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Den otevřených dveří v mateřské škole
●  Zodpovědně jsme se připravovali – děti i zaměst 
nanci – na dlouho očekávaný slavnostní Den otevře-
ných dveří v Mateřské škole Sokolnice při příležitosti 
40. výročí uvedení  současné budovy mateřské školy do 
provozu.
Tento slavnostní den zahájili naši předškoláci, kteří pří-
tomným rodičům a dalším milým hostům zahráli ve „svě-
tové premiéře“ minimuzikálek „Červená Karkulka“, neza-
pomněli také přidat básničky i písničku. Svoje vystoupení 
zakončily děti i paní učitelky zazpíváním premiérové 
„hymny“ naší mateřské školy.
Poté měli všichni návštěvníci možnost prohlédnout si 
vnitřní prostory mateřské školy. Pro každého z přítomných 
jsme měli přichystány barevné nafukovacími balónky  
s obrázkovými logy jednotlivých tříd. Někteří si zavzpomí-
nali u archivních fotografií z minulosti dávné i nedávné. 
Protože nám opravdu přálo počasí, proběhla na školní 
zahradě pro děti i dospělé skvělá BUBLESHOW v podání 
veselého klauna. Za velké radosti dětí a obdivu dospě-
lých nás zavedl do fascinujícího světa mýdlových bublin 
neuvěřitelných barev, tvarů i velikostí a samozřejmě skli-
dil zasloužený úspěch.
I když Den otevřených dveří skončil pro veřejnost úderem 
12.30 hodin, pokračoval dále společným posezením sou-
časných i bývalých zaměstnanců mateřské školy. Naše 
pozvání přijal také pan starosta Mgr. L. Beránek, jenž 
se nezalekl čistě ženského osazenstva, které se sešlo,  

a společně se všemi, mimo jiné i dvěma bývalými paními 
ředitelkami paní Marií Střihavkovou a paní Janou Kuklo-
vou, pobyl v příjemné atmosféře provázené rozhovory 
pracovními i soukromými. Příjemné prostředí a pohoštění 
nám pro toto setkání přichystaly naše obětavé a skvělé 
paní kuchařky společně s paní vedoucí stravování. 
Věříme, že za dalších 10 let proběhne oslava „kulatin“ 
budovy mateřské školy rovněž takhle pohodově.   ■
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Okénko do mateřské školy
Všechny holky, ba i kluci,
ve školce si hrají přeci,
celý den si vždycky hezky užijem,
kreslíme, zpíváme,
taky hodně po zahradě běháme…

●  V měsíci dubnu zavítalo za dětmi do školky divadlo 
Sandry Riedlové s „Africkou pohádkou“. Děti se jejím 
prostřednictvím seznámily s malým africkým chlapcem, 
jeho maminkou a spoustou příhod, které zažil uprostřed 
africké přírody.
●  V tomto měsíci se též uskutečnila informativní 
schůzka pro rodiče dětí, které se zúčastní zápisu do ma-
teřské školy na šk. rok 2019/2020. Přítomní rodiče byli 
seznámeni s informacemi, které se vztahují k průběhu 
přijímacího řízení 
●  Každodenně probíhaly ve všech třídách vzdělávací 
aktivity zaměřené na rozvoj dovedností a znalostí dětí. 
Ve třídě KOŤÁTKA například děti „vařily“ čarodějnické lek-
tvary a užily si poslední dubnové dny v duchu čaroděj-
nického kouzlení, tvoření i objevování. Ve třídě MOTÝLCI 

si děti upevňovaly svoje poznatky a dovednosti týkající 
se bezpečného chování v dopravním provozu, znalosti 
významu některých dopravních značek a dalších souvis-
lostí. Ve třídách SLUNÍČKA i KUŘÁTKA jsme s dětmi sázeli 
do záhonků na školní zahradě nejen sladký hrášek, ale 
také sazenice kytek i jiných plodin, které děti společně 
s paními učitelkami předpěstovaly a dále o ně budou 
úspěšně pečovat. ■
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Velikonoční dekorace? Jedině od školáků ze Sokolnic!
Podle dávné pověry by se lidé v tzv. 
Škaredou středu, tedy dva dny před 
Velkým pátkem, neměli kabonit. Toto 
doporučení našich předků jsme v so-
kolnické škole splnili do puntíku. Děti 
totiž měly 17. dubna speciální pro-
gram. Po krátkém vyučování se žáci 
rozdělili do skupin a vyráběli nejrůz-
nější velikonoční dekorace. Od tra-
dičních malovaných vajíček a pletení 
pomlázky až po velikonoční věnce  
a speciální ozdobné lžičky. Děti byly 
moc šikovné a jejich výrobky šly  
v odpoledních hodinách doslova 
na dračku. Spokojení byli i rodiče – 
místo mnohdy kýčovitých ozdob 
ze supermarketů měli home-made  
a s láskou vyrobené velikonoční  
ozdoby.  -Jakub Šustr-

Jak jsme ve škole chovali motýly
Číst si o tom v učebnici, nebo se přesvědčit na vlastní 
oči? My jsme pro druhou možnost! Prvňáčci paní učitelky 
Cupákové v dubnu 14 dní pozorovali vývoj babočky bod-
lákové, od housenky až po motýlí stadium. No vážně. Do 
třídy si pořídili „motýlí farmu“ – síť, ve které bylo 10 hou-
senek tohoto překrásného motýla. V průběhu dvou týdnů 
se housenky vyvinuly v motýly, děti je krmily a naučily se 
spoustu věcí z prvouky. Na konci dubna děti motýly vy-
pustily. Škola hrou v praxi!                              -Jakub Šustr-
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Sokolničtí fotbalisté bodovali v Měníně V dubnu sokolničtí fotbalisté to-
tálně váleli! No posuďte sami – kluci  
z první, druhé a třetí třídy přivezli  
15. dubna z okresního kola McDo- 
nald ś Cupu v Měníně bronz. V jed-
nom zápase dokonce zvítězili 7:1, což 
je skóre spíše hokejové. Jen o pár dní 
později – 26. dubna – udělali na tom-
též turnaji ještě lepší výsledek starší 
žáci, kteří vybojovali stříbro! Starší 
kluci si hravě poradili například  
s Kobylnicemi, kterým nasázeli  
14 branek a ani jednu neinkasovali. 
Ve finálovém zápase ale Sokolničtí 
nestačili na fotbalisty ze ZŠ Bílo-
vice. Výsledek 2:1 pro soupeře je 
ale známkou toho, že naši bojovali 
do posledního hvizdu píšťalky. Gra-
tulujeme oběma týmům k famózním 
výsledkům. -Jakub Šustr-

4

Nakoukněte pod pokličku LIPKY
LÍPA komunitní centrum Vás tento-
krát nechá nakouknout pod pokličku 
LIPKY…
LIPKA je dopolední hlídání dětí s pro-
gramem pro členy centra. Snažíme 
se vést děti podle principu "Pomoz 
mi, abych to dokázal sám.", protože 
stojí za to, nechat děti pracovat svým 
tempem a svou cestou 
Mezi osmou a půl devátou se děti 
schází a mají prostor k volné hře. 
Poté si hrajeme všichni – stavíme 
okruh z kolejí, vaříme, skládáme, ří-
káme říkanky, čteme knížky, stavíme 
stavebnice. K dispozici máme kromě 
skvěle vybavené herny také spoustu 
Montessori prvků.
Po svačince je čas na kreativní čin-
nost – s dětmi malujeme různé téma-

tické obrázky, vyrábíme, například  
z keramiky, sněžítka, papírové kvě-
tiny nebo i sázíme květiny (a uklízíme 
hlínu:), dále tvoříme aktuální přání či 
dárečky.
Prostor věnujeme i pohybu – cvičení 
na overballech, jindy opičí dráhou, 
bosochodeckým chodníčkem, ba-
lony, padákem…
Když nám přeje počasí, vydáme se 
ven. Navštěvujeme hřiště před LÍPOU 
a chodíme na procházku. Zkoumáme 
ploštičky, pozorovali slepice, házeli 
kamínky do potoka, trháme kytičky 
a podobně. A nakonec vytáhneme 
chodníkové křídy a zdobíme :)
Pro letošní léto připravujeme novin- 
ku, a to provoz letní LIPKY. V nej-
bližších dnech doladíme detaily 

a budeme Vás informovat na na-
šich webových i facebookových  
stránkách.  -Tereza Šteflová-
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Zprávy z Rady
●  Převod nájmu stomatologické ordinace. MUDr. Ma- 
rie Šťastná, která provozuje v Sokolnicích stomatologic-
kou ambulanci, požádala obec (v souladu s č. IV., odst. 
5 nájemní smlouvy), o souhlas s převodem nájmu sto-
matologické ambulance na zubní lékařku MUDr. Zdenku 
Šťastnou.  
Rada obce odsouhlasila převod nájmu stomatologické 
ambulance na zubní lékařku MUDr. Zdenku Šťastnou. 
●  Doplnění VO na ul. Zámecká. Radě obce byla před-
ložena cenová nabídka na vypracování projektové do-
kumentace (pro územní řízení a provedení stavby) na 
stavbu doplnění veřejného osvětlení na ulici Zámecká. 
Rada obce schválila objednat u firmy PUTTNER s.r.o. vy-
pracování projektové dokumentace (pro územní řízení  
a provedení stavby) na stavbu doplnění veřejného osvět-
lení na ulici Zámecká.
●  Přípojka  splaškové  kanalizace  U  Cihelny. Společ-
nost JUKO petfood s.r.o., předložila RO upravenou pro-
jektovou dokumentaci na stavbu přípojky splaškové ka-
nalizace pro novostavbu skladové haly s provozovnou 
na křižovatce ulic U Cihelny a Kobylnická, p.č. 426/2, 
437/1, 1746/17, k.ú. Sokolnice, kdy křížení komunikace 
bude provedeno kolmo. 
Rada obce souhlasí s navrženou trasou splaškové kana-
lizační přípojky od plánované novostavby skladové haly  
s provozovnou na křižovatce ulic U Cihelny a Kobylnická do 
splaškové kanalizace. Rada obce souhlasí s připojením 
novostavby skladové haly s provozovnou na křižovatce 
ulic U Cihelny a Kobylnická do splaškové kanalizace.
●  LONT STAVINVEST s.r.o. – žádost o projednání ná-
vrhů smluv k výstavbě 19 RD na ul. Šlapanická. Rada 
obce obdržela od společnosti LONT STAVOINVEST s.r.o., 
se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 07210329, 
žádost o projednání návrhů smluv pro potřebu pro-
jednání, v územním řízení, stavebního záměru „19RD 
Sokolnice“. Jedná se o návrh smlouvy o výpůjčce, kdy 
předmětem výpůjčky jsou části obecních pozemků p.č. 
2059/1 o výměře 89 m2, p.č. 338/82 o výměře 2 m2 
a p.č. 1702/173 o výměře 93 m2, vše v k.ú. Sokolnice, 
za účelem vybudování části objektů dopravní a technické 
infrastruktury. Dále se jedná o návrh smlouvy o spolu-
práci při výstavbě nové veřejné dopravní a technické in-
frastruktury (dále jen „VDTI“), která má být připojena na 
objekty VDTI v majetku obce, na pozemku p.č. 2059/1 
k.ú. Sokolnice. 
Rada obce vzala na vědomí předložené podklady k před-
mětné žádosti týkající se schválení návrhu smlouvy o vý-
půjčce a návrhu smlouvy o spolupráci při výstavbě nové 
veřejné dopravní a technické infrastruktury a přerušila 
projednávání výše uvedené žádosti za účelem předání 
těchto podkladů právnímu zástupci obce k posouzení  
a případnému doplnění obsahu smluv. 
●  LONT STAVINVEST s.r.o. – stanovisko vlastníka in-
frastruktury k výstavbě 19 RD na ul. Šlapanická Rada 
obce obdržela od společnosti LONT STAVOINVEST s.r.o., 
se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 07210329, 
žádost o stanovisko vlastníka veřejné dopravní a tech-

nické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo 
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pá-
sem, týkajících se výstavby „19RD Sokolnice“. Jedná se 
o napojení 19 RD na splaškovou kanalizaci a vodovodní 
řád. 
Rada obce vzala na vědomí obsah žádosti o stanovisko 
vlastníka veřejné dopravní a technické infrastruktury  
k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám dotče-
ných ochranných a bezpečnostních pásem a schvaluje 
záměr napojení „19 RD Sokolnice“ na splaškovou kana-
lizaci a vodovodní řád. Stanovisko obce bude vydáno po 
dopracování a odsouhlasení předložených smluv týkají-
cích se výstavby „19 RD Sokolnice“. 
●  SoD  na  zpracování  VŘ  na  „VO  Sokolnice  EFEKT 
2019“. Radě obce byl předložen návrh smlouvy mezi 
obcí a společnosti EFektivní OSvětlování s.r.o. (EFOS), 
na zpracování výběrového řízení na „VO Sokolnice EFEKT 
2019“. 
Rada obce schválila předloženou smlouvu mezi obcí  
a společnosti EFektivní OSvětlování s.r.o.
●  Zřízení  komise  pro  mezinárodní  vztahy. Zákon  
o obcích v § 102 odst. 2 stanoví, že radě obce je vy-
hrazeno zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady 
obce, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy  
a členy. Vzhledem ke skutečnosti, že se obec stala part-
nerem mezinárodního uskupení Visegrádských zemí (V4) 
a bude realizován mezinárodní projekt Dětského eko-
-parlamentu, vzniká potřeba zřízení předmětné komise, 
jež by koordinovala činnosti spojené s tímto projektem 
a napomáhala dalšímu rozvoji mezinárodní spolupráce.
Rada obce Sokolnice zřídila s účinností od 17. dubna 
2019 Komisi pro mezinárodní vztahy.
●  Jmenování  předsedy  a  členů  komise. Zákon o ob-
cích v § 102 odst. 2 stanoví, že radě obce je vyhrazeno 
zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce, jme-
novat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy.
Rada obce jmenovala s účinností od 17. dubna 2019 
předsedou komise pro mezinárodní vztahy: 
 Bc. Zdeňka Jirgalu.
Rada obce jmenovala s účinností od 17. dubna 2019 čle-
nem komise pro mezinárodní vztahy: 
 Mgr. Libora Beránka, starostu obce  
 a Adama Beránka.
●  Schválení zahraniční cesty.  Dne 29. dubna 2019 se 
v maďarském městě Tokaj měla uskutečnit koordinační 
jednání zemí V4, týkající se projektu „Youth Eco Parli-
ament“. Tohoto jednání, v rámci kterého budou dojed-
nány bližší náležitosti celého projektu, se měli účastnit 
zástupci všech zemí. 
Rada obce odsouhlasila zahraniční cestu členů Komise 
pro mezinárodní vztahy v termínu od 28. dubna 2019 do 
29. dubna 2019 maďarském městě Tokaj.
●  Výběrové řízení na VO Sokolnice EFEKT 2019.  Obec 
obdržela nenávratnou dotaci ve výši 1.059.314 Kč na vý-
měnu svítidel veřejného osvětlení. Bylo vyhlášeno výbě-
rové řízení na dodávku svítidel a jejich montáž. Výzva byla 
zveřejněna na webu obce a na elektronické úřední desce 
před budovou OÚ, takže do výběrového řízení se mohla 
přihlásit jakákoliv firma.
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Rada obce schválila jako vítěze výběrového řízení na do-
davatele stavby s názvem „VO Sokolnice EFEKT 2019“ 
společnost E.ON Energie a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370 01 České Budějovice 7, IČO 26078201, jejíž na-
bídka byla vyhodnocena podle soutěžních kritérií jako 
nejvýhodnější.
●  Daňové  příjmy  za  I.  čtvrtletí  2019. RO byla před-
ložena přehledná tabulka s daňovými příjmy obce za  
I. čtvrtletí roku 2019. Příjmová stránka rozpočtu je pl-
něna na 108,78 %.
●  Dodatek č. 1 ke SoD na výstavbu zastávek na ul. 
Brněnská. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu 
realizace stavby objevily nepředvídané objektivní okol-
nosti, kdy došlo oproti předpokladu k navýšení po-
třeby zvýšení únosnosti a prohloubení pláně v místě 
zastávky směr Brno – z důvodu nevyhovující zkoušky 
hutnění a dále k výměně obrubníků v navazujících ob-
loucích vedoucích k zastávkám – z důvodů jejich dří-
vějšího poškození, je nutno realizovat stavební práce 

či dodávky nezahrnuté v původní veřejné zakázce, 
které jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné  
zakázky. 
Radě obce byl předložen návrh na uzavření Dodatku č. 1 
ke SoD na Stavbu autobusové zastávky v ulici Brněnská 
v obci Sokolnice.
Rada obce schválila text a uzavření Dodatku č. 1 ke SoD 
na Stavbu autobusové zastávky v ulici Brněnská v obci 
Sokolnice.
●  Výsadba  stromů  na  ul.  Podešvova  a  Šlapanická. 
Rada obce se v minulosti zavázala provést výsadbu 
stromů v ulici Podešvova, jako kompenzaci za vykácené 
stromy při stavbě parkovacích míst v této ulici. Dále 
rada obce doporučuje, aby byla prostřednictvím výsadby 
stromů doplněna zeleň též na ul. Šlapanická, kde je zvý-
šená prašnost z přilehlé zemědělské plochy. 
Rada obce schválila vyžádanou cenovou nabídku na vý-
sadbu stromů v ulici Podešvova a Šlapanická od společ-
nosti GOZ GARDEN s.r.o. -OÚ-

Zamyšlení na květen
Vstaň má přítelkyně, krásko má,
a pojď!
Hle, zima pominula,
lijavce přešly, jsou ty tam.
Po zemi se objevují květy,
nadešel čas prořezávat révu,
hlas hrdličky je slyšet v naší zemi.
Vstaň má přítelkyně, krásko má,
a pojď!
Vroucně vás prosím,
jestli najdete mého milého,
co mu povíte? 
Že jsem nemocná láskou! 
Můj milý je běloskvoucí i červený, 
vyniká z deseti tisíců. 
Všechno na něm je radost 
Takový je můj milý, takový je můj přítel.

Polož si mě na srdce jako pečeť,
jako pečeť na své rámě. 
Vždyť silná jako smrt je láska…
její výheň jest ohnivá výheň,
její plamen je plamen Hospodinův.
Lásku neuhasí ani velké vody
a řeky ji nezastaví.
Kdyby za lásku chtěl někdo dávat
všechno jmění svého domu,
sklidil by jen pohrdání.

Z Písně písní ve Starém zákoně, kap. 2, 5, 8

„Láska je láskou teprve tehdy, když nečeká, že bude 
milována.“
„Zkušenost nás učí, že láska nezáleží v tom, že se dí-
váme jeden na druhého, ale v tom, že se dívám stejným 
směrem.“ Antoine de Saint-Exupéry

-Věra Životská-

Ordinace praktického lékaře Sokolnice
MUDr. Hana Picková

ORDINAČNÍ DOBA
PLATNÉ OD 1. 5. 2019

SOKOLNICE
Pondělí 7.30– 8.00  Odběry
 7.30– 9.00  Akutní případy
 9.00– 14.30 Pro objednané
Středa 11.30– 13.30  Akutní případy
 13.30– 18.00 Pro objednané
Pátek 7.30– 8.00  Odběry
 7.30– 9.00  Akutní případy
 9.00– 12.00  Pro objednané

TELNICE
Úterý 7.30– 8.00 Odběry
 7.30– 9.00  Akutní případy
 9.00– 14.30  Pro objednané
Čtvrtek 7.30– 8.00 Odběry
 7.30– 9.00  Akutní případy
 9.00– 12.30  Pro objednané

NEAKUTNÍ PŘÍPADY – NUTNÉ OBJEDNÁNÍ 

TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY: 
tel. číslo: 544 224 117
PO, ÚT, ČT, PÁ  9.00– 10.00
ST 13.30– 14.30
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Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v červnu. 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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 2

01
9

1 Sobota Komise pro mládež  
a sport Zájezd do Zoo Praha Praha 6.30 hodin Odjezd autobusu  

od sokolovny

1 Sobota SDH Sokolnice
Pyros – soutěž TFA – 
Moravská hasičská 
jednota

Brněnské  
výstaviště Brno 10.00 hodin 18.00 hodin Moravská  

hasičská jednota

1 Sobota SDH Sokolnice Návštěva veletrhu PYROS 
2019 – mladí hasiči

Brněnské  
výstaviště Brno 10.00 hodin

Mezinárodní veletrh  
požární techniky  
a služeb

2 Neděle SDH Sokolnice Soutěž TFA Prasklice 9.00 hodin 14.00 hodin Zlínská liga

3 Pondělí LÍPA  
komunitní centrum

Seminář o poskytování 
první pomoci Sokolnice 17.00 hodin 20.00 hodin Místo konání ZŠ 

Sokolnice

8 Sobota SDH Sokolnice Požární útok +  
štafeta – žáci Hlína 9.00 hodin 14.00 hodin Liga mládeže 

Brno-venkov

8 Sobota DPS Sokolnice,p.o. Víkend otevřených  
zahrad Sokolnice 10.00 hodin 16.00 hodin Bez průvodce

8 Sobota DPS Sokolnice,p.o. Den otevřených dveří Sokolnice 10.00 hodin 16.00 hodin Hlásit se na vrátnici

9 Neděle DPS Sokolnice,p.o. Víkend otevřených  
zahrad Sokolnice 10.00 hodin 16.00 hodin Bez průvodce

9 Neděle DPS Sokolnice,p.o. Den otevřených dveří Sokolnice 10.00 hodin 16.00 hodin Hlásit se na vrátnici

14 Pátek TJ Sokol Sokolnice

Posezení se stárky –  
k poslechu hraje  
cimbálová muzika 
DONAVA

Sokolnice 20.00 hodin Na ostrůvku  
v centru obce

15 Sobota SDH Sokolnice Soutěž TFA Borač 9.00 hodin 14.00 hodin Vysočina

15 Sobota TJ Sokol Sokolnice
Předhodová zábava –  
k poslechu hraje  
kapela STONE

Sokolnice 20.00 hodin Hřiště TJ Sokola  
Sokolnice – u rybníka

16 Neděle SDH Sokolnice Požární útok +  
štafeta – žáci

Veverská 
Bítýška 9.00 hodin 14.00 hodin Okresní liga mládeže

16 Neděle TJ Sokol Sokolnice

Jánské krojované hody – 
předání hodového práva, 
průvod obcí, tanečky dětí, 
Česká a Moravská  
beseda stárků, po celé  
odpoledne hraje 
krojovaná kapela 
PODBORANKA 

Sokolnice 13.00 hodin 20.00 hodin Hřiště TJ Sokola  
Sokolnice – u rybníka

22 Sobota SDH Sokolnice Soutěž TFA Bedřichovice 9.00 hodin 14.00 hodin Moravská liga

22 Sobota LÍPA  
komunitní centrum Svatojánská noc Sokolnice 18.00 hodin 22.00 hodin Park v bývalých  

vojenských kasárnách

22 Sobota Kulturní komise při  
radě obce Sokolnice

Sokolnice žijí hudbou – 
Mozart quartett Salzburg Sokolnice 18.00 hodin Nádvoří zámku  

Sokolnice

29 Sobota SDH Sokolnice Soutěž TFA Prasklice 9.00 hodin 14.00 hodin Zlínská liga

30 Neděle Kulturní komise při  
radě obce Sokolnice

Zájezd do termálních 
lázní Gÿor Maďarsko 6.00 hodin Odjezd autobusu  

od kapličky
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Bonus Brno, Křenová 69
EVA VEVERKOVÁ
Újezd u Brna, Nádražní 258

Realitní činnost
Prodeje, pronájmy, poradenství 
Odhady nemovitostí
Tel. číslo: 603 564 101
www.evaveverkova.cz

inzerce  

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. 604 774 422


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

inzerce

inzerce

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

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

inzerce

Nejen ctitelům 
Floriánovým

V doslovném znění včetně z Hasič-
ských rozhledů (ročník XXXIX, číslo 9, 
str. 142, vydáno v Praze 10. května 
1933):

„Práce hasičská, zvláště technická 
na cvičišti a požářišti, jest velmi těžká 
a nebezpečná, protože vyžaduje ně-
kdy mimořádné síly, zvláštní obrat-
nosti a hrdinné odvahy, takže hasič, 
spěchaje k pomoci bližnímu, sku-
tečné neví, vrátí-li se vůbec domů, 
nebo vrátí-li se zdráv, nezmrzačen.

Kdo při tom nejvíce trpí? Žena  
hasiče a dítky, které si však často 
nemohou domysliti, do jakého  
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nebezpečí jejich živitel při požáru 
odchvátal.

Žena hasiče trpí při tom tělesně 
i duševně. Musí sama vykonávati  
v hospodářství práce, které jindy ko-
nává její manžel-hasič, seče kosou, 
orá, nakládá a vozí hnůj, pase doby-
tek atd. Kdo dovede také pochopiti 
její muka duševní? Kolik proseb ona 
vyslala k Všemohoucímu, aby se je-

jímu manželi ničeho zlého u ohně 
nestalo, aby nespadl s výše, aby se 
nepopálil, aby si nohy a ruce nepo-
lámal, aby na něho trámy nespadly, 
aby se v dýmu nezadusil, aby ne-
spadl se stříkačky při chvatné jízdě 
k požáru do sousední obce, aby se 
žebřík pod ním nezlámal, aby mu 
karabina nevypověděla služby, aby 
při zimní práci neomrznuly mu ruce 

a nohy, aby se nenachladil a neone-
mocněl zápalem plic atd. Vždyť ta ha-
sičská práce skrývá v sobě vždycky 
tolik záludnosti!

I když žena hasiče není organiso-
vanou, podstupuje hasičství velké 
oběti, které mají býti uznávány a ženy 
takové mají býti ctěny, protože mají  
o hasičství zásluhy sice neznámé, 
ale velké!“ ■

Kdo je dobrovolný hasič?
V poslední době koluje internetem velmi zajímavý článek 
o dobrovolných hasičích. Se svolením autora se s Vámi  
o něj podělím. Nic jsem nepřidával, nic jsem nevyne-
chal. Ostatně to ani není potřeba. Od jeho napsání uply-
nulo něco málo přes rok a vyšel v Chebských radničních 
listech. 

KDO JE DOBROVOLNÝ HASIČ?
Poslední dobou o nich slýcháme docela často. Hlavně 
v souvislosti s tím, jak přebírají nové cisterny, automo-
bily, osobní vybavení. Skoro to až vypadá, že doposud 
běhali k zásahům po svých a nazí. 
Ale teď vážně. Dobrovolní hasiči jsou stejní lidé jako 
každý z nás, nebo alespoň ti, kteří jsou ochotni dělat 
něco dobrovolně, nezištně, pro druhé. Jsou to pekaři, 
zedníci, instalatéři, řidiči, učitelé. Odpracují si pracovní 
dobu a ve svém volném čase mají takovýto koníček. 
Nejsou to jen samotné mimořádné události, ale také 
mnoho hodin cvičení a získávání odborných znalostí, 
které při zásazích využívají. Dále je můžete vidět na 
řadě kulturních, sportovních i společenských akcích, 
kdy zajišťují požární a zdravotnický dohled. A to nemlu-
vím o akcích, jako jsou pálení čarodějnic, dětské dny, 
soutěže, které pořádají sami a přispívají ke společen-
skému dění a zároveň k osvětě a prevenci z hlediska 
požární ochrany. V neposlední řadě většina sborů dob-
rovolných hasičů vede kroužky ma-
lých hasičů, kdy si vychovává své 
nástupce a alespoň trochu předá-
vají své nadšení na děti.
To bylo takové obecné, ale teď 
konkrétně. Představte si, že jste 
zedník, který se po desetihodinové 
pracovní směně vrátil domů. Umyl 
se, dal si dobrou večeři a sedl si 
s novinami na gauč k televizi. Do 
toho vám začne jako dobrovolnému 
hasiči houkat siréna. Nezbývá než 
vyskočit a co nejrychleji pelášit 
na hasičskou zbrojnici, kde už na 
vás netrpělivě čeká zbytek druž-
stva. A to vše se musí stihnout do 
10 minut od nahlášení události. 
Nejpozději v desáté minutě vyjíždí 
minimálně čtyřčlenné družstvo  
k mimořádné události, kam jej 

vyslalo krajské operační středisko. A můžou vyjet  
k lecčemu, ať je to požár, čerpání zatopeného sklepu, 
likvidace obtížného hmyzu, likvidace nebezpečných 
látek, spadlé stromy a větve, apod. Někdy se vrátí za 
půl hodiny, že šlo “jen“ o připálené jídlo, ale někdy 
může jít o vícehodinový zásah. A druhý den musí opět 
do práce. A to vše zadarmo. Nedělají to pro peníze, 
dělají to pro dobrý pocit, že můžou pomoct člověku  
v nouzi, pro uznání, čest, prestiž, anebo jen tak, že je 
to prostě baví. Není to koníček jako každý jiný, je to 
spíš poslání, kdy s hasičem musí mnohdy prožívat jeho 
koníček celá rodina. Dobrovolní hasiči jsou komunita, 
která drží při sobě a pomáhá si navzájem. Je to velká  
rodina.
Autoři:  Gabriela Licková 
 (zastupitelka pro Koalici za Cheb)
 Pavel Pagáč  
 (velitel jednotky SDH Cheb – Háje)

Alespoň podle našich zkušeností je to víceméně stejné, 
tak jako v článku, u všech dobrovolných hasičů napříč 
celou republikou. Samozřejmě, že jednotlivé detaily se 
budou lišit. Někde mají více dětí, někde mají celkově 
podstatně větší členskou základnu a někde jsou na tom 
třeba zase o něco hůř.
Rozhodující je ochota pomáhat, vystoupit ze své kom-
fortní zóny a udělat pro ostatní něco navíc.  

-Jiří Zaťko-

Lesní klub Sovínek
V novém školním roce od září 2019 se mezi Telnicí a Sokolnicemi bude otevírat pro 
děti 2,5–6 let lesní klub Sovínek.
Lesní klub je alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání. Lesní klub klade 
důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo venku. Odpočinek dětí 
bude probíhat v krásné prostorné maringotce o rozloze 40 m2.
Vzdělávání v Lesním klubu probíhá stejně jako u „klasických“ školek v souladu  
s dokumentem MŠMT, tzv. Rámcovým vzdělávacím programem.
Základním principem je pobyt venku za každého počasí, pedagogika Montessori  
a respektující partnerský přístup k dětem. Průvodci připravují program, který přiro-
zeně navazuje na roční období a místo, které se pro daný den stává učebnou pod 
širým nebem.
Pedagogové v roli průvodců pomáhají dětem pochopit zákonitosti přírody, která nabízí 
každým dnem nevyčerpatelné množství podnětů pro různorodou činnost. Bezpro-
střední zkušeností se děti učí vzájemné spolupráci a nabývají potřebných znalostí  
a dovedností.
Venkovní aktivity přirozeně podporují rozumový a tělesný rozvoj, mravní, citový  
a sociální vývoj, rozvoj estetického, pracovního a ekologického cítění.
Více informací u zakladatelky Marie Přikryl 774 635 860, lk.sovinek@gmail.com nebo 
na internetových stránkách www.sovinek-cz.webnode.cz

inzerce
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inzerce

Květen
Květen je měsícem zařazeným do období včelařského 
jara trvajícího od poloviny dubna do konce května.
Tak jak jsem vzpomenul v předešlých dílech, s přibýva-
jícím věkem si některý člověk uvědomí, jak je každý rok 
jiný, ale hlavně krátký. Když to shrneme, jaro přišlo ně-
jak rychle, ale hlavně je projevuje dlouhodobé sucho. 
Jak to říkají včelaři, co nepadne z nebe, rostlina nedá 
včele. Ve včelstvech matky začaly klást v našich ob-
lastech obzvlášť brzy a dneska jsou úly plné a i matky 
přestávají klást. Ale problém bude, jak se uživí, sucho  
a ani příroda a klima tomu moc nepřispívá. Ani se pak 
nedivíme, jak se už předpovídá menší produkce medu. 
To, co si donesly při ovocném kvetení, tak to mají na tuto 
špatnou dobu. Ale hlavně se to bude projevovat zvýšenou  
rojivostí.  
Naváži na příspěvek z dubna, kde jsme řešili včelí bod-
nutí. Stále si musíme uvědomit, že včely reagují na 
prudké pohyby a pachy. Proto při včelím obtěžování se 
uklidníme, kryjeme si hlavu a oči rukama, pomalu odchá-
zíme mimo včelí působiště. V případě, že jsme už žihadlo 
dostali, se snažíme jej vyškrábnout nehtem, protože je-
dový váček pumpuje jed do žihadla ještě asi pět minut. 
A žihadlo je konstrukčně řešeno ze tří částí, aby se ještě 
hlouběji zavrtávalo, i když je už bez včely.
Postiženého při bodnutí včelou necháme v klidu a pozo-
rujeme 5–7minut. Pokud zjistíme, že je postižený aler-

gický – začínají dechové potíže, rudnutí obličeje, je lékař-
ská pomoc nutná! Přivoláme rychlou lékařskou pomoc  
a postiženého uložíme do stabilizované polohy, samozřej-
mostí je dostat ho z dosahu včel. Přikládáme chladivé ob-
klady, které tlumí šíření jedu. Nepodáváme žádné nápoje 
ani jídlo! Volně dostupné léky na bodnutí proti případné 
alergické reakci: Zodac, Zyrtec, Claritin, Analergin – do-
stupné bez receptu, Fenistil gel – tlumení místní kožní 
alergické reakce.

A nyní pár zajímavostí z aktuálního dění okolo včel:
• I ve sdělovacích prostředcích se stále bije na poplach 

okolo hmyzu, z výzkumu vyplývá, že dvě pětiny zaží-
vají úbytek a třetina je ohrožena, zejména motýli, 
noční můry, vosy, čmeláci a právě včely. Rychlost vy-
mírání je 8x větší než u ostatních zvířat. Příčiny jsou 
ztrátami životního prostoru, klimatické vlivy, vliv agro-
chemikálií, emise a u včel varoa.

• Naváži na zajímavou reklamu, na přípravek sti-
mulující přirozené instinkty včel před negativními 
vlivy pesticidů, zejména při aplikaci na řepce. To je 
jako když si vezmu jed a hned protilátku. Taková je  
doba.

• Včela saje nebo líže sosákem nektar, který přináší 
v medném váčku do úlu. Medný váček má objem 
50 mm3 a jeden litr přinese 20 000 dělnic, do nasbí-
rané sladiny včely přidávají enzymy zabraňující kva-
šení a zároveň štěpí cukry.
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inzerce• A k závěru trochu ekonomiky – EU vyprodukuje cca 
250 000 tun medu ročně, vypěstuje plodiny vyžadu-
jící opylování v hodnotě cca 15 miliard euro, 30 pro-
cent lidské stravy je opylováno včelami. 

-Václav Hůrka-

Zvětšený detail konce žihadla

Hasičské symboly
V minulém čísle zpravodaje byl „nakousnut“ jeden z ha-
sičských symbolů: Svatý Florián. I náš sbor ctí tento sym-
bol a má jeho vyřezávanou sošku. Společně s druhým 
velmi důležitým symbolem a tím je prapor sboru. 
Hasičská zástava–prapor má na přední červené ploše 
vyobrazen znak obce Sokolnice. Kolem něho jsou lipové 
listy, sekyrka, žebříky. Na přední straně je také oficiální 
název sboru a letopočet jeho založení.
Zadní modrá strana praporu náleží tradičně postavě sv. 
Floriána a místní historické dominantě. V případě naší 
obce je vyobrazena s postavou římského vojáka kaplička 
na návsi. Nechybí mlýnské kolo. Součástí zadní strany pra-
poru bývají i typická hasičská hesla, vyšitá ozdobným písmem. Sbor dob-
rovolných hasičů Sokolnice vybral heslo „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“. 
Hasičský prapor je významným symbolem a ztělesněním hasičské jednoty.
Prapor byl do sboru pořízen v roce 1998 a soška sv. Floriána roku 2007. Oba 
dva symboly byly vysvěceny při výročí 115 let založení sboru v roce 2007. 
Pravidelně se s praporem účastníme poutních průvodů do Křtin nebo Tuřan 
(nově obnovená pouť). Sošku sv. Floriána máme vystavenou při zvláštních 
příležitostech na hasičské zbrojnici. -Petra Hrdličková-

Kázání otce Pavla – O ztracených věcech
Dne 13. června si připomínáme 
světce, na kterého se dříve lidé ob-
raceli s přímluvnou modlitbou, když 
něco ztratili. Jedná se o portugal-

ského šlechtice a františkánského 
řeholníka ze 13. století sv. Antonína 
Paduánského. Když jsem byl malý, 
tak jsem znal pouze jeho sochu, na 

které většinou drží malého Ježíška  
v náručí a nevím proč, domníval jsem 
se, že měl poněkud nižší IQ. Pak jsem 
se dozvěděl, že jeden jeho řeholní 
spolubratr se jmenoval sv. Primitiv  
a má v Brně sochu na Zelném trhu, 
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tak se toto moje přesvědčení ještě 
více upevnilo.
Opak byl ale pravdou. Antonín měl na 
svoji dobu velmi vysoké teologické 
vzdělání a byl vynikajícím kazatelem. 
Kázal v kostelech, na náměstích  
a mořských plážích a jeho strhující 
proslovy by mu mohli závidět i sou-
časné hvězdy showbusinesu i poli-
tiky. Na jeho kázání prý chodilo až 
30 tisíc lidí a museli je organizovat 
pořadatelé. Jak mohl hlasově zvlád-
nout bez elektronického ozvučení ta-
kové davy v exteriérech, mi zůstává 
záhadou. To ale není vše. V Rimini 
se prý stalo, že ho nejprve nikdo ne-
poslouchal a najednou vystrčily ryby 
hlavy z vody a naslouchaly mu. Řada 
obyvatel města se prý po tomto ich-

tiologickém zázraku dala pokřtít. Jiná 
legenda zase vypráví, že jistý muž 
prohlásil, že uvěří v Krista, až když 
jeho oslice dá Antonínovu kázání 
přednost před senem. Chuděře oslici 
pak nedal několik dní nažrat a vypra-
vil se s ní na Antonínovo kázání. Když 
světec začal kázat, tak jí nabídl seno, 
oslice si ho prý ale vůbec nevšimla  
a raději koukala na kazatele. Ne-
víme, zda oslice se stala anorek-
tičkou, a nebo se jednalo o zázrak, 
obojí je totiž pozoruhodné. Sv. Bona-
ventura prý kdysi prohlásil: „Hledáš-li 
zázraky, jdi k Antonínovi.“
Antonínova vzdělanost dokonce 
ovlivnila i sv. Františka z Assisi, který 
ve své prostotě předpokládal, že 
vzdělanost se nedá sloučit s chudo-
bou, a tak první františkáni nesměli 
vůbec studovat, po zkušenostech  
s kázáním Antonína z Padovy ale stu-
dium dovolil. Inu, i světec se může 
mýlit. Proč se ale učenec Antonín stal 
patronem ztracených věcí – přišel  
k tomu jako slepý k houslím. Podle 
jedné legendy si jistý novic bez dovo-
lení půjčil jeho žaltář a jakési straši-
delné zjevení ho donutilo jej vrátit. Je 
zajímavé, že někdy iracionálno zvítězí 
nad zdravým rozumem, a to i v církvi 
svaté. V konečném důsledku ale 
trocha toho náboženského folkloru 
nemusí škodit. Když něco ztratíme  
a hledáme to, tak zkušenost ukazuje, 
že máme celkem dobrou dispozici  
k modlitbě, a než nadávat či bědo-
vat, tak je určitě lepší se pomodlit 
a problém předložit třeba i přepasí-
rovaný přes Antonínovu vzdělanost 

a víru Bohu. Možná se vše nevyřeší 
podle našich představ, ale určitě 
„Bůh vše uspořádá k dobru těch, 
kteří ho milují.“ A právě ona mod-
litba je projevem naší lásky a důvěry  
v Boha.  -Pavel Konzbul-

Sv. Antonín z Padovy (běžně též An-
tonín Paduánský, 15. srpna 1195 
Lisabon – 13. června 1231 Padova) 
byl portugalský františkánský mnich, 
teolog a kazatel. Jde o jednoho z nej-
proslulejších svatých, který je uctí-
ván po celém světě. Je oblíben také 
u umělců (např. El Greco, Francisco 
Goya). Katolická církev jej prohlásila 
roku 1232 za svatého a roku 1946 
za učitele církve. 

Mše svatá u kaple sv. Antonína Pa-
duánského bude v pátek 14. června 
2019 v 18 hodin.  ■
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Nejbližší kaplička  
sv. Antonína Paduánského  
se nachází nad Újezdem u Brna

Sokolnický zámek znovu ožije hudbou
Hudbymilovní občané Sokolnic si už pomalu zvykají na to, že v období okolo letního sluno-
vratu mají možnost navštívit nádvoří místního zámku a zpříjemnit si sobotní večer příjemným 
zážitkem. Zaznívá tu zpravidla hudba od světově proslulých skladatelů, zároveň v podání 
skutečných umělců. V letošním roce připadl tento hudební svátek na 22. června 2019.

Mozartovo kvarteto ze Salzburku 
a 300. narozeniny Leopolda Mozarta
Jméno Mozart zná dnes téměř každý. A nezáleží na 
tom, zda měl dotyčný ve škole z hudební výchovy výbor-
nou, chvalitebnou nebo jinou známku. Tím, kdo tohle 
jméno nesmazatelně vepsal do historie lidstva, byl be-
zesporu především hudební genius Wolfgang Amadeus  
Mozart.
Ovšem je jasné, že tuto hudební kapitolu nadepsal 
tučným písmem jeho otec Johann Georg Leopold. Rov-

něž výjimečný hudebník a skladatel, navíc manažer  
a pedagog, který se narodil před rovnými třemi sty léty  
26. února 1719.
A protože se jedná pro obdivovatele mozartovské tvorby 
o opravdu významné jubileum, vystoupí muzikanti jak ji-
nak, než z rakouského Salzburku, kde rodina Leopolda 
Mozarta žila a působila. MOZART QUARTETT SALZBURG 
vystoupí ve 20.00 hodin s pečlivě vybraným programem 
z díla obou zmíněných mistrů. Tečkou za celým progra-
mem bude věhlasná Malá noční hudba.
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Jihomoravská liga házené 
mužů – sezóna 2018/2019

Házená je v naší obci jedním z nejrozšířenějších sportů 
s nejdelší historií a počtem hráčů. Naše družstvo MUŽŮ 
aktuálně reprezentuje obec v Jihomoravské lize házené. 
V sezoně 2018/2019 jsme vstoupili do jarní části s cílem 
vyhrát tuto soutěž a postoupit do 2. ligy házené. Odehráli 
jsme 12 utkání, z toho jsme 9 vyhráli, 1x remizovali a 2x 
prohráli. Jedna výhra s Uherským Hradištěm nám utekla 
o branku a tím jsme ztratili šanci na postup do 2. ligy. 
Nejlepším střelcem Jihomoravské ligy v tomto ročníku  
je náš hráč Stanislav Mrkvica s počtem 92 branek  
za odehrané zápasy, po něm pak z našich řad Karel 
Linhart – 64 branek, Jakub Fric – 41 branek a Ondřej  

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. 5 je 24. 5. 2019. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnick. zpravodaje č. 6–7 je 6. 6. 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

inzerce

MOZART 
QUARTETT 
SALZBURG

 18.00         VERNISÁŽ FOTOGRAFA  MILOŠE BUDÍKA   

20.00        MOZART QUARTETT SALZBURG    

ZÁMEK SOKOLNICE 22.6.2019

   MOZART 
QUARTET 

 
 

Doprovodný program: Vstupné dobrovolné

uměním

vínem

SALZBURG/RAKOUSKO  
 
 

MILOŠ BUDÍK 
ART  FOTO 

TERROIR 49+ 

 ZÁMEK SOKOLNICE  
 22.6.2019 

WINE FESTIVAL 

ZAČÁTEK VE 20.00 HODIN  VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ  
 
 

ZAČÁTEK V 18.00 HODIN  VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ  
 
 

16.00-22.00 VINAŘSTVÍ ROZAŘÍN, VINAŘSTVÍ VYKOUKAL, VINAŘSTVÍ KŘÍŽ, 
VINAŘSTVÍ  VERITAS,    RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ,  VINAŘSTVÍ MARYŠA AJ. 

 
 

Sokolnice žijí hudbou 

Miloš Budík – fotografie s příběhem
Nejen krásná hudba bývala a v současnosti často zů-
stává součástí zámeckých komnat a nádvoří. Do aristo-
kratických sídel vždy patřila i umělecká díla. Proto bude 
letošní ročník festivalu obohacen o fotografickou verni-
sáž. Osobně přijede představit svoje černobílé umělecké 
fotografie významný český fotograf Miloš Budík. Vernisáž 
proběhne rovněž na nádvoří zámku od 18.00 hodin.

Festival vína TERROIR 49+
Mimo koncert a výstavu fotografií je na sobotu  
22. června 2019 připraven další zajímavý program. Do-
savadní ročníky koncertů Sokolnice žijí hudbou se nikdy 
neobešly bez společnosti moravského vína. Tentokrát 
však proběhne přímo přehlídka vinařů a jejich umění, 
které bude možné posoudit už od 16.00 hodin. Účast 
přislíbily vinařské podniky z Blučiny, Moutnic, Rajhradu, 
Šitbořic, Malých i Velkých Hostěrádek a Viničných Šumic. 

V podvečerním programu vystoupí i žesťové a klarinetové 
kvarteto Základní umělecké školy ze Židlochovic a veš-
keré dění na nádvoří, před zámkem i mnohem dále bude 
možné zhlédnout z příležitostně zpřístupněné zámecké 
věže.
Fraky a róby nechejte ve skříni a přijděte. 
Vaše obec Sokolnice. ■



5/2019     Sokolnický zpravodaj 14

Fojtů – 32 branek, následují hráči  
s méně jak 30 brankami. Jsme na 
Vás hrdí!
Současně však vedeme i tabulku 
méně uspokojivou, přesto stojí za 

zmínku. V tabulce trestů jsme se 
umístili na prvním místě „zásluhou“ 
Pavla Mifka a jeho 48 trestnými mi-
nutami, z našich řad následuje Jan 
Máca se svými 32 trestnými minu-

tami. I přesto jim patří dík za to, co 
odvádí na hřišti. 
Velmi pozitivní zprávou je zapojení 
dorosteneckých hráčů do základní 
sestavy, což je příslibem do další 
sezóny.
Současně však musíme na všechny 
hráče apelovat, aby se více účastnili 
tréninků! Aktuální tréninková účast 
byla 45%, což je bohužel i důsledek 
chybějící haly.
 Družstvo nastupovalo  
 v této sestavě:
 Brankáři:  Haluza Jakub
  Kratochvíl Jakub
 Hráči: Beránek Adam
  Fric Jakub
  Flajzar Martin
  Fojtů Ondřej
  Linhart Karel
  Hanuš Filip
  Homola Radek
  Máca Jan
  Mifek Pavel ml.
  Mifek Petr
  Mrkvica Stanislav
  Mrkvica Zdeněk
  Palán Jan
  Palán Radek
  Páral Karel
  Sekanina Michal
  Šarmír Roman
 Trenér: Mrkvica Zdeněk
  Hanuš Bronislav
 Vedoucí: Gottwald Radovan

V příštím roce zabojujeme o postup 
do 2. ligy a také budeme usilovat  
o zastřešení našeho házenkářského 
hřiště, abychom si mohli prodlou-
žit sezónu my i ostatní týmy nejen 
házené.
Děkujeme  všem  hráčům  za  ode-
hrané  zápasy,  sílu,  vzájemnou  dů-
věru a bojovnost na hřišti a  za  to, 
že jsou inspirací a vzorem všem za-
čínajícím  dětem!  A  především,  že 
skvěle  reprezentují  házenkářskou 
obec,  jakou  jsou  SOKOLNICE!  Už 
nyní  se  těšíme na  ty  domácí  zase 
na podzim a v plné sestavě!!!
Aktuální zprávy, fotky a události mů-
žete nově najít na stránkách www.
sokolsokolnice.cz
Novinky nejen z házené najdete také 
na facebooku https://www.face-
book.com/hazena.sokolnice/ 
a instagramu https://www.insta-
gram.com/hazena.sokolnice/ ■

inzerce


