiče seznámila se způsoby komunikace  
s dětmi v předškolním věku.
●  Nejstarší děti (předškoláci) začaly dojíždět 1× týdně 
na lekce plavání v krytém bazénu v Blučině. Pod vede-
ním zkušených plavčic se zde děti seznamují s decho-
vými a plaveckými technikami, překonávají obavu z vody 

a vše si náležitě užijí.
●  Předškoláci se taktéž zúčastnili 
workshopu v rámci účasti naší ma-
teřské školy v projektu Technické 
školky, který proběhl v naší mateřské 
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škole a celý jej vedli lektoři z Technických školek. Stěžejní 
myšlenkou je rozvoj technických dovedností dětí, manu-
ální zručnosti, verbálních dovedností a v neposlední řadě 
respekt k výsledkům manuální tvořivé činnosti kohokoli 
z nás. Jedním z cílů, kterého bychom chtěli účastí v pro-
jektu dosáhnout, je umožnit dětem smysluplné tvořivé 
aktivity ve venkovním koutu vybaveném reálným nářadím 
a pomůckami, kde budou děti buď pod vedením učitelek 
či samostatně vyrábět z materiálů jako je balza, dřevo, 
karton apod. Zmíněnou aktivitu pod názvem Rozvoj 
technických dovedností dětí v MŠ „Technické školky“ v 
rámci projektu MAP II, pro mateřské školy zajišťuje orga-
nizačně i finančně MAS Bobrava, z.s.
Během výše zmíněného workshopu si předškoláci vyro-
bili lodičku z balzy. Samozřejmě za použití opravdových 
akuvrtaček, akušroubováků, pilek aj. Všichni s nadšením 
vyráběli a každý z nich měl ze svého 
vlastního díla velkou radost.
Obdobný workshop, avšak za účasti 
rodičů a jejich dětí, proběhne v mě-
síci červnu v odpoledních hodinách  
v časovém rozmezí 4 dnů a opět jej 
povedou lektoři z Technic. školek.
●  Jaro už je v plném proudu, ptáci 
zpívají, kytky i stromy kvetou a naše 
zahrádky se těší, až do nich něco 
dobrého a hezkého vysejeme. Nejen 
záhonky na školní zahradě, kam už 
děti zasázely první semínka hrachu, 
ale také záhonky za oknem se pří-
jemně zelenají vzrostlými rostlinkami 
květin i zeleniny.

●  Protože se blíží zápis do ZŠ, navštívili naši budoucí 
prvňáčci svoje loňské kamarády, kteří jsou už žáky  
1. třídy Základ. školy v Sokolnicích. Děti se nejen podí-
valy, co vše už prvňáci zvládnou, ale také si samy mohly 
vyzkoušet, jak to „chodí“ ve škole.
●  V první polovině dubna se v mateřské škole konala 
schůzka pro rodiče, kteří mají v úmyslu žádat o před-
školní vzdělávání svých dětí ve šk. roce 2019/2020 
právě v naší mateřské škole. Přítomní rodiče byli na této 
schůzce seznámeni se všemi okolnostmi vztahujícími se 
k „zápisu“ dětí.
●  Poněvadž je rok 2019 pro naši mateřskou školu v So-
kolnicích významný z hlediska zprovoznění současné bu-
dovy MŠ právě před 40 lety, dovolujeme si touto cestou 
všechny pozvat na slavnostní víkendový „Den otevřených 
dveří“ prostřednictvím přiložené pozvánky. ■
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Hvězdárna a planetáriu Brno V pátek 22. února se naši prvňáčci 
vydali autobusem do Brna s cílem 
navštívit Hvězdárnu a planetárium  
na Kraví hoře. Těšili se hlavně na 
zdejší digitárium, které je jedno z nej-
modernějších v Evropě. 
V sále digitária se děti poutavým 
vyprávěním seznámily s naší gala-
xií a planetami Sluneční soustavy. 
Prohlédly si jednotlivá souhvězdí na 
obloze. 
Prvňáčci se poté vydali do světa fan-
tazie ve výukovém pořadu s názvem 
„Ptačí ostrov“. Poznali hrdiny To-
máše, Alenku a syna severní hvězdy 
Aruna s partou dobromyslných pi-
rátů, kteří jim pomohli vypátrat kou-
zelný klíč od tajemného globusu. Pro-
středí příběhu bylo i dětem blízké, 
jelikož se část děje odehrávala v Led-
nicko-valtickém areálu, což někteří 
hbitě poznali. 
Rovněž devátá třída navštívila  
13. března Hvězdárnu a plane-
tárium Brno a Výukový program  
s názvem „Cesta za miliardou hvězd“. 
Žáci se dozvěděli, proč vidíme na  

◄ ▼  Jarní úklid v podání  
           sokolnických školáků
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obloze některé hvězdy jasněji než jiné. Uvědomili si vzdá-
lenosti ve vesmíru a rozdíly ve velikostech hvězd a pla-
net. Dále se seznámili s jednotlivými fázemi vývoje hvězd, 
snažili se pochopit pojmy „rychlost světla“ a „světelný 
rok“. Na závěr odborného výkladu jsme získali poznatky 
o nejmodernějších metodách výzkumu vesmíru. Měření 
získaná z družice Hipparcos budou vědci zpracovávat 
ještě několik let. Všichni se těšíme na zpřesnění údajů 
vzdáleností a poloh hvězd v naší galaxii – Mléčné dráze. 
Kromě zážitků z poutavě podaného programu si každý 
žák odnesl i barevný pracovní list, kde si získané znalosti 
ověřil. 
Za zmínku stojí instalace názorných ukázek fyzikálních 
jevů v exteriéru planetária.  
Se závěrečným focením a nákupem v místním astro-ob-
chůdku byly naše výlety opravdu vydařené a už se těšíme 
na další setkání s hvězdami.

-Za první třídy Alena Tesařová, Hana Cupáková
Drahomíra Holubová, Alena Mišove za 9. ročník-

Čokoládová tretra
Každý rok probíhá v ČR, na Slovensku a v Polsku bě-
žecký závod Čokoládová tretra pro děti do 11 let a letos 
jsme se ho poprvé zúčastnili i my. Na konci března jsme 
uspořádali školní kolo pro žáky 1. až 4. tříd. Podle roč-
níku narození je čekala trať dlouhá 100 m, 200 m nebo  
300 m. K vidění byly kvalitní výkony a napínavé souboje 
na závodní trati, za což si všichni účastníci zaslouží ob-
rovský potlesk. A navíc tři nejrychlejší dívky a chlapci  
z každé kategorie postupují do čtvrtfinále, které se usku-
teční v Brně. Pokud se našim reprezentantům bude dařit 
i nadále, mohou se dostat třeba i do finálového závodu, 
který bude probíhat v Ostravě v době konání mítinku 
Zlatá tretra. Tak držíme pěsti. -D. Elicer-

Učíme se pomáhat
Březen byl pro nás měsíc, ve kterém jsme se učili o člo-
věku. Zajímala nás stavba těla, rodina, zdravý životní 
styl i potravinová pyramida. Nezapomněli jsme ale ani 
na naši bezpečnost, úrazy a nemoci. A z toho se odví-
jel i další program. Využila jsem možnosti elektronické 
žákovské knížky a 12. března oslovila všechny rodiče 
s tím, že na škole každý rok pořádáme dvě charitativní 
akce, a jedna z nich proběhne hned následující den.  
V knihovně o velké přestávce dětem představím organi-

zaci „Život dětem“, která prodává různé předměty a vý-
těžek jde na dlouhodobě vážně nemocné děti. Všechny 
výrobky stály od 30 do 40 korun a bylo samozřejmě na 
uvážení rodičů, zda to dětem vůbec dovolí. Byla jsem 
velmi mile překvapena velkou frontou dětí i milou reakcí 
některých rodičů. Vybrali jsme 3 775 Kč, což si myslím je 
částka úctyhodná. Děkuji všem rodičům i žákům.
Ale abychom pochopili, že pomáhat se nemusí vždy jen 
penězi, následoval takzvaný „Ponožkový den“. V úterý 
19. března jsme si s druháky povídali o dětech s Downo-
vým syndromem, pustili jsme si i krátký film o jedné takto 
postižené holčičce a povídali si, jací tito lidé vlastně jsou. 
A hned potom jsme ve skupinkách vytvořili plakáty na Po-
nožkový den, ve kterých jsme vyzvali všechny žáky i uči-
tele, aby si ve čtvrtek 21. března natáhli na každou nožku 
jinou ponožku na podporu lidí právě s Downovým syndro-
mem. A jakýže to má smysl? Pokud to někdo udělá, tak 
se určitě zajímá, proč. Takže smyslem této akce je se-
známit co největší počet lidí s takto postiženými jedinci, 
i s tím, že se jich nemusíme bát. A nám se to povedlo na 
jedničku. -Jana Hrdličková-

Vybíjená
V pátek 29. března se v tělocvičně Základní školy ve 
Šlapanicích konal velký turnaj ve vybíjené. Naši žáci 
čtvrtých a pátých tříd se utkali s týmy z Podolí, Mokré 
a Kobylnic a obsadili ve skupině 3. příčku. První dva 
zápasy nám štěstí moc nepřálo, ale ve třetím se hráči 
dostali do správné formy a excelovali pouze s jediným 
vybitým členem týmu. Přesto jsme obsadili až 5. místo. 
Všichni jsme si užili příjemné sportovní dopoledne plné 
napětí a za rok se těšíme na odvetu. -D. Elicer-

(Pokračování na straně 16)
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Zprávy z Rady
●  Zajištění  finančních  prostředků  –  EFEKT2019. 
Obec obdržela nenávratnou dotaci na výměnu svítidel 
veřejného osvětlení. Jedním z dokladů, které musí obec 
poskytovateli dotace zaslat, je i potvrzení obce, že má 
dostatek finančních prostředků na kofinancování akce  
s názvem: „Opatření ke snížení energetické náročnosti 
VO Sokolnice – EFEKT2019“.
Rada obce Sokolnice potvrdila, že obec Sokolnice má do-
statek finančních prostředků na realizaci akce s názvem: 
„Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Sokol- 
nice – EFEKT2019“ nad rámec poskytnuté dotace. RO 
uložila starostovi do 4. dubna 2019 vyhotovit výpis to-
hoto usnesení s čestným prohlášením a odeslat jej po-
skytovateli dotace. 
●  Účast MŠ ve výzvě Operačního programu výzkum, 
vývoj, vzdělávání. Rada obce obdržela žádost MŠ Sokol-
nice o schválení souhlasu s účastí MŠ Sokolnice ve výzvě 
č. 02_18_063 Šablony II Operačního programu Výzkum, 
vývoj, vzdělávání (OP VVV) a realizací tohoto projektu. Je-
jím prostřednictvím bude MŠ čerpat finanční prostředky 
pro podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů, 
pomůže při vzdělávání dětí, pomůže uskutečnit odborně 
zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí. 
Termín realizace od 1. srpna 2019 do 31. července 2021.
Rada obce odsouhlasila účast MŠ Sokolnice ve výzvě  
č. 02_18_063 Šablony II Operačního programu Výzkum, 
vývoj, vzdělávání (OP VVV) a realizací tohoto projektu.
●  Základní  škola  –  ředitelské  volno.  Ředitelství zá-
kladní školy zaslalo radě obce oznámení o udělení ředi-
telského volna ve dnech 9. května 2019 a 10. května 
2019 z důvodu oprav elektroinstalace a osvětlení v části 
staré budovy školy. 
Rada obce vzala na vědomí uzavření základní školy dne 
9. května 2019 a 10. května 2019.
●  TJ Sokol Sokolnice – povolení akce „Čarodky“. Tělo-
cvičná jednota Sokol Sokolnice požádala o souhlas s po-
řádáním tradičního reje čarodějnic dne 30. dubna 2019 
s názvem „Čarodky“. 
Rada obce schválila žádost TJ Sokol Sokolnice o pořá-
dání reje čarodějnic s názvem „Čarodky“ dne 30. dubna 
2019 na ostrůvku v době od 18.00 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.
Rada obce uložila místostarostce zveřejnit konání akce 
na úřední desce v souladu s OZV číslo 01/2016 o nočním 
klidu. 
●  Tradiční tenisový turnaj Saň Ten a The Lemmer Cup 
2019. Prezident Saňařské asociace tenisu (SAT) zaslal 
žádost o povolení uspořádání tradičního turnaje Saň Ten 
a The Lemmer Cup 2019 ve dnech od 17. května 2019 
do 19. května 2019 na Oranžovém hřišti. Turnaj bude 
probíhat v době od 6.00 do 22.00 hodin.
Rada obce schválila pronájem Oranžového hřiště za 
obecním úřadem ve dnech 17. května 2019–19. května. 
2019 Saňařské asociaci tenisu, za účelem pořádání tra-

dičního tenisového turnaje, za celkovou cenu 1.000 Kč 
za všechny tři dny.
●  Vodovodní přípojka a přípojka splaškové kanalizace 
U  Cihelny. Rada obce obdržela žádost od společnosti 
JUKO petfood s.r.o., o vyjádření k projektové dokumen-
taci na stavbu vodovodní přípojky a přípojky splaškové 
kanalizace pro novostavbu skladové haly s provozovnou 
na křižovatce ulic U Cihelny a Kobylnická, p.č. 423/6, 
423/2, 423/3, k.ú. Sokolnice. RO již v minulosti projed-
nala žádost společnosti JUKO petfood s.r.o., o vyjádření 
k výstavbě skladovací haly s provozovnou. Projednávání 
žádosti přerušila, z důvodu, že by bylo vhodné vyjasnit, 
zda zde bude výrobní hala, skladovací hala, nebo obojí,  
a uložila místostarostovi informovat společnost JUKO pet- 
food, s.r.o., že obec k posouzení jejich žádosti požaduje 
doplnit další materiály: 
Závazné stanovisko MěÚ Šlapanice, zda záměr je v sou-
ladu s platným územním plánem naší obce. Hlukovou 
studii. Hlukovou zátěž posoudit kumulovaně s ohledem 
na stávající, nově povolené a v současnosti projektované 
zdroje hluku v tomto území. 
Projektovou dokumentaci doplněnou o vhodnost stáva-
jících dopravních sítí, jejich únosnost a schopnost po-
jmout novou zátěž. Doplnit způsob nakládky/vykládky 
zboží (např. motorové vozíky) a dále způsob manipulace 
se zbožím (projekt upozorňuje, že se zde bude manipu-
lovat s těžkými předměty, a to i ve výškách). Vyjádření 
OŽP KrÚ JMK a OHS JMK. Dále byl investor upozorněn, že 
daná lokalita se nachází v památkové zóně Slavkovského 
bojiště. Do dnešního dne společnost JUKO petfood, s.r.o. 
nepředložila žádný z požadovaných materiálů.
Rada obce souhlasí s navrženou trasou vodovodní pří-
pojky pro novostavbu skladové haly s provozovnou na 
křižovatce ulic U Cihelny a Kobylnická, na parcelách  
č. 426/2, 437/1, 1746/17, k.ú. Sokolnice. 
Rada obce souhlasí s připojením novostavby skladové 
haly s provozovnou na křižovatce ulic U Cihelny a Kobyl-
nická, na parcelách č. 423/6, 423/2, 423/3, k.ú. Sokol-
nice na vodovodní řad. 
Žadatel byl upozorněn, že souhlas obce nenahrazuje po-
volení ke stavbě (to vydává stavební úřad).
Rada obce schvaluje záměr zřízení přípojky splaškové 
kanalizace s tím, že nesouhlasí s navrženou trasou 
(šikmé křížení komunikace) a žádá o úpravu projektové 
dokumentace.
Rada obce uložila místostarostce do 4. dubna 2019 in-
formovat žadatele o stanovisku obce ohledně zřízení pří-
pojky splaškové kanalizace.  
Rada obce i nadále trvá na splnění podmínek, které byly 
stanoveny radou obce dne 20. září 2018.
Rada obce uložila místostarostce do 4. dubna 2019 in-
formovat žadatele, že rada obce i nadále trvá na splnění 
podmínek, které stanovila dne 20. září 2018.
●  ZUK na ulici Polní a Nová. Obecní úřad Sokolnice, sil-
niční správní úřad ve věci místních komunikací v obci So-
kolnice, obdržel dne 13. 3. 2019 žádost obce Sokolnice, 
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 00282596, 
zastoupené společností ELING CZ s.r.o., Hrozňatova 
3939/25a, 615 00 Brno-Židenice, o povolení zvláštního 



4/2019     Sokolnický zpravodaj 8

užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí v sil-
ničním pozemku v ulici Polní a Nová, p.č. 2065, 1293/2, 
k.ú. Sokolnice. Název stavby: „Sokolnice, rozš. NN, obec 
areál po vojsku“. Vedení bude zřízeno: V silničním po-
zemku a přilehlém pozemku, křížení komunikace bude 
provedeno protlakem. Ke kladnému vyřízení je třeba sou-
hlasu obce Sokolnice jako vlastníka místní komunikace 
číslo 10c.
Rada obce souhlasí s vydáním rozhodnutí o ZUK pro 
umístění inženýrských sítí v silničním pozemku v ulici 
Polní a Nová.  Rada obce uložila starostovi do 4. dubna 
2019 zaslat OÚ Sokolnice souhlas obce s vydáním roz-
hodnutí o ZUK pro umístění inženýrských sítí v silničním 
pozemku v ulici Polní a Nová. 
●  Polyfunkční  objekt  a  bytové  domy  na  ul. Masary-
kova. Na základě usnesení 9. rady obce ze dne 5. března 
2019 vzala na vědomí poskytnuté informace projekční 
společnosti B K N, spol. s r.o., Vysoké Mýto. Rada obce 
pověřila starostu obce, aby v součinnosti s ředitelem 
DpS Sokolnice a zástupci KÚ JmK vstoupil v jednání  
o možnosti využití plánované výstavby bytů pro cílovou 
skupinu – „senioři“, kterým by byla případně poskyto-
vána sociální služba prostřednictvím pracovníků DpS So-
kolnice (což by v důsledku mohlo vést mj. k humanizaci 
stávajícího zařízení DpS Sokolnice), a činil další příslušné 
kroky v této věci.
Tripartitní jednání (starosty obce, ředitele DpS a ná-
městka hejtmana Jihomoravského kraje pro sociální ob-
last) se uskutečnilo dne 7. března 2019. Z jednání vyply-
nulo, že případný projekt vytvoření bytové kapacity pro 
seniory v naší obci by byl maximálně podporován JmK. 
Náměstek hejtmana Mgr. Šlapal po přednesení projektu 
starostou obce prezentoval, že koncept, kdy obec by byla 
vlastníkem předmětných nemovitostí, a DpS by případně 
zajišťoval pro klienty potřebnou službu dle míry jejich 
samostatnosti, je vhodnou alternativou pro obě strany. 
Obec by rozhodovala, kdo by byl nájemcem předmětných 
bytů (ty by byly vlastnictvím obce), tudíž by byla vyslyšena 
potřeba uspokojení nejprve sokolnických občanů a zbylá 
kapacita by se doplnila stávajícími klienty DpS, kteří jsou 
mj. převážně též občany Sokolnic. Obyvatelé bytů by 
hradili obci náklady spojené s bydlením a DpS náklady 
na poskytovanou sociální službu. Shoda panovala též 
na způsobu financování projektu, kdy po zpracování PD  
a vydání stavebního povolení, by obec (v případě zá-
jmu zastupitelů o tento způsob využití) požádala o 
financování výstavby z vhodného dotačního titulu 
MMR. V tomto směru by bylo stran JmK možno počí-
tat s dofinancováním alokace, která by byla potřeba  
kofinancovat. 
Závěrem bylo dohodnuto, že ředitel DpS požádá co nej-
dříve o rozšíření poskytovaných služeb, aby se dostaly 
do sítě sociálních služeb podporovaných JmK, aby měla 
obec před výstavbou případnou záruku, že při zřízení této 
formy bydlení bude zajištěna příslušná služba – pro oby-
vatele bytů, kteří by ji s ohledem na svůj věk a fyzickou 
zdatnost potřebovali. Zaregistrování nové služby DpS 
není nikterak zavazující pro obec. DpS ji do budoucna 
nemusí využívat.

●  Změny v pasportu dopravního značení. RO obdržela 
od PČR, Specializovaného pracoviště dopravního inženýr-
ství stanovisko k návrhu místní úpravy na silnici III/418  
v Sokolnicích, kdy chtěla snížit rychlost vozidel ze směru 
od Kobylnic (již v místě u hřbitova) na 50 km/h. PČR 
by povolila pouze umístění dopravního značení snižu-
jící rychlost na 70 km/h při vjezdu do obce směrem od 
Kobylnic. 
Rada obce schvaluje umístění dopravního značení sní-
žení rychlosti v daném místě na 70 km/h. 
●  Polyfunkční  objekt  a  bytové  domy  na  ul. Masary-
kova PD – dodatek č. 1  ke SoD. Radě obce byl před-
ložen ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na 
zhotovení projektové dokumentace na výkon inženýrské 
činnosti na akci: „Polyfunkční objekt a bytové domy, ulice 
Masarykova – vypracování PD“. Dodatkem se mění ter-
mín předání Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umís-
tění stavby, 
Z důvodu zpožděného termínu vydání změny územního 
plánu pro dané území a tím i regulativů potřebných pro 
kompletní a řádné zpracování projektové dokumentace 
bude zhotovitelem dílo dokončeno do 3 měsíců od pí-
semné výzvy objednatele, v návaznosti na vydání pra-
vomocné změny ÚP a navyšuje se původní cena díla  
o 52.030 Kč vč. DPH za dopracování studie.
Rada obce schválila text a uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace  
a výkon inženýrské činnosti na akci: „Polyfunkční objekt 
a bytové domy, ulice Masarykova – vypracování PD“.
●  Odprodej pozemků u Balatonu. Povodí Moravy, s.p. 
uplatnilo předkupní právo k pozemkům p.č. 2373/2 
a 2375 v k.ú. Sokolnice a požádalo o jejich odkup za 
částku 284.900 Kč, stanovenou znaleckým posudkem. 
Současně Povodí Moravy, s.p., navrhuje řešit odkupem  
i další pozemky ve vlastnictví obce Sokolnice, které se 
nachází v zátopě MVN Balaton. Jedná se o pozemky parc. 
č. 1689/1, 1689/21, 2372 a 2373/1, na které nechalo 
Povodí Moravy, s.p., vzhledem ke změnám oceňovacích 
předpisů, zpracovat nový znalecký posudek. 
Rada obce vzala na vědomí žádost o prodej pozemků 
u Balatonu p.č. 2373/2, 2375, v k.ú. Sokolnice a ulo-
žila starostovi předložit žádost o zakoupení obecních 
pozemků u Balatonu nejbližšímu zastupitelstvu obce  
k projednání. 
●  Žádost o příspěvek na sociální služby. Diecézní cha-
rita Brno požádala dne 19. března 2019 o příspěvek ve 
výši 78.800 Kč na činnost sociálních služeb, které v naší 
obci zajišťuje Oblastní charita Rajhrad. Od 9. července 
2018 byla zveřejněna výzva, aby všechny požadavky do 
rozpočtu obce na rok 2019 byly doručeny nejpozději do 
8. října 2018 s upozorněním, že na později podané po-
žadavky již nebude možné brát zřetel. Obec každoročně 
poskytuje nejrůznější dotace v řádu až stovek tisíc na žá-
dosti, které byly podány včas.
Rada obce neschválila finanční příspěvek Diecézní cha-
ritě Brno a uložila místostarostce do 19. dubna 2019 
informovat Diecézní charitu Brno o neschválení dotace 
v roce 2019. Současně bude žadatel upozorněn, že po-
žadavky do rozpočtu obce je nutné doručit obci ve sta-
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noveném termínu předcházejícího roku. Termín je vždy 
zveřejněn na úřední desce i na elektronické úřední 
desce. Termín příjmu žádostí na rok 2020 bude s největší 
pravděpodobností zveřejněn na úřední desce Obecního 
úřadu Sokolnice od 06/2019. 
●  Doplnění herního prvku na hřiště U Husara. Na dět-
ském hřišti U Husara bylo nutné odstranit jeden z herních 
prvků (plošina se skluzavkou) z důvodu jeho poškození 
během zimního období, kdy nosné trámky byly prohnilé 
a polorozpadlé. RO byla předložena CN na nákup nové 
herní sestavy na hřiště U Husara. 
Rada obce schválila předloženou CN na nákup jedné 
herní sestavy FLORA 04A, na hřiště U Husara, od společ-
nosti FLORA SERVIS s.r.o., Faměrovo nám. 29, Brno. 
●  Pořízení fotopasti. V naší obci se opětovně objevily 
projevy vandalismu. Posledním incidentem byl podpálený 
odpadkový koš v bývalém areálu kasáren Předky. Proto 
byla rada obce předložena CN na nákup fotopasti.
Rada obce odsouhlasila nákup fotopasti dle předložené 
CN. 
●  Nákup solární  lavičky. Rada obce obdržela od spo-
lečnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., Praha CN na pořízení 
solární lavičky. 
Rada obce neschválila nákup solární lavičky od společ-
nosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., Praha dle předložené ce-
nové nabídky.
●  Nový rozvaděč VO pro  lokalitu Vašstav. Radě obce 
byla předložena CN na výrobu, dodání a montáž no-
vého pilířového rozvaděče VO pro lokalitu „Vašstav“ 
(křížení ulic Brněnská, Hasičská a Na Výhoně). Bude 
zde nově postaven a budou do něho přepojeny kabely 
z bývalého areálu EEIKA Šafránek ze stávajícího rozva-
děče VO a napojeny obvody VO nově budované aut. za-
stávky a nové kabely pro napojení VO cyklostezky směr  
rozvodna.
Rada obce schválila předloženou CN na výrobu, montáž 
a přepojení rozvaděče VO pro lokalitu „Vašstav“ (křížení 
ulic Brněnská, Hasičská a Na Výhoně) a cyklostezku 
směr rozvodna.  
●  Kovový odpad ze SSO. Rada obce si vyžádala CN na 
odvoz a zpracování kovového odpadu ze SSO Sokolnice. 
Z obdržených nabídek je nejvýhodnější ta od společnosti 

ŠROT GEBESHUBER s.r.o., Kobylnická 457, Sokolnice, 
která nabízí aktuální výkupní cenu o cca 1.000 Kč/t vyšší 
než společnost TSR Czech Republic, s.r.o., u které v sou-
časné době obec odvoz a zpracování kovového odpadu 
objednává. 
Rada obce schvaluje objednávat odvoz a zpracování ko-
vového odpadu ze SSO u společnosti ŠROT GEBESHU-
BER s.r.o., Kobylnická 457, Sokolnice.
●  Program spolupráce Města a obce na Info TV. Rada 
obce obdržela od společnosti INFO TV BRNO (regionální 
televizní kanál) nabídku na program spolupráce, jehož 
cílem je informovat občany o aktuálním dění a veřejném 
životě v místě jejich bydliště formou krátkých či delších 
reportáží. Obec hradí pouze výrobu reportáže, vysílání je 
zdarma. Magazín standard: délka reportáže 3–6 minut, 
výroba reportáže 10.000 Kč bez DPH, zdarma vysílání 
1× premiéra a 9× repríza. Magazín mini: délka repor-
táže 2–3 minut, výroba reportáže 6.000 Kč (bez DPH), 
zdarma vysílání 1× premiéra a 9× repríza. 
Rada obce neschválila objednat u společnosti natočení 
reportáže o dění v obci za výše uvedených finančních 
podmínek. 
●  Podání nominace na člena Rady Svazu měst a obcí. 
Obec Sokolnice je členem Svazu měst a obcí ČR. Před 
čtyřmi lety byla naše obec Sněmem SMO ČR zvolena do 
Rady Svazu. V této aktivní činnosti by obec chtěla i na-
dále pokračovat. Osoba, která obec navenek doposud  
v orgánech SMO ČR zastupovala, je starosta – Mgr. Libor 
Beránek. 
Rada obce udělila souhlas s nominací člena SMO ČR –
obce Sokolnice na člena Rady SMO ČR a zplnomocnila 
Mgr. Libora Beránka k podání nominace na SMO ČR i ke 
všem dalším úkonům s tím spojených.
●  Sokolnice VO – EFEKT2019. Obec obdržela akcep-
tační dopis, že naše žádost o státní dotaci byla kladně 
vyřízena a je navržena nenávratná dotace ve výši 
1.059.314 Kč na výměnu svítidel veřejného osvětlení. 
Radě obce byl předložen návrh zadávací dokumentace 
na výběrové řízení. 
Rada obce schválila předloženou zadávací dokumen-
taci na výběrové řízení na výměnu svítidel veřejného  
osvětlení. -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

Kv
ět

en
 2

01
9 1 Středa Kulturní komise při  

radě obce Sokolnice

Flora Kroměříž –  
návštěva zahrádkářské 
výstavy

Kroměříž 8.00 hodin 19.00 hodin Odjezdu autobusu
od kapličky na návsi

1 Středa TJ Sokol Sokolnice Vycházka na Mohylu míru Sokolnice 13.00 hodin Sraz u Barokní sýpky 
Sokolnice

1 Středa TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2019 Maloměřice 16.45 hodin Soupeř –  

SHC Maloměřice

4 Sobota Kulturní komise při  
radě obce Sokolnice Polsko – za nákupy Polsko 5.00 hodin Odjezdu autobusu

od kapličky na návsi
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Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace
Kv

ět
en

 2
01

9

5 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
muži 2019 Nové Bránice 10.30 hodin Soupeř –  

Sokol Nové Bránice

5 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší dorost 2019 Sokolnice 14.00 hodin Zbrojovka Vsetín

8 Středa Kulturní komise při  
radě obce Sokolnice

Slatiňany, Žleby –  
prohlídka zámku Slatiňany, Žleby Bude

upřesněn
Odjezdu autobusu
od kapličky na návsi

8 Středa SDH Sokolnice Požární útok, štafeta – 
žáci I. kolo Přísnotice 9.00 hodin 14.00 hodin Liga mládeže  

Brno-venkov

12 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2019 Sokolnice 10.30 hodin Soupeř – SK Kuřim

12 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2019 Sokolnice 12.00 hodin Soupeř – SK Kuřim

12 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší dorost 2019 Bohunice 15.00 hodin Tatran Bohunice

17 Pátek LÍPA  
komunitní centrum Čteme dětem Sokolnice 17.00 hodin 18.00 hodin Místní knihovna S-pasáž

17 Pátek LÍPA  
komunitní centrum

Jak moudře doprovázet  
děti v pubertě Sokolnice 19.30 hodin 21.15 hodin Sídlo – Lípa KC  

na ul. Masarykova 35

18 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2019 Ivančice 13.00 hodin Soupeř – HC Ivančice

19 Neděle Římskokatolická  
farnost Telnice Biblická pátrání na faře Telnice 9.50 hodin 10.35 hodin Fara v Telnici

19 Neděle SDH Sokolnice Soutěž TFA Sokolnice 9.00 hodin 14.00 hodin Areál bývalých  
kasáren Předky

19 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší dorost 2019 Sokolnice 14.00 hodin Fatra Napajedla

25 Sobota Kulturní komise při  
radě obce Sokolnice Cyklovýlet Sokolnice 8.30 hodin 18.00 hodin

25 Sobota SDH Sokolnice Okresní kolo  
„Plamen“ – žáci Přísnotice 9.00 hodin 14.00 hodin CTIF, štafeta,  

požární útok

25 Sobota LÍPA  
komunitní centrum

Velký rodinný  
cirkusový piknik Sokolnice 15.00 hodin 17.00 hodin Zámecká zahrada DPS

26 Sobota Kulturní komise při  
radě obce Sokolnice

Zájezd do  
termálních lázní Gÿor Maďarsko 6.00 hodin Odjezdu autobusu

od kapličky na návsi

26 Neděle TJ Sokol Sokolnice
Turnaj pro mladší  
a starší minižactvo  
sezona 2018/2019

Sokolnice 13.00 hodin 17.00 hodin Házenkářské hřistě 
Sokolnice

31 Pátek LÍPA  
komunitní centrum Den dětí Sokolnice 13.00 hodin 17.00 hodin Hřiště vedle MŠ 

Sokolnice

Z historie  2. světové války v Sokolnicích
Připomínáme další  významnou osobnost, pana Františka Maštalíře, plukovníka Čsl. armády. Vzpomínku sepsal bý-
valý ředitel Základní školy v Sokolnicích, pan Rudolf Kopeček. Tento vzácný člověk působil na naší škole v letech 
1971–1982 a svůj volný čas věnoval sháněním dokumentů o sokolnických občanech, kteří se zapojili v letech 1939 
až 1945 do zahraničního odboje.

Pan Kopeček píše: „Na úvod jeho 
(p. Františka Maštalíře) životopisu 
chci poznamenat, že si pokládám za 
čest, že tento člověk při návštěvách 
rodných Sokolnic přicházíval za mnou 
také do školy a rádi jsme si povyklá-
dali. Měl jsem ho rád a tuto práci píši 
jako osobní dík a vzpomínku.“ 

Rodiče plukovníka Františka Maš-
talíře – František a Rozálie, žili v So-

kolnicích, v domku na Mrtvé (dnes 
Telnické) ulici č. 212. Otec byl obuv-
níkem. Měli čtyři děti: Anastáii, Sta-
nislava, Růženu a Františka. Nikdo  
z nich už nežije, rodiče jsou pocho-
vaní v Telnici.

František se narodil 28. března 
1989. Jako jediný ze čtyř dětí vystu-
doval střední školu – reálku v Brně,  
a vzápětí po maturitě narukoval do  

c. a k. armády. Bylo to právě upro-
střed první světové války, kdy na-
rukoval na italskou frontu. Vrátil se 
nezraněn a hned po uzavření míru 
vstoupil do nově se rodící čs. armády 
a vystudoval vojenskou akademii  
v Hranicích. Stal se důstojníkem  
z povolání. Jeho působištěm bylo jižní 
Slovensko, kde začínal jako poručík 
dělostřelectva v Lučenci. Postupně 
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dosáhl hodnosti štábního kapitána, 
když jej zastihly neblahé události 
obsazení naší republiky hitlerov-
skou armádou na sklonku třicátých  
let.

To bylo signálem k urychlenému  
a zásadnímu rozhodnutí: bojovat 
proti vetřelcům v zahraniční armádě. 
Zásluhou severomoravských želez-
ničářů se dostal ilegálně do Polska, 
když jej ukryli v nákladním vagoně  
a převezli do Polska. Odtud se okli-
kou přes SSSR (bývalý Svaz sovět-
ských socialistických republik), Ma-
lou Asii a Francii dostal do Anglie, 
když bývalý prezident Dr. Beneš najal 
ve Francii obchodní loď, která naše 
dobrovolníky do Anglie dopravila. 
Tam se zakrátko potom utvořilo naše 
ministerstvo národní obrany v exilu  
a to se stalo přechodným působiš-
těm štkp. Františka Maštalíře. 

Jemu i řadě dalších vojáků více im-
ponovala možnost bezprostředního 
kontaktu v boji s nepřítelem. Proto 
reagovali na zprávy o nově se rodí-
cím vojenském útvaru v Buzuluku 
pod vedením plukovníka Svobody.  
A odjeli do SSSR. Bylo to v letech 
1943 až 1944. Od té doby se datuje 
jeho pobyt v SSSR. 

Začátek vítězné cesty do drahé 
vlasti absolvoval jako podplukov-
ník dělostřelectva. Velmi obšírně  
a často hovořil o dukelské kalvárii. 
Těžké boje poznamenaly obě strany 
značnými ztrátami a jednou se stalo, 
že jedna kóta změnila i několikrát 
majitele. Velmi sugestivně hovořil  
o situaci, kdy byl na naší pozorova-
telně obklíčen nepřátelskou hlídkou, 
aniž jeden o druhém vůbec věděli.  
V jeho memoárech, uvedených ve 
frontovém zápisníku, se dočteme, že 
zázemí už v našich oblastech východ-
ního Slovenska nebylo vždy korektní 
k našim vojenským jednotkám a ne-
jednou situační koncepci a rozložení 
naší armády vyzrazovalo nepříteli.

Vítězné tažení armády generála 
Svobody skončilo v Praze. Bylo to  
11. května 1945, kdy Feri, jak mu ro-
dina říkala, telefonoval z Říčan u Pra- 
hy, že je živ a zdráv a že si přece jen 
Němci pro něho kulku nenašli. Ra-
dost a nadšení, které tehdy všechny 
obklopilo, nedovoluje už vzpomenout 
si na všechny detaily příjezdu, ale 
bylo to velkolepé.

Obdivovali jeho vysoká vojenská 
vyznamenání, vyprávění rodině a do- 
tazy nebraly konce. Byl povýšen na 
plukovníka a stal se velitelem dě-
lostřelecké brigády v Lounech, kde 
sice bydlel, ale žil povětšinou u rodiny 
synovce v Praze. Každá procházka  
s ním po městě byla oznamenána 
desítkou zastávek a potřásání rukou. 
Tolik měl přátel. 

Frontové strádání a způsob života 
zanechal na všech příslušnících ar-
mády určité stopy na zdravotním 
stavu. U plk. Maštalíře nedovolil 
plicní neduh pokračovat v náročné 
službě a odešel do penze. Pracoval 
v civilním zaměstnání v Bratislavě.  
V Bratislavě se také ve svém pozd-
ním věku oženil.  Je až neuvěřitelné, 

že člověk s takovými zásluhami ne-
mohl dostat dlouhou dobu byt. 

V civilním zaměstnání na Vysoké 
škole – chemické fakultě, katedře 
ropy – si získal zaslouženou auto-
ritu a teprve tam získal po dlouhém  
čekání byt. S přibývajícím věkem na-
růstaly zdravotní potíže a civilní za-
městnání ukončil. 

Po smrti manželky žil několik let 
osaměle, ale obdivuhodně samo-
statně. Zemřel na Štědrý den roku 
1983. Je těžko pochopitelné, že to-
muto vojákovi nepřišel na pohřeb 
nikdo od armády. Ani z MNO nezbyl 
nikomu čas, ačkoliv o tom nemohli 
nevědět, protože synovec František 
Podloucký jim poslal parte. Zato fa-
kulta VŠCH přišla ve velkém počtu  
v čele s děkanem.

Tak odešel člověk, který celý život 
věnoval armádě a boji proti okupan-
tům. Dlužno dodat, že to byl člověk 
ve věcech zásadních nesmlouvavý, 
čestný. Nesmiřoval se s přetvářkou. 
Měl rád republiku a dodržel čestně 
přísahu její věrnosti.

-Pro zpravodaj upravily  
Mirka Mifková a Jitka Čermáková-

Duben
Duben je měsícem, kdy si počasí dělá, co chce, a proto 

i včely využívají každé chvilky pěkného počasí, kdy to po-
tom vypadá jako při rojení. Matky kladou z důvodu teplé 
zimy již další nová vajíčka a nové dělnice rychle zaplňují 
po zimě prázdné uličky mezi rámky. Včele to trvá od na-
kladeného vajíčka 21 dní do vylíhnutí. U trubce to je 24 

a u matky 16–17 dní. Matka samozřejmě klade jeden 
druh vajíček, která oplozuje přiložením 11 kusů spermií, 
jak pro včely nebo matky, pouze trubec je neoplozené va-
jíčko. A pak taky záleží na velikosti a umístění buňky, kdy 
trubec má větší a vodorovně umístěnou, matka svisle 
protáhle zavěšenou buňku. A poslední rozdíl je ve výživě, 
kdy matka je krmena mateří kašičkou (používanou napří-
klad i v dermatologii). 
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Se zvětšenou aktivitou včel však je aktuální otázka 
kontaktu člověka se včelou. Je potřeba si uvědomit, že 
se včelou se můžeme nepříjemně potkat i mimo pro-
stor včel. Uvádí se, že včely musí navštívit až pět mili-
onů květů, aby nashromáždily jeden kilogram medu. 
Podobné úsilí musí vyvinout při sběru pylu, propolisu  
a výstavbě nového díla. Je proto zřejmé, že výsledky své 
práce budou včely účinně bránit. Včela medonosná má 
jediný způsob obrany proti vetřelci – včelí jed. Je to však 
obrana natolik zdatná, že obsah jediného malého včelího 
jedového váčku dokáže zahnat na útěk i tvora mnoho-
násobně většího. U člověka včelí jed působí hlavně na 
krevní tělíska a nervový systém. Záleží na momentální 
kondici, hmotnosti a zdravotním stavu člověka, jak se  
s jedem vypořádá. V literatuře je psáno, že zdravý do-
spělý člověk snese bez poškození zdraví až dvě stě 
včelích žihadel najednou. Proto jedno nebo něko-
lik málo žihadel zdravého člověka neohrozí. A to, že 
hlavně útočí do obličeje, je dané pradávnou obranou 
proti výběrčímu – medvědovi, který taky funí a vystrkuje  
nos.

Obvyklým projevem bodnutí je zarudnutí, otok a poz-
ději svědění kolem vpichu, které má různě velký rozsah – 
až do velikosti plochy, kterou pokryjí dvě mužské dlaně. 
Tyto kožní projevy zpravidla do tří dnů mizí. Jako první po-
moc v tomto případě stačí seškrábnout žihadlo z místa 
vpichu, potřít ranku desinfekcí, plátkem cibule nebo pro-
tisvědivým gelem. 

Jiná situace nastane, jestliže včela bodne člověka, 
který trpí alergií. Zde i jediné žihadlo může spustit celko-
vou reakci organismu, někdy i se závažným průběhem 
projevujícím se zrudnutím v obličeji a na krku, stavem 
úzkosti a strachu, mdlobou, rychlým a slabým pulsem, 
poklesem krevního tlaku, zvracením, průjmem, bolestmi 
břicha, sípotem a chrapotem, ztížením dýchání, svědě-
ním velké plochy kůže, otoky a výsevem kopřivky. Projevy 
nemusí být přítomny všechny, někdy se navzájem kom-
binují. Jako projev velmi těžké alergické celkové reakce 
může vzniknout během několika minut po bodnutí tak-
zvaný anafylaktický šok, který svým průběhem již může 
ohrozit život postiženému selháním životně důležitých 
funkcí.

Alergie je zcestná odpověď organismu na opakovaný 
kontakt s alergenem, jímž je v tomto případě včelí jed 
nebo bílkovina včelího žihadla. Pokud alergik o této své 
alergii na včely ví, měl by se vyvarovat kontaktu s nimi, 
být opatrný hlavně v letní přírodě a nosit s sebou prů-
kaz alergika, včetně základních léků pro poskytnutí první 
pomoci. 

Celá řada lidí ale o své alergii neví nebo není lékařem 
dostatečně poučena. Mnohdy se alergie v průběhu života 
i mění, a proto ten kdo nebyl, může se alergikem stát  
a i naopak. Proto lze včelařům doporučit, aby měli na sta-
novištích základní léky pro poskytnutí předlékařské první 
pomoci při hrozící alergické odpovědi na bodnutí vče-
lou a byli seznámeni se zásadami této pomoci. Bodne-li 
včela člověka, který je alergický na včelí jed anebo jeví 
známky počínající alergické reakce, je nutné co nejdříve 
seškrábnout včelí žihadlo, aby se zabránilo dalšímu pro-
nikání jedu do těla. Postiženého je třeba odvést z dosahu 
včel a v klidné místnosti uložit na lehátko a zabránit tak 
kolapsu a pádu při přechodném poklesu tlaku. Místo vpi-
chu se ošetří obvyklým způsobem, doporučuje se použít 
gely proti bodnutí hmyzem, které lze zakoupit v lékárně 
bez lékařského předpisu. Příště se rozepíši o doporuče-
ných lécích.

A nyní pár zajímavostí ze včelařské oblasti…
• Podle statistiky minulý rok vyprodukovali  nejmíň 

medu od roku 2015, pokles byl o 4 % z důvodu su-
cha, také stoupla spotřeba medu na 1 kg na osobu.

• Podle nezávislé organizace bylo zjištěno, že při pře-
chodu z intenzivního zemědělství na plný ekologický 
režim by toto bylo schopno uživit veškeré evropské 
obyvatelstvo. Zlepšila by se kvalita půdy, vody, obno-
vila by se fauna i flóra.

• Na to navazuji s peticí na Bavorskou vládu, za po-
žadavek na intenzivní ochranu přírody, podporu včel.  
O petici se zajímají obyvatelé dalších německých 
spolkových zemí. Včely se staly symbolem vztahu lidí 
k přírodě.

• Zatímco na západ od nás řeší ochranu, u nás se 
zdokonaluje způsob hlášení, v případě postřiků, kdy  
každý včelař musí uvést emailovou adresu. 

-Václav Hůrka-

Hledám příbuzné či známe  
ze Sokolnic, které pravidelně  
navštěvovala paní  
MARTA WYBRANITZ  
z německého Heidelbergu. 

Zprávu prosím podejte  
na mobil 606 269 422.
Mockrát děkuji za Eliášová

inzerce

Otevřený úl s vytaženým obsednutým plodem
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Zamyšlení na duben
Mlčení – by se mělo cvičit denně, 
uvnitř i navenek.
Nabízí se k tomu mnoho příleži-
tostí – v autobuse, v autě, ve výtahu, 
při práci, když se musí někde čekat 
apod. 
Mlčení není jen nemluvení, ale vě-
domé prožívání ticha. Člověk se 
sbírá, získává sílu a skutečně při-
chází k sobě.
„Mlčení, samota, spočinutí a vyčká-
vání – to jsou cesty do nitra…
Neustálým mluvením a hlukem je 
člověk vytlačován sám ze sebe. Jeho 
vnitřní řád se rozpadá. A tak ztrácí 
i pravá slova. Neboť mlčení patří  
k mluvení jako vdech a výdech. 
Teprve mlčení a slovo spolu tvoří  
celek.“  Romano Guardini
„Neexistuje žádná svobodná společ-
nost bez ticha, bez vnitřní a vnější 
oblasti samoty, v níž se může rozvíjet 
individuální svoboda.“  

Herbert Marcuse
„Mlčíme, když nemáme co říci nebo 
když si máme říci příliš mnoho… Exis-
tuje mlčení víry, které pochází z toho, 
že víra prožila více, než může vyjádřit 
slovy.“ O. H. Pesch
Pravda nezáleží v tom, že se vždy  
a všude všechno říká. Láska dovede 
mlčet, i když nás na jazyku pálí trefná 
poznámka.
Mluv jen tehdy, když jsi tázán, ale žij 
tak, aby se tě ptali.  -Věra Životská-

Zvonění 
umíráčkem

Je dlouholetou zvyklostí, že při úmrtí 
některého našeho spoluobčana mu 
zazvoní tzv. umíráček. V době úřed-
ních hodin zazvoní některý z pracov-
níků obce, v jinou dobu se mohou 
občané obracet na: 
• Pana Libora Beránka,  

Podešvova 266, Sokolnice,  
tel: 731 230 175, 

• Paní Ivanku Hamanovou,  
Nová 524, Sokolnice,  
tel.: 604 232 100,

• Paní Janu Šebestovou,  
Masarykova 23, Sokolnice,  
tel: 737 059 837

Služba je samozřejmě pro občany 
bezplatná. 

HLEDÁME KOLEGY DO NOVÉHO 
AREÁLU V KOBYLNICÍCH NA 

POZICI:

ceský výrobce 
plachtového zastrešení

Montážník
(montážní práce)

Plachtar
(zpracování plachtových textílií)

 info@velkostany.cz 
 777 666 142. 

 www.velkostany.cz

 ► Koupím byt ideálně 
2+1 nebo 3+1  
v Sokolnicích a v okolí. 
Tel.: 731 333 710

 ► Hledám dům s dobrou 
dostupností do Brna.  
Děkuji za nabídky.  
Tel.: 732 907 439

inzerce
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ŘEZNICTVÍ  FIALA  SOKOLNICE 
DOMÁCÍ MASNÉ VÝROBKY                   ČERSTVÉ ČESKÉ MASO                   MOŽNOST OBJEDNÁNÍ


 -klobásy             -jitrnice                                             -vepřové                                   -selátka a kýty na rožeň

 -špekáčky          -tlačenka                                          -hovězí                                      -steaky na gril

 -debrecínky        -jelita                                                -kuřecí                                      -zavařené maso

 -párky                 -škvarky                                           -krůtí                                        -vepřové půlky

 -salám                -škvařené sádlo                                                                                 (i s rozvozem)                                                         

 -uzená masa      -šunka                                                                                               -nákupy až domů


- otevřeno každý čtvrtek a pátek od 7:30 do 16:30 hodin -


kontakt a objednávky: tel. 604 704 422     

email: exxekutor@seznam.cz    web: www.reznictvi-Þala-sokolnice.webnode.cz


www.omalovanky-lucie.cz 

 





www.omalovanky-lucie.cz 

 

Pro malé čtenáře
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O B E C  S O K O L N I C E  -  K O M I S E  P R O  
M L Á D E Ž  A  S P O R T  P O Ř Á D Á  V

 
 

 

 
 

ZÁJEZD DO ZOO 
PRAHA

 

Cestovné pro mládež zdarma, dospělí 300,- Kč

Přihlášky a bližší info - Pavlína Jamborová, tel. 733 161 148 
platba ve dnech 8.4. a 15.4.2019 v čase 18-19:00 v sokolovně

odjezd v 6:30 od sokolovny

SOBOTU, 1.6.2019

                  

    

Zanesený plynový spotřebič má 
    větší spotřebu a hlavně může být
    nebezpečný.

          777 725 225
       

Nabízíme pravidelné servisní prohlídky a opravy  
Vašich plynových kotlů.

   

AKCE DUBEN A KVĚTEN DOPRAVA ZDARMA!!!!!

            

                     

www.vitmakovsky.cz 
servis@vitmakovsky.cz 
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Kázání otce Pavla – O hasičích
Vážení čtenáři, když jsem v lednu připravovala příspěvky 
pro Sokolnický zpravodaj 02/2019, dostala se mi „do ru-
kou“ tisková zpráva pomocného biskupa Pavla Kunzbula 
s úvodním titulkem „Spokojenost je nakažlivá“. O otci 
Pavlovi se říká, že je to člověk se smyslem pro humor. Tak 
jsem (jako osoba zvědavá a zvídavá) hledala na webu, 
co o sobě píše, co něm píší jiní. Našla jsem jeho starší 
webové stránky s kázáními. Humor v nich opravdu ne-
chybí. Vybrala jsem texty např. O hasičích; O Antonínovi 
z Padovy; O tom, jak se Ježíš choval k ženám; O sv. Vác-
lavovi… S předchozím souhlasem otce Pavla nás budou 
provázet až do vánočního vydání.

Pro doplnění textů jsem hledala malíře obrázků pat-
ronů, ochránců řemesel, světců. Někoho, kdo se touto 
tematikou dlouhodobě zabývá a nebude pro něho obtíž 
„sáhnout do šuplíku“ a vylovit to, co k textům potřebu-
jeme. Oslovila jsem pana Jiřího Honisse, který se zabývá 
podmalbou na sklo.

Jiří Honiss je občanským povoláním železničář. Ma-
lování na sklo si drží jako koníčka. Spolupracuje s Ná-
rodním muzeem v Praze, s oblastními muzei v Českých 
Budějovicích, Písku, Milevsku, Karlových Varech, Českém 
Krumlově či s Muzeem lidových staveb v Kouřimi. Vysta-
vuje a prodává na jarmarcích, přehlídkách tradičních ře-
mesel a také vede naučné kurzy.

Za podmalby na sklo dostal Jiří Honiss ocenění od mi-
nistra kultury. Je držitelem diplomu Nositel tradic lidové 
kultury, který každoročně získává pět vybraných řeme-
slníků. Dále získal v srpnu 2018 Ocenění Jihočeského 
kraje – cenu hejtmanky za zachování a rozvoj lidových 
tradic.

Podmalba na skle je jedním z nejvýznamnějších vý-
tvarných projevů v lidovém umění. Lidové obrázky na 
skle malovali neškolení malíři, nejprve většinou skláři  
v hutích, jako vedlejší přivýdělek. Později se někteří za-
čali specializovat a vytvářet dílny, kde probíhala výroba 
manufakturním způsobem. Česká lidová malba na skle 
je považována za jednu z nejvýznamnějších v Evropě.  
V Čechách se rozšířila během devatenáctého století, ze-
jména v okolí skláren.

Nejčastější tematikou lidové malby je celá škála 
světců, patronů a ochránců řemesel, zaměstnání, zdraví, 
majetku.

Technice malování skla se v lidovém prostředí dařilo  
a svaté obrázky se těšily veliké oblibě i úctě. Kromě de-
korativní funkce jim naši předkové přisuzovali ochran-
nou moc, k nim se modlili, jejich prostřednictvím prosili  
o pomoc v nouzi a nesnázích. 

Odtud pak může být přirovnání „hledí na něco (či ně-
koho), jak na svatý obrázek“. 

-Jarmila Šustrová-
(Pokračování na straně 19)

Dravci
(Pokračování ze strany 6)
Na samém konci března 
nás navštívili sokolníci  
z Lednice a v areálu zámec-
kého parku nám předvedli 
umění a dovednosti svých 
opeřených kolegů. Během 
poutavého programu nás 
seznámili s desítkami dra-
vých ptáků, mezi kterými 
nechyběli orli, supi, kondoři, káňata, sovy a především 
sokoli. I přes velice chladné počasí se akce vydařila nad 
očekávání. Věříme, že stejně jako nám ze základní školy, 
se program líbil i dětem z místní mateřské školky, tel-
nické základní školy a klientům domova pro seniory, kteří 
se přišli podívat také.                                        -T. Struška-

Návštěva ekofarmy Jalový dvůr
Ve středu 3. dubna prožili naši druháčci krásné dopole-
dne na ekofarmě Jalový dvůr. Stali se na chvíli součástí 
farmářského života – pouštěli ovce na pastvu, nakrmili 
domácí zvířátka, mezi jinými i osly, kamerunské ovečky, 
lamu a koně. Po celou dobu se jim maximálně věnovaly 
šikovné pracovnice. Nejlepší ale samozřejmě byla jízda 
na koni, kterou si všichni s chutí a radostně užili. Domů 
jsme se vrátili spokojeni a plni krásných zážitků. Všem 
tuto ekofarmu vřele doporučujeme – bude se tam líbit 

nejen dětem, ale i rodičům. My se tam určitě zase někdy 
vypravíme!                                                         -J. Teterová- 
Ve středu jsme jeli s paní učitelkou na výlet do Jalového 
dvora. Nejvíc se mi líbil králík. I něco nového jsem se  
dozvěděl.   -Dorota S., 2.A-
Měli tam přes čtyřicet ovcí a jehňat. Měli tam okolo třiceti 
koní. Mohli jsme se projet na koni, na velkém i malém. Já 
jsem se projela na klisně Mie. Měli tam králíky a kočky.  
A mně se tam moc líbilo. -Matěj M., 2.A-
Pohádka o koni Petrovi
Byl jeden kůň Petr. Ten šel do světa. Tam našel klisničku. 
Ta klisnička byla koňská královna. A oni se do sebe zami-
lovali. A tak žili v jednom království šťastně až do smrti.

 -Míra B., 2.A-

Náš výlet na Jalový dvůr
První týden v dubnu jsme měli naplánovanou exkurzi 
na farmu Jalový dvůr. Protože máme i celoroční hru na 
farmu, tak jsme se na tento výlet hodně těšili. V úterý  
2. dubna jsme se pokusili vyjádřit, co to vlastně farma 
je. Naše pokusy o vlastní vyjádření jsou ještě trochu ne-
smělé, ale v tomto případě uměl napsat alespoň dvě věty 
každý druhák. 
Ve středu 3. dubna jsme hned ráno vyrazili. Přijel pro 
nás autobus a cesta velmi rychle utekla. Před farmou už 
nás očekávala naše průvodkyně a my jsme hned vyra-
zili za oslíky a lamou. Vyfasovali jsme tvrdé pečivo, aby-
chom mohli oslíky nakrmit, a oni se za to nechali od nás 
pohladit.
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Prohlídka pokračovala kolem výběhu s koňmi. Ti byli 
asi zvědavější než my, a tak podat jim tvrdý rohlík nebyl 
žádný problém.
Prošli jsme do prázdných stájí, kde stojí i králíkárny a vše 
se opakovalo. Nakrmit, podrbat za ouškem, pohladit. 
Pak jsme se chytli za ruce, postavili jsme ze sebe dlou-
hou zeď a naše průvodkyně vypustila ovečky. Ty kolem 
nás v klidu odkráčely do výběhu. Nebály se nás a my jich 
také ne.
Viděli jsme i kamerunské ovce, které jsme si prvně spletli 
s jehňátky, navíc tu mají i pávy, což nás překvapilo.

Nakonec jsme si zajezdili na koních, samozřejmě pouze  
v bezpečném doprovodu průvodkyní. 
Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o hospo-
dářských zvířatech, o práci na farmě, ale i o našem bez-
pečném chování v prostředí, kde žijí zvířátka. Byl to moc 
pěkný výlet a nás čeká ve škole spousta práce, abychom 
to všechno zpracovali do nějakého pěkného projektu. 

-Jana Hrdličková-

Další fotky z Mateřské školky a Základní školy jsou uve-
řejněny v rozšířené verzi na webových stránkách obce.

Exkurze do Mladé Boleslavi
V pátek 5. dubna 2019 se vypravili žáci v prvním ročníku 
učebního oboru autoelektrikář, posilněni žáky ze třídy in-
formatiků, na exkurzi do Škody Mladá Boleslav. Účelem 
exkurze bylo seznámit se s výrobou osobních automobilů 
a návštěva továrního muzea.
V provozu, který žáci nvštívili, viděli, 
jak se razí některé části vozů. Také 
si prohlédli část výrobní linky, kde se 
skládaly palubní desky. 
Největší dojem na žáky podle jejich 
slov udělal fakt, že každou minutu 
sjezde z výrobního pásu jeden kom-
pletně složený vůz, a koordinace, že 
to vše vychází a výrobní operace na 
sebe přesně navazují. 
Poté navštívili muzeum ve Škoda 
Akademii, což je škola, která patří 
Střednímu odbornému učilišti strojí-
renskému. Zatímco ve výrobě se ne-
smělo fotografovat, v muzeu už žáci 
i pedagogové pilně fotili nejrůznější 
typy a prototopy aut, která kdy sjela 
z výrobního pásu. Nejvíce se jim líbily 
prototypy aut, poskládané z vadných 
výlisků, které žáci sami postavili. 

Vzhledově se jim zamlouvaly víc než sériově vyráběná 
auta, škoda prý jen, že nejsou schopná provozu.
Můžeme konstatovat, že exkurze splnila svůj účel  
a vhodně doplnila výuku v učebním oboru autoelektrikář. 

-Podle vyprávění účastníků exkurze  
zpracovala Jitka Čermáková-
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Noc s Andersenem
Páteční večer 29. března patřil panu Andersenovi. Ve 
spolupráci s místní knihovnou jsme uspořádali tradiční 
Noc s Andersenem. Večer jsme zahájili připomenutím 
slavného dánského spisovatele a jednoho z největších 
pohádkářů všech dob. Pustili jsme si audioukázku jeho 
příběhu o ošklivém káčátku a pověděli si něco o Dánsku 
a Kodani.
Letos jsme andersenovskou noc spojili se 70. výročím 
Albatrosu. Zahráli jsme si kvíz, ve kterém jsme například 
hádali jména slavných dětských autorů v anagramech, 
doplňovali jsme chybějící slova, která se někam poztrá-
cela, do přebalů knih.
Inspirovali jsme se jednou z nejúspěšnějších knih pro děti 
vydanou v Albatrosu a naladili jsme se na čarodějnickou 
notu. S Harrym Potterem jsme se vydali na dobrodruž-
nou cestu z knihovny do LÍPY. Cesta byla plná vodítek, 

nástrah, hádanek a tajemství. Na nástupišti 9 a 3/4 jsme 
museli proskočit zdí, abychom našli další vodítko. Hledali 
jsme sovu, stříbrného jelena, Nevillova pomatováčka, 
četli jsme ze Sybilliny křišťálové koule proroctví, chytali 
zlatonky a létající klíče, s pomocí dekodéru luštili heslo 
pro buclatou dámu a na záchodech jsme potkali Uršulu. 
Na konci dlouhé cesty na nás čekala truhla plná odměn. 
Nejlepší ale byla Čokoláda pro případ útoku mozkomorů. 
Ta se může hodit...

O pračlovíčkovi
Poslední březnovou neděli jsme v sokolnické Sokolovně 
přivítali zájezdové divadlo Tramtárie a jejich představení 
pro děti O pračlovíčkovi. 
Děti se při něm seznámily s pračlovíčkem a sledovaly 
jeho objevování světa. Nejprve pračlovíček objevoval ten 
nejbližší svět – své ruce a nohy :) Poté i své okolí, naučil 
se, co je k jídlu, jak to přinést, vyrobil si své první nástroje. 
Po bouřce se seznámil s ohněm a jak ho udržovat, zjistil, 
že si na něm může připravit jídlo, aby lépe chutnalo. Na-
šel si psího kamaráda a na konci svého příběhu potkal  
i pračlověčí holku, se kterou poznal, co je to „doma“.
Představením Tramtárie jsme odstartovali sérii plánova-
ných divadelních představení, která bychom sokolnickým 
dětem (a rodičům) chtěli zprostředkovat. To, že přišlo pro 
nás neuvěřitelných 168 diváků, nám udělalo velkou ra-
dost a už teď se můžete těšit na divadlo Kufr, které k nám 
s představením a žonglérskou dílnou přijede v květnu na 
náš tradiční rodinný piknik.
Děkujeme všem, kteří se na uskutečnění divadelního 
představení podíleli. ■
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Výcvik s vrtulníkem Letecké služby Policie ČR 
V sobotu 23. března 2019 se naše jednotka zúčast-

nila praktického výcviku jednotek kategorií JPO I a JPO 
III ze zásahových obvodů stanic Židlochovice a Pohoře-
lice na téma „Plnění závěsného vaku vodou a spolupráce  
s vrtulníkem Letecké služby Policie ČR“. Přeloženo do ha-
sičského slangu – výcvik s Bambi vakem. 

Členové jednotky se v průběhu roku zúčastňují nej-
různějších povinných i nepovinných školení v ŠVZ Tiš-
nov, výcviků a stáží u profesionálních hasičů na stanici  
v Židlochovicích. Tímto si pravidelně zvyšujeme své zna-
losti a kvalifikaci, nicméně tento rozhodně patří k těm 
atraktivnějším.

Bambi vak je zařízení pro hašení z podvěsu vrtulníku. 
Jde o skládací vak s látkovými nebo plastovými stěnami. 
Tento vak je zavěšen na laně pod vrtulníkem a jeho 
obsluhu má na starost operátor z nákladové kabiny vr-
tulníku. Vak je možno plnit buď z vodní hladiny (rybník, 
řeka, přehrada apod.) nebo pomocí cisteren. Drtivou 
většinou bývají pro plnění Bambi vaku z cisterny určené 
právě dobrovolné jednotky. Plnění provádí minimálně  
4 hasiči a velitel. Bambi vak je plněn dvěma proudy B, 
kdy jednu hadici drží vždy minimálně 2 hasiči. Jeden se 
stará o samotnou proudnici, aby voda tekla kam má,  

O pračlovíčkovi
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Kázání otce Pavla – O hasičích
(Pokračování ze strany 16)
Španělský katechetik, prof. Emillio Alberich SDB, charak-
terizuje dnešní společnost čtyřmi hesly: Sekularizovanou, 
Společnost s krizí institucí, Společnost s rozdělením víry 
a života a Společnost mediální kultury a zábavy.
Sekularizovaná společnost – Odpovědi na základní ži-
votní otázky již nehledá člověk pouze v náboženství, které 
často vnímá jako již prošlý a zlevněný výrobek. Přibývá 
lidí, kteří žijí v šeru nejasností, nemají jasný obraz svého 
světa a tudíž jejich naděje je oslabená. Společnost s krizí 
institucí – To ukazuje poslední sčítání lidu. Institucializo-
vané náboženství je vnímáno jako špatně propagovaný 
a špatně spravovaný produkt. Výsledek – mladý člověk 
si řekne produkt – evangelium je dobré, ale společnost, 
která jej spravuje, není dobrá. Proto vzniká jev „divoké 
náboženskosti“, který se neváže na instituce. Společnost 
rozdělení víry a života, víry a kultury – Problém je v tom, 
že jen těžko může plout loď správným směrem, když si 
námořníci orientační bóje sami nasadí na příď lodi. Nako-
nec tu máme – Společnost mediální kultury a zábavy – 
Média přináší nové prvky chápání smyslu života, jako je 
relativizace pravdy – pravdivé není to, co je pravda, ale 
to, co se ukazuje. Věci se dějí, když se ukazují v médiích. 
Americký sociolog, rozený Vídeňák, Peter Ludwig Berger 
to charakterizoval výrazem: „čarodějnický kotlík relati-
vizace“. Všechny tyto jevy ve společnosti v konečném 
důsledku vedou k tomu, že dnešní společnost můžeme 
charakterizovat slovy skutečného egoisty: „Co tě nepálí, 
nehas.“ Chovat se takovýmto způsobem je skutečné hr-
dinství, bohužel hrdinství, které hraničí s blbostí.
Jaká je cesta z kaše ven? Z kaše sobectví, egoismu  
a beznaděje – odpověď je jednoduchá, je to vše, co pod-
poruje společenství. Nepomoci druhým je, jako oddělit 
se za prudké bouře od skupiny vysokohorských turistů, 
protože pár členů kulhá a my si myslíme, že nás zdržují 
a chceme jít trochu rychleji. Takový sólový hráč většinou 
daleko nedojde. Společenství těch, kteří si pomáhají  
a pomáhají i druhým, to je jedna z ústředních myšlenek 
křesťanství. Je to také důvod toho, proč se kdysi křesťan-
ství v římské říši rozšířilo. Takovým jasně viditelným pří-
kladem lidí, kteří mají smysl pro společenství, jsou dnes 
hasiči.

Obrovský požár, na místě 
zásahu jsou požární sbory 
z širokého okolí. Žár je ale 
tak velký, že hasiči ani 
nemohou přijet tak blízko  
k plamenům, aby mohli 
použít stříkačky. Najednou 
projede mezi nimi staré 
hasičské auto s dobrovol-
nými hasiči, vyskáčou ven 
ve vražedném žáru, po-
stříkají se vodou a začnou 
hasit. O týden později, jsou 
vyznamenáni za hrdinství 
a při převzetí peněžní od-
měny se starosta ptá, co  
s penězi udělají. Hasiči se usmějí: "Nejdřív necháme 
opravit brzdy."
Můžeme říci, že dobrovolní hasiči jsou lidé, kteří nemy-
slí jenom na sebe, ale myslí na druhé a nedají se ničím 
zastavit ani odradit (a to ani špatnými brzdami). Jednají  
v duchu svého patrona sv. Floriána, který žil v době vlády 
římského císaře Diokleciána, v době pronásledování 
křesťanů. Ku podivu Florián nebyl zabit pro svoji víru, ale 
za to, že chtěl zachránit skupinu 40 křesťanů. Byl tedy 
člověkem, kterému na druhých záleželo více než na sobě. 
Legenda hovoří o tom, že mu byl k hrdlu uvázán těžký 
kámen a byl shozen do řeky Emže. Patronem hasičů  
a záchranářů se stal zřejmě v souvislosti s tím, že vodou, 
v níž byl utopen, se hasí požáry. Jedno dobové pořekadlo 
o sv. Floriánovi říkalo: „Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích 
a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián.“ Z toho plyne, 
že jeho přímluva může hasit i oheň zloby a nenávisti a to 
je hašení stejně důležité, jako hašení požárů. 

-Pavel Konzbul-

Svatý Florián je považován za patrona profesí, které 
souvisejí s ohněm – hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů 
či pekařů. V ikonografi je obvykle znázorňován v ob-
lečení římského důstojníka s nádobou na hašení, pří-
padně přímo hasící požár. Jeho kult byl značně rozšířen  
i v českých zemích a jeho sochy se budovaly na ochranu 
proti požáru.Katolická církev si jeho památku připomíná  
4. května. ■
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a druhý otevírá a zavírá přívod vody. Velitel pak stojí mezi 
oběma plnícími týmy a udává pokyny. Navigátor vrtulníku, 
který stojí opodál před vrtulníkem v zorném poli pilota, 
pomocí vizuálních signálů naviguje pilota vrtulníku – zda 
má klesat, stoupat apod. 

Plnění Bambi vaku není nic jednoduchého. Představte 
si, že s vámi cloumá tlak vody v plnících hadicích a vítr 
od rotoru vrtulníku vznášejícího se pár metrů nad vaší 
hlavou. Ten samý vítr se také docela dobře postará  
o to, že toho při plnění moc neuvidíte. Má totiž úžasnou 
vlastnost rozstřikovat kapky vody všude po okolí, zvedat 
prach, drobné kamínky i větvičky a vehnat vám je do ob-
ličeje i přes ochranný štít helmy. Přes hluk, který vydává 

jak vítr, tak i rotor a motor vrtulníku toho vlastně ani moc 
neuslyšíte. Hašení pomocí Bambi vaku se používá hlavně 
u lesních požárů, požárů v nepřístupném terénu, ale lze 
ho použít i při rozsáhlých požárech v městské zástavbě.

V České republice má letecké hašení na starost Le-
tecká služba policie ČR, která má k dispozici vaky o růz-
ných objemech. Vrtulník použitý při nácviku byl Bell 412 
s výcvikovým Bambi vakem o obsahu 500 l. U požárů se 
používají  Bambi vaky o obsahu až 1000 l. Záleží na typu 
a nosnosti vrtulníku. Více informací, fotografie i video  
z výcviku naleznete na našich FB stránkách www.face-
book.com/sdhsokolnice.                                    -Jiří Zaťko-
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Dne 15. března 2019 naše známá sokolnická občanka 
a organizátorka zájezdů paní Anna Nečasová uspořádala 
zájezd do Pardubic. Tentokrát byl zájezd pořádán za fi-
nanční podpory obce Telnice, spolu s organizací KLAS  
a Pobočného spolku zdravotně postižených Brněnska.

Původně byla naplánovaná návštěva zámku v Pardu-
bicích a ve Žlebech, ale ten druhý zámek se otvírá pro 
veřejnost až v dubnu a naopak zámek v Pardubicích se 
kvůli opravám od dubna zavírá, namísto zámku ve Žle-
bech jsme navštívili Muzeum perníku.

Cesta do Pardubic proběhla bez překážek. Zámek se 
nachází v blízkosti historického centra města. Z parkovi-
ště jsme šli přes park až k sídlu pánů z Pernštejna. Zá-
mek je od r. 2010 na seznamu kulturních památek České 
republiky. Původně zde stál vodní hrad, od 15. století až 
do 19. století patřil rodu Perštejnů, kteří zde v 17. stoleí 
zřídili i pivovar. V 19. století měl zámek soukromého vlast-
níka – rakouský berní ústav, do roku 1920 jej vlastnil ba-
ron von Wartinberg. Od něj ho odkoupil muzejmí spolek, 
který začal s obnovou. V roce 1952 byl zámek zestátněn 
a přestaly opravy. V roce 1977 se zřítily části stropů ve  
II. patře a teprve v roce 1994 se znovu začalo s opravami. 
Zajímavostí je, že v zámku je umístěn Křišťálový betlém, 
který vznikl v letech 2004–2006. Je v soukromém vlast-
nictví a jeho nádhera tkví v prosvětlovacích prvcích osvět-
lujících části betléma. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny 
a měli jsme štěstí na dobré průvodkyně, které nám řekly 

snad i to, co „nevěděly“. Po prohlídce 
zámku jsme odjeli na oběd do restau-
race pod Kunětickou horou, místními 
nazývanou „Kuňka“.

Posilněni obědem  jsme se vydali 
do Muzea perníčků, které vlastní 
pan Luděk Šorm se svou rodinou. 
Ten nás doprovázel svým osobitým 
humorem a my jsme mohli jenom  
zírat, jak někdo dovede vykouzlit ta-
kovou nádheru na perníčcích, přímo 
umělecké dílo. Uprostřed místnosti 
stojí mohutná perníková chaloupka, 
kolem místnosti byly vystaveny nád-
herné věci, vykouzlené šikovnými 
českými ručičkami. Dostali jsme  
i perníček k ochutnání. Ke koupi toho 

tam moc neměli, což je veliká škoda, protože ti, co nakou-
pili ve městě, měli větší výběr jako my, co jsme spoléhali 
na Perníkovou chaloupku. 

Po prohlídce muzea už jsme opustili perníkové město 
Pardubice a náš „dvorní“ řidič pan Hrdlička nás opět spo-
lehlivě dopravil domů. 

Poděkování všech účastníků patří panu řidiči, obci 
Telnice, a hlavně paní Nečasové. Návštěvu obou míst 
můžeme všem vřele doporučit, ale perníky si nakupte ve 
městě, kde určitě potkáte obchody s nápisem PERNÍK. 

-Pro Sokolnický zpravodaj  
zpracovala Jitka Čermáková-

20

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 26. 4. 2019. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 5 je 9. 5. 2019.

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

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

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

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

Ohlédnutí za zájezdem do Pardubic


