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Naše obec pomáhá Ukrajině
\

Dne 24. února ráno zaútočila ruská armáda na Ukrajinu, čímž se rozpoutal
největší pozemní konflikt v Evropě od konce 2. světové války. Jen během prvních dvou týdnů vyhnala válka z domovů dva miliony lidí, podle odhadů si
aktuálně vyžádala desítky tisíc mrtvých, včetně vysokého počtu ukrajinských
civilistů.
Jako prvotní projev solidarity naše obec Sokolnice vyvěsila ukrajinskou vlajku
na budovu obecního úřadu a poté zahájila humanitární pomoc prostřednictvím sbírek materiálních i nemateriálních prostředků.
V březnu 2022 se naše obec společně se základní školou v Sokolnicích spojily s projektem Diecézní charity Brno. Výsledkem bylo umístění kasičky v budově základní školy a následně také v prostorách obecního úřadu v Sokolnicích, kde mohli občané přispět libovolnou částkou.
Celkový finanční výtěžek z akce byl 33.610 Kč. Tímto všem občanům srdečně
děkujeme.
■

Jménem Diecézní charity Brno Vám ze srdce
děkujeme…

V Sokolnicích
Se vybralo

33.610 Kč
Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA
Ředitel Diecézní charity Brno

Rej čarodějnic – 20. ročník, 30. 4. 2022
V sobotu 30. 4. 2022 jsme konečně po dvou letech mohli
uspořádat výroční REJ ČARODĚJNIC na tradičním místě –
na ostrůvku v Sokolnicích.
Účast byla skvělá, přes 70 dětí přišlo v kostýmu, s nimi
přes 30 dospělých čarodějnic i čarodějů, a přes 200 dalších účastníků ovládlo celé odpoledne až do pozdních
nočních hodin.

Občerstvení bylo zajištěno pro všechny, sokolky čarodějky vydávaly jeden špekáček za druhým. Po tradičním
průvodu obcí jsme zapálili vatru s čarodějnicí a odehnali
tak všechny zlé ďábly. Pro děti byl připraven program plný
soutěží, diskotéka pro malé i větší, čarodějnické muffiny
a odznáčky na památku. Akce se povedla a všem zúčastněným a dobrovolníkům patří velké díky za pomoc.
■
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Polní cesty
Opět se probírám vzpomínkami pana Josefa Umláška,
ve kterých popisuje známá místa naší obce, jež navíc
doplnil svými kresbami. Některá místa si zachovala svůj
původní název. Abych se lépe orientovala v názvech
polí, vzala jsem si na pomoc Indikační skicu Stabilního

katastru z r. 1925. Pomocí lupy jsem přečetla jednotlivé
majitele políček, na kterých později byla postavena ulice
„Padělky“. „Junkova krajina“ se zřejmě táhla v lokalitě
„Za vejhonem“ a táhla se od pole Umláškových až po
pole Rudoleckých, tedy zmíněný „Rudoleckého příkop“.
V současné době v místech ulice Tuřanská – křižovatka
ulic Výhon a Nová.
-M.M.-

„Padělková cesta“
Směrem do Sokolnic, v pozadí sladovna. Napravo Bučkova pekárna, podél cesty na pravé straně příkop a za ním chodníček
podél cesty. Za chodníčkem Junkova „krajina“ (krajní pole podél
cesty). Měli jsme v této trati také pole. Bylo úzké a dlouhé (až po
„Rudoleckého příkop“). Pamatuji, jak jednou jsem tam sekl žito
s tatínkem. Když jsme zabrali pokos každý, tak za námi zůstal už
jen tenký „odtínek“. Odebírala za mnou sestra Mařenka a za tatínkem tuším sestra Božka (naše nejmladší). Jednou v zimě jsem
po něm proháněl našeho valáška. Jezdíval jsem na něm, když
jsem byl unaven od studia. Tehdy jsem byl na dolním konci pole
a on uviděl naše kobylky, jak s nimi přijel tatínek s močůvkou.
Tak se za nimi rozletěl, že jsem se na něm sotva udržel. Když
tatínek viděl, řekl: „No, to mu už pro dnešek stačí.“
Na druhém obrázku je pohled z „Véhona“ (polní trať, kdysi pastvisko, po kterém se vyhoněl dobytek na pastvu na vzdálenější pastviny – na „Nohavičku“, kde se pásali koně, a na „Stáni“, kde se
pásal ostatní dobytek – krávy,
kozy a prasata). V popředí,
na okraji dědiny stojí „Trojice“,
postavena někdy v 18. století.
(Stavěly se na památku skončení moru). V domě za Trojicí se narodil malíř Podešva
František.
Pod strážó, tak se jmenovala polní trať od stráže
k silnici. Měli jsme tam také
pole. Bylo dost úzké, a protože to bylo blízko domu, mívali jsme tam rané brambory nebo jetel nebo něco, co bylo třeba na trakaři dovézt „na rychlo“,
když se doma nedostávalo. Na horním konci pole bylo za stodolami, kolem obecní sýpky, několik chaloupek. Tam chovali husy, slepice aj. domácí zvířata (kozy apod.), ty si dlouho nevybíraly a pásly se až
daleko do pole. A tak jsme tomu políčku říkali, že je „na
škodě“. Hutař, tj. hlídač polí, který tam přistihl husy, tak
je „zajal“ a po nějakém tom křiku a hádce je zase pustil.
Někdy se stalo, že tu husí chásku zahnal ke starostovi
a tam si je musela majitelka „vykoupit“. Kopeček „Stráž“
býval naším oblíbeným místem klukovských her. Jak napadl
sníh, sáňkovali jsme na sáňkách vesměs vlastní výroby,
v létě jsme se tu honili a hráli na vojáky. Vypukl-li někde
v okolí požár, prvně jsme utíkali se podívat ze stráže, kde
to hoří.
Obecní sýpka – kontribuční – se nachází na křižovatce ulice Pod Stráží a Telnická.

Se svolením rodiny Umláškových sepsala Miroslava Mifková
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Okénko do mateřské školy
● Děti z naší mateřské školy se v jednom dubnovém
dopoledni vydaly do místní sokolovny, kde na ně čekalo
překvapení v podobě mobilního planetária. Uvnitř planetária čekalo další překvapení v podobě pohádky „Medvěd a tuleň“. Všichni jsme si užili pohádku, která nás přenesla do vesmíru a naší galaxie a kterou jsme sledovali
naprosto netradičně – vleže na měkoučkých matracích.
● Další společnou akcí byl Projektový den, kterého se
zúčastnili předškoláci z celé mateřské školy. Ve dvou
skupinách se vystřídali ve vyrábění hodin. Pod vedením
zkušeného lektora p. Martinka se v průběhu celého vyrábění procvičili v přesnosti, zručnosti, ale i v trpělivosti
a pečlivosti.
● Společně jsme se všichni sešli nejen při fotografování
dětí ze všech tříd naší mateřské školy a předškoláků na
tablo na rozloučenou, ale také při opravdu veselém, zábavném a interaktivním představení kouzelníka Toma.
Ten nás ohromil svým kouzelnickým umem i smyslem pro
humor, čímž nám všem vydatně obohatil celý den.
● Během Odpoledne otevřených dveří, které v mateřské škole proběhlo, se k nám přišli podívat především
rodiče s dětmi, kteří mají zájem o přijetí do naší mateřské
školy.
● Ve třídě SLUNÍČKA jsme si s dětmi před velikonočními
svátky nejen povídali o zvycích, ale také jsme sázeli obilí,
vyráběli výrobky a přáníčka, pekli a zdobili perníčky, pletli

pomlázky, malovali kraslice, a také se učili velikonoční
koledy a písničky o jaru. Dokonce jsme vyrobili i ozdoby
na sokolnický velikonoční strom. V tomto období vykonávala v naší třídě praxi studentka Eva Kochlíková, která
nejen sledovala pedagogickou práci učitelek s dětmi,
ale sama se do ní aktivně zapojila. S dětmi, které začátkem dubna čekal zápis do ZŠ Sokolnice, jsme si opakovali barvy, geometrické tvary, řešili labyrinty a opakovali
spoustu důležitých a potřebných dovedností.
● O Velikonocích si děti ze třídy KUŘÁTKA připomínaly
lidové zvyky a tradice, které patří ke svátkům jara. Zasely
pšenici do kelímků s hlínou a pozorovaly, jak jim roste zelené osení, barvily vajíčka, vystřihovaly zajíčky a vyráběly
ozdoby na velikonoční strom na návsi. Předškoláci se připravovali k zápisu do první třídy. Navštívili základní školu,
kde se setkali se svými kamarády z loňského roku. Vyzkoušeli si, jak se sedí v lavici, a plnili různé úkoly, které
jim paní učitelka připravila. Dětem se ve škole moc líbilo,
a tak jsme si takovou malou školičku vytvořili i u nás ve
třídě. Děti se střídaly v rolích učitele a žáka, procvičovaly
si písmenka, číslice, zkoušely psát na tabuli. Prostřednictvím různých činností si děti osvojovaly znalosti a návyky
potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o životní prostředí – učily se třídit základní odpad, poznávat,
z čeho jsou věci kolem nás vyrobeny (sklo, papír, plast,
dřevo, kov), a s využitím různých přírodních i odpadních
materiálů rozvíjely svoji fantazii a tvořivost.
● Začátkem měsíce dubna jsme se ve třídě KOŤÁTKA
chystali na Velikonoce. Povídali jsme si o velikonočních
tradicích a zvycích. Děti si zkoušely barvit vajíčka nejrůznějšími způsoby: v cibulových slupkách, kurkumě a potravinářských barvivech. Upekli jsme si beránky, nazdobili
slepičku a naučili se zajíčkovu koledu. Po Velikonocích si
naši předškoláci užili návštěvu svých kamarádů v první
třídě na základní škole. S prvňáky si vyzkoušeli, jak to ve
škole chodí, a už se těší na září. Ubíhající čas si můžou
měřit na krásných hodinách, které si vyrobili z polystyrénu v dílničkách v rámci projektového dopoledne v MŠ.
Poslední dubnový týden nás navštívila ve třídě čarodějnice, pro kterou děti vybraly jméno Limetka. Pěkně jsme
si s ní zadováděli a zahráli plno her. Děti si vyrobily kouzelný škapulíř, naučily se ježibabí zaříkání a zalétaly si na
koštěti.
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● Duben nám přinesl do třídy MOTÝLCI spoustu zážitků
v mateřské škole – začátek jsme trávili přípravou na Velikonoce. Vyráběli jsme z polystyrenových vajíček zvířátka,
z ponožek velikonoční zajíčky, vyzkoušeli jsme si hry a aktivity týkající se těchto jarních svátků. Pro předškoláky je
duben důležitým měsícem, protože se chystají se svými
rodiči k zápisu do základní školy, navštěvují své kamaKoťátka

rády v prvních třídách a seznamují se s prostředím, které
na ně za pár měsíců čeká. Proto jsme si takovou školu
vyzkoušeli nanečisto i v mateřské škole. Všechny připravené hry, aktivity a činnosti děti zvládly na jedničku – a to
nejen ty nejstarší… Pilně jsme pracovali nejen v mateřské škole, ale i venku na zahradě – na náš záhonek jsme
zaseli semínka a teď už jen budeme čekat, co sklidíme…
Poslední dubnový týden byl tajemný, plný kouzel a čarování – byl čarodějnický. Povídali jsme si o této tradici, zakouzlili si a vyrobili netopýří čelenky. 
■
Sluníčka

Motýlci

Koťátka

Sluníčka

Motýlci

Kuřátka
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Kuřátka

Projekt Otevřené dílny a ZŠ Sokolnice
V průběhu dubna se žáci páté a sedmé třídy zúčastnili
projektu Otevřené dílny na střední polytechnické škole Jílová na ulici Jahodová. Jednalo se o dopoledne strávené
v prostorách praktické výuky, kde se děti naučily mnoho

nových dovedností a vyrobily si upomínkové předměty.
Protože se jednalo o práci se dřevem, měly možnost si
pod odborným dohledem studentů a vyučujícího vyzkoušet, jak vypadá práce truhlářů.
A jaké postupy si tedy žáci osvojili? Vyzkoušeli si
práci s rašplí, kdy z polotovaru z bukového dřeva
vybrousili vařečku a z borového dřeva sošku sovy.
Hotové výrobky dále opracovávali brusným papírem, aby měly hladký povrch. Dále si mohli vyzkoušet vrtání, kdy si na již zhotovenou kostku dle
vlastního návrhu navrtali hrací číslice. Své výrobky
měli žáci možnost upravit a dodat jim originalitu
metodou opalování a gravírování.
Mezi jednotlivými praktickými bloky proběhla i exkurze po jednotlivých budovách školy, kde nám
pan Bc. Hulinský představil všechny obory, které
na Jílové lze studovat. Vysvětlil nám, jaké je jejich
uplatnění v praxi a jaké předpoklady jsou pro tato
studia zapotřebí. Měli jsme možnost nahlédnout
do plného provozu dílen, kde se studenti střední
školy zdokonalovali ve výrobě nábytku, zednické
práci, malířství a natěračství či navrhovali v současnosti tolik populární dřevostavby.
Exkurze i práce v dílnách měla velký úspěch
a mnoho žáků projevilo zájem o tradiční řemesla.
Současně si žáci praktickými činnostmi vyzkoušeli něco nového, zlepšili svou manuální zručnost
a jako bonus si odnesli výrobky, které jim budou
tuto zajímavou zkušenost připomínat. Jsme rádi,
že spolupráce se střední polytechnickou školou bude nadále pokračovat a díky tomu budou
moci tyto projektové dny zažít i ostatní třídy z naší
školy.
-Nikola Kalandrová

Duben
ve znamení fotbalu
Naši třeťáci se 21. 4. 2022 zúčastnili
okrskového kola fotbalového turnaje
McDonalds v Měníně. Po úvodní remíze další tři zápasy s přehledem vyhráli a ovládli tak celý turnaj. Postoupili do dalšího kola, které se konalo
3. 5. 2022 v Modřicích. V Modřicích
po dobrých výkonech zvládli postoupit do semifinále, kde se utkali s domácím týmem. Tento zápas nabídl
mnoho pěkných branek. Dramatické
utkání plné zvratů nakonec skončilo
5:5. Musely tak rozhodnout penalty,
avšak štěstí více přálo domácímu
týmu. I přes veškerou snahu nám
zápas o 3. místo nevyšel podle představ a skončili jsme na 4. místě. Děkuji žákům za předvedené výkony
a skvělý přístup.
Sokolnický zpravodaj
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Také žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili
okrskového kola fotbalového turnaje McDonalds v Měníně, který
se konal 27. 4. 2022. Turnaje se
zúčastnilo celkově 7 týmů, které
byly rozděleny do dvou skupin. Ze
základní skupiny se nám podařilo postoupit do semifinále, kde
jsme bohužel po těsné prohře
prohráli. Čekal nás tedy zápas
o 3. místo. Tento těžký zápas kluci
zvládli velmi dobře a skončili tak
na pěkném 3. místě. Do dalšího
kola jsme proto nepostoupili, ale
věřím, že v dalším roce se nám to
určitě povede.
-Jan Chlápek-

Družinové čarodějnice
Již 29. 4. 2022 si všechna tři oddělení školní družiny užila čarodějnický
rej. I přes velkou nemocnost druháků
se sletělo velké množství čarodějek,
kouzelníků či jiných nadpozemských
bytostí s předsevzetím si tento den
pořádně užít. Ještě před prvními tréninky letu na koštěti proběhlo nutné
okrášlení, dozdobení pavučinami,
pavouky a jinou havětí s doplněním
těch NEJ-TOP kostýmů (převleků…?).
Po zazpívání úvodní hymny „5 ježibab“ (zajímavé, že stejný byl i počet
učitelek) se všichni rozběhli vyzkoušet připravené soutěže. Mezi nejoblíbenější zápolení v namotávání
pavouků, přibylo nově i vymetání
kobylek mezi kužely, hod žábou na

cíl či srážení čaropomůcek (plechovek) tučnou krysou. V dílničce
byla k dispozici hromada omalovánek, zábavných úkolů či dokonce
pracovních listů.
U takového hemžení pořádně vyhládlo, a tak na zájemce čekalo nejen tradiční občerstvení v podobě
useknutých prstů, krysích mozečků,
larev, ale i špekáček s dračí krví
a se suchou plackou. Vše bylo nutné
spláchnout něčím tekutým. Výběr
byl velký, takže buď pravé čachtické, žluč, smrtelný pot, nebo snad
letošní novinku v podobě rybniční
vody? Snad si to své oblíbené vybral každý. Po dočerpání energie se
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zájemci mohli vrhnout do hemžení
v rytmu hudby. Slunečné odpoledne
nám rychle uteklo, takže ještě před
odchodem domů bylo nutné vyhlásit
nej čarodějnice a čaroděje a obdarovat všechny přítomné sladkou odměnou a platným potvrzením o provozu
čarodějnické činnosti.
Snad se čarodějnická atmosféra přenesla i k dětem domů a mohly se náležitě naladit i připravit na tu pravou
čarodějnickou párty o Filipojakubské
noci.
Za velkou pomoc děkujeme p. učitelkám Monice Mariánkové a Pavle
Šťastné.
-čarodějnice z družiny-

Zprávy z rady
● Uzavření MŠ o prázdninách
Paní ředitelka Mateřské školy Sokolnice zaslala obci oznámení, že MŠ bude v době od 25. 7. 2022 do 31. 8. 2022
uzavřena. Rada obce vzala na vědomí, že MŠ Sokolnice
bude uzavřena v době od 25. 7. 2022 do 31. 8. 2022.
● Výběrové řízení – stavební dozor
při rekonstrukci ulice Na Skalce
V souladu s usnesením rady obce byly vyzvány tři subjekty k předložení cenové nabídky na výkon inženýrské
činnosti – technický dozor investora a koordinátora BOZP
na stavbu s názvem „Rekonstrukce ulice Na Skalce“.
Rada obce schválila předloženou cenovou nabídku na
výkon inženýrské činnosti – technický dozor investora na
stavbu „Rekonstrukce ulice Na Skalce“ od společnosti
Lanak CZ, a. s. –, která byla cenově nejvýhodnější. Rada
schválila text a uzavření příkazní smlouvy na zajištění
výkonu inženýrské činnosti – technický dozor investora
na stavbu „Rekonstrukce ulice Na Skalce“ se společností Lanak CZ, a. s. – a uložila starostovi uzavřít příkazní
smlouvu na zajištění výkonu inženýrské činnosti – technický dozor investora na stavbu „Rekonstrukce ulice Na
Skalce“ se společností Lanak CZ, a. s. – nejpozději do
12. 5. 2022.
● Zásady prodeje zahrádek
Dne 9. 3. 2022 na 16. zasedání ZO byl projednán prodej
zahrádek v majetku obce Sokolnice. ZO současně uložilo RO vypracovat zásady prodeje nemovitého majetku
obce v případě, že o něj projeví zájem více uchazečů.
Aktuálně bylo k dispozici 6 zbylých zahrádek. O prodeji
těchto zahrádek, by mělo rozhodnout ZO v červnu 2022,
na základě stanovených kritérií. Ve věci zpracování
těchto zásad a podmínek prodeje zahrádek byl osloven
Mgr. et Bc. Mrázik, který jejich obsah nyní předložil RO
k odsouhlasení. Rada obce schválila zásady a podmínky
prodeje obecních zahrádek p. č. 2987/26, 1500, 1491,
3008/5, 3008/6, 3008/7 a uložila tajemnici zveřejnit
záměr obce na prodej výše uvedených zahrádek včetně
zásad a podmínek, na základě kterých bude ZO rozhodovat o jejich prodeji.
● Výstavba haly DMC Sokolnice, ul. Kobylnická
Obec obdržela žádost společnosti DEMACO s. r. o., Klokočí 1, 644 00 Brno, o vyjádření k PD k novostavbě haly
s administrativně-sanitární vestavbou, navazujícími komunikacemi, technickou infrastrukturou a nadzemní
požární nádrží, na p. č. 578/58 o výměře 10.532 m2.
Jedná se o samostatně stojící halu, určenou pro drobnou výrobu, služby a skladování, s novými vnitroareálovými komunikacemi a parkovištěm, napojená dvěma
novými samostatnými sjezdy na ulici Kobylnická. Stavba
bude napojena na veřejné sítě: vodovod, plynovod, elektřinu vysokého napětí a telekomunikace. Dešťové vody
budou retenovány, částečně vsakovány přímo v areálu
a vypouštěny do přilehlého vodního toku. Splaškové vody
budou čištěny v areálové ČOV a vypouštěny společně
s dešťovými vodami do vodního toku. Navržená hala je
dvojpodlažní s třípodlažní administrativně-sanitární vestavbou, s výškou atiky 9,0 m od úrovně vstupu a okol-

ního terénu. Předložená PD byla zaslána zpracovateli ÚP
Sokolnice Ing. Jiřímu Matuškovi k vyjádření. Rada obce
přerušila projednání tohoto bodu s ohledem na skutečnost, že doposud neobdržela vyjádření zpracovatele ÚP
k předložené PD výstavby haly DMC Sokolnice na ulici
Kobylnická.
● Tradiční turnaj Saň Ten a The Lemmer Cup 2022
Rada obce byla požádána zástupcem neformálního
spolku „Saňařské asociace tenisu” (SAT) o povolení
uspořádání tradičního turnaje Saň Ten a The Lemmer
Cup 2022 dne 14. 5. 2022 na oranžovém hřišti. Turnaj
bude probíhat v době od 6.00 do 22.00 hodin.
Rada obce schválila pronájem oranžového hřiště za
obecním úřadem dne 14. 5. 2022 „Saňařské asociaci tenisu” za účelem pořádání tradičního tenisového turnaje
za celkovou cenu 1.000 Kč.
● Vyloučení účastníka výběrového řízení
„Rekonstrukce ulice Na Skalce“
Na 86. zasedání Rady obce dne 31. 3. 2022 byl schválen
vítěz výběrového řízení na akci „Rekonstrukce ulice Na
Skalce“ – společnost Eurovia a. s., se sídlem u Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Tato společnost dne 6. 4. 2022 obec informovala, že výše uvedenou
zakázku není schopna zasmluvnit z důvodu velké naplnitelnosti dalšími vysoutěženými a již potvrzenými zakázkami a také vzhledem k dnešní mimořádné mezinárodní
situaci, kdy řeší nedostatek pracovních kapacit, vč. nedostatku některých stavebních materiálů. Rada obce
schválila rozhodnutí o vyloučení společnosti Eurovia a. s.,
se sídlem u Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha,
z další účasti ve výběrovém řízení na akci „Rekonstrukce
ulice Na Skalce“. Rada obce uložila starostovi podepsat
rozhodnutí o vyloučení společnosti Eurovia a. s., se sídlem u Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, z další
účasti ve výběrovém řízení na akci „Rekonstrukce ulice
Na Skalce“ v termínu do 6. 5. 2022.
● Výběr dodavatele „Rekonstrukce ulice Na Skalce“
Na základě skutečnosti, kdy společnost Eurovia a. s.,
se sídlem u Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha,
jejíž nabídka byla v rámci VŘ vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, obec informovala, že výše uvedenou zakázku není schopna zasmluvnit z důvodu velké
naplnitelnosti dalšími vysoutěženými a již potvrzenými
zakázkami a také vzhledem k dnešní mimořádné mezinárodní situaci, kdy řeší nedostatek pracovních kapacit,
vč. nedostatku některých stavebních materiálů, zadavatel vybral nového zhotovitele veřejné zakázky na základě
nejnižší nabídkové ceny. Jedná se o společnost SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno, Česká republika,
IČO 48035599. Rada obce schválila jako nového vítěze
výběrového řízení na akci „Rekonstrukce Na Skalce“ společnost SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno,
Česká republika.
● Oprava části obecní komunikace na ulici U Cihelny
Obec obdržela žádost společnosti JUKO petfood s. r. o.
o souhlas s opravou části obecní komunikace na ulici
Sokolnický zpravodaj
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U Cihelny. Opravu části komunikace navrhuje tato společnost doplněním asfaltového recyklátu a následným
zhutněním. Žadatel také přikládá vyjádření – podmínku
SÚS JmK, kdy vydání stavebního povolení pro tuto společnost bylo z jejich strany podmíněno úpravou napojení
místní komunikace v ul. U Cihelny na krajskou komunikaci v ul. Kobylnická. Úpravou SÚS JmK rozumí provedení
takového opatření, která zajistí bezproblémové užívání
napojení na krajskou komunikaci. Rada obce souhlasila
s dílčí opravou části obecní komunikace v ulici U Cihelny
od společnosti JUKO petfood s. r. o. v navrhovaném rozsahu na jejich náklady. Rada konstatovala, že rozsah
i technický způsob provedení opravy od společnosti JUKO
petfood s. r. o. ovšem nenaplňuje podmínku SÚS JmK,
uvedenou v rámci stavebního povolení – tedy provedení
takového opatření, která zajistí bezproblémové užívání
napojení místní komunikace v ul. U Cihelny na krajskou
komunikaci v ul. Kobylnická.
● Zřízení přípravné třídy ZŠ
Obec obdržela žádost pana ředitele ZŠ Sokolnice o zřízení přípravné třídy základní školy pro žáky, u kterých
byl doporučen odklad školní docházky. Hlavními důvody
jsou kapacity mateřské školy, vysoký počet odkladů
a také kladné reference ostatních škol, které přípravnou
třídu provozují. Přípravná třída by byla složena zejména
z dětí, které mají odklad povinné školní docházky.
Z těchto uvedených skutečností byla rada obce požádána
o schválení žádosti o souhlas Krajského úřadu JMK se
zřízením přípravné třídy na ZŠ Sokolnice, okres Brno venkov, příspěvkové organizace, na školní rok 2022/2023.
Rada obce schválila žádost o souhlas Krajského úřadu
JMK se zřízením přípravné třídy na ZŠ Sokolnice, okres
Brno venkov, příspěvková organizace na školní rok
2022/2023.
● Kompostéry pro občany obce Sokolnice
Obec Sokolnice zajistila bezplatné předání kompostérů
na biologicky rozložitelný odpad, jejichž nákup byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti, občanům obce Sokolnice. Aktuálně bylo předáno 149 kompostérů, a to pouze těm občanům, kteří od obce kompostér
neobdrželi z obdobného projektu v roce 2015. Z celkových 200 kusů aktuálně zůstává 51 kusů. Nyní je tedy
možné vyhovět i žádostem ostatních, kteří kompostéry od
obce Sokolnice už dostali. Upřednostněni budou ti, kteří
obdrželi prozatím pouze 1 ks kompostéru. Podmínkou zůstává, že zařízení bude umístěno minimálně 5 let na katastru obce Sokolnice a bude užíváno na kompostování
biologicky rozložitelného odpadu. Rada obce schválila
bezúplatné předání zbývajících 51 kusů kompostérů na
biologicky rozložitelný odpad občanům obce Sokolnice.
Rada obce uložila starostovi v termínu do 31. 5. 2022
realizovat předání zbylých 51 ks kompostérů občanům
naší obce.
● Svodidla na ulici Komenského
Obec obdržela (v měsíci únoru) od několika občanů
z ulice Komenského podnět k instalaci svodidel, neboť
v zatáčce za obecním úřadem dochází k častým dopravním nehodám. S ohledem na skutečnosti, že obec není
správcem předmětné komunikace, rozhodla v únoru to-
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hoto roku rada obce, aby byl podnět občanů postoupen
správci komunikace s doporučením, nechť je jejich žádosti vyhověno. Následně od SÚS JmK obdržela sdělení,
že žádosti nelze vyhovět, a to s ohledem na stavebně
technické možnosti v inkriminovaném místě (parkovací
místa, křižovatka, vjezd do nemovitostí, vedení inženýrských sítí). Se stanoviskem správce komunikace byla
obeznámena nejenom rada obce, ale i občané, kteří podnět zaslali. Necelý týden poté, co o výsledku projednání
byli všichni uvědomeni, došlo k další dopravní nehodě
s újmou na majetku. S ohledem na tuto skutečnost starosta obce vyvolal v dubnu tohoto roku iniciativně jednání,
kterého se zúčastnili zástupci DI PČR, SÚS JmK, MěÚ
Šlapanice a projektant fy Viapont. Účelem této schůzky
bylo nalezení alternativního způsobu řešení, které by do
budoucna zvýšilo prevenci a eliminovalo vznik kolizních
situací, které přímo ohrožují zdraví občanů či poškozují
jejich majetek. Na základě místního šetření zúčastnění
dospěli k závěru, že je vhodné realizovat následující opatření: zřízení sektorového měření radarem, jež by byl umístěn v úseku od budovy ZŠ až po přechod pro chodce na ul.
Kaštanová; změnou povrchu komunikace – položení probarveného (červeného) asfaltu v inkriminovaném místě;
umístění reflexního dopravního značení – šipek před
vjezdem do zatáčky za obecním úřadem. Pokud by předmětná opatření, především pokutování řidičů za rychlou
jízdu, nevedlo ke zlepšení, je PČR ochotna odsouhlasit
další opatření, jako je např. změna dopravného značení
– snížení rychlosti. Rada obce vzala na vědomí navržená
řešení zástupců DI PČR, SÚS JmK, MěÚ Šlapanice. Rada
obce uložila tajemnici zajistit cenovou nabídku: na zpracování projektu – zřízení úsekového měření radarem; na
změnu povrchu komunikace – položení probarveného
(červeného) asfaltu v inkriminovaném místě; na umístění
reflexního dopravního značení – šipek před vjezdem do
zatáčky za obecním úřadem.
● Stanovení prodejní ceny za palivové dřevo
Obec postupně zpracovává dřevní hmotu z obecních pozemků, která bude nabídnutá k prodeji občanům. Jedná
se o nařezané a naštípané smrkové, borovicové a břízové
dřevo. V předešlých letech se toto dřevo prodávalo za
cenu 800 Kč za jeden prostorový metr (sypaný) nařezaného a naštípaného dřeva a 600 Kč za jeden prostorový
metr nařezaného, ovšem neštípaného dřeva (kulatiny).
Nyní je s ohledem na nárůst cen třeba stanovit jeho aktuální prodejní cenu. Rada obce stanovila cenu 1.200 Kč
za jeden prostorový metr (sypaný) nařezaného a naštípaného dřeva. Cena je bez dopravy a cenu 1.000 Kč za
jeden prostorový metr nařezaného neštípaného dřeva
(kulatina). Cena je bez dopravy.
● Výstavba haly DMC Sokolnice, ul. Kobylnická
Obec obdržela žádost společnosti DEMACO s. r. o., Klokočí 1, 644 00 Brno, o vyjádření k PD k novostavbě haly
s administrativně-sanitární vestavbou, navazujícími komunikacemi, technickou infrastrukturou a nadzemní
požární nádrží, na p. č. 578/58 o výměře 10.532 m2.
Jedná se o samostatně stojící halu, určenou pro drobnou výrobu, služby a skladování, s novými vnitroareálovými komunikacemi a parkovištěm, napojenou novým

samostatným sjezdem na ulici Kobylnická. Stavba bude
napojena na veřejné sítě: vodovod, plynovod, elektřinu
vysokého napětí a telekomunikace. Dešťové vody budou
retenovány, částečně vsakovány přímo v areálu a vypouštěny do přilehlého vodního toku. Splaškové vody budou
čištěny v areálové ČOV a vypouštěny společně s dešťovými vodami do vodního toku. Navržená hala je dvojpodlažní s třípodlažní administrativně-sanitární vestavbou,
s výškou atiky 9,0 m od úrovně vstupu a okolního terénu.
Předložená PD byla zaslána zpracovateli ÚP Sokolnice
Ing. Jiřímu Matuškovi, který považuje intenzitu využití
pozemku za neadekvátní a neodpovídající požadavkům
platného ÚP, ani současnému charakteru obce, a v neposlední řadě je dle jeho názoru třeba zvážit i dopady související s nárůstem intenzity dopravy v přilehlém území.
Rada obce o tomto bodě poměrně dlouho diskutovala,
a neztotožnila se s obsahem závazného stanoviska MěÚ
Šlapanice, Odboru výstavby, oddělení územního plánovaní a památkové péče, který považuje záměr stavby
dle předložené PD v území za přípustný. Rada obce
tedy nesouhlasila s aktuálně předloženou podobou PD
novostavby haly s administrativně-sanitární vestavbou,
navazujícími komunikacemi, technickou infrastrukturou
a nadzemní požární nádrží, na p. č. 578/58 o výměře
10.532 m2, a neudělila tímto společnosti DEMACO
s. r. o., Klokočí 1, 644 00 Brno, za obec souhlas pro
účely vydání stavebního povolení. Rada obce dále uložila
starostovi obce napadnout závazné stanovisko MěÚ Šlapanice, Odboru výstavby, oddělení územního plánovaní
a památkové péče, a podat v souladu s § 149 odst. 6 a
7 správního řádu odvolání proti obsahu tohoto správního
rozhodnutí.
● Instalace a umístění Alza boxu
Rada obce na svém 55. zasedání dne 7. 1. 2021 odsouhlasila umístění samoobslužného výdejního místa – Alza
boxu na pozemku p. č. 85/1 v k. ú. Sokolnice. RO schválila text a uzavření smlouvy pro umístění Alza Boxu mezi
obcí Sokolnice a spol. Alza.cz a. s., Praha 7 – Holešovice,
Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, IČO: 270 82 440.
Tato smlouva nebyla doposud ze strany společnosti Alza.

Gentlemani ještě nevymřeli
Tento týden v pondělí 9. 5. 2022 se mi při průjezdu Sokolnicemi stala nemilá věc. V zatáčce jsem zřejmě najela na nějaký ostrý předmět, který mi prorazil pneumatiku. Musela jsem neprodleně zastavit. Kolo bylo úplně
vyfouklé, takže auto neschopno jízdy. Venku vedro a na
zadním sedadle půlroční miminko.
Celou tuto situaci naštěstí viděl pan Sekanina, který
zrovna tudy projížděl na kole. Hned u mě zastavil, na nic
nečekal a ihned se ujal výměny poškozeného kola za rezervu. Za pár minut bylo vše úspěšně hotovo a já mohla
bezpečně pokračovat v jízdě.
Jsem moc ráda, že gentlemani ještě nevymřeli, a pan Sekanina nám tak zachránil pěkné odpoledne.
-Bc. Petra Včelařová, DiS.
(Hostěrádky-Rešov)-

cz a. s. předložena a uzavřena. Obec urgovala spol. Alza
o sdělení, jak bude ve věci dále pokračováno. Následně
obdržela informaci, že s ohledem na současný vývoj aktuální mezinárodní situace není Alza.cz a. s. schopna
umístění výdejního boxu zrealizovat. Proto nově obec požádala o vyčkání do 06/2022, kdy následně poté bude
v jednání o možnostech instalace výdejního boxu pokračovat. Rada obce vzala na vědomí sdělení společnosti
Alza.cz a. s. o odložení uzavření předmětné smlouvy.
● Oprava pomníku padlých
Společnost S:LUKAS s. r. o., Brno předložila cenovou nabídku na obnovu pomníku padlých na návsi v obci (za
kapličkou). Cenová nabídka byla zaktualizována na celkovou částku ve výši 388.652 Kč včetně DPH 21 %. Pomník
by byl nejpozději do 30. 6. 2022 demontován a následně
po renovaci opět osazen na původní místo nejpozději do
30. 11. 2022. Rada obce schválila předloženou cenovou
nabídku ve výši 388.652 Kč vč. DPH na obnovu pomníku
padlých i harmonogram rekonstrukce prací.
● Povolení akce „Noc pod stanem“
TJ Sokol Sokolnice požádal RO o povolení akce s názvem „Noc pod stanem“, která se bude konat v době od
23. července do 24. července 2022. Jedná se o kulturně-společenskou akci pro děti ve věku od 9 do 13 let. Rada
obce schválila žádost TJ Sokol Sokolnice o pořádání akce
„Noc pod stanem“ v termínu 23.–24. 7. 2022. 
-OÚPeriodický 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 27. 5. 2022.
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz.
Uzávěrka Sokolnick. zpravodaje č. 6–7 je 9. 6. 2022.
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
Sokolnický zpravodaj
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Zamyšlení na květen
Nejlepším způsobem hovoru je ten,
který by se dal nazvat myšlením
nahlas.
Líbí se mi, když mohu říkat, co si myslím, nebo poslouchat, co si myslí
druzí.
Mnoho lidí žije v tuto chvíli v nelidských poměrech – ve válce, nevinně
trýzněni, ve vězeních, v nesvobodě
a hladu.
„Nejsme na zemi proto, abychom tu
opatrovali muzeum, ale proto, abychom pěstovali zahradu překypující
kvetoucím životem, která je určena
pro krásnější budoucnost.“
Jan XXIII

„Neexistuje svoboda bez vzájemného porozumění.“
Albert Camus
„Když přemýšlím o svém životě, nejvíce by nás vlastně měl překvapit
fakt, že žijeme.“ Reinhold Schneider
„Život vůbec není tak.
Je docela jinak.“
Kurt Tucholsky
„Láska k bližnímu od nás nepožaduje v první řadě soucitný postoj,
nýbrž přiklonění k bratru, které se zasazuje o jeho rozvinutí, pomáhá mu,
aby se stal samostatným a svobodným.“
Otto Betz
-Texty připravila Věra Životská-

inzerce

prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další
zaměření - konzultace
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Slovanská
epopej a jiné
Na společný zájezd občanů ze
Sokolnic a Telnice jsme se vydali
poslední dubnovou sobotu, lépe řečeno – na slet čarodějnic. A že nás
tam bylo! Plný autobus. Vyjeli jsme
do Moravského Krumlova, kde jsme
chtěli vidět slavnou Slovanskou epopej. Nabídka, které se nedá odolat.
V několika sálech místního zámku
je vystavováno 20 obrazů slavného
ivančického rodáka Alfonse Muchy.
Průvodkyně byla příjemná, hodně
toho věděla, ale v největším sále by
bylo dobré, kdyby měla mikrofon.
Alfons Mucha se zabýval myšlenkou
vytvořit epopej již kolem roku 1900,
ale uskutečnil ji až po svém návratu
z Francie, kdy ve svých padesáti letech začal na zámku ve Zbirohu malovat první plátno. Slovanskou epopej
tvoří 20 pláten, na kterých pracoval
plných 18 let. Jsou zde zachyceny
dějiny našeho národa i dějiny dalších
slovanských národů. V roce 1928
byla první výstava jeho díla v Praze,
ve Veletržním paláci. Toto dílo bylo věnováno českému lidu a obrazy přešly
pod správu Galerie hlavního města
Prahy, která je po II. světové válce
zapůjčila do Moravského Krumlova,
kde byl celý cyklus vystavený v letech
1963–2011. Potom zase putovaly
do Prahy, Japonska a po deseti letech se znovu vrátily do Moravského
Krumlova. Od tohoto velkolepého
díla se nebylo možné odtrhnout, ale
náš čas byl omezený.
Zámek je momentálně v opravě,
takže jsme se vydali na kopec, dříve
zvaný Spielberk, nyní Floriánek podle kaple, která na něm stojí. Podle
pověsti se při bouři knížeti Florianovi splašili koně, a on se modlil
a sliboval, že když se zachrání, že
postaví kapli. Nad strží se jako zázrakem podařilo koně zastavit. Je ještě
další verze, že v roce 1690 bylo celé
město zachváceno požárem a zničeno, a tak představitelé si zvolili za
patrona sv. Floriána – ochránce před
ohněm. V roce 1695 byla zahájena
výstavba kaple. Floriánek měl pět
věží, největší znázorňovala knížete
Floriana a čtyři menší jeho děti. Prostřední věž ale chátrala, takže pro

bezpečnost byla odstraněna, a nyní má kaple věže pouze
čtyři.
Po prohlídce a popovídání s příjemným mladým panem
děkanem (toto nám zařídil telnický pan starosta Kroutil)
jsme se vydali do Dolních Kounic, kde jsme měli zajištěný oběd. V Dolních Kounicích je také zámek a Porta
Coeli, ale otevírá se až 7. 5., takže jsme už nic nemohli
navštívit, ale čekal nás ještě jeden bonbonek – prohlídka
rajhradského benediktinského kostela s návštěvou klášterní prodejny, ve které lze koupit vše – od přírodních
likérů, marmelád, ovocných šťáv, oplatků až po památkové sakrální předměty. V kostele se nás ujal mnich,
který nám povyprávěl historii kostela
i přilehlých objektů, vysvětlil, jak to

vypadalo v klášteře v padesátých letech. Na to, že je tam
pouze 6 mnichů, musí každý z nich vlastně být takovým
Ferdou mravencem, práce všeho druhu.
Děkuji o. Oldřichovi, který s námi strávil snad příjemnou
sobotu, dík patří také panu Hrdličkovi, kterému vděčíme
za bezpečnou jízdu, a všem, kteří s námi cestovali. Snad
byli všichni spokojení. Ráda bych oznámila, že 6. 7. bude
opět zájezd, tentokrát na Vysočinu, kde ve Žďáru nad Sázavou navštívíme chrám na Zelené hoře, zámek, někde
si dáme oběd a na zpáteční cestě poděkujeme v kostele
Navštívení Panny Marie v Obyčtově, která zázraky činí.

-A. Nečasová, J. Čermáková-

Noc kostelů 10. června 2022

Autor Žalmu 42 popisuje svoje soužení, které na něj
doléhá: výčitky a zesměšnění ze strany jeho nepřátel,
touha po Bohu, smutek a samota. V těchto chvílích se
ptá: Bože, proč na mě zapomínáš? Proč je smutná má
duše? … Někdy máme i my podobné otázky: PROČ?, kterými se obracíme na Boha.
Pisatel prožívá smutnou přítomnost v odloučenosti od
Boha. Jeho duše „žízní“ po Bohu. Jeho výkřiky se v žalmu
postupně mění v modlitbu. Posilou je mu minulá radostná zkušenost s Bohem, mimo jiné s návštěvou bohoslužby v chrámu. Je to zkušenost i nás křesťanů, je to
zážitek Boha, který je nám blízký, i když ho třeba necítíme. Bůh se s námi může setkat v kráse chrámu, v kráse
bohoslužby, ale i v našich bolestných zkušenostech, slabostech a ranách. Úzkostný výkřik je pohybem k někomu
druhému. Někdy je to začátek cesty od egoistického
„Já“, cesty do vztahu k „ty“– k bližnímu, cesty do vztahu
k „Ty“ – k Bohu.
Ať jste v radosti či smutku, ať zakoušíte krásu či ošklivost,
přeji vám, ať nejen o letošní Noci kostelů nacházíte odpovědi na vaše otázky: PROČ? Ať nacházíte Boha, který
je nám blízký. Jak řekl Origenes: „Hledání Boha ze strany
člověka je zápas, který nikdy nekončí, protože je vždycky
možný pokrok.“
-Roman Kubín, římskokatolický kněz-

Sokolnice, kaple Povýšení svatého Kříže
Program:
18.00–18.45 mše svatá
18.45–19.15 vystoupení dětí
19.30–20.00 Královský farní sbor
20.15–21.00 prohlídka kaple
21.00–21.30 varhanní mini koncert
21.45–22.30 večer chval – schola mládeže
Sokolnice, kaple sv. Václava
Program:
19.00–21.00 prohlídka kaple
VÝZNAM MOTTA NOCI KOSTELŮ 2022
Motto Noci kostelů 2022 zní:
Za dne ať Hospodin dává svou milost,
celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.
Letošní motto Noci kostelů je vybráno z biblické knihy
Žalmů. Žalmy jsou náboženské písně starozákonního Izraele, které vyzpívávají chvály, prosby a díkůvzdání tak,
jak vytryskly ze srdce autorů na základě jejich osobních
zkušeností. Po staletí se stávaly, a stávají se i dnes, inspirací pro modlitbu v různých životních situacích.
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Květen
Květen je měsícem zařazeným ještě
do období včelařského jara. Včelstva
jsou již v plné síle, využívají snůšky
pampelišky, řepky a ostatních květů
ovocných stromů. Tento sběrný proces nektaru včel, a tím i opylovací, je
nejintenzivnější asi do okruhu 300
metrů. A tady by bylo správné vzpomenout hlavní opylovací úlohu včel.
Je publikovaných 80–90 % efektu
využití včel při opylování, zbytek je
odměnou pro včelaře.
A to, aby byla včelstva zdravá, záleží na včelaři, ale to je stejné jako
u ostatních zvířat, o která se staráme. Na zdraví včelstev má velký
podíl výměna včelího díla, proto by
včelaři měli umožnit vystavět nové
plásty a staré odebírat na vytavení
vosku. Ale hlavním úkolem je včasné
rozšiřování úlového prostoru, čímž
částečně zabráníme rojení. Další
velmi účinnou metodou je tvorba oddělků, tím částečně oslabíme včelstva a zabráníme rojení. Květen je
také ideální na chov nových matek,
dělají se i kontroly a odstranění ro-

jových matečníků. Včely maximální
měrou využívají kvetoucího okolí
a donáší jak pyl, tak i nektar. I přes
velmi suché období je až úžasná
štědrost rostlin, ale vše je to uzpůsobené na množení, a tomu právě pomáhá hmyz, v našem případě naše
včely. Soused mě například upozornil na kvetoucí aronii, na které jsem
přistihnul desítky zlatohlávků. Po
odkvětu ovocných stromů a řepky by
se mohlo přistoupit k prvnímu medobraní; je nutné dodržet do 18 % vody
v medu, abychom zabránili kvašení.
A pro zákazníky tento med upravíme
pastováním, čímž získáme úplně jinou kvalitu medu.
Ve spolkové činnosti jsme byli jako
spolek úspěšně zaregistrováni. Taky
probíhají drobné přípravy na prezentaci ve škole k jejímu 150. výročí.
Také s inflačním pohybem se už ve
společnosti řešily ceny medu, kdy
náklady prudce stouply, ale u medu
to bude z důvodu nedostatku financí
pozvolnější. Med se stane luxusnějším zbožím.
Již také jednotlivým včelařům přicházejí emailem informace o prová-

děných postřicích, no dá se doufat
a věřit v odpovědnost zemědělců,
kteří tyto postřiky provádí, protože
nevím, jak bych zavřeným včelám
v tomto horkém počasí vysvětloval,
že nemůžou ven.
A tak jako každý rok Valné shromáždění OSN vyhlásilo podle slovinského
včelaře Antona Janši (1734) 20. květen za světový den včel.
-Václav Hůrka-

PRAGUE HANDBALL CUP 2022 … pokračování
V minulém zpravodaji jsme slíbili, že se s vámi podělíme o detaily z 5denního pobytu v Praze, který jsme si užili přes
velikonoční svátky. Nejdříve musíme uvést na pravou míru, že poslední účast Sokola Sokolnice nebyla v roce 1996,
ale zúčastnil se i tým v roce 2014, jen bohužel bez zisku poháru, jako to bylo naposledy v roce 1996 (3. místo).
Ve čtvrtek 14. 4. 2022 odpoledne jsme se sešli, za
pomoci dobrovolníků z řad rodičů nabalili tašky do aut
a v celkovém počtu 26 dětí a 5 dospělých vyjeli směr
Praha. Někteří jeli do hlavního města vůbec poprvé a o to

více se těšili. Počasí nám přálo až moc, a tak se někteří
vyletnili, což se ale později nevyplatilo, jelikož počasí se
během dvou dnů výrazně změnilo. Ale se vším jsme si
poradili.
Po pohodové cestě do Prahy jsme
byli ubytováni ve dvou třídách v ZŠ
v Praze Stodůlkách, kde si děti společnými silami pomohly s nafukováním lehátek a vybalováním. Po večeři
jsme si s trenéry udělali krátkou poradu o tom, co nás čeká v příštích
dnech, a zahráli si „na peška“ a „šibenici“. Kulturní vložkou ve formě latinských tanců nám zpříjemnily večer
naše holky Adélka a Emmi a pak už
jsme ulehli s očekáváním, co nám
přinese další den.
V pátek ráno zazvonil budíček v 7.30,
někteří nespavci již čekali, kdy budou
moci vylézt z postelí na snídani. MINI
a mladší žáci neměli stejný rozpis,
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a protože každý tým hrál v jiné hale, popřáli jsme si štěstí
již u snídaně, načež MINI vyrazili směr Braník, mladší žáci
směr Štěrboholy. První skvělý zážitek na sebe nenechal
čekat – poprvé metrem. Cestu jsme si předem nastudovali, takže nebyl problém se do haly dostat. Pro MINI bylo
cestování o to jednodušší, že hráli 3 dny ve stejné hale,
která měla veškeré vybavení pro hráče včetně restaurace.
Sokolnice : Rokycany 21:10
Sokolnice : Vršovice
31:7
Sokolnice : Úvaly
18:7
Druhý den jsme přečkali bez zranění a s nadšením se
vraceli zpět na školu. Trenér změnil trasu a vzal děti na
Náplavku a k Tančícímu domu, aby viděly kousek hlavního města. Ve škole jsme se těšili na večeři, a i přes
počáteční komplikace nás pustili i do sprch. Před spaním jsme si zahráli hry na hádání, kdo je jaké zvíře, nebo
přesouvali lentilky brčkem. Po uložení dětí čekala jejich
maminky cesta do vlastních ubytoven a noční praní
dresů – za to velmi děkujeme Evě Michalíkové.
Mladší žáci odehráli v pátek 3 utkání s výsledkem:
Sokolnice : Škoda Plzeň			
10:25
Sokolnice : TuS Fürstenfeldbruck
24:11
Sokolnice : Paskov			
14:5
V sobotu jsme se brzy ráno opět rozjeli každý na jinou
stranu, MINI opět na Braník do Hamru a mladší žáci měli
zápasy až odpoledne v hale na Ruzyni, trenér jim tak připravil výlet po Praze spolu s návštěvou muzea LEGA.
Třetí den turnaje odehráli MINI zápasy v základní skupině:
Sokolnice : Strakonice		
18:8
Sokolnice : Velké Meziříčí
20:15
A jelikož do večera bylo ještě daleko, vyrazili jsme z haly
na výlet… tramvají pěkně směr Pražský hrad a dále už
po svých směr Karlův most, a samozřejmě s vytouženou zastávku v McDonaldu. Podařilo se i ztratit telefon,
ale dopadlo to dobře a musíme říct, že dobří lidé stále
žijí. Unaveni po dlouhém výšlapu jsme dorazili do školy
a po večeři jsme si dali poradu, jelikož nás druhý den
čekal náročný zápas s Telnicí, našimi sousedy a častými
protihráči.

Mladší žáci odehráli v sobotu 2 utkání s výsledkem:
Sokolnice : Vršovice		
21:4
Sokolnice : Legenda Šala
15:20
V neděli ráno jsme se už těšili do haly, čekala nás rozhodující utkání. Pojedeme dnes domů? Ne, pošleme domů
Telnici! S tímto odhodláním vstoupili do hry MINI a porazili Telnici, a to úžasnou hrou, kdy se týmy přetahovaly
vždy o jednu, dvě branky. V posledních třech minutách
zápasu se naši hráči utrhli a dovedli Sokolnice do vítězného konce 18:15.
Bohužel se při poslední střele zranil jeden z klíčových
hráčů, Petr Váňa, a celé odpoledne strávil spolu se zraněným Ondřejem Michalíkem v nemocnici Motol. Resumé bylo jednoznačné, Petr – zlomenina a Ondřej – naraženina, oba s fixací ruky, tedy bez možnosti nastoupit
na další zápasy. Ten stejný den nás ještě čekal zápas
o postup do finále s rakouským týmem Brixton Fire
Krems & Langenlois, vzhledem ke
zranění na naší straně jsme už ani
nedoufali a byli nadšení, že nás čeká
jistý boj alespoň o 3. místo. Ale to
by nebyla sokolnická házená, která
má srdcaře, a ti dali do zápasu vše
a v normálním čase skončili utkání
remízou 16:16. Čekal nás rozstřel…
opět novinka pro účastníky turnaje,
kdy brankář útočícího družstva musí
při zahájení stát na brankové čáře,
útočník s míčem na čáře volného
hodu v libovolném místě, po zapískání přihrává hráč brankáři, brankář
musí během 3 sekund přihrát spoluhráči, který se pohybuje směrem
k brance soupeře. Hráč musí chytit
míč a vstřelit branku bez driblinku.
A takto se vystřídá 5 hráčů. Dva naši
Sokolnický zpravodaj
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hráči uspěli, Míra skvěle zachytal, a bod tak patřil nám.
Konečné skóre tedy 17:16. Až o něco později nám došlo,
že jsme ve finále o 1. místo!!!
Večer jsme se vrátili do školy, která již byla poloprázdná.
Mnoho týmů už ukončilo účast na turnaji a odjelo domů,
stejně tak mladší žáci ze Sokolnic, se kterými jsme se
rozloučili a oni nám popřáli mnoho štěstí ve finále. Čekali
jsme na návrat našich kamarádů z nemocnice, krátili si
čas jak jinak než házenou a odpočívali. Holky si zašly na
zákusek a koupily si na sebe pomlázky. Velikonoční pondělí bylo pro nás dnem D.
Mladší žáci odehráli v neděli svá poslední utkání
s výsledkem:
Sokolnice : Hlučín			
10:12
Sokolnice : Angyalföldi Sportiskola
10:22
Velikonoční budíček zvonil již v 6, zabalit si věci, nasnídat se a cesta do haly na druhé straně Prahy – do Kobylis. S nikým nebyl problém, ze všech našich hráčů byla
cítit kázeň, pokora i strach z výsledku. Samotné utkání
s maďarským týmem Kézi ÚP bylo velmi silným zážitkem.
I když jsme byli výrazně oslabeni o dva klíčové hráče, sehráli jsme skvělé utkání, a poslední nestřelená branka
našeho hráče Adama Mrkvicu mrzí dodnes – výsledek
finálového utkání 12:13. Smutek byl veliký, ale rychle jej
vystřídala radost při udělování stříbrných medailí a nadšení i slzy hrdosti v očích přítomných rodičů. Škoda, že
jich tam nebylo více.
A hurá domů… v Sokolnicích nás čekal společný oběd,
jak jinak než řízek, a někteří ještě mazali vyšlehat alespoň pár holek.
Naši MINI hráli skvělou hru, celý turnaj byli jedno tělo,
žádné hádky, žádné nadávky, všichni drželi při sobě, motivovali se navzájem, pomáhali si a podporovali se, a to je
pro nás to největší vítězství. Když jsme odjížděli, vedoucí
z maďarského týmu přišel a obdivoval naše hráče, věštil
jim skvělou budoucnost a děkoval za fair utkání.
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Přestože se jednalo o kategorii MINI, hrálo se 6 + 1 na
velkém hřišti. Také hrací doba 2x 15 minut dala hráčům
zabrat... Když si uvědomíme, že naši MINI mají s šestkovou házenou minimální zkušenost (většina ji hrála poprvé), musíme uznat, že to byl neuvěřitelný výsledek.
Mezi nejlepší střelce z první stovky skupiny MINI se
zapsal:
na 15. místě Matěj Michalík 		
33 branek
na 18. místě Adam Mrkvica		
30 branek
na 20. místě Matěj Táborský		
29 branek
na 21. místě Petr Váňa		
28 branek
Trenér Zdeněk Mrkvica si tak splnil sen, kdy po 26 letech
získal znovu na tomto turnaji medaili, a tentokrát o místo
lepší!
Děkujeme tímto všem, kdo se na organizaci podíleli, dopravili naše MINI tam i zpět, starali se o ně, chystali jim
program, léčili je, utírali slzy radosti i smutku, také rodičům, kteří jim fandili na místě nebo i jen u on-line přenosů, a především znovu a znovu trenérům za tu odvahu
jít do takového boje a vyhrát.
Soupiska mladší žáci:
Štěpán Hradílek, Eda Mikyska, Lukáš Mrkvica, Matěj
Sedlák, Marek Sekanina, Šimon Vykoukal, Dominik Štefke, Nicolas Prášek, Adam Jestřábecký, Patrik Habiger,
Vít Dvořák, Kryštof Burian
Soupiska MINI starší:
Petr Váňa, Adam Mrkvica, Ondřej Michalík, Emma Mrkvicová, Matěj Michalík, Dominik Vraspír, Viktor Šeránek,
Matěj Táborský, Ben Fric, Denis Fric, Filip Hulínský, Miroslav Baxant, Adéla Mrkvicová
Videa i fotky můžete zhlédnout na facebooku či instagramu #hazena.sokolnice.
-Jana Mrkvicová, Sokol Sokolnice-
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Prvomájová cesta
na Mohylu míru s úkoly
V neděli 1. 5. 2022 se uskutečnil
tradiční výlet na Mohylu míru. Na začátku cyklostezky Sokolnice–Kobylnice na nás čekal první úkol a během
cesty následovaly další. Občas si děti
musely zopakovat počty, občas protáhnout tělo nebo pozorně sledovat
své okolí. Díky tomu cesta příjemně
ubíhala, nikdo si nestěžoval na bolavé nožky a děti si procvičily své
znalosti.
V cíli cesty pak čekala sladkost
a papírový větrník.
Přes malou nepřízeň počasí se
akce zúčastnil velký počet dětí s rodiči a příbuznými.
Děkujeme a těšíme se na další
ročníky. 
-Zuzana Kapounová-
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