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Okénko do mateřské školy
Na podzim, když padá listí z lip a javorů,
páni draci koukají se lidem do dvorů,
po jaru je vždycky léto, podzim po létu
a nežli se nadějeme, zima už je tu!

●  Měsíc říjen i listopad skýtá spoustu podnětů a pří-
ležitostí směřovat vzdělávací aktivity s dětmi v mateř-
ské škole k přírodě, jejím darům, zákonitostem, míst-
ním tradicím, a to v maximální zážitkové formě. Proto 
jsme toho ve všech našich třídách využili a každodenně  

s dětmi realizovali různorodé činnosti zaměřené na tato  
témata.
●  Sluníčko ve spojení s větrným počasím dalo dosta-
tek možností dětem ze třídy Koťátka k malování, výrobě  
i pouštění draků i dráčků různých velikostí a z rozmani-
tých materiálů. Děti s nadšením malovaly, lepily, vystři-
hovaly, a to ať už společně ve skupinkách, či každý sám. 
Pouštění velkého draka si vyzkoušely na kopci v prostoru 
bývalých kasáren, malé dráčky učily létat na školní za-
hradě. Z šišek, kaštanů, listů a jiných plodů podzimní 
přírody děti tvořily ve třídě i na zahradě různé výrobky  
i obrázky.  

Za přírodními krásami do polského Narolu Dne 16. října 2019 jsme se s někte-
rými žáky sedmé, osmé a deváté třídy 
jeli, v rámci ekologického projektu, 
podívat do polského Narolu. Vyra-
zili jsme brzo ráno ve středu. Cesta 
byla náročná, ale dokázali jsme se 
zabavit, a tak nám utekla rychle. Po 
našem příjezdu nás žáci a učitelé 
mile přivítali na jejich škole večeří 
a seznamovacími workshopy. Prošli 
jsme si školu, kde jsme mohli vidět 
zajímavé nástěnky a plakáty, a tak 
se něco málo dozvědět o jejich škole  
a městě. Po menší procházce po 
škole jsme se rozdělili do skupin, 
ve kterých jsme se seznámili se 

(Pokračování na straně 8)
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●  Ve třídě Kuřátka děti pohltilo pohádkové téma, v je-
hož rámci pohádky poslouchaly, vyprávěly, sestavovaly 
pomocí obrázků, ale také hrály. Prostřednictvím všech 
těchto činností se rozvíjely v oblasti slovního vyjadřování, 
pozornosti, řešení situací i sociálních dovedností v kon-
taktu s vrstevníky i dospělými. Během aktivit o „straši-
dlech“ se učily překonávat obavy i případný strach z ně-
kterých, pro ně strašidelných, situací či symbolů. Nejen 
školní zahrada je pro děti zdrojem pohybu a rozvíjení do-
vedností, ale také místní házenkářské hřiště, kam máme 
možnost s dětmi chodit, poskytuje pro pohybové aktivity 
dětí mnoho příležitostí. Proto i tentokrát je paní učitelky  
s dětmi z Kuřátek využívaly jako zázemí pro hry i zdokona-
lování pohybových dovedností dětí.

●  U Motýlků děti z ovoce a zeleniny 
nejen vyráběly, ale také s pomocí 
paní kuchařek připravovaly dobroty. 
Ovocné muffinky se dětem obzvláště 
vydařily a všichni motýlkoví kuchaři  
i kuchařinky si na nich s velkou chutí 
pochutnali na společné hostině. 
Že je řepa zelenina, to ví všichni  
z nás, ale že je také hlavním „účin-
kujícím“ v pohádce „O veliké řepě“ 
už jsme někteří třeba i zapomněli. 
Ne tak „motýlkové“ děti, které tuto 
pohádku znají a též ji zvládnou  
s pomocí loutek i dalších rekvizit  
zahrát.
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●  I když se na záhonku na školní zahradě dětem ze 
Sluníček moc nevydařila letošní úroda dýní, nakonec 
měly na zdobení dýně od hodné maminky paní Hnátkové, 
která školce darovala více kusů krásných dýní. Z nich 
jsme s dětmi nejen vybírali a sušili semínka, ale také je 
různě zdobili a vyřezávali. Žaludy, kaštany, listy, klacíky  

a kůru různých velikostí si děti nasbíraly v místním zá-
meckém parku. Z nasbíraných přírodnin děti tvořily pod-
zimní sluníčko. Na začátku září se děti seznámily s po-
jmem ctnost. Jednou z mnoha ctností je POSPOLITOST, 
kterou si děti během září i října zažívaly při různých hrách 
a aktivitách. Nyní někteří již ví, že vědomí, že patříme  
k sobě a můžeme být prospěšní jeden druhému, je právě 
tato ctnost. A tak si ji průběžně budeme pilně pěstovat  
a upevňovat.

●  Že není pospolitost jen prázdným pojmem, jsme si 
vyzkoušeli i my dospělí, a to v den, kdy do MŠ dorazila 
dlouho očekávaná nová sušička prádla, která našim 
pilným paním uklízečkám i kuchařkám velmi pomáhá  
v každodenním provozu. Nejprve nám paní místosta-
rostka poslala na pomoc s přesunem této rozměrné  
a těžké zásilky zaměstnance pracovní čety Obecního 
úřadu v Sokolnicích a poté neváhali přiložit ruku k dílu za-
městnanci místní firmy Stavebniny KORN zapůjčením vy-
sokozdvižného vozíku. A tak v současnosti stojí sušička 
již na svém místě a doufejme, že nyní bude sušení prádla 
v MŠ jedna radost!  ■

Kázání otce Pavla – O sv. Cecílii
Neznámo kdy založila jakási ne-
známá paní jménem Cecílie kostel 
v římské čtvrti Trastevere, a tím to 
všechno začalo. Když tato dobrá 

žena zesnula, tak byla pochována na 
celkem důležitém místě Kalixtových 
katakomb. Více nevíme zhola nic. 
Ovšem v polovině 6. stol. začíná být 

uctívána jakási mučednice sv. Ce-
cílie a je o ní toho mnoho sepsáno. 
Číst se latinsky řekne legere, a tak tu 
máme legendy, tedy spisy, které mají 
být čteny a chtějí nám předat nikoli 
historické informace, ale poselství.



11/2019     Sokolnický zpravodaj 4

Podle legendy byla Cecílie dívka  
z římského šlechtického rodu Cecilů, 
latinsky tedy z rodu slepých či nejis-
tých. Stala se křesťankou ve velice 
nebezpečné době pronásledování. 
Na příkaz svých rodičů si vzala po-
hana Valeriána, přestože se zavá-
zala k panenství. Ten její závazek re-
spektoval a díky jejímu vlivu se stal 
také křesťanem a k téže víře přivedl 
i svého bratra Tiburia. Oba chlapíci 
pak byli pro víru popraveni. Cecílie 
odmítla uctívat modly a byla odsou-
zena k velmi kurioznímu trestu. Měla 
být zadušena ve vlastní koupelně. 
To se ale nějak nezdařilo, a tak byl 
poslán kat, aby jí usekl hlavičku. Zku-
sil to celkem třikrát, ale asi to nebyl 
profík a minul. Nakonec dívka, jak 
by řekli dnes v televizním zpravodaj-
ství, „následkům zranění podlehla.“  
A stala se tak, na rozdíl od svého 
manžela a švagra, jejichž historická 
totožnost je prokázána, zcela nezná-
mou mučednicí.
Ať už ale tomu byla jakkoli, pravdou 
zůstává, že tato mučednice je od  
16. století uctívána jako patronka 

hudebníků. Proč? Možná proto, že  
v jedné legendě o jejím životě se říká: 
„zpívala ve svém srdci Bohu“ právě, 
když hrála hudba na její vlastní 
svatbě. Co znamená hudba pro náš 
život? Německý filozof, který se  
v 45 letech nervově zhroutil, lidově 
řečeno zbláznil a zbytek života strá-
vil v polovědomém stavu, Friedrich 
Nietzsche, to vyjádřil výstižně slovy: 
„Hudba uvolňuje ducha a okřídluje 
myšlenky.“  Hudba otevírá naše 
srdce a naši mysl pro působení ně-
čeho vyššího a tím vyšším není pro 
nás křesťany nic jiného než láska. 
Láska k lidem a k Bohu. A tak dnešní 
den může být poznamenán právě 
působením této lásky, pokud doká-
žeme naslouchat nejen hudbě v na-
šem okolí, ale i tiché hudbě znějící  
v našem srdci, kde přebývá sám Bůh.

-Pavel Konzbul-

Svatá Cecilie (cca 200 Řím až  
22. listopadu 230?, Řím), mučed-
nice a svatá katolické i pravoslavné 
církve, patronka duchovní hudby, 
muzikantů (varhaníků), zpěváků, 

básníků, řemeslníků zhotovujících 
hudební nástroje a slepců. Atributy: 
růže, hudební nástroje (varhany, 
housle).
Katolická církev si její památku při-
pomíná 22. listopadu. ■

Darujte krevní plazmu, zachráníte životy!
Dárcovství krve je v dnešní době už po-
měrně známé téma. Darovat se dá také 
krevní plazma, která je pro záchranu lid-
ských životů neméně důležitá. Více než 
jeden milion dětí a dospělých po celém 
světě potřebuje léky vyrobené z plazmy. 

Na otázky ohledně darování krevní plazmy 
nám odpověděl vedoucí lékař společnosti 
Cara plasma, s.r.o.  MUDr. Jan Richter. 

Co je to krevní plazma? Komu pomáhá?

Krevní plazma je tekutá složka krve, nedá 
se nijak uměle vyrobit a slouží pro výro-
bu nenahraditelných léků. Léky z krevní 
plazmy se využívají například při velkých 
operacích, po vážných nehodách, pomá-
hají při léčbě rakoviny, hemofilie a u lidí 
s poruchami imunity. Každý váš odběr 
tudíž může někomu zachránit život.

Bolí to?

To je častá otázka prvodárců krevní plaz-
my. Nebolí a je to velmi podobné odběru 
krve. Při každém odběru plazmy dárce 
prochází lékařskou zdravotní prohlídkou 
společně s krevním obrazem. Také vás 
otestují a zjistí, zdali netrpíte nějakým 
infekčním onemocněním (HIV, žlouten-
ka, syfilis, atd.). Máte tedy pravidelný 
přehled o svém zdravotním stavu. Celý 
proces odběru plazmy je zcela bezpečný 
a trvá přibližně 45 minut. Aby byl čas strá-
vený darováním plazmy příjemný, můžete 
se bavit čtením, koukáním na filmy nebo 
poslechem hudby.

Kdo a jak často může darovat krevní plazmu?  

Darovat může zdravý člověk ve věku 18-60 let s 
váhou mezi 50 až 130 kg. V intervalu až 1x za 14 
dní. Pokud chodíte darovat i krev, je třeba pamato-
vat na rozestupy mezi odběry. Mezi krví a plazmou 
jsou to minimálně 4 týdny a mezi plazmou a krví 
to jsou týdny dva.

Budu mít nějaké výhody?

Jako dárce plazmy máte nárok na spoustu bene-
fitů. Například si za každý odběr můžete odečíst 
3000 Kč od základu daně z příjmu do výše až 15% 
tohoto základu, zároveň máte nárok na den place-
ného volna anebo Vám nabídneme náhradu nákla-
dů ve výši 600 Kč za každý odběr a další benefity.

Kam můžu jít darovat?

Darovat můžete jít do Břeclavi, Jana Pala-
cha 36 nebo do brněnské Olympie – vchod 
od Olympia parku. Objednat se můžete onli-
ne na stránkách www.darujplazmu.cz.  

Tak co říkáte? Takový dobrý skutek může 
udělat každý z nás, stačí jen chtít. A věřte, 
ten pocit, že jste pomohli, ten je k nezapla-
cení. ;)  Nebuďme lhostejní k tomu, co bude-
me potřebovat třeba někdy všichni. Přijďte 
darovat a pomůžete. Děkujeme za to, že 
pomáháte. Pomáhat je lidské. 

inzerce
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Zprávy z rady
●  Adventní koncert 2019
V minulých letech se v zámecké kapli pravidelně uskuteč-
ňoval „Adventní koncert“ Pěveckého sboru Blahoslava 
Hajnce. Letos by se koncert mohl uskutečnit ve středu 
18. prosince 2019, od 18.00 hodin 
Rada obce schválila uspořádat adventní koncert ve 
středu 18. prosince 2019 v zámecké kapli, dle předlo-
žené cenové nabídky. RO uložila starostovi zajistit vše po-
třebné k úspěšné realizaci adventního koncertu.
●  Dovybavení JSDH AED defibrilátorem
Radě obce byla předložena žádost JSDH Sokolnice  
o schválení dovybavení jednotky AED defibrilátorem. AED 
jednotka bude využívána pro poskytnutí první pomoci při 
případném kolapsu občanů Sokolnic. 
Rada obce schválila nákup defibrilátoru dle předložené 
cenové nabídky. 
●  Zimní údržba
Obec obdržela vyžádané cenové nabídky na zimní 
údržbu chodníků a místních komunikací na zimní období 
2019/2020. Zimní údržba bude prováděna na základě 
objednávky. 
Rada obce schválila objednat zimní údržbu chodníků 
(shrnování a posyp) místních komunikací dle předložené 
cenové nabídky u pana Petra Gottvalda a dále schválila 
objednat zimní údržbu místních komunikací (jen shrno-
vání bez posypu) dle předložené cenové nabídky u pana 
Miroslava Dvořáčka.
●  Udržitelnost projektu 

autobusová zastávka Brněnská
Radě obce byla předložena vyžádaná cenová nabídka na 
administraci projektu „Sokolnice – autobusová zastávka 
Brněnská“. Jedná se o konzultační a poradenské služby 
ve fázi udržitelnosti projektu v rámci výzvy č. 53 IROP 
(celkem 5 zpráv o udržitelnosti za rok 2020–2024). 
Rada obce schválila předloženou cenovou nabídku na 
administraci projektu „Sokolnice – autobusová zastávka 
Brněnská“.
●  Spořící účet 
Radě obce byl předložen návrh na zhodnocení volných 
finančních prostředků u České spořitelny, a.s. Jedná se  
o depozitní běžný účet, který není určen pro platební styk, 
úroková sazba 1,10 % p.a. na dobu 3 měsíce, 1,20 % 
p.a. na dobu 6 měsíců. Minimální doba zvýhodněné roční 
úrokové sazby je 1 měsíc, maximální doba je 12 měsíců. 
Minimální zůstatek na spořícím účtu je 5.000.000 Kč. 
Vedení účtu je zdarma. 
Rada obce odsouhlasila zhodnocení finančních pro-
středků ve výši 10.000.000 Kč prostřednictvím spořícího 
účtu vedeného u České spořitelny, a.s., na dobu 6 mě-
síců, s úrokovou sazbou 1,20 %.
Rada obce uložila starostovi zajistit převod finančních 
prostředků z běžného účtu na spořící účet. 
●  Dotace z rozpočtu JM kraje
Obec má schválenou dotaci z Jihomoravského kraje ve 
výši 24.000 Kč na realizaci projektu Podpora JSDH –  
zdokonalení řidičských schopností strojníků JSDH, kate-
gorie III, obec Sokolnice. 

Rada obce schválila přijetí dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje ve výši 24.000 Kč v rámci dotačního  
programu Podpora zvýšení odborné způsobilosti členů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomorav-
ského kraje – kategorie JPO III pro rok 2019. 
Rada obce uložila místostarostce do 25. října 2019 
informovat JMK o schválení přijetí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na realizaci projektu Podpora  
JSDH – zdokonalení řidičských schopností strojníků 
JSDH, kategorie III, obec Sokolnice a uložila starostovi do 
31. října 2019 uzavřít smlouvu o poskytnutí této dotace. 
●  Geologický průzkum v ulici Niva
Pro zhotovení dokumentace pro stavební řízení rekon-
strukce ulice Niva je třeba nechat provést geologický 
průzkum, z důvodu stanovení opatření k únosnosti zemní 
pláně, resp. konstrukčních vrstev. Radě obce byla předlo-
žena cenová nabídka na provedení těchto prací od spol. 
HIG spol. s r.o. Brno, IČO 49969986.
Rada obce schválila provedení geologického průzkumu 
na ul. Niva dle předložené cenové nabídky od spol. HIG 
spol. s r.o. Brno, IČO 49969986.
●  Obnova NN Komenského – veřejné osvětlení
V souvislosti s rekonstrukcí VO a MR na ul. Komenského 
je třeba provést zaměření trasy veřejného osvětlení. Obec 
má ze zákona povinnost sítě digitálně zaměřit. Ve výkazu 
výměr zaměření trasy nebylo uvedeno, proto si nyní obec 
vyžádala cenovou nabídku na provedení těchto prací.  
Rada obce odsouhlasila předloženou cenovou nabídku 
na provedení geodetických prací od spol. GEO75, s.r.o., 
Sokolova 32, Brno, IČO 27699579.
●  Vánoční strom 2019
Stalo se tradicí, že první adventní neděli se v naší obci 
koná slavnostní rozsvícení vánočního stromu. I letos bu-
deme (již po páté), na prostranství před S-pasáží rozsvě-
cet vánoční strom. Ke zdárnému průběhu akce je potřeba 
zajistit vánoční strom, kulturní program, občerstvení pro 
občany a další. 
Rada obce uložila starostovi zajistit vše potřebné ke zdár-
nému průběhu akce.
●  Kronika obce za rok 2018
Kronikářka obce pí Čermáková předložila radě obce ná-
vrh textů, které navrhuje zaznamenat do místní kroniky. 
Rada obce uložila všem radním, aby do 10. prosince 
2019 zaslali své připomínky k návrhu textů pro zápis do 
kroniky starostovi obce. 
●  E.ON – zřízení nového odběrného místa
Na základě naší žádosti zaslala spol. E.ON Distribuce, 
a.s. návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě 
č. 9001632484. Jedná se o zřízení nového odběrného 
místa pro nový bytový dům na ul. Pod Stráží. 
Rada obce schválila text a uzavření Smlouvy o připojení 
k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí 
č. 9001632484 se spol. E.ON Distribuce, a.s., F.A.,Ger-
stnera 2151/6, České Budějovice a uložila starostovi 
uzavřít do 31. října 2019 tuto smlouvu. 
●  E.ON – zřízení nového odběrného místa
Na základě naší žádosti zaslala spol. E.ON Distri-
buce, a.s. návrh smlouvy o připojení k distribuční sou-
stavě č. 9001626392. Jedná se o zřízení nového  
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odběrného místa pro polyfunkční objekt a bytové domy 
na ul. Masarykova. 
Rada obce schválila text a uzavření Smlouvy o připojení 
k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí 
č. 9001626392 se spol. E.ON Distribuce, a.s., F.A.,Ger-
stnera 2151/6, České Budějovice a uložila starostovi 
uzavřít do 31. října 2019 tuto smlouvu. 
●  Kupní smlouva na pozemky u Balatonu
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 11. září 2019 
schválilo prodej pozemků p.č. 2375 o výměře 420 m2, 
ostatní plocha, jiná plocha a p.č. 2373/2 o výměře  
247 m2, ostatní plocha, jiná plocha. Povodí Moravy, s.p. 
IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno. 
Nyní Povodí Moravy, s.p. předložil ke schválení kupní 
smlouvu.
Rada obce schválila text a uzavření kupní smlouvy 
na pozemek p.č. 2375 o výměře 420 m2 a pozemek  
p.č. 2373/2 o výměře 247 m2 s Povodím Moravy, s.p., 
IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 
a uložila starostovi do 15. listopadu 2019 tuto kupní 
smlouvu uzavřít. 
●  JSDH – pronájem HZ
Rada obce obdržela prostřednictvím podatelny OÚ ano-
nymní upozornění na neoprávněné užívání prostor v ob-
jektu hasičské zbrojnice pro soukromé podnikání. Na zá-
kladě tohoto podnětu byl starosta SDH Sokolnice vyzván 
k podání vysvětlení. 
Z něj vyplynulo, že SDH schválil výpůjčku prostor s tím, že 
byla uhrazena stanovená cena za pronájem a výdaje na 
energie. Obec o této akci z důvodu opomenutí ze strany 
SDH informována nebyla.  
Rada obce vzala na vědomí podané vysvětlení ve věci 
anonymního upozornění na neoprávněné užívání prostor 
v objektu hasičské zbrojnice a upozornila SDH, že veš-
keré akce konané v prostorách HZ podléhají předcho-
zímu souhlasu RO, kdy žádost o souhlas musí být podána 
nejméně v 30ti denním předstihu. Opomenutí ze strany 
SDH může mít do budoucna vliv na výši poskytované do-
tace na činnost SDH ze strany obce.
●  Kácení uschlých dřevin
Místostarostka obce požádala Radu obce o schválení 
pokácení suchých dřevin rostoucích na pozemcích obce. 
Obě dřeviny jsou zcela suché a v případě silného poryvu 
větru hrozí nebezpečí újmy na zdraví, majetku nebo ži-
votě osob. Jedná se o 1 kus břízy na pozemku p.č. 509, 
k.ú. Sokolnice, (před bytovým domem č.p. 503 na ul. 
Podešvova), obvod kmene (měřeno ve výšce 130 cm 
nad zemí) 92 cm a 1 kus břízy rostoucí na pozemku p.č. 
1696/1 k.ú. Sokolnice (bývalá kasárna na ul. Polní), ob-
vod kmene (měřeno ve výšce1,3 m nad zemí) 85 cm. 
Rada obce doporučila obecnímu úřadu, aby rozhodl o po-
kácení suchých bříz na pozemku p.č. 509 a p.č. 1696/1 
k.ú. Sokolnice. 
●  Stavební úpravy objektu na ul. Zámecká
Radě obce byla předložena cenová nabídka na vypra-
cování projektové dokumentace ve stupních pro výběr 
zhotovitele a pro společné územní a stavební řízení 
na stavební úpravy budovy na pozemku parc. č. 491,  
k.ú. Sokolnice.  

Rada obce schválila předloženou cenovou nabídku na 
vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy 
budovy na pozemku parc. č. 491, k.ú. Sokolnice od  
p. Zelinky. 
●  Plán schůzí na rok 2020
Radě obce byl předložen návrh plánu schůzí na rok 2020.
Rada obce Sokolnice schvaluje předložený návrh plánu 
schůzí na rok 2020 a uložila místostarostce do 15. listo-
padu 2019 zveřejnit návrh plánu schůzí na rok 2020 na 
nástěnce v chodbě obecního úřadu a webových strán-
kách obce.
●  Rozpočet obce na rok 2020
Rada obce projednala návrh rozpočtu na rok 2020. Navr-
hovaná výše výdajů převyšuje přepokládané příjmy obce  
v roce 2020. 
Rada se shodla na úpravě výdajové stránky a uložila sta-
rostovi do příští rady připravit čistopis těchto změn. 
●  Tříkrálový koncert 2020
Radě obce byla předložena cenová nabídka na uspořá-
dání tříkrálového koncertu, který uskuteční 5. ledna 2020  
v 16.00 hodin v zámecké kapli. 
Rada obce odsouhlasila uspořádat tříkrálový koncert  
v neděli 5. ledna 2020 v zámecké kapli, dle předložené 
cenové nabídky. 
●  Rekonstrukce ulice Zámecké
Radě obce byla předložena CN na administraci zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem: „SOKOL-
NICE – rekonstrukce ulice Zámecké“ a zároveň návrh pří-
kazní smlouvy na výkon zadavatelských činností na tuto 
stavbu. 
Rada obce schválila předloženou cenovou nabídku 
na administraci zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s názvem: „SOKOLNICE – rekonstrukce ulice Zá-
mecké“. Dále schválila text a uzavření Příkazní smlouvy 
č. 7033/2019 na výkon zadavatelských činností se spol. 
RTS, a. s. Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČO 255 33 843 
a uložila starostovi do 15. listopadu 2019 tuto smlouvu 
podepsat. 
●  Doplnění výsadeb v obci – podzim 2019 
Radě obce byla předložena cenová nabídka od spol. GOZ 
Garden s.r.o. na doplnění výsadeb v obci, během pod-
zimu 2019. Jedná se o keřové výsadby na ul. Podešvova, 
dosadbu dřevin okolo rybníka a náhradu za uschlé lípy na 
ul. Masarykova.
Rada obce schválila předloženou cenovou nabídku  
na doplnění výsadeb v obci během podzimu 2019 na  
ulici Podešvova, okolo rybníka a na ulici Masarykova. 
●  Nadstandard IDS JMK „flamendr“
Obec Sokolnice přispívá již několik let na nadstandard 
IDS JMK, kterým je autobus z Brna, s odjezdem v 1.30 
hodin, linka N95, spoj číslo 4013, tzv. „flamendr“. Jezdí  
v pátek a v sobotu. Částka nadstandardu pro naši obec 
na příští rok činí 20.375 Kč. 
Rada obce souhlasí, aby obec i nadále přispívala na pro-
voz nočního autobusu, linka N95, s odjezdem v 1.30 ho- 
din z Brna.
●  Žádost o pronájem pozemku p.č. 2367
Myslivecký spolek Na Zlatém potoce Sokolnice požádal  
o pronájem pozemku p.č.2367 k.ú. Sokolnice. Tento  
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pozemek je však pronajatý na základě smlouvy o vý-
půjčce na dobu neurčitou.
Rada obce zamítla žádost Mysliveckého spolku Na Zla-
tém potoce Sokolnice o pronájem pozemku p.č. 2367 
k.ú. Sokolnice, neboť tento je aktuálně pronajatý. Rada 
obce uložila starostovi, aby se stávajícím nájemcem vy-
jednal ukončení nájmu (nejlépe dohodou), a to v termínu 
do 31. prosince 2019. 
●  Aktualizace dat pro stavební úřad
Stavební úřad Sokolnice používá program Misys, ve kte-
rém jsou aktuální mapy území, vlastníci nemovitostí, pod-
zemní a nadzemní sítě, atd. Data obce Sokolnice jsou ak-
tualizovaná, ale ostatní obce, spadající pod náš stavební 
úřad - Telnice, Újezd u Brna, Nesvačilka, Měnín, Žatčany, 
Moutnice a Těšany, data aktualizovaná nemají. Pokud 
by obec požádala jednotlivé správce sítí (vodovod, ka-
nalizace, plyn, el. energie, telefony a další), aby nám po-
skytli aktuální trasy jejich podzemních a nadzemních sítí  
v těchto jednotlivých obcích (ideálně v „dgn“ nebo v „dwg“ 
formátu, v krajním případě by bylo možné trasy předat  
i v „pdf“ formátu, avšak poté by je někdo musel ručně pře-
kreslit do „dgn“), znamenalo by to oslovit více než třicet 
subjektů a požádat je o aktuální trasy jejich sítí v každé 
jednotlivé obci, přičemž každá obec by byla v samostat-
ném souboru. Obec proto požádala spol. Hrdlička, spol.  
s r.o. o zaslání cenové nabídky na zajištění této agendy. 
CN je bez poplatků za vyjádření nebo poskytnutí digitál-
ních dat, které někteří správci požadují za předání infor-
mací. Tyto poplatky by byly fakturovány dle skutečnosti.
Rada obce odsouhlasila předloženou cenovou nabídku 
na zajištění agendy pro SÚ Sokolnice od společnosti Hrd-
lička, spol. s r.o., Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 
5-Stodůlky, IČO 18601227. 
●  Změna termínu uzávěrky SZ č. 12/2019
Předsedkyně Komise pro vydávání Sokolnického zpravo-
daje Ing. Šustrová požádala o změnu termínu uzávěrky 
prosincového čísla SZ z důvodu technického zajištění 
vydání prosincového čísla. Původní termín uzávěrky  

SZ č. 12/2019 byl naplánován na čtvrtek 28. listopadu 
2019, Ing. Šustrová požádala o posunutí termínu na pon-
dělí 25. listopadu 2019. 
Rada obce schválila změnu termínu uzávěrky prosinco-
vého čísla SZ ze čtvrtka 28. listopadu 2019 na pondělí 
25. listopadu 2019. 
●  Výměna kamery na ul. Brněnská
Společnost COMIMPEX, spol. r. o. předložila cenovou 
nabídku na výměnu kamery na výjezdu z obce na ulici  
Brněnská, neboť se u ní vyskytují časté výpadky záznamu 
a kameru již nelze opravit. Nová kamera je nástupce stá-
vající kamery, podává excelentní obraz za všech světel-
ných podmínek a je určena zejména do aplikací s kritic-
kou infrastrukturou.
Rada obce odsouhlasila předloženou cenovou nabídku 
na výměnu kamery na výjezdu z obce na ul. Brněnská.
●  Bezúplatný převod pozemku p.č. 376/2 

do majetku obce
Pozemek p.č. 376/2 v k.ú. Sokolnice je aktuálně ve 
vlastnictví Jihomoravského kraje, s právem hospodařit 
se svěřeným majetkem kraje – Domov pro seniory So-
kolnice, příspěvková organizace. Obec plánuje z vlast-
ních finančních prostředků rekonstrukci části Zámecké 
ulice, ve které se předmětný pozemek nachází. Obec by 
na části tohoto pozemku chtěla na vlastní náklady vysta-
vět chodník, který by umožnil daleko komfortnější přístup 
(především klientům a návštěvníkům DpS, ale i samot-
ným občanům obce). Má zájem na tom, aby tato část 
obce vypadala co nejlépe, a je ochotna se po převodu 
pozemku o tento starat (sekání trávy – celková údržba 
zeleně, atd.). Krajský úřad JmK již v minulosti souhlasil 
s možností provedení stavby chodníku na části tohoto 
pozemku a v tuto chvíli vyjádřil i ochotu pozemek bez-
úplatně převést do majetku obce.
Rada obce pověřila starostu, aby podal písemnou  
žádost na KÚ JmK o bezúplatné převedení pozemku  
p.č. 376/2 v k.ú. Sokolnice do majetku obce, a to v ter-
mínu do 15. listopadu 2019.  -OÚ-

Zamyšlení na listopad
„Na hlubinu!
Bezedná duše se snaží proniknout až ke dnu, k podstatě 
věcí. Běda, kdo se odnaučil sestupovat ke kořenům věcí 
a událostí a stal se člověkem povrchním. Vnějšek ho za-
jímá a poutá, detail je mu tím nejdůležitějším. Nezná po-
žadavků, potřeb hlubin. Nikoho neuspokojí, samozřejmě, 
že ani sebe. Kdo se zabývá malou stránkou věcí, stane 
se malým. I malé věci mají velkou stránku.
Stavěli dům na písku. Přišel příval, vítr, voda jej strhla. 
Stavěli znovu – z lepšího materiálu, ale zase na písku – 
strhlo jej to zase. Neměl základů, se stavbou nešli do 
hloubky.“ Josef Hlouch

Neposuzujme věci a lidi jen podle vnější stránky. Je kla-
mavá. Ano, vidíme, co druhý dělá. Ale víme, co se děje  
v jeho nitru? Známe jeho potíže, boje, rány, porážky,  

vítězství, oběti, dobrou vůli, bídu a bolest. Známe celé 
tajemství, které se jmenuje člověk?
To bychom museli znát celé jeho dějiny, všechny životní 
okolnosti – a ještě bychom ho dobře neznali, poněvadž to 
hlavní se děje v nitru, v jeho duši.

„Ať jsou dobří a spravedliví lidé jakkoli bezmocní, jen 
kvůli nim stojí za to žít.“ Albert Einstein

„My však vás prosíme:
co je známé, mějte za neobyčejné
co je běžné, mějte za nevysvětlitelné
co je obyčejné, mějte za překvapující
co je pravidlem, mějte za zlořád
a kde narazíte na zlořád
odstraňte ho.“     Bertold Brecht

■
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Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Pr
os

in
ec

 2
01

9

1 Neděle Domov pro seniory Sokolnice 1805 –  
Bitva v zámeckém parku Sokolnice 10.00 hodin Domov pro seniory, 

zámecký park

1 Neděle LÍPA  
komunitní centrum

Divadelní představení: 
Betlém aneb putování  
za hvězdou

Sokolnice 14.00 hodin 15.00 hodin Místní sokolovna  
v Sokolnicích

1 Neděle Obec Sokolnice Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu Sokolnice 16.00 hodin Prostranství  

před S - pasáži

3 Úterý Kulturní komise  
při radě obce Sokolnice

Divadelní představení: 
Mama Mia

Brno –  
Městské 
divadlo

17.00 hodin Odjezd autobusu  
od kapličky

6 Pátek Domov pro seniory Mikulášská besídka  
pro seniory

Domov  
pro seniory, 
jídelna

13.30 hodin
Domov pro seniory  
zve seniory  
obce Sokolnice

7 Sobota LÍPA  
komunitní centrum Vánoční těšení Sokolnice 14.00 hodin 17.00 hodin Sídlo – Lípa KC  

na ul. Masarykova 35

8 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší dorost Ostrava 14.00 hodin Soupeř

Sokol Ostrava

22 Neděle TJ Sokol Sokolnice Živý Betlém Sokolnice 14.00 hodin Prostranství před 
Sokolovnou

Kulturní komise při Radě obce Sokolnice sděluje, že současně s přihlášením na jakýkoliv zájezd pořádaný kulturní 
komisí Sokolnice je nutné uhradit účastnický poplatek.

Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v prosinci. 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.

Za přírodními krásami do polského Narolu
(Pokračování ze strany 1)
polskými žáky a zahráli si nějaké 
hry, abychom se lépe poznali. Když 
seznamovací workshopy skončily, 
rozloučili jsme se s učiteli a žáky,  
a jeli do penzionu, ve kterém jsme 
byli ubytováni i následující dny. Po 
příjezdu do penzionu jsme se roz-
dělili do pokojů. Ani jsme si nestihli 
vybalit věci, všichni byli po nároč-
ném dnu unavení, a tak jsme hned  
usnuli.
Ve čtvrtek ráno nám připravili v pen-
zionu snídani. Po snídani jsme jeli 
na prohlídku města Narol. Prohlédli 
jsme si známou sochu Jana Zamoy-
ski. Prošli si náměstí v Zamośći, 
na kterém jsme také měli rozchod,  
a tak jsme se tu mohli porozhléd-

nout. Když byl čas obědu, jeli jsme  
i s polskými žáky a učiteli do re-
staurace na oběd. Oběd nám moc 
chutnal, a tak jsme se s plným bři-
chem vydali na procházku do národ-
ního parku Roztocze. Po příjemné 
procházce parkem, jsme se stavily  
v muzeu, kde jsme si poslechli pre-
zentaci o již zmíněném parku a ta-
mější přírodě. Moc se nám líbila, 
dozvěděli jsme se plno nových infor-
mací. Po výletu jsme přijeli zpět do 
penzionu, kde pro nás už měli zdejší 
žáci s učiteli připravený táborák. Na-
jedli jsme se, a jako překvapení tu 
pro nás měli nachystanou diskotéku. 
Skvěle jsme si zatlačili a seznámili 
se více s polskými žáky. Když žáci  
s učiteli odjeli a diskotéka skončila, 

skvělá nálada nám vydržela, a tak 
jsme se sešli a za doprovodu pana 
učitele Šustra, který hrál na kytaru, 
jsme zpívali písničky, dokud se nám 
nechtělo spát. Následující den, tudíž 
i poslední, jsme se opět nasnídali, 
sbalili si věci, a vyrazili na procházku 
k pramenu lásky v krásné polské pří-
rodě. Po menší procházce jsme se 
rozloučili s žáky a učiteli a šli jsme 
na oběd do zdejší restaurace. Po vý-
borném obědě jsme nasedli do auto-
busu a vyrazili na cestu domů. Hned 
na začátku nás překvapila nepří-
jemná situace. Pan řidič nám ozná-
mil, že se porouchal autobus. Radost 
jsme z toho neměli, ale nakonec 
jsme se dokázali zabavit a čekání na 
náhradní autobus nám uteklo rychle. 
Výlet jsme si moc užili. 

-Sarah Salachová, 9. třída-

Jak jsme se vydali do Velké Británie
Pro nás dvě a dalších 24 spolužáků a spolužaček byl  
8. říjen 2019 v 15.00 hodin začátkem velkého dobro-
družství – odjížděli jsme do Anglie! V autobuse už nás če-
kaly děti ze školy Halenkov. Cesta trvala celý den a noc. 
Příští den zhruba v 8 ráno nás čekala Paříž.

Naše první památka byla Eiffelova věž, která je vysoká 
324 metrů. Následovala procházka po nejdelší ulici, kde 
byl Vítězný oblouk. Poté jsme přešli k muzeu Louvre, 
které je známé skleněnou pyramidou. Od Louvru jsme 
se šli podívat ke katedrále Notre-Dame. A pak zase do 
autobusu – čekala nás tříhodinová cesta do hotelu F1  
v Calais.
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Návštěva Památníku internačního tábora
Vycházka ve čtvrtek 10. října 2019 nás zavedla do Sva-
tobořic-Mistřína. Výlet se vydařil. Sešlo se nás 23 včetně 
děvčat z Telnice a Brna. Tentokrát jsme s sebou vzali  
i pány – seniory, vynechali Brno a jeli z rozvodny směrem 
na Hodonín. V Čejči bylo třeba přestoupit, mezi dvěma 
spoji nám zbyl čas na kávu. 
Nejprve jsme ve Svatobořicích navštívili Památník inter-
načního tábora. Po zajímavém výkladu jsme zhlédli video 
o historii tohoto zařízení. Možná proto s námi tentokrát 
jela i paní Toňa (Antonie) Tůmová, rozená Blahoňovská, 
jejíž maminka Květoslava byla v roce 1942 vězněna 
právě tam – v internačním táboře Svatobořice. Píše se  

o tom i v knize o tomto táboře, kterou paní Tůmová vlastní 
a je v ní zmíněna právě její maminka.
Podle našeho názoru by tuto prohlídku měly vidět děti, 
mládež i někteří dnešní dospělí, aby si vážili právě této 
doby, ve které žijeme.
Po skončení prohlídky jsme se přemístili do nedalekého 
sklípku, kde jsme byli pohoštěni chlebem se škvarkovou 
pomazánkou a burčákem.
Počasí nám opravdu vyšlo vstříc. Bylo hezky a liják s ma-
lou bouřkou nás pak zastihl až v autobusu. Po vystoupení 
u rozvodny bylo zase moc hezky.

-Mirka Mifková a Jitka Čermáková-

Další den jsme v ranních hodinách příjeli do přístavu 
Calais, kde jsme nasedli na trajekt, a ten nás odvezl do 
Doveru, na anglický ostrov. Prvním významným místem 
v Anglii bylo Hastings – přímořské malebné město. Has-
tings je historické městečko (bitva u Hastings 1066), po-
dívali jsme se do Pašeráckých jeskyní a hradu. 
Kolem sedmé večerní jsme se potkali s anglickými ro-
dinami. Učitelé nás rozdělili mezi ochotné Angličany, 
kteří nám poskytli ubytování. Další den ráno nás rodina 
odvezla na místo srazu, a pak jsme se autobusem pře-
sunuli do přímořských lázní Brighton. Ten den jsme na-
vštívili známé pobřeží a zábavné molo Palace Pier a také 
vyhlídkovou věž British Airways, která měří 162 metrů. 
Nadchlo nás akvárium Sea Life Centre, kde nám bylo po-
voleno sáhnout si na mořskou hvězdici. Po svolení uči-

telů bylo možné nakupování dárků a suvenýrů pro rodiče. 
Kvůli procházce k útesům Seven Sisters v Eastbourne 
na nás přišla velká únava, a proto jsme se těšili zpátky  
k rodinám.
Následující den v Londýně nás přivítala lanovka Green- 
wich, která nás převezla přes řeku, kde jsme nasedli do 
vlaku, a ten nás dopravil k metru. Metro nás dovezlo ke 
Green Parku a pak už to bylo jen kousek k Buckingham-
skému paláci, kde sídlí královna Alžběta II. Pak jsme na-
sedli na metro a jeli se podívat na Tower Bridge. Poté ná-
sledovala procházka k London Eye, kde naše prohlídka 
Londýna skončila. Unavení, ale plní zážitků jsme nasedli 
do autobusu a pokračovali podmořským vlakem pod ka-
nálem La Manche domů přes Francii a Německo. It was 
great!             -Petra Pospíšilová a Ester Kopecká, 7. třída-

Pojďte k nám studovat
Vážení čtenáři, rádi bychom Vám v tomto čísle přiblížili, 
jak se do naší školy dostanou noví žáci. Právě teď na 
podzim je období, kdy se žáci devátého ročníku základní 
školy rozhodují o svém budoucím povolání. 

Od časů, kdy si žáci základní školy museli sami shá-
nět školu, ve které se budou dále vzdělávat, se mnohé 
změnilo. Střední školy přicházejí s nabídkou vzdělávání  
a oslovují absolventy základních škol i veřejnost.
V naší škole se máme nejlepší zkušenosti s veletrhy či 
festivaly vzdělávání, které organizují úřady práce. Zúčast-
ňujeme se veletrhů vzdělávání v Hodoníně, Břeclavi, Vy-
škově, Znojmě, Žďáru nad Sázavou. V těchto regionech 
je největší poptávka po oborech, které se vyučují u nás. 
Nejvýznamnějším pro nás je Veletrh vzdělávání v Brně. 
Koná se v areálu brněnského výstaviště, letos v termínu  
22. a 23. listopadu 2019 a určitě ho navštívili i žáci so-
kolnické základní školy. Na stánku naši žáci a pedago-
gové seznamují zájemce s nabídkou učebních i studij-
ních oborů, ve kterých připravujeme žáky pro povolání  
v elektroborech, podají jím podrobné informace a předají 
i natištěné letáčky. Pro zpestření nabídky žáci předvádějí 
buď výrobu kabelové spojky nebo robota, kterého ve vy-
učování sami sestavují. 

Jinou formou náboru je návštěva základních škol. Pokud 
nás některá základní škola pozve na třídní schůzky, přije-
dou tam naši vyučující s nabídkou. 
Účinným a u žáků oblíbeným způsobem, jak se něco do-
zvědět o naší škole, je návštěva žáků ve škole. Naši žáci 
se rozjedou do své bývalé základní školy, kde deváťákům 
nebo i osmákům promítnou svoji vlastnoručně zhotove-
nou prezentaci, představí školu, a také jim předají le-
táčky s informacemi.
Každá střední škola, i my, pořádáme dny otevřených 
dveří, kdy mohou školu ve všední den nebo i v sobotu 
navštívit zájemci i s rodiči. Nezřídka se nám stává, že se 
do školy přijdou podívat též prarodiče nebo jiní příbuzní, 
kteří vzdělávání v naší škole sami absolvovali. Zájemci se 
také mohou svézt elektromobilem, který nám zapůjčuje 
firma E.on, s níž úzce spolupracujeme, a žáci se pro ni 
připravují na své budoucí povolání. 
Dny techniky, které také pořádáme, jsou určeny pro celé 
třídy základních škol z nejbližšího okolí. Žáci k nám při-
jedou a mohou si v dílnách vlastníma rukama vyzkoušet 
práci, které by se chtěli věnovat, nebo si vyrobí jednodu-
chý výrobek, který si mohou vzít s sebou domů.
Potom už přijde etapa přemýšlení, rozhodování a nako-
nec k 1. březnu podání přihlášky na střední školu. Ale 
to už je jiná kapitola a my se budeme těšit na všechny 
zájemce a budoucí žáky.  -Jitka Čermáková-
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 ► Solventní manželé  
  hledají ke koupi  
  byt v Sokolnicích  
  a v blízkém okolí. 
  Telefonní č.:  
 732 834 651 

 ► Koupíme RD v obci 
  s dobrou  
  dostupností  
  do Brna.  
  Telefonní č.:  
  605 997 025
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Listopad
Listopad je měsícem zařazeným do 
období včelařského podzimu. V tomto 
období jsou již včelstva nakrmena  
a připravena na zimní období. V pří-
pravě je i myšlena nejen kontrola 
na napadení roztočem, ale i vícená-
sobné přeléčení pomocí fumigace. 
Taky v tomto období mnozí včelaři 
poznali zvýšené aktivity na česnech, 
a to jak v podobě loupeží mezi se-
bou a závěrem je potom návštěvy 
vos. A že to nebude žádná legrace, 
si už vykládají sdělovací prostředky a i odborníci, mezi 
hlavní problém bude dlouhé podzimní teplo. Toto ovlivní 
i produkci ovoce, jak se počasí teplotně posouvá. Mnozí 

včelaři podle kontroly jsou i s 50% ztrátami včelstev. Není 
to jenom záležitost našeho kraje, ale celé Evropy. Bude 
co příští rok chovatelsky obnovovat. A není to jenom  

11

Jak dostat tatínka do polepšovny
Že táta není k zahození si ve stejnojmenném cyklu ukazujeme už několiká-
tým rokem. Letos se ale tatínek Luboš opravdu vytáhl. Vzal Annu i malého 
Vaška na prázdniny k dědovi do zámecké zahrady, kde v kouzelné podzimní 
atmosféře vyrostly skály. A všichni moc dobře víme, jak to bylo dál – Vašek  
s tatínkem lezli po skalách, po laně, chodili po chůdách, stříleli z luku, bě-
hali za maminkou s nákupem a taky přebírali cukr od mravenců, aby na ten 
nákup nechtěla příště jet s nimi. A když se k tomu přidal děda v převleku za 
vodníka, který vyděsil pošťáka Fandu na Babetě, byla z toho báječná zábava.
Děti i rodiče si mohli vyzkoušet, jaké to je – šplhat po horostěně – jen za 
pomoci vlastní síly překonat hranu stěny a na závěr si na vrcholu zatroubit 
na klakson. Mnohým nahoře už skoro nezbývala síla na to klakson pořádně 
stisknout. Pošťák s Babetou (Irena) a děda – vodník (Alena) byli příjemným 
doladěním příběhu.
Jsme moc rádi, že jsme mohli akci uskutečnit v zahradě Domova pro seniory, 
protože zámek je tou nejlepší možnou kulisou, kterou si pro naše aktivity 
můžeme přát. A myslím, že bláznivé kousky, které občas vymyslíme, jsou pro 
klienty domova zpestřením, které jen tak nezažijí.
Děkujeme také oběma pánům Fialům, jejichž prostřednictvím v zahradě 
skála vyrostla. A v neposlední řadě díky všem, kteří dorazili, nezalekli se vý-
zvy k horolezení a díky nimž jsme zažili skvělé odpoledne.    -Tereza Šteflová-

Drakiáda
Jednu říjnovou sobotu odpoledne se létající draci a jejich 
drakovodi pomalu scházeli v parku areálu bývalých kasá-
ren a s napětím vyhlíželi vítr. Ten vzápětí opravdu přile-

těl a vyzval děti k vyběhnutí na kopec a vypuštění draka  
k procházce po slunné obloze. Bylo velmi těžké vybrat 
excelentního vítěze, přesto nakonec jsme ocenili dva fa-
vority – nejvýše letícího Pana Lišáka Amálky a doma vy-
robeného vlastnoručně pomalovaného dráčka Viktorky.
Zatímco doma chladly trouby v kuchyních, lákavá vůně 
zavedla účastníky ke stolečku prostřeném dýňovými de-
serty, teplým čajem a lahodným svařáčkem. Ve druhém 
ročníku soutěže dýňových pekařek a pekařů jsme se ša-
lamounsky rozhodli ocenit všechny zúčastněné. 
Netrvalo dlouho a v ohni se pekly brambory, nad oh-
něm klobásky a pohodová atmosféra byla dobarvená  
k dokonalosti.
Děkujeme za hojnou účast draků i desertů a děkujeme 
také obci za poskytnutí prostor ideálních pro rodinné 
akce. 
Těšíme se zase na příští rok! -Alena Haluzová-
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Mezigenerační den – byla vojna, byla
V sobotu 14. září 2019 se konala v zámeckém parku Domova pro seniory 
Sokolnice již po třetí oblíbená akce MEZIGENERAČNÍ DEN – BYLA VOJNA, 
BYLA. Cílem je propojit širokou rodinu a alespoň na pár hodin vtáhnout naše 
seniory do společenského dění. 

Akce začala po desáté hodině re-
gistrací účastníků na nádvoří, kde 
obdrželi hrací kartu s mapkou are-
álu a stanovišti s jednotlivými úkoly, 
kterých bylo celkem 13 a určitým 
způsobem se vztahovaly k tradici  
napoleonského bojiště, jehož sou-
částí byl kdysi také sokolnický zá-
mek. Děti v doprovodu rodičů a pra-
rodičů procházely areál parku a plnily 
jednotlivé úkoly, např. hod dělovou 
koulí, střelba na terč, lanová dráha, 
překážková dráha, pexeso puzzle, 
první pomoc, poznávání vojenských 
uniforem podle vzorů, poznávání 
rostlin a zvířat. Za každou splněnou 
disciplínu získaly do hrací karty jedno 

písmenko, díky kterému na konci zá-
vodu složily heslo „VELKÁ RODINA“, 
se kterým se přihlásily v cíli a obdr-
žely získanou odměnu.
Mimo zmíněné soutěže byli v areálu 
přítomni napoleonští vojáci, kteří po-
stavili dobové vojenské ležení včetně 
polní kuchyně a předvedli také krát-
kou ukázku vojenského výcviku. Na 
spodní louce byla možnost projížďky 
na ponících a koních vojáků, na ná-
dvoří fotokoutek a maketa napoleon-
ského vojáka, kde se děti mohly vy-
fotit. Velký zájem byl zejména mezi 
nejmenšími dětmi o bludiště.
Pro návštěvníky bylo zajištěno roz-
manité občerstvení a několik stánků 

s drobnými upomínkovými předměty.
Dovolte mi na závěr, abych tímto po-
děkovala všem kolegyním a kolegům 
a také pořadatelům z Rodinného cen-
tra Lípa Sokolnice, protože bez jejich 
obětavé výpomoci by se jistě akce 
tak nevydařila. Také díky jim mohlo 
130 dětí všeho věku v doprovodu své 
rodiny prožít pěkné dopoledne.

-Mgr. Eva Stiborová, 
sociální pracovník-

včelařská záležitost, ale všechna odvětví spojená s příro-
dou. Ale když pročítá kroniku našeho spolku, jako kdyby 
se život opakoval, myslím to na období před sto lety. 
Tak jako dějinně naše republika se nacházela v prv-
ním roce založení, i včelaři procházely určitým vývojem.  
Každá doba tak, i režimy, měly a mají snahy o určité ovliv-
ňování chovu včel. Například za velké války Rakouska-
-Uherska přidělovalo se pár kilo cukru na krmení včel. Ale 
aby nebyl cukr zneužit pro lidi, byl promíchán s pilinami 
dřeva nebo s pískem. Všechny včelařské spolky byly za 
Rakouska-Uherska organizovány v Říšském svazu vče-

lařů. Po rozpadu se utvořil Svaz zemských včelařských 
spolků republiky Československé se sídlem v Praze, který 
měl za úkol zastupovat své členy – včelaře u vlády a sta-
rat se o vhodné zákony a nařízení v oboru včelařském. 
Spolkový vývoj probíhal přes přímé členství až po zřízení 
samostatných spolků.
Proto po této výzvě vzniklo po roce 1919 na Moravě  
63 samostatných včelařských spolků, které se řídily již 
novými stanovami. Proto taky byla svolaná prozatímní 
valná schůze Včelařského spolku pro Sokolnice a okolí 
dne 7. prosince 1919.  -Václav Hůrka-
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Vstupné na akci je 50 Kč, děti do 130 cm a senioři zdarma. Rodinné vstupné je 150 Kč.

TJ Sokol Sokolnice pořádá ve dnech 12.–14. června 2015

TRADIČNÍ
JÁNSKÉ HODY
Pátek 12. června 2015 
v 19.00 hodin na sokolském hřišti hraje 
cimbálová muzika DONAVA a hudební skupina MAJA

Sobota 13. června 2015 
ve 20.00 hodin PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA na sokolském hřišti, hraje hudební skupina MODUL

Neděle 14. června 2015 
v dopoledních hodinách zvaní stárek a stárků na hody
ve 14.00 hodin předání hodového práva stárkům 
krojovaný průvod obcí a HODOVÁ ZÁBAVA
tanečky dětí a česká beseda stárků
na sokolském hřišti hraje PODBORANKA

Za krajně nepříznivého počasí se budou konat sobotní a nedělní akce v budově sokolovny.
Srdečně zvou stárci, stárky a pořádající TJ Sokol Sokolnice

 

KVĚTEN 2015ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

Srdečně zveme občany Sokolnic na Hodovou mši svatou
která bude slavena v neděli 14. června 2015 v 9.30 hodin v zámecké kapli.  Krojovaní vítáni

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
● Parkoviště a chodníky – Niva. Jako host se zase-
dání rady obce zúčastnil Ing. Tomáš Racek, projektant 
chodníků a zpevněných ploch na ulici Niva. Postupně 
byly projednány čtyři připomínky občanů. Projektant  
s předstihem zaslal odborný odhad nákladů na jednotlivé 
varianty řešení (dle požadavků rady z minulé schůze): 
Varianta A – cca 3.388.000 Kč 
Varianta B – cca 3.388.000 Kč 

Varianta C – cca 2.057.000 Kč
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Projektant 
upozornil, že u všech čtyř ulic (Niva, V. Haňky, Pode-
švova a Topolka) se jedná o odhady cen, které podle jeho 
názoru jsou cenami maximálními.
Projektant nedoporučil variantu A, neboť konstrukce 
chodníku pravděpodobně neumožní parkování bez de-
formace dlažby.

SOKOLNICKÝ ZÁMEK » PŘÍBĚH Z CYKLU MORAVSKÉ ELEGIE
W W W. A C A B A L L A D O . C ZA k c e  A c a b a l l a d o
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Co nového u hasičů
Kroužek mladých hasičů
Dne 2. listopadu 2019 jsme nejen pro „naše“ děti uspo-
řádali již tradiční akci DÝŇOHRÁTKY s hasiči. Přišlo se 
za námi podívat a svou dýni si vydlabat cca 25 dětí, pro 
které jsme připravili dýně i drobné občerstvení. Děti měly 
také možnost vymalovat si obrázek. Dlabání se s nad-
šením zúčastnili i rodiče, kteří byli velkou pomocí pře-
devším menším dítkům. Všem si dovoluji za hasiče So-
kolnice poděkovat a doufám, že se v příštím roce opět  
sejdeme.                                                              -Jiří Krejčí-

Soutěže TFA
Sezóna TFA  v říjnu skončila a pro našeho závodníka 
Petra Slouku to byl konec velmi úspěšný. V sobotu  
19. října 2019 se v Zastávce konaly poslední závody Mo-

ravské hasičské jednoty  „O pohár prezidenta MHJ“, kde 
Petr vybojoval první místo a celkově druhé místo za se-
zónu 2019. 
O týden dříve proběhlo ukončení Zlínské ligy TFA v Nové 
Dědině. V tomto posledním závodě obsadil druhé místo, 
ale vzhledem k tomu, že se z časových důvodů nemohl 
zúčastnit povinného minimálního počtu závodů v této 
lize, nemohl obhájit loňské celkové druhé místo.

Čas adventních věnců…
A je to zase tu… Krásný předvánoční čas a s ním spojené 
zapalování adventních věnců a různých dekorací. Každý 
si přejeme prožít toto období aspoň v rámci možností  
v klidu a míru. Předpokládám, že i vy. I my hasiči… 
Proto vás prosíme, nikdy, ale opravdu NIKDY nenechá-
vejte hořet tyto dekorace bez dozoru. Děkujeme.

-Zuzana Hradílková-

Den seniorů v domově pro seniory
Také v našem domově jsme se připojili k oslavám Me-
zinárodního dne seniorů. Ačkoliv se svátek slaví na po-
čátku měsíce, my jsme jej oslavili v úterý 22. října 2019 
odpoledne vystoupením otnických Bloňďáků.
Naši senioři pomáhali dopoledne s přípravami jednohu-
bek a dalšího občerstvení a těšili se na odpoledne. Už 
od půl druhé procházeli zpěváci celý domov, aby zahráli 
těm klientům, kteří jsou upoutáni na lůžko a vystoupení 
v jídelně se ze zdravotních důvodů nemohou účastnit. 
A také proto, aby na pěkné písničky pozvali všechny  
ostatní.

Ani letos to nemohlo být jinak, takže jsme prostřednic-
tvím naší věrné spolupracovnice paní Mirky Mifkové, po-
zvali také sokolnické seniorky a seniory. Byli jsme mile 
překvapeni, že se tentokrát dostavili i pánové. Moc nás 
to potěšilo. Podle jejich slov se jim akce moc líbila.
I my se na ně už těšíme a prostřednictvím tohoto článku 
zveme i další sokolnické seniory na Mikulášskou  
besídku, která se bude konat v pátek 6. prosince 2019 
od 13.30 hodin v jídelně Domova pro seniory Sokolnice.
Čekají na Vás veselé soutěže, od 15.00 hodin vystoupení 
dětského folklorního souboru JAMÝREK a kdo ví, možná 
přijde i MIKULÁŠ. 

-Mgr. Eva Stiborová, sociální pracovník-
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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. 11 je 22. 11. 2019. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnick. zpravodaje č. 12 je 25. 11. 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

Setkání spolužáků Základní devítileté školy – ročník 1949
Sobota 12. října 2019 byl slunečný den jako stvořený 
pro setkání spolužáků ročníku 1949, kteří letos slaví  
70. narozeniny. 
Základní devítiletou školu v Sokolnicích navštěvovali v le-
tech 1955–1964. 
Naše kroky nejdříve vedly do školy, kterou nás ochotně 
provedla paní učitelka Zita Butalová.  
Dále setkání pokračovalo v restauraci U Husara. Dobrá 
nálada a příjemné prostředí nás provázelo po celou dobu. 
Vzpomněli jsme zde na nemocné spolužáky, a také na 
ty, kteří se během školních let odstěhovali ze Sokolnic. 
Chvilkou ticha jsme uctili naše zemřelé spolužáky.
Dobrou duší všech setkání je Anička Pauluková rozená 
Tůmová, která tradičně zajišťuje rozvoz pozvánek, ky-

tičky na hroby zesnulých spolužáků i paní učitelky Zdeňky 
Pustinové.
Každý účastník setkání obdržel od spolužáka Tondy Se-
kaniny CD s fotografiemi, za které mu děkujeme.
Příště? Sejdeme se již v roce 2020.

-Zdenka Franklová, Růženka Stolařová-
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Obec Sokolnice vás zve na

5 
 

V rámci programu vystoupí
žáci MŠ a ZŠ Sokolnice.

 
         Občerstvení zajištěno.

1.12.2019  v 16.00 hodin
před budovou S-PASÁŽE


