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Zlepšujeme dostupnost LÍPY
Pořád něco vylepšujeme, zdokonalujeme a přemýšlíme, 
jak Vám to v LÍPĚ zpříjemnit. Dnes jsme se zaměřili na 
dostupnost a tentokrát jsme se vážně překonali.
LÍPA má od prvního května vlastní heliport! Kromě parko-
viště na auta, stojanu na kola, dobré dostupnosti od za-
stávky autobusu a blízkosti potoka, pokud byste připluli 
na kánoi, můžete nově dorazit i vrtulníkem.
Humor musí být, i kdyby na chleba nebylo. My jsme se 
upřímně zasmáli a za to děkujeme nočním prvomájovým 
malířům. 

-Tereza Šteflová-

Aktuální informace – SŠEE Sokolnice
I když je první polovina května, na škole panuje atmo-
sféra posledních srpnových dnů, kdy finišují závěrečné 
přípravy k zahájení nového školního roku. Je to vlastně 
pochopitelné, když po dvou měsících na škole přivítáme 
opět žáky. Zatím ale ne všechny. Přijít mohou na konzul-

tace pouze žáci posledního ročníku vzdělávání, kteří bu-
dou zanedlouho skládat maturitní zkoušku a v učebních 
oborech závěrečnou zkoušku. Jedná se o čtyři třídy, to je 
něco přes stovku žáků. Připravuje se nový rozvrh, který 
zahrnuje jen předměty důležité pro zvládnutí zkoušky, do-
pilovává se časový plán, který posune konzultace jednot-
livých skupin žáků tak, aby se o přestávkách a při výdeji 
obědů nemohli potkávat.
Co je ovšem zcela jiné, je sada dalších opatření, která  
je připravena. Montují se zásobníky s bezoplachovou 
dezinfekcí u vstupů do jednotlivých budov areálu školy, 
do každé třídy, na každou toaletu, každý pokoj internátu 
atd, stejně tak ke každému umyvadlu je umístěno dezin-
fekční mýdlo, takzvaná oplachová dezinfekce. Pracovníci 
školy využili naše 3D tiskárny k výrobě štítu, pořídili jsme 
respirátory pro zkušenější – starší učitele a ochranné 
pomůcky máme připravené pro výdej obědů a další čin-
nosti. Žáci před vstupem musí také podepsat čestné 
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 
onemocnění a bezkontaktním teploměrem bude všem 
kontrolována teplota.
Je samozřejmě cítit určité vzrušení a napětí, zda to spo-
lečně s hochy a děvčaty zvládneme a letošní zkoušky do-
padnou úspěšně. 
Všichni doufáme, že jednou budeme na tyto májové dny 
vzpomínat jako na „neopakovatelnou“ zkušenost či epi-
zodu a naše vnoučata budou poslouchat vzpomínky na 
maturitní zkoušku v čase epidemie a budou dumat, zda 
si to ten děda všechno jenom nevymyslel. 
Dovolte mi ještě na závěr poděkovat společnosti E.on, 
která nám bezplatně poskytla 100 litrů dezinfekce na 
ruce a dvě stě roušek. Věřím, že se tak zaslouží o bez-
problémové zvládnutí závěru letošního školního roku 
a úspěšné složení maturitních a závěrečných zkoušek 
pro stovku našich žáků. -Ing. Oldřich Životský-
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Zprávy z rady
●  Čištění dešťových kanalizačních vpustí
Radě obce byly předloženy 2 CN na vyčištění všech deš-
ťových kanalizačních vpustí v naší obci. V průběhu roku 
sice zaměstnanci obce provádí jejich čištění, ale většinou 
řeší jen nejhorší stavy. Naposledy bylo provedeno jejich 
vyčištění na jaře roku 2016. V obci je celkem 234 kusů 
dešťových vpustí + 7 kusů  usazovacích jímek (zdvojená 
dešťová vpust). Některé jsou zaneseny mírně, většina 
středně a několik je jich ucpaných. CN předložila společ-
nost BYRM s.r.o., Pavlovského 68, Brno-Modřice (za cenu 
277.274 Kč) a společnost FCC Česká republika, s.r.o. Lí-
šeňská 35, 636 00 Brno (za cenu 174.966 Kč). 
Rada obce schválila předloženou CN na vyčištění všech 
dešťových kanalizačních vpustí v obci Sokolnice od spo-
lečnosti FCC Česká republika, s.r.o. Líšeňská 35, 636 00 
Brno. 
●  Oprava vodojemu
Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Brno-ven-
kov, Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, předlo-
žila smlouvu o dílo na opravu vodojemu v bývalých kasár-
nách na Mohyle míru. 
Rada obce schválila text a uzavření smlouvy o dílo s Vo-
dárenskou akciovou společností, a.s., divize Brno-venkov 
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, na opravu vo-
dojemu v bývalých kasárnách na Mohyle míru a uložila 
starostovi uzavřít smlouvu o dílo. 
●  Kupní smlouva na pozemek p.č. 2069 (ENERGPRO) 
Zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání dne 11. září 
2019 schválilo odkup pozemku p.č. 2069 v k.ú. Sokol-
nice, jehož součástí je stavba zděné trafostanice nachá-
zející se na tomto pozemku, od společnosti ENERGPRO 
s.r.o., Na Výhoně 475, Sokolnice, IČO 29362776. Nyní 
byla Radě obce předložena kupní smlouva na tento 
pozemek. 
Rada obce schválila text a uzavření kupní smlouvy na 
pozemek p.č. 2069 v k.ú. Sokolnice, jehož součástí je 
stavba zděné trafostanice nacházející se na tomto po-
zemku, od společnosti ENERGPRO s.r.o., Na Výhoně 475, 
Sokolnice, IČO 29362776 a uložila starostovi uzavřít 
kupní smlouvu nejpozději do 29. května 2020. 
●  VPS na projednávání přestupků
V měsíci březnu byla vypovězena veřejnoprávní smlouva 
pro agendu přestupků uzavřená mezi městem Šlapanice 
a obcí Sokolnice. Platnost smlouvy bude ukončena dne 
30. června 2020. Nyní město Šlapanice předložilo novou 
veřejnoprávní smlouvu pro agendu přestupků. 
Rada obce odsouhlasila text a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy pro agendu přestupků mezi obcí Sokolnice  
a městem Šlapanice a uložila ji starostovi uzavřít nejpoz-
ději do 15. května 2020.
●  Pozáruční servis venkovního informačního panelu 
Dne 8. srpna 2020 vyprší dvouletá záruční lhůta na ven-
kovní digitální úřední desku, proto byla radě předložena 
smlouva na její pozáruční servis. 
Rada obce přerušila projednávání tohoto bodu a uložila 
starostovi zahájit jednání o možnosti snížení ceny za po-
záruční servis venkovní digitální úřední desky. 

●  SUEZ – aktualizace ceníku 
Společnost SUEZ CZ a.s. předložila aktualizovanou ceno-
vou nabídku na likvidaci některých druhů odpadů ukláda-
ných ve sběrném dvoře (papír a lepenka, beton a plasty) 
s tím, že ostatní ceny zůstávají v platnosti. 
Rada obce schválila předloženou cenovou nabídku na 
likvidaci odpadů.
●  Rekonstrukce ulice Pod Stráží
Rada obce na svém 31. zasedání dne 6. února 2020 
vzala na vědomí provedený průzkum veřejného mínění 
občanů z tohoto území, ze kterého vyplynulo, že 18 re-
spondentů souhlasí s realizací stávající PD; 13 respon-
dentů nesouhlasí s realizací PD; 6 respondentů souhlasí 
s podmínkou; 5 respondentů se nevyjádřilo. Rada obce 
dále uložila starostovi požádat projektanta o zpracování 
další varianty, která by zohlednila požadavky občanů, 
kteří nesouhlasili s původně zpracovanou podobou PD. 
Projektant připravil další dvě varianty, se kterými by se 
nyní měli obeznámit občané, vč. případné možnosti  
vyjádřit se k provedeným změnám. Aktuálně nastavená 
opatření vlády ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 ov-
šem vylučují hromadné projednání předmětné záležitosti  
s občany.
Rada obce vzala na vědomí další předložené varianty PD 
rekonstrukce ul. Pod Stráží. Rada obce uložila starostovi 
s nimi obeznámit občany alespoň písemnou podobou, 
kdy do každé nemovitosti v dané lokalitě bude zaslán 
podkladový materiál obsahující všechny tři varianty. 
Osobní projednávání tohoto bodu s občany se následně 
uskuteční v termínu, který bude přizpůsoben aktuální 
epidemiologické situaci v ČR, v průběhu roku. O termínu 
budou majitelé nemovitostí v dané lokalitě s předstihem 
informováni.  
●  Vyřazení majetku obce
Radě obce byl předložen návrh na vyřazení majetku JSDH 
Sokolnice. Jedná se o zásahové obleky včetně obuvi, 
které již neplní ochrannou funkci, a požární vak, hořák 
TIC a proudnice, které již nejsou používány jednotkou při 
hašení. 
Rada obce odsouhlasila vyřazení majetku podle předlo-
ženého návrhu. 
●  Pojistná smlouva Kooperativa
Radě obce byl předložen návrh pojistné smlouvy na po-
jištění podnikatelských rizik – TREND 14. V rámci této 
pojistné smlouvy je řešeno živelní pojištění, pojištění pro 
případ odcizení, pojištění pro případ vandalismu, pojiš-
tění skla, pojištění odpovědnosti za újmu – základní, 
pojištění odpovědnosti za újmu – připojištění, pojištění 
odpovědnosti za újmu – veřejná služba.
Rada obce schválila uzavření pojistné smlouvy na pojiš-
tění podnikatelských rizik – TREND 14.
●  Rekonstrukce ulice U Cihelny
Radě obce byla předložena cenová nabídka na vypraco-
vání projektové dokumentace, ve stupni DUSP, na rekon-
strukci ulice U Cihelny. 
Rada obce schválila předloženou cenovou nabídku na 
vypracování projektové dokumentace, ve stupni DUSP, 
na rekonstrukci ulice U Cihelny a uložila starostovi vyzvat 
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Ing. Martina Nováka, Kroupova 181/54, 625 00 Brno, 
IČO: 07332882, k předložení smlouvy o dílo.
●  Rekonstrukce ulice Zahradní
Radě obce byla předložena cenová nabídka na vypraco-
vání projektové dokumentace, ve stupni DUSP, na rekon-
strukci ulice Zahradní. 
Rada obce schválila předloženou cenovou nabídku na 
vypracování projektové dokumentace, ve stupni DUSP, 
na rekonstrukci ulice Zahradní a uložila starostovi vyzvat 
Ing. Martina Nováka, Kroupova 181/54, 625 00 Brno, 
IČO: 07332882, k předložení smlouvy o dílo.
●  Úpravy na hřbitově
Rada obce na své schůzi dne 27. března 2020 schválila 
provedení oprav obvodové zdi, fasády márnice a vybudo-
vání základu pod kolumbárium na hřbitově v Sokolnicích. 
Dne 23. dubna 2020 proběhlo na hřbitově místní šetření, 
kde se upřesňoval rozsah prací, které by bylo vhodné 
ještě objednat. Jedná se o výměnu všech záhonových 
obrubníků oddělujících mlatové cesty od travnatých 
ploch, doplnění svislé hydroizolace márnice a výměnu 
tří kusů oken v zadní části márnice. Radě byla předlo-
žena cenová nabídka na tyto práce od fy PROSTAVBY, a.s.  
Otnice.  
Rada obce odsouhlasila předloženou cenovou nabídku 
na provedení oprav na hřbitově.  
●  Oprava střechy hasičské zbrojnice
Obec si v minulosti vyžádala cenovou nabídku na opravu 
havárie střechy v HZ. Obdržela dvě cenové nabídky. Va-
rianta I. – nalepovací posypový pás tl. 4,2 mm v jedné 
vrstvě za cenu Kč 141.613,56 a varianta II. – vrchní po-
sypový pás a podkladní pás za cenu Kč 270.042,96. Nyní 

byla radě předložena třetí CN – oprava modifikovaným 
pásem s posypem za cenu 200.739 Kč. 
Po konzultaci firma doporučila variantu II. – vrchní posy-
pový pás a podkladní pás za cenu Kč 270.042,96. Dle 
jejich vyjádření jsou to dvě vrstvy a považují to za tech-
nologicky „nejbezpečnější“ formu řešení – než jen jednu 
vrstvu, třebaže i ze zahraničního materiálu.
Rada obce schválila opravu střechy hasičské zbrojnice 
ve variantě II. – vrchní posypový pás a podkladní pás za 
cenu Kč. 270.042,96. 
●  Technický dozor – oprava VDJ
Obec připravuje stavbu „Oprava VDJ Sokolnice Kasárna“. 
Bylo by vhodné zajistit stavební dozor, který by kontrolo-
val prováděné práce, fakturaci a další.
Rada obce odsouhlasila záměr objednat výkon inže-
nýrské činnosti – technický dozor investora na stavbu 
„Oprava VDJ Sokolnice Kasárna“ a ukládá starostovi do 
15. května 2020 vyzvat alespoň tři osoby k předložení 
cenové nabídky na výkon inženýrské činnosti – tech-
nický dozor investora na stavbu „Oprava VDJ Sokolnice  
Kasárna“.
●  Stanovení dopravního značení v ul. U Cihelny
Radě obce byl předložen návrh na stanovení dopravního 
značení v ulici U Cihelny. Jedná se o umístění dopravní 
značky B 28 zákaz zastavení. 
Rada obce odsouhlasila umístění navrhovaného doprav-
ního značení zákaz zastavení v ulici U Cihelny a uložila 
místostarostce zaslat do 30. dubna 2020 požadavek  
Ing. Otevřelovi, aby zajistil projednání návrhu s PČR  
a v případě odsouhlasení podal u MěÚ Šlapanice žádost 
o stanovení příslušného dopravního značení.  -OÚ-

Drobné události z roku 1867
●  I v tomto roce bylo nutné dodržovat dopravní před-
pisy. Pro přestoupení řádu drožkářského a fiakrovského 
byli potrestáni kočí fiakru č. 67 pro včasné nerozsvícení 
luceren k vězení 12 hodin, kočí fiakru č. 73 pro neslušné 
chování vězením 24 hodin a zápovědí, že nesmí po 3 mě-
síce jezdit, majetník drožky č. 96 pro neohlášení kočího 
odsouzen k pokutě 1 zl. neb vězením 12 hodin a majet-
nice drožky č. 115 pro tentýž přestupek k pokutě 1 zl. 
Hůře dopadl majetník fiakru č. 176, který byl odsouzen 
pro stejný přestupek k pokutě 2 zl. neb k vězení 24 hodin.

●  A co v tom roce mladé dívky mají se učiti: 
Učte je řádně psáti, čísti, počítati.
Učte je práti, žehliti, punčochy spravovati, šaty a prádlo 
šíti.
Učte je chléb péci a že zdravé pokrmy uspoří jim lékárnu.
Učte je, že jen ten uspoří, kdo méně vydává, nežli při-
jímá a že všichni, kdož více vydávají, nežli přijímají, musí 
schudnout.
Učte je, že zdravá tvář má větší cenu, nežli padesát ne-
duživých krásek.
Učte je nosit silné střevíce.
Učte je, že jimi zaplacené kartounové šaty sluší více, nežli 
hedvábné koupené na dluh.

●  Dobré rady mladým mužům o tom, jak zbohatnout, 
poskytuje miliardář John D. Rockefeller:
„Nejlepší rada, kterou mohu mladému muži dáti, jest, aby 
spořil. Co nejvíce a nepřetržitě. Když jsem dospěl stáří 
10 let, měl jsem nastřádáno něco málo peněz. Částka či-
nila pouze 50 dolarů a soused můj právě takovou částku 
potřeboval. Zapůjčil jsem mu ji tedy na 7 %. V té době 
jsem pro jistého farmáře dobýval brambory a vydělal si 
tím 37.50 centů denně. Na konci roku jsem seznal, že 
na úrocích za zapůjčené peníze jsem získal 3.50 dolaru. 
Ta částka představovala téměř 10 dní práce na poli. Od 
toho okamžiku jsem se rozhodl, že peníze budou praco-
vat za mne.“ Rockefeller ještě dodává: „Práce se nelekej, 
velkou chybou naší doby je chvat, každý trvalý úspěch 
musí býti pečlivě  a klidně vybudován, život není hrou 
štěstěny.“
Škoda, že jsem tyto rady nedostal dříve, ale stěžovat si 
na chvat asi před 150 lety? Já ještě dodávám: Víte, který 
muž je úspěšný? Ten, který vydělá víc, než jeho žena 
utratí. A víte, která žena je úspěšná? No ta, která tako-
vého muže má.

●  I tehdy chodilo neštěstí po lidech a ne po horách:
V židovském městě jistá služka málem by byla zaplatila 
lehkomyslnost mladíka životem svým. Týž chytiv myšku 
strčil ji služce, když večer s putnou po schodech stou-
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pala, za krk. Ubohá leknutím spadla se schodů, rozbila 
putnu a pádem se těžce porouchala. 

Za prudkého větru sletělo z jednoho domu v Hradební 
ulici celé křídlo okna na hlavu pekařského učedníka, 
takže hned na zem sklesl. Poraněný hoch odnesen do 
blízkého domu, kdež dostalo se mu pomoci.

V Podskalí spadl v jedné ohradě drvoštěp rovnající dříví 
z výše několika sáhů a poranil se pádem tak značně, že 
krev proudem vyvalila se mu ústy a nosem. 

●  A ještě zpráva z roku 1907:
Turecká vláda vykonala jednou opravdu rozumný čin, 
zakázala ve své říši jízdu automobily. Zná patrně jejich 
působení, jak šíří smrt a zranění anebo aspoň smrtelnou 
hrůzu před takovou ujíždějící obludou. Jiné vlády pone-
chávají vesele své občany před tímto netvorem, jež může 
každý hnáti rychlostí závratnou bez ohlížení se, zdali je 
nějaký pěší na cestě. Až se stane, že přejedou nějakého 
velkého pána, pak to snad omezí, prozatím ti páni vesele 
jezdí a chudáci jsou přejížděni.                   -Jan Fojtl.-

Pomník na památku padlým koním
Kolik zemřelo při bitvě 2. prosince 

1805 vojáků, se přesně neví, odhady 
však hovoří o tom, že to bylo 22 000. 
Kolik občanů v okolních obcích boji-
ště zemřelo na následky pobytu vo-
jáků, to se nedá ani odhadnout. Lidé 
umírali ještě další rok v důsledku 
hladu, nemocemi z nachlazení a na 
epidemii tyfu. Vojáci, kteří ve vesni-
cích pobývali, museli jíst a jídlo si 
brali ze zásob obyvatel. Vyjedli vše, 
co se dalo, a že lidem nic nezůstalo 
a museli vydržet do nové úrody, to 
nikoho nezajímalo. Byla zima, a tak 
se také vojáci potřebovali u ohňů za-
hřát, a proto topili vším, co hořelo, 
zásobami dřeva obyvatel a potom 
ploty, nábytkem, ovocnými stromy, 
dřevěným nádobím, dveřmi a také 
střechami domů. 

Díky hromadám lidských a koň-
ských mrtvol vypukla rychle epide-
mie tyfu, na kterou umíralo hlavně 
zesláblé civilní obyvatelstvo, v ně-
kterých obcích zemřela až čtvrtina 
obyvatel.

Jak to bylo s koňmi? Kolik jich při 
bitvě zahynulo? Přesně se ví, kolik 
zahynulo koní při ústupu ruských 
a rakouských jednotek v Začanském 
rybníku. Majitelem rybníka bylo pan-
ství Chrlice, které patřilo arcibiskup-
ství olomouckému a podle legendy 
vytvořené Napoleonem se v tomto 
jezeře utopilo, po prolomení ledu, až 
20 000 mužů i s koňmi. Napoleon 
byl nejen výborný stratég, ale i propa-
gandista. Po bitvě rozpoutal propa-
gandistickou kampaň, jež měla jeho 
vítězství dodat větší slávu, a tak již 
krátce po bitvě vznikla legenda o ti-
sících vojácích a koních, kteří nalezli 
smrt v ledových vodách jezer. Tyto jím 
vytvořené lživé informace se šířily po 
Evropě ještě desítky roků. Také jeho 

generálové nemohli mluvit a psát 
jinak. Dějiny píší vždy vítězové a my 
jsme byli ti, kdo prohráli.   

V roce 1897 vydal kněz a profesor 
Alois Slovák knihu s názvem Bitva 
u Slavkova, na kterou prostudoval 
kroniky okolních obcí a zprávu po-
rybného pro panství, a v ní uvádí po-
čty mrtvých vojáků a koní na pravou 
míru. Po vypuštění rybníka byli nale-
zeni dva mrtví ruští vojáci a 180 mrt-
vých koní. Jisté je, že je to i tak 
velmi velký počet koní, úplná jatka. 
Porybný uvádí, že v rybníce bylo na 
loket bahna, a tak se z něho koňům 
nepodařilo vyprostit a v nastalé pa-
nice se o koně nikdo nestaral, každý 
voják si chtěl zachránit vlastní život. 
V rybníce bylo také utopeno 18 děl 
a nespočítaný počet naložených 
vozů. Ti koně, kteří je táhli, neměli 
vůbec žádnou šanci se zachránit. 
Mrtvé koně museli po bitvě povinně 
z bahna vytahat a zakopat obyvatelé 
Začan, Třebomyslic, Rychmanova, 
Nesvačilky, Štěrnova a Oujezda.

V sousedním rybníku měnínském, 
který patřil panství židlochovickému, 
se nenašel žádný mrtvý voják, ani 
žádný mrtvý kůň, oba rybníky od sebe 
dělila jen uherská silnice, ta, co vede 
do Moutnic. Tato silnice byla ustupu-
jícími vojsky tak ucpaná, že v panice 
začali ustupovat přes zamrzlý rybník, 
kde však byla síla ledu jen 6 až 11 cm.

Na památku padlých koní nechala 
rodina Jana Rožnovského z Telnice 
zhotovit, vlastním nákladem ve spo-
lupráci s obecním úřadem, pomník 
z pískovcového kvádru, na kterém 
leží kovová plastika umírajícího koně. 
Na třech stěnách kvádru jsou umís-
těny znaky jednotlivých zemí, které 
se bitvy zúčastnily, a na čtvrté stěně 
najdeme nápis: „Památce koním 

padlým během bojů v bitvě u Slav-
kova 2.–5. 12. 1805“. 

Pomník byl slavnostně odhalen za 
účasti občanů Telnice, představitelů 
obce s panem starostou Kroutilem 
i účasti pana faráře otce Oldřicha 
poslední prosincovou neděli v roce 
2019 v lokalitě Na Lopatě. 

Když půjdete od nádraží k Telnici, 
hned na okraji Telnice odbočte vlevo, 
po padesáti metrech opět vlevo 
a již před sebou uvidíte velkou per-
golu a před ní pomník koním. Před 
pergolou stojí také Boží muka, pod 
nimi mají být pochováni padlí vojáci. 
Pod pergolou můžete posedět, od-
počinout si, popřemýšlet a také se 
rozhlédnout po kraji, výhled je zde 
opravdu pěkný a v blízkém okolí je 
vysázeno hodně stromů a keřů. Je 
sem, a pochopitelně, zákaz vjezdu, 
takže pokud přijedete autem, musíte 
jít několik kroků pěšky. Opravdu je to 
pěkné místo na krátký, krásný výlet.  

Poznámka:
Bývalé samostatné obce Rychmanov 
a Šternov jsou dnes součásti Újezda 
a Třebomyslice součástí Žatčan a je-
jich názvy jsou v článku uvedeny tak, 
jak se psaly v roce 1805. 

-Jan Fojtl-
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Coronavirus
Je rok 2020. Vzpomínáme na výročí 75 let po válce, na 
komunistický puč v roce 1948 a na těžké období pade-
sátých let, na okupaci vojsky Varšavské smlouvy v roce 
1968 a na to, co následovalo a vyvrcholilo to tzv. SAME-
TOVOU REVOLUCÍ a teď prožíváme další těžké období 
pandemie. 
V naší vlasti, když o něco jde..., hlavně závažného, jsme 
sousedští, vstřícní, milí, obětaví, neštěstí nás spojuje. 
Vzájemnou intenzivní pomoc jsme v uplynulých týdnech 
skutečně všichni prožili. Hlavně, aby nám laskavost  
a vstřícnost vydržela dlouho.
Chci poděkovat otci Oldřichovi a všem, kteří se podílejí 
na přenosech bohoslužeb z farního kostela v Telnici.  
V březnu 2019 schválilo zastupitelstvo obce Sokolnice 
dotaci 45 000 korun na pořízení audiovizuální techniky 
pro přenos bohoslužeb z farního kostela do farního sálu. 
Nikdo tehdy netušil, při jaké příležitosti bude také tato 
dotace využita. Poděkování tedy patří také všem, kteří 
dopomohli k finančnímu příspěvku pro farnost Telnici  

a k realizaci. Nosím na zádech už osm křížků a mohu 
pravidelně přenosy sledovat.             -Anna Nečasová-

Kronika paní Kamily Šindelkové
V měsíci dubnu jsme si letos připomněli 75. výročí osvo-
bození naší obce a v měsíci květnu 75. výročí osvobození 
Československa. Při této příležitosti vydalo zastupitelstvo 
obce Sokolnice Kroniku paní Kamily Šindelkové. Jedná 
se o paměti manželky popraveného pana ředitele Emila 
Šindelky. Tento silný příběh je ke stažení na https://
www.sokolnice.cz/zpravodaj/mimoradne-vydani-kve-
ten-2020.pdf.
Poděkování patří paní Mirce Mifkové, jejímž přičiněním 
byly získány zápisky paní Kamily. 
Druhé poděkování a obdiv patří paní Mirce Mifkové za 
opis zápisků do elektronické podoby. 
Třetí poděkování patří panu starostovi obce a zastupitel-
stvu obce za tisk a předání seniorům nad 70 let do do-
mácností v této mimořádné „koronavirové“ době.

  -Jarmila Šustrová-

Pro malé čtenáře
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Bohoslužby ve farnosti  
od 11. května 2020

Milí farníci,
na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 
30. dubna 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření je 
umožněno konat od pondělí 11. května 2020 veřejné  
bohoslužby při dodržení následujících pravidel: 

• bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
• v bohoslužebném prostoru (kostele) účastníci boho-

služby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi 
sebou, s výjimkou členů domácnosti,

• účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslu-
žebného prostoru povinně dezinfikují ruce,

• účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dý-
chacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, 
vyjma okamžiku přijetí Eucharistie,

• v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje 
a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

• duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem 
bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm,

• délka bohoslužby se při zachování liturgických před-
pisů zbytečně neprodlužuje,

• bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvět-
rán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, la-
vice apod.),

• je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele 
mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Na základě tohoto vládního opatření, při dodržení nasta-
vených pravidel, se od  11.  května  2020  budou  konat 
bohoslužby ve  farním kostele v Telnici a ve farním kos-
tele v Praci. Do odvolání se nekonají bohoslužby v kapli 
Domova pro seniory v Sokolnicích.
Lektorskou službu, prosím, aby zajistili kostelníci vždy 
před mší svatou, ministrantská služba bude omezena 
pouze do 4 osob.
Svaté přijímání se bude podávat na ruku (viz. Dopis bis-
kupa Vojtěcha z 11. března 2020).
Příležitost k přijetí svátosti smíření bude asi půl hodiny 
před každou bohoslužbou v Telnici; v Praci ve čtvrtek asi 
půl hodiny před mší svatou a po nedělní mši svaté.
Prosím, aby zvláště na nedělní bohoslužby nepřicházeli 
lidé  z  nejvíce ohrožené  skupiny obyvatel  (zejména  se-
nioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou) 
a také ti, kteří s lidmi z této skupiny obyvatel žijí v jedné 
domácnosti  nebo mají  obavy  o  zdraví  své  nebo  svých 
blízkých.
„Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opat-
ření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní boho-
službě.“ (viz. Dopis biskupa Vojtěcha z 12. března 2020)
V  neděli budou ve farním kostele v Telnici mše svaté 
v 7.45 a v 9.00 hodin pro obyvatele z Telnice a Sokol-
nic, ve farním kostele v Praci bude nedělní mše svatá 
v 10.30 hodin pro obyvatele Prace. Prosím návštěvníky 
z okolí, kde např. ještě bohoslužby s účastí lidu nejsou 
obnoveny, aby z důvodu omezené kapacity našich kostelů 

na nedělní bohoslužby do Telnice nebo Prace nepřijížděli.
I nadále bude možné sledovat přes internet živý 
přenos  bohoslužeb z  farního kostela v Telnici v ne-
děli v 9 hodin a ve všední dny v úterý, středu a pátek  
v 18 hodin.
(https://www.youtube.com/user/farnosttelnice) 

Děkuji všem za pochopení a těším se (i přes všechna do-
časná omezení a nelehké hledání kompromisu) na spo-
lečné slavení bohoslužeb. Prosím zároveň o vaši modlitbu 
za naše farní společenství a současnou situaci ve světě.

-otec Oldřich-

Příběhy moudrosti
JAK ZÍSKAT MOUDROST (židovský)
„Rabi, jak mohu dosáhnout moudrosti, jak se naučit po-
rozumění?“ ptal se žák rabiho.
„Prostřednictvím zdravého rozumu a správného úsudku.“ 
„Dobře, ale jak dosáhnu správného úsudku?“
„Prostřednictvím zkušeností,“ odpověděl rabi.
„A jak získám takové zkušenosti?“
Rabi se usmál:
„Mylnými úsudky a jejich následky!“
Neboli „Chybami se učíme“.
Proto díky i za omyly!
Pravé moudrosti se učíme vlastní zkušeností i z chyb, po-
zorováním života druhých a z knih.

KOŠILE ŠŤASTNÉHO ČLOVĚKA
Jeden král těžce onemocněl a nemohl mu nikdo po-
moci, ani lékaři, ani kněží a mudrci. Nakonec zjistili ze 
starých knih, že prý v takovém případě pomůže jen ko-
šile člověka, který je v celém svém životě, nikoliv jen 
v nějakém okamžiku nebo období, šťastný. Poslové 
prohledávali království, ale každý měl v životě nějaké 
trápení. Nakonec nalezli chudého pastýře, který byl 
opravdu šťastný. Ten byl ale tak chudý, že žádnou košili  
neměl.
Král se zarmoutil, ale pak se zamyslel a za několik dní se 
začal uzdravovat.
Štěstí nosíme každý v sobě.

DRAHÉ VYHÝBÁNÍ SE (arabský)
Jeden muž byl odsouzen k pokutě 50 denárů. Byl lakomý, 
a tak prosil o jiný trest. Soudce mu dal na vybranou ze tří 
možností. Sní pět kilo cibule, nebo dostane padesát ran 
bičem, nebo zaplatí 50 denárů. Odsouzený se rozhodl 
pro cibuli. Myslel si, že to bude nejlehčí, vždyť se ještě 
zdarma nají! Jenže nesnědl ani kilo a nemohl dál. Prosil 
soudce, aby mu změnil trest.
„Tak si vyber,“ řekl soudce.
Muž si vybral rány holí.
Už po deseti ranách ale prosil o odpuštění, a tak musel 
zaplatit původní pokutu 50 denárů.
Nevyhnul se ničemu, ztratil peníze, dostal rány a ještě 
mu bylo zle po cibuli.
Už se mi stalo něco podobného? Neplatím draze za vyhý-
bání se realitě? ■
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POUŽITY KVALITNÍ ČESKÉ BRÝLOVÉ ČOČKY
  DR.optik.sro     doctor.optic www.doctoroptic.cz

Měření zraku zdarma neprovádíme v prodejně Praha ÚVN.
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Co se v LÍPĚ děje, když se nic neděje?
Rozhodli jsme se stav hibernace využít efektivně a vrhli jsme se do jar-
ního úklidu. A že jsme ho vzali pěkně od podlahy! Začali jsme totiž smo-
táním koberce v učebně a následně jsme do ní nastěhovali všechny věci  
z herny a druhé učebny. Když úklid, tak pořádný, řekli jsme si a umyli jsme 
i pomalovanou stěnu. Splnili jsme tím přání výtvarnému kroužku, kde si 
děti s lektorkou přály na stěnu znovu malovat vlastní obrázky. A protože 
okna a vstupní dveře mají dny své největší slávy taky dávno za sebou, 
obrousili jsme je a znovu je natřeli. Vymalovali jsme nově v herně a obou  
učebnách.
Když už jsme byli ve víru úklidu, protřídili jsme naše zásoby, vyhodili, opravili, 
dokoupili… No a samozřejmě – umyli, otřeli, uklidili, vysáli, poumývali…
Když se na to tak dívám – je až neuvěřitelné, že tolik hodin práce je shrnuto 
do tak málo vět. Chtěli bychom ale moc poděkovat všem, kteří nám přišli  
v akci L pomoci. Vážíme si toho, protože si uvědomujeme, že všichni mají 
svojí práce dost. A až konečně budeme moci znovu otevřít ty nově natřené 
dveře všem, budou na Vás čekat krásné a skorojakonové prostory.
My už se moc těšíme! -Tereza Šteflová-

Zamyšlení na květen
Světlo v temnotě
Na zemi sedí člověk a před ním hoří 
v kahanu malé světlo. Obličej, celý 
člověk je sebrán, obrácen k světlu 
v bezčasové meditaci. Světlo svítí 
pokorně od země. Kolem dokola je 
temno. Ale světlo tu je. Není to zářivé 
světlo, svítí mírným svitem. Člověk 
rozvírá svůj oděv jako na ochranu 
kolem světla. Jako by chtěl světlo 
pojmout do sebe, shromáždit je. Je 
třeba je opatrovat? Může zhasnout? 
Může je temnota zadusit? Ve mně je 
temnota. – Přijímám světlo? Vpouš-
tím je? Chtěl bych je v sobě přijmout. 
Aby ve mně vzplálo, ve mně se rozho-
řelo, osvěcovalo mne, zahnalo tem-
notu. Světlo, sviť ve mně! Kolem je 
temnota. Musím shromáždit světlo, 
aby mohlo zářit dál. Čisté světlo, 
osvěť mě úplně: sviť skrze můj  
život.

Alfonso Pereira

Trpělivost – vítězí nad situací, pán 
situace. Netrpělivý již prohrál. Vítěz 
nad sebou je trpělivý. Trpělivý se 
vnitřně spojil s dobrým výsledkem – 
jde za ním, ten ho vábí, sílí, jakoby 
se vléval do jeho duše. Trpělivý umí 
nevidět svých obětí, umí čekat. Je 
si jist! Chudý a slabý jest, kdo není  
trpělivý.
„Vím, komu jsem uvěřil a jsem si jist!“ 
to je slovo, to je gesto trpělivých.  

Josef Hlouch

Velitel Kutuzov 1812: „Není nic sil-
nějšího nad tyto dva vojáky: trpěli-
vost a čas; ti dosáhnou všeho!“

Žádná výmluva nepůsobí přesvědči-
věji, než trpělivost; ta překoná i zlé 
lidi. Dvojí je umění v zájmu pokoje: 
neurazit – a urážky si nevšímat.

-Věra Životská-

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

inzerce
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Periodický tisk územního samosprávného celku  
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice,  
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Je vydáván desetkrát ročně. Místo vydávání Sokolnice. 
Nemá žádné regionální mutace. 
Náklad 930 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. 
Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.
Evidenční číslo tisku  
přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání Sokolnického zpravodaje  
č. 5 je 22. 5. 2020. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického zpravodaje  
č. 6/7 je 11. 6. 2020.

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
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