
Sokolnický zpravodaj     12/2019 1

Sokolnický

Vydává zastupitelstvo obce Sokolnice – zdarma

12/2019

Adventní čas nastal – slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Sokolnicích
V předvečer první adventní neděle, se v Sokol-

nicích před budovou S-pasáže, rozsvítil vánoční 
strom.

Tato krásná obecní tradice se zachovala  
a vánoční strom se stal (již popáté) ozdobou naší 
obce po dobu adventního času i času vánoc. Pro 
všechny bylo tradičně připraveno zdarma svařené 
víno či horký čaj, k němuž si letos přihlížející mohli 
na ochutnávku vzít napečené perníčky. O kulturní 
program se postaraly děti z MŠ (pásmo písniček  
a básniček), žáci ZŠ (hudební vystoupení s netra-
dičními vánočními nástroji – ukulele) a hudebníci 
ze Sokolnic. Všichni sklidili zasloužený aplaus  
a patří jim obrovské poděkování. A když už jsme 
u toho děkování, dovolte mi, abych poděkoval  
pí Klimešové z ulice Pod Stráží, která v letošním 
roce darovala obci vánoční strom (26 let starý 
smrk) který rostl před jejich domem. Dále p. Hu-
dečkovi, který každoročně obci poskytuje vysoko-
zdvižnou plošinu na zdobení i odstrojení vánoč-
ního stromu, p. Kučerovi za zazvučení a osvětlení 
celého vystoupení, p. Janouškovi za dodané víno, 
pracovnicím MŠ za jeho skvělou tepelnou úpravu, 
pí Kašprové, Hamanové, Hrdličkové a Koláčné 
za napečené perníčky, p. Grešovi za technickou 
spolupráci a všem pracovníkům obecního úřadu 
za pomoc s přípravou této akce a následným úkli-
dem po ní – snad jsem na nikoho nezapomněl…

Vážení občané naší obce, dovolte mi, abych 
vám všem popřál nádherné prožití advent-
ního času i blížících se vánočních svátků ve  
společenství těch nejbližších, především klid, 
pohodu – vůbec žádný stres a do nového roku 
mnoho štěstí, zdraví a osobní spokojenosti. 

-starosta-
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Okénko do mateřské školy
Vítr fouká do dlaní,
podzim mraky rozhání,
bláto těžkne na polích, 
kdypak přijde první sníh?
Martine, Martine,
ty máš koně a my ne,
přivolej nám podkovou
první vločku sněhovou.

●  Dříve než Martin, zavítal mezi děti do mateřské školy 
profesionální žonglér Milan, který dětem i učitelkám 
zpestřil jedno listopadové dopoledne nejen svým žong-
lérským uměním s kužely, talíři a dalšími předměty, ale 
také legrací a dobrou náladou.
●  Martin k nám nakonec přicválal, jako ostatně každý 
rok, ale sněhové vločky se mu přivolat nepovedlo. Přesto 
jsme si některé ze svatomartinských tradic i zjednodu-
šenou legendu o Sv. Martinovi s dětmi ve třídách připo-
mněli. Děti ve třídě Koťátka si zkoušely jízdu na koni mezi 
překážkami, poněvadž taková jízda opravdu není jedno-
duchá, zvláště, když vás veze koník celý z papíru. A že 
okování koně je zkouškou zručnosti a trpělivosti si děti  
v Koťátkách vyzkoušely při zatloukání hřebíčků do podko-
viček různých velikostí. 
●  Ve třídě Kuřátka si děti všímaly změn počasí v tomto 
podzimním období a zachycovaly je jak výtvarně, tak  
i slovním projevem. Tyto přírodní zákonitosti, stejně jako 
každodenní rytmus a činnosti během dne, pomáhají dě-
tem upevňovat časové pojmy, které je důležité znát. Co se 

odvíjí v přírodě v ročních obdobích, co se děje během dne 
– ráno, dopoledne, v poledne, odpoledne i večer. To vše 
je komplexním základem pro rozvíjení dalších dovedností 
i znalostí u všech dětí. 
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●  Děti ve třídě Motýlci si prostřednictvím témat s pod-
zimním námětem rozvíjely i procvičovaly matematickou 
pregramotnost. Tím je dovednost určení počtu prvků 

různých tvarů, velikostí. Paní učitelky dětem pro roz-
voj této dovednosti chystaly nápadité pomůcky v rámci 
vzdělávací nabídky v herních koutech. Děti pracovaly 
samostatně i ve skupinkách, v nichž probíhala vzá-
jemná spolupráce mezi dětmi. Dopravní téma je hodné 
blízké chlapcům, kteří mají rádi dopravní prostředky 
v mnoha druzích i velikostech. Děti si jejich prostřed-
nictvím procvičovaly jemnou motoriku, prostorovou 
orientaci, ale také schopnost dodržovat domluvená  
pravidla.
●  U Sluníček děti objevovaly prostřednictvím rozmani-
tých činností souvislosti vztahující se k větru a větrnému 
počasí, které je charakteristické pro právě probíhající 
období roku. Děti si již dříve ověřily, že je vítr dobrým po-
mocníkem při pouštění draků, ale také i pro provoz vě-
trného mlýna. Vítr umí „vyrobit“ každý z nás obyčejným 
fouknutím třeba do balonku, s nímž se takhle hraje prima 
hra „Na foukanou“. Pokračujeme v seznamování se s dal-
šími ctnostmi. Tentokrát je to ČESTNOST a ŠTĚDROST, 
které měl zcela jistě již zmiňovaný Sv.Martin. Budeme dál 
nejen poznávat jejich hlubší význam, ale také je u sebe 
rozvíjet a pěstovat.
●  Velkou příležitost k rozvoji štědrosti nyní skýtá dětem 
i jejich rodičům sbírka potřebných dárečků pro babičky  
i dědečky, kterou pořádají paní učitelky mateřské školy 
ve spolupráci s Domovem pro seniory v Sokolnicích. Děti 
za velké pomoci maminek a tatínků přinesou do mateř-
ské školy praktický dárek např. v podobě šamponu či 
kávy. Společně s paními učitelkami pak dárečky zabalí 
a v prosinci je odnesou babičkám a dědečkům s milým 
přáním a koledou.
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Festival vzdělávání Brno
V minulém čísle jsem vám popsala, jakým způsobem pro-
bíhá nábor žáků z 9. ročníku do naší školy. Nyní jsem 
pro vás připravila malého průvodce Festivalem vzělávání  
v Brně. Letos se konal ve dnech 22. a 23. listopadu 2019 
v pavilonu V na brněnském výstavišti. 
Tento festival je vrcholným bodem našeho náboru. Na-
vštěvují jej zájemci z Brna a jeho nejbližšího okolí, ve kte-
rém se nachází i naše škola. Je tedy velká pravděpodob-
nost, že se o vzdělávání u nás budou zajímat. Jsme také 
školou, která má nejucelenější nabídku elektrooborů. 
Jak to tedy probíhá? Festivalu předcházejí poměrně 
dlouhé a složité přípravy. Nejprve je nutno se přihlásit – 
garantem a organizátorem festivalu je Střední škola po-

lytechnická v Brně, Jílová ulice. Každá škola, která se 
přihlásí, má přidělený stánek, tak velký, o jaký si požádá. 
Potom přijde fáze postavení stánku, narovnání stohů pro-
pagačních materiálů – a veřejnost může přijít. Na stánku 
se zájemců ujmou zkušení pedagogové z naší školy, kteří 
jim řeknou podrobnosti o námi nabízených oborech, 
zodpoví dotazy a případně pozvou na dny otevřených  
dveří.
V naší expozici také žáci předvádějí prakticky výrobu ka-
belové spojky nebo sestavení robota. Letos to byli ješ-
těrka a pes. 
Mezi řadami stánků jsou také společné předváděcí expo-
zice, kde jste v sekci elektro mohli najít také naše žáky. 
Pro vaši konkrétní představu si můžete prohlédnout náš 
stánek na fotografiích. -Jitka Čermáková-

●  Na nadcházející období adventu se děti ve všech 
třídách mateřské školy chystají i tvořením typickým pro 
tento čas – výroba přáníček a malých vánočních pozor-
ností pro rodinu i seniory v místním Domově pro seniory, 
ale také k obdarování zaměstnanců místních služeb (ob-
chody, lékaři, pošta) včetně Obecního úřadu Sokolnice  
i ZŠ Sokolnice. Také pečeme perníčky, těšíme se na 

předvánoční tvořivé odpolední posezení s maminkami  
a tatínky a v neposlední řadě chystáme vánoční dekorace 
i jiné potěšení na místní „Živý betlém“.
Ze srdce přejeme všem, aby si v advent-
ním čase udělali čas na své blízké i na 
sebe a darovali ostatním kolem sebe vlíd-
nost, pohodu i pochopení. ■
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Vzpomínková akce na sametovou revoluci
V neděli 17. listopadu 2019 si celý národ připomněl  
30. výročí sametové revoluce. K této příležitosti se po 
celé naší republice konalo mnoho akcí. 
Sokolnický dům z.s. ve spolupráci s obcí a farností upořá-
dal vzpomínkovou akci, která začala duchovním progra-
mem v zámecké kapli, kde jsme si připomněli 30. výročí 
svatořečení sv. Anežky České a děkovali za svobodu. 
Následoval průvod obcí s lucernami ke kapličce na ná-
vsi. Zde promluvil pan starosta, zazvonili jsme klíči, při-
pomněli jsme si historické události podzimu roku 1989  
a zazpívali státní hymnu. 
Nakonec jsme se zahřáli svařeným vínem a prohléhli 
si interiér kapličky na návsi. Ještě dlouhou chvíli mnozí  
z účastníku zůstali na místě a vzpomínali na události 
před třiceti lety. Akce se zúčastnilo přes 80 lidí. 

-Eva Stehlíková-

Polští školáci v Sokolnicích aneb jak jsme hostili Eco summit
V pátek 8. listopadu v podvečerních hodinách bylo v naší 
škole kromě češtiny slyšet i angličtinu a občas také pol-
štinu. I dětí zde bylo poměrně dost – o šesté večerní a na-
víc v pátek bychom zde nečekali ani živáčka. Co se dělo? 
Přijelo k nám na exkurzi 15 polských školáků v rámci Eco 
summitu, akce, kterou podpořila Visegrádská čtverka. 
Pozorní čtenáři zpravodaje ví, že v říjnu se skupinka so-
kolnických dětí vydala do polského Narolu a v listopadu 
přišel čas pohostinnost oplatit. Snažili jsme se, aby se 
polští školáci a jejich doprovod měl aspoň tak dobře, jako 
my u nich. No posuďte sami. 
V pátek podvečer, 8. listopadu, jsme polským děti pro-
vedli po naší škole a zahráli jsme si společně různé se-
znamovací hry. 
V sobotu dopoledne jsme jim ukázali nejkrásnější pa-
mátky v Brně. I když počasí turistice moc nepřálo, všichni 
byli spokojení. Následoval vzdělávací program na Roz-
vodně. Poté jsme se přesunuli do budovy školy, kde naši 
školáci anglicky odprezentovali polským žákům prezen-
taci s názvem „Ekologické problémy Sokolnic a okolí“. 
Sobotní večer jsme zakončili společnou diskotékou na 
Rozvodně. 

V neděli ráno přijal na úřadě polské děti pan starosta  
a následovala prohlídka Mohyly míru. Celý víkend se dě-
tem velmi líbil a při loučení padla slova o tom, že se snad 
nevidíme naposledy.  Za ZŠ Sokolnice bych chtěl poděko-
vat jak obci, tak rodičům za shovívavost a trpělivost. Pro 
některé menší děti představovala tato návštěva úplně 
první příležitost promluvit v angličtině a domnívám se, že 
je to kromě nově vzniklých přátelství ten největší benefit. 

-Jakub Šustr-

Sokolnický dům z. s. srdečně zve na 

která se uskuteční 
v neděli 22. prosince 2019
v aule ZŠ Sokolnice od 14 hodin
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Farní pouť do Mikulova a okolí

Jednoduše by se dalo říci, že se  
v sobotu 23. listopadu 2019 vrátil 
náš pan farář, otec Oldřich Chocho-
láč, zpět do míst, kde více než osm 
let působil, tedy na Mikulovsko,  
a vzal s sebou na výlet farníky z Prace, 
Telnice a Sokolnic. Jednodenní cesta 
na Pálavu a do jejího okolí však byla 
skutečnou poutí, kterou jsme chtěli 
jednak oslavit svátek patronky všech 
hudebníků – sv. Cecilie, ale také po-
děkovat za dar svobody u sochy sv. 
Anežky České. A přitom jsme navští-
vili i další zajímavá místa.

První zastávka se uskutečnila ve 
vesničce Dobré Pole u rakouských 
hranic, kde jsme navštívili maličký 
kostel sv. Cecilie a byli štědře přiví-
tání místními farníky – děkujeme! 
Další cesta vedla do sousední ves-
nice Březí, kde otec Oldřich v kostele 
sv. Jana Křtitele celebroval mši sva-
tou k památce sv. Cecilie. Obdivovali 
jsme ohromný chrám a také lustr 
pravděpodobně z roku 1860. Jde  
o zřejmě největší lustr svého druhu  
v celé republice. Má na výšku 4 m, 
průměr dolního kruhu je 2 m. Na-
chází se na něm celkem 13.684 skle-
něných křišťálových ověsků. Další za-
stávkou na naší okružní cestě se stal 
hotel Zámeček v Mikulově, kde nám 
tým pana Ševčíka připravil úžasný 
raut – děkujeme! U něj se naše dvě 
skupiny vystřídaly v souběhu s krát-
kým výletem do Rakouska – na ko-
pec Südmähren Kreuz.

Odpoledne jsme navštívili sochu 
sv. Anežky České, která sem byla 
instalována v roce 2013 díky my-
šlence současného místostarosty 
Pavlova pana dr. Pavla Müllera. Ten 
nás také mile přivítal a předal otci 

Oldřichovi pamětní obraz jako podě-
kování za jeho podporu a podíl na 
tomto projektu. Společně jsme zazpí-
vali svatováclavský chorál a požádali  
o přímluvu za naše farnosti naši 
svatou královskou dceru. Socha je 
umístěna na kouzelném místě mezi 
vinohrady s výhledem na Pálavu, No-
vomlýnské nádrže a úžasnou krajinu 
v okolí. Podzimní odpolední slunce 
pak dotvářelo příjemně barvitou at-
mosféru tohoto místa. Už se pomalu 
stmívalo a naše další kroky směřo-
valy do Mikulova, kde se nás ujal prů-
vodcovsky přímo sám náš pan farář 
Oldřich, který zde ještě před několika 
měsíci působil. Nejprve nás vzal na 
prohlídku uzavřeného kostela sv. 

Jana Křtitele, který se právě rekon-
struuje a ke kterému se váže historie 
řádu Piaristů i Mariánů. Ve spolupráci 
s místním proboštem Pavlem Foxem 
a místní průvodkyní jsme mohli po-
znat také pietní prostory hrobky rodu 
Dietrichsteinů, pozůstatky dřívější 
lorety (musela být skutečně nád-
herná) či si prohlédnout kostel sv. 
Anny. Nechyběla ani zmínka o půso-
bení kapucínů či vzniku a významu 
mikulovské kapituly. Závěr patřil ne-
dávno zrekonstruovanému kostelu  
sv. Václava.

Děkujeme otci Oldřichovi za skvě-
lou organizaci této akce a všem, kteří 
se o nás báječně starali nebo nás 
bezpečně přepravovali z místa na 
místo. Těšíme se zase příště…

-Účastníci pouti-

Ž Ť
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Zprávy z rady
●  Rozpočet obce na rok 2020
Rada obce schválila předloženou podobu návrhu roz-
počtu, který bude předložen zastupitelstvu k projednání 
a schválení. Uložila starostovi předložit návrh rozpočtu 
nejbližšímu zasedání zastupitelstva.
●  Jmenování členů školské rady
Ředitel ZŠ Sokolnice požádal o jmenování dvou členů 
školské rady při ZŠ Sokolnice na další tříleté funkční 
období.
Rada obce Sokolnice projednala v souladu s  § 167 od-
stavec 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání, v platném znění, jmenování členů školské rady 
Základní školy Sokolnice, jejímž je zřizovatelem a jme-
nuje s účinností od 1. prosince 2019 Ing. Filipa Debefa  
a pana Luboše Krále členem školské rady Základní školy 
Sokolnice.
●  Oslavy 30. výročí 17. listopadu
V neděli 17. listopadu 2019 se u příležitosti 30. výročí 
17. listopadu měly uskutečnit, za spoluúčasti obce, vzpo-
mínkové akce. V 17.00 hodin byla plánovaná bohoslužba 
slova v zámecké kapli, v 17.20 hodin průvod se svícemi 
a lucernami od kaple ke kapličce na návsi, kde  probíhal 
program (státní hymna, proslov starosty obce, svařené 
víno pro účastníky akce).
Rada obce schválila úhradu nákladů na vzpomínkovou 
akci u příležitosti 30. výročí 17. listopadu v maximální výši 
5.000 Kč. Náklady na akci budou propláceny na základě 
předložených dokladů. 
●  Vodné a stočné v roce 2020
Vodárenská akciová společnost, a.s. předložila radě obce 
ke schválení kalkulaci vodného a stočného na rok 2020. 
Rada obce schvaluje předloženou kalkulaci vodného 
a stočného na rok 2020, kdy cena vodného bude činit 
od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020 Kč 43,48 a od  
1. května 2020 dále Kč 41,59. Cena stočného bude činit 
od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020 Kč 40,99 a od  
1. května 2020 dále Kč 39,21. Ke snížení ceny v 5/2020 
dochází s ohledem na snížení DPH z 15 % na 10 %.
●  Vyhotovení PD na splaškovou kanalizaci 

v ulici Mlýnisko
VAS, a.s. předložila CN na vyhotovení PD na rozdělení 
splaškové a dešťové kanalizace v ulici Mlýnisko. Stavba 
souvisí také s projektem polyfunkčního domu – projekt 
realizuje BKN spol. s.r.o. Z jednání vyplynula nutnost od-
dělení splaškových a dešťových vod v lokalitě, položení 
splaškové stoky, dvou větví sdružených splaškových pří-
pojek (nutný podrobný průzkum cca 7 nemovitostí, před-
pokládá se součinnost obce), případně nachystání části 
dešťové přípojky pro polyfunkční dům. Rozsah stavby je 
potřeba geodeticky zaměřit (pokud bude k dispozici ak-
tuální zaměření, nebude zahrnuto do ceny). CN obsahuje 
vypracování jednostupňové PD v rozsahu pro stavební 
povolení + položkový rozpočet a výkaz výměr (součástí 
PD budou vyjádření správců sítí a dotčených organizací) 
a geodetické zaměření polohopisu a výškopisu v trase 
navržených vedení. Součástí CN je i samostatná nabídka 

na vyřízení stavebního povolení (při vyřizování souhlasů 
vlastníků dotčených parcel VAS, a.s. předpokládá spolu-
práci se zástupci obce).
Rada obce schválila předloženou CN na vyhotovení jed-
nostupňové PD v rozsahu pro stavební povolení + polož-
kový rozpočet a výkaz výměr na stavbu splaškové kana-
lizace v ulici Mlýnisko i vyřízení příslušného stavebního 
povolení. 
●  Rekonstrukce ulice Pod Stráží
Obec v minulosti zadala zpracování PD na rekonstrukci 
ulice Pod Stráží. Dne 25. června 2019 se na OÚ usku-
tečnila koordinační schůzka s občany, kterých se bez-
prostředně dotýká zamýšlená rekonstrukce této ulice. 
Závěrem bylo dohodnuto, že projektant provede revizi 
posouzení celkového počtu stání, navržených v rekon-
struovaném území a v případě upraví – sníží jejich počet 
v PD. Dále na základě požadavku přítomných občanů měl 
projektant projednat na PČR a silničně správním úřadu, 
odb. výstavby při MÚ Šlapanice, možnost umístění do-
pravní značky IP 26a „Obytná zóna“. S výsledkem pro-
jednání byli následně seznámeni všichni občané z dané 
lokality, kteří o to projevili zájem. Nyní starosta obdržel 
další podnět k řešení změny PD z hlediska počtu a umís-
tění parkovacích míst.
Rada obce vzala na vědomí podnět k řešení změny PD 
z hlediska počtu a umístění parkovacích míst, nicméně 
nesouhlasí s aktuálním přerušením vyřízení příslušného 
povolení k realizaci stavby dle stávající PD. Uložila staros-
tovi zjistit informaci u projektanta, zda by bylo možné mě-
nit PD i po vyřízení příslušného povolení k realizaci stavby 
v rozsahu – dle zaslaného podnětu, či zda by bylo nutné 
zpracovat novou PD, k ní získat nové souhlasy všech 
dotčených orgánů a opětovně vyřídit příslušná povolení  
k realizaci stavby. 
Rada obce ukložila L. Královi, zastupiteli obce Sokolnice, 
který je občanem předmětné lokality, aby v termínu do 
31. prosince 2019 předložil Radě obce průzkum veřej-
ného mínění občanů z tohoto území, zda pokračovat  
v realizaci projektu dle zpracované PD, resp. zda reali-
zaci přerušit a začít pracovat na úpravě PD (snížení po-
čtu parkovacích míst a jejich rozmístění) dle zaslaných 
podnětů či získaných připomínek. 
●  Inventarizace dřevin ve  vybraných lokalitách
Na základě poptávky obce předložila spol. FAA – FLORIST 
ART AGENCY, Tržiště 75, 682 01 Vyškov, IČO: 15238725, 
cenovou nabídku na provedení inventarizace dřevin ve 
vybraných lokalitách v obci. Jedná se o lokalitu hřbi-
tova, okolo návesního rybníka, celá ulice Masarykova a 
lokalita okolo Zlatého potoka.  Inventarizace bude rozší-
řena o způsob ošetření a provedení patřičných opatření  
a zásahů.    
Rada obce schválila předloženou cenovou nabídku na 
provedení inventarizace dřevin ve vybraných lokalitách  
v obci. 
●  Zadávací dokumentace – 

rekonstrukce ulice Zámecká
Společnost RTS, a. s. Lazaretní 13, Brno, bude provádět 
administraci zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem: „SOKOLNICE – rekonstrukce ulice Zámecká“. 
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V rámci této zakázky vypracovala zadávací dokumentaci 
(Svazek 1 – Výzva k podání nabídky a Podmínky a poža-
davky, Svazek 1 příloha – Formulář pro uvedení podílu 
poddodavatelů, Svazek 1 příloha – Krycí list nabídky, 
Svazek 2 – Požadavky na kvalifikaci dodavatelů, Svazek 
2 příloha – Formulář pro uvedení referenčních zakázek, 
Svazek 2 příloha – Vzor čestného prohlášení dodavatele 
a Svazek 3 – Vzor smlouvy o dílo) a předložila ji obci ke 
schválení. 
Rada obce odsouhlasila předloženou zadávací doku-
mentaci na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
s názvem: „SOKOLNICE – rekonstrukce ulice Zámecká“.
 -OÚ-

Upozorňujeme občany,  
že svoz plastů (žlutých pytlů) proběhne  

v sobotu 28. prosince 2019  
(původní termín – středa 25. prosince 2019)

Zároveň upozorňujeme,  
že první svoz komunálního odpadu (popelnic)  

v roce 2020 proběhne  
v sobotu 4. ledna 2020

Zamyšlení na prosinec
„Advent je doba pokání, ale 
radostného!
Radost má v životě přirozeném i nad-
přirozeném nesmírnou cenu. Radost 
je slunce, bez něhož nic neroste  
a vše záhy zakrní.
Svět zítřka patří těm, kdo dovedou 
hlásat a dávat radost.
Největší umění je umění žít. A v tomto 
umění nejcennější je – umět vidět 
a vytvářet pravou radost. Neotáčej 
jablíčko k sobě tou stranou, kde má 
skvrnu, ale tou, kde je hezké.
Budeš-li šířit radost, vše se k tobě se-
jde jako včely na květ.
Budeš-li šířit smutek, všecko od tebe 
uteče. Tváříš-li se kysele, kdo tě má 
mít rád? Ani svatí v nebi ne! Veselá 
mysl živí rozkvět života, smutný duch 
vysouší kosti.
Jednou z měr života je: Kolik lidí jsi 
potěšil, kolika jsi způsobil opravdo-
vou radost?“ Josef Hlouch

„Teprve když nejen přátelsky smýš-
líme a mluvíme, ale jdeme, obětujeme 

čas, peníze a námahu, teprve tehdy  
v podstatě přestáváme mít na mysli 
sami sebe.“  A. Koberle

Nejde o to být milován, ale milovat.
Nejde o to užívat, ale dávat.
Nejde o to prosazovat sebe, ale jít 

společně s druhými.
Nejde o to prosazovat svůj život, ale 
nasazovat.
Nejde o to očekávat mír, ale mír 
vytvářet.
Nejde o to všechno znát, ale dělat to, 
co jsme poznali.
Nejde o to vyhýbat se utrpení, ale utr-
pení smysluplně snášet. ■

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Le
de

n 
20

20 5 Neděle Obec Sokolnice Tříkrálový koncert Sokolnice 16.00 hodin Domov pro seniory, 
zámecká kaple

18 Sobota Myslivecký spolek Myslivecký ples Sokolnice 20.00 hodin Místní sokolovna  
v Sokolnicích

24 Pátek Základní škola Sokolnice Školní ples Sokolnice 20.00 hodin Místní sokolovna  
v Sokolnicích

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 lednu. Uzávěrka Sokolnického zpravodaje je v časovém 

předstihu, proto si pořadatelé akcí vyhrazují právo na 
změnu. O podrobnostech se včas informujte také pomocí 
jiných informačních zdrojů. Za pochopení děkuje Komise 
pro vydávání Sokolnického zpravodaje.

Staňte se na malou chvíli poutníky 
a připomeňte si s námi  

zrození Ježíška uprostřed kouzelné atmosféry  
vánočních svátků…

Přijďte 22. prosince 2019 
ve 14.00 hodin na náves 

kde začínají doprovodné akce
Samotné vystoupení začíná 

v 15.00 hodin před sokolovnou

Představení pro vás již tradičně připravila T. J. Sokol Sokolnice, která tímto všem přeje 
krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů do nového roku

ŽIVÝ BETLÉM
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Janáčkovo divadlo
S krátícími se dny a přibývající zimou volíme my, aktivní 

seniorky, kratší výlety. Ve středu 20. listopadu jsme se  
i s několika seniory vypravili v hojném počtu 43 účast-
níků na exkurzi do Janáčkova divadla.

Čekal na nás pan Foretník, který nás provázel i v ostat-
ních divadlech, patřících pod Národní divadlo Brno. Mohli 
jsme se těšit na poutavý a vtipný výklad.

„Pokud vám to nebude vadit – no nemůže vám to va-
dit – začneme netradičně jevištěm, protože v půl jede-
nácté začne zkouška prazvláštního představení, a to už 
tam nemůžeme rušit“, začal pan Foretník. Nejprve jsme 
ovšem museli překročit čerstvě umytou podlahu, v diva-
dle se dopoledne pilně uklízí. Některé naše seniorky si 
zahrály na šatnářky, abychom si mohli odložit svršky.

Možná víte, že budova divadla se tři roky rekonstru-
ovala a znovu otevřená byla právě před rokem. Opravo-
valo se hlavně technické zařízení, ale i vnitřní vybavení 
hlediště. O to byla prohlídka i výklad zajímavější, protože 
pan Foretník nám sděloval různé detaily, kterých si divák 
mnohdy nevšimne. Pro čtenáře Zpravodaje se zmíním 
o několika zajímavostech z výkladu, které jsem si stihla 
zaznamenat. 

Janáčkovo divadlo bylo otevřeno v roce 1965, ale myš-
lenka postavit v Brně divadlo sahá až do roku 1910. Pů-
vodní české divadlo stálo na začátku ulice Veveří – tam, 
kde je dnes tzv. Bílý dům. Češi ho chtěli zvětšit. Paradoxně 
vzniku velké budovy opery pomohla druhá světová válka, 
kdy bylo vybombardováno prostranství, kde je divadlo 
dnes, a bylo dost prostoru pro důstojný kulturní stánek. 

Jestli jste někdy slyšeli, že brněnské Janáčkovo diva-
dlo bylo postaveno po vzoru opery v německém Lipsku, 
není to tak docela pravda. Podle dobových pramenů se 
divadla stavěla téměř současně a plány se jednoduše 
okopírovaly. Veškerá divadelní technika se vyráběla  
v Újezdu u Brna rovnou dvojmo. 

Původně mělo být divadlo zároveň kongresovým cen-
trem, ale to se naštěstí nerealizovalo. Divadlo je posta-
vené v bruselském stylu podle návrhů jednoho z archi-
tektů Ivana Rullera. Pamětníci si jistě vzpomenou, když 
se řekne „Brusel“, čím se tento styl vyznačoval. Veškeré 
vybavení divadla – nábytek, lustry a další jsou originály, 
které nikde jinde nenajdete.

Architekti se také drželi myšlenky uplatnit nejlacinější 
věci v nejluxusnějším prostoru. Až půjdete do divadla, 
podívejte se dobře na světla nad hledištěm. Ano, byla 
použita taková, která ještě možná najdete v panelácích 
u výtahů. Tenkrát stála 14,50 Kč. Jinou zajímavostí je 
strop – najdete tam rysy naší státní vlajky. Po rekon-
strukci se také do divadla vrátily obyčejné žárovky na-

místo zářivek. Můžete si povšimnout důmyslných a oz-
dobných krytů radiátorů ve foyeru. 

Až půjdete do Janáčkova divadla, nezapomeňte si pro-
hlédnout mramorovou stěnu u hlavního schodiště, slouží 
také jako výuková stěna. Jsou na ní vyryty názvy všech 
Janáčkových děl v originálním Janáčkově rukopisu. Ov-
šem jinde než z výkladu pana Foretníka se nedozvíte, že 
původní stěna byla růžová, protože byla vybudována ze 
zbytků Stalinova pomníku. Při rekonstrukci ale byla zcela 
odstraněna. 

Během výkladu jsme procházeli celé divadlo od jeviště 
do čtvrtého patra, kde jsou šatny a kanceláře baletu Ja-
náčkova divadla. Zaujala nás jména na šatnách – ano, 
sedmdesát procent angažovaných umělců jsou cizinci. 
Vyzkoušeli jsme si opravdu pohodlná sedadla. Sice se 
rekonstrukcí zmenšil jejich počet o 150 na současných 
1.056, ale zato mají diváci větší komfort. Prohlédli jsme 
si také suterén. Není bez zajímavosti, že točna na jevišti 
se svým průměrem 17,4 m je největší v Evropě, že orche-
střiště se dá zvednout do úrovně jeviště. 

Možná jste stejně jako my nevěděli, že i v opeře exis-
tuje nápověda, nebo že nejdůležitější osobou v divadle 
je inspicient. 

Než jsme se nadáli, prohlídka už končila. Z jeviště se 
ozývaly do téměř posvátného ticha tóny árie „Měsíčku na 
nebi hlubokém…“ a umocnily tak dojem z exkurze.

Pan Foretník nám sice řekl, že spoustu informací mů-
žeme najít na www.ndbrno.cz, ale jsme toho názoru, že 
nejlepší způsob, jak poznat divadlo ze všech stran, je 
přijít na komentovanou prohlídku. Můžeme všem vřele 
doporučit. 

Ráda bych ještě uvedla, že Obecní úřad Sokolnice 
spolu se zastupiteli obce nám přispěli nejen na vstupné 
na tuto akci, ale také na ostatní akce během roku, za což 
seniorky Sokolnic moc děkují.

-Text Jitka Čermáková. 
Fotografie Helena Štefanová-

9

Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Jedno sobotní odpoledne vzaly sokolnické děti své rodiče 
do divadla na klasickou pohádku Karla Jaromíra Erbena 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký v provedení brněnského Di-
vadla Koráb s písničkami, loutkami a třemi herci.

Dlouhý se ze svých 40 centimetrů dokázal vytáhnout až 
do 2 metrů, Široký se šířil k neudržení a Bystrozraký po 
sundání šátku bystřil své světelné oči. 
A jak pohádka dopadla? 
Černokněžník se snažil zalíbit princezně a samozřejmě 
se mu to ani tentokrát nepovedlo. Princ se nedal odradit 
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Prosinec
Prosinec je měsícem zařazeným do 
období včelařské zimy. Je to období, 
kdy včelaří včelstvům zajišťují klid, 
a to jak od klepajících větévek, pří-
padně zvědavého ptactva v podobě 
sýkorek, případně výkonnějšího dat-
lovitého ničitele, ale může se tady 
objevit tažný zvědavec – vzácný  
a chráněný Včelojed lesní. Ještě 
jsem nevzpomněl jednoho někdy 
škůdce, a to člověka, který využívá 
dočasné slabosti včelstev a své du-
ševní omezenosti.
Ve včelstvech však díky zvýšeným 
teplotám matka stále ještě, i když 
omezeně, klade, a tím dává šanci 
roztoči na jeho množení, a množit se 
může jenom na včelím plodu. Jed-
nou z metod je tak zvané klíckování 
matky, kdy se tato uzavře a zamezí 
se její kladení, ale hlavní problém je s 
nalezením matky. Včely k matce mů-
žou, ale ona nemá kde klást. A to, že 
matky kladou, je poznat podle toho, 
jak včely létají pro vodu. Taky včelaři 

provádí kontrolu životnost včel a už 
mnozí členové hlásí úhyny. Už i sva-
zové orgány se zajímají o stavu, bude 
to celkově velké, taky je to rozdílné 
podle stanoviště.
Už i taky proběhla členská schůze, 
kde proběhl výdej léčiv, a to jak pro 
fumigaci tak i aerosol, taky předání 
dotačního příspěvku, včetně platby 
členských příspěvků, které se, jak 
vše okolo, zvedly z 200 na 300 Kč. 
Taky se domluvil další postup při lé-
čení od aerosolu, fumigace, až znovu 
použití Gabonů, což jsou vložené 
dřevěné pásky napuštěné látkou, na 
které reagují roztoče varoa. Také byla 
řešena výsadba včelařských dřevin  
v rámci dotace kraje DT3, letos pro-
bíhá v Sokolnicích, příští rok by měla 
proběhnou v Telnici.
Také bych měl navázat na přede-
šlý příspěvek, kde bylo vzpomenuté 
100. výročí založení našeho spolku. 
Proběhlo to 7. prosince 1919 za 
účasti 15 zástupců z 5 obcí, So-
kolnic, Telnice, Kobylnic, Měnína  
a Otmarova. Byly vysvětleny výhody 

spolku, podpora chovu včel, odebí-
rání časopisu, vzdělávací přednášky, 
příděly cukru, pojištění proti ohni  
i vloupání. Na jednáních spolku čle-
nové probírali už tenkrát otázky vlivu 
počasí, ceny medu přirovnaného  
k ceně másla, tenkrát to bylo 40 Kč 
za kg. V září 1920 bylo už sdruženo 
35 členů z 8 obcí, přibyly z Ponětovic, 
Blažovic a Chrlic.
Postupně vás budu informovat s dě-
jinným vývojem spolku.

-Václav Hůrka-

ani hadem ani červem a za pomocí svých tří pomocníků 
zvítězil.
Herci divadla Koráb dokonale pobavili malé i velké di-
váky, tekly slzy smíchu, dokonce i úleku. Pro některé 
menší děti bylo představení tak emotivní, že je musely 
sledovat zpovzdálí. 
Děkujeme za hojnou účast a budeme se na Vás těšit  
i s Korábem 15. prosince v 15 hodin na pohádce již vá-
nočně laděné Betlém aneb putování za hvězdou.

-Alena Haluzová-

Svatomartinské čtení pro děti
Letošní svatomartinské čtení jsme přesunuli do zámku. 
V naší oblíbené Sala Teraně jsme se sešli v počtu víc než 
hojném (24 dětí, 5 dospělých a jeden pěnový kůň). 

Čtení jsme prokládali tematickými aktivitami ve sku-
pinkách. Například jsme skládali puzzle s Martinem či  
s husou, doplňovali do textu, připravené byly i bludiště, 
osmisměrky či omalovánky. Koník z pěnové nudle ne-
zůstal dlouho sám, děti mu vyrobily čtyřiadvacet různě  
barevných kamarádů (a až Vám bude doma zavazet, 
snadno se změní opět na nudli do bazénu).
Od výroby nás vyrušil nález osamělé podkovy. Oblékli 
jsme se, vydali jsme se ven a zjistili jsme, že vůbec není 
osamělá, ale naopak je jich v setmělé zámecké zahradě 
spousta. Cesta z podkůvek nás vedla zahradou, až jsme 
pod jednou lampou narazili na ubohého žebráka, který 
se třásl zimou. Děti se s ním rozdělily o jednohubky  
s paštikou, ale zimu jsme tím nijak nezmenšili. 
Naštěstí jel zrovna kolem na svém bílém koni svatý Mar-
tin. Ten neváhal, svůj plášť mečem rozetnul vedví a půlku 
daroval žebrákovi.
Pak se děti pozdravily s koněm, snědly svačinku, dodělaly 
výrobky a už na svých ořích uháněly k domovu.

-Tereza Šteflová-
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Sýrování
V sobotu 9. listopadu 2019 se usku-
tečnil na místní hasičce už několikátý 
kurz výroby sýrů, který uspořádala 
paní Zuzana Hradílková.
Účastnice a účastníci – ano, byli tam 
i čtyři pánové – celkem 14, se sešli 
v devět hodin. Na stolech už pro ně 
byly připravené vařiče, hrnce, teplo-
měry a další nádobíčko, potřebné 
k výrobě sýrů, a v chodbě stály dvě 
velké konve plné čerstvého krav-
ského mléka, přivezené z Křenovic. 
Na úvod je paní Zuzana Hradílková 
seznámila s historií výroby sýra a pak 
už se přešlo k vlastní výrobě sýra.
Účastníci se rozdělili do pěti skupin 
a dostali vytištěný recept, podle kte-
rého sýr vyráběli. Tři skupiny vyráběly 
farmářský sýr a dvě skupiny vyráběly 
sýr Halloumi, poté se vyměnily. Far-
mářský sýr je čerstvý sýr, který může 
být vyroben z jakéhokoliv mléka  
a je nejběžnějším druhem čerstvého 
sýra. Sýr Halloumi je vhodný na 
grilování. 
Ze syrovátky, která zbyla po výrobě 
těchto dvou sýrů, se pustili do sýrů 
riccota. V rámci kurzu také vyráběli 
účastníci domácí jogurty. Na závěr 
kurzu si vyrobili korbáčiky. 
Během výroby jsem položila účast-
níkům i paní Hradílkové několik otá-
zek. Nejprve jsem vyzpovídala paní 
Zuzanu:
Sokolnice nejsou typicky sýrařská 
obec. Jak jste se k výrobě dostala 
Vy?
Nouze naučila Dalibora housti. Ně-
kdy v roce 2014 jsme si pořídili kozy 
s tím, že kozí mléko je šíleně zdravé. 
No a dětičky nad ním ohrnovaly nos. 
Takže přišly na řadu sýry. Základní re-
cept jsem zjistila od jednoho starého 
pána z Blažovic, další vygooglila na 
internetu, nějak si to pospojovala, 
a první farmářský sýr byl na světě. 
A protože mě to bavilo, manžel mi 
koupil poukaz na dvoudenní sýrařský 
kurz. No a to už se koníček změnil 
v diagnózu. Dnes si doma vyrobíme 
v podstatě jakýkoliv sýr, co nás na-
padne. Kozy už nemáme, ale sýraření 
zůstalo.
Je to složité, naučit se vyrábět sýry?
Není. V podstatě všichni, co absol-
vují kurz, se vždycky diví, jak strašně 
jednoduché to je. Ale pokud už se 

člověk pustí do výroby těch o něco 
složitějších sýrů, jako je Niva, Leer-
dammer nebo třeba Chedar, tak je 
to dost náročné na čas. Ani ne tak 
při výrobě (i když i při té se pořád na 
něco čeká) jako při následném ošet-
řování. Sýry zrají několik měsíců, kdy 
se musí otáčet, kartáčovat, musí se 
hlídat vlhkost, plísně... Tam už je to 
trochu vyšší dívčí a chce to určité 
zkušenosti. Já na kurzu učím zá-
klady, od kterých se jeho absolventi 
můžou odpíchnout. Na Facebooku 
máme uzavřenou skupinu, kde se 
kdokoliv může zeptat, pokud si s ně-
čím neví rady. 
Někdo se za pár měsíců pustí do li-
sovaných a zrajících sýrů, někdo zů-
stane u farmářů nebo u korbáčků  
a stačí mu to a někdo zjistí, že ho 
to vlastně nebaví a radši si zajde do 
obchodu. I to je v pořádku. Pokud 
člověk tvoří něco vlastníma rukama, 
mělo by mu to hlavně dělat radost.
Jak často si doma vyrábíte sýry  
Vy?
V podstatě kdykoliv mám volnou 
chvilku. Farmáře a pařené sýry, to 
znamená korbáčky, jadely a pare-
nice, dělám většinou po večerech po 
práci, ty složitější si nechávám na ví-
kend. Korbáčky musí být minimálně 
jednou za týden, jinak se děti bouří.
Jaký máte dojem z tohoto kurzu? 
Na kurzech je obecně vždycky su-
per atmosféra. Ráno se sejde sku-
pina patnácti lidí, kteří se nesměle 
pozdraví a večer se loučí jako staří 
známí, kteří za ten den stihli probrat 
práci, koníčky i rodinu. Na jednom  

z jarních kurzů byly spolu ve skupince 
tři dámy. Dodnes se jednou měsíčně 
scházejí vždycky u některé z nich, 
koupí mléko a víno a vyrábí sýry. To-
hle mě fakt baví.
A co o kurzu řekli účastníci?
Any: Je to super. Nejlepší je to vidět  
a vyzkoušet si vlastníma rukama.
Jirka: Já už jsem vyzkoušel farmář-
ský sýr. Mám radost z toho, že se jich 
tu dělá tolik.
Mára: byl natolik zaujatý a soustře-
děný na pečlivé změření teploty, že 
mi neřekl ani slovo.
Milena: mně se kurz velice líbil, zís-
kala jsem spoustu nových zážitků  
a také jsem se seznámila se stejnými 
nadšenci jako já. 
Atmosféra kurzu byla velmi přátel-
ská, paní Hradílková velmi ochotně 
pomáhala a odpovídala na otázky 
účastníků a také pro všechny zajis-
tila oběd. Za odměnu za svoji snahu 
dostali účastníci e-book, ve kte-
rém najdou základní technologické 
postupy a další recepty na výrobu  
sýrů. 
Účastníci se shodli na tom, že by se 
jim líbil i pokračovací kurz na výrobu 
zrajících sýrů, pokud bude paní Hra-
dílková ochotna takový kurz uspo-
řádat. Cílem kurzu bylo ukázat jeho 
účastníkům, jak si mohou za pár ho-
din v domácích podmínkách vyrobit 
výborné sýry bez konzervantů a nej-
různějších chemických přísad. To si 
myslím, že se podařilo v plné míře. 
Dobrou chuť!

-Pod ruce účastníkům kurzu  
nahlížela Jitka Čermáková-
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Zlatí MINI na turnaji ČOS ve Velkém Meziříčí
Dovezli jsme vám zlatoooo!!! Druhý turnaj sezóny a znovu 
na prvním místě! Přebor ČOS dne 17. listopadu 2019 ve 
Velkém Meziříčí byl druhým letošním turnajem o medaile 
a podruhé jsme zlatí.

Mladší MINI (11 týmů) vyhráli všechna utkání a famózní 
finále s Telnicí proměnili ve zlato. Starší MINI (13 týmů) 
odvedli perfektní výkon, 4 vítězství, 1 remíza a 1 prohra  
v konečném výsledku se umístili na 5. místě.

Kázání otce Pavla – O sv. Josefovi
Londýnský novinář, spisovatel a básník Gilbert Keith Chesterton kdysi na-
psal, že každý z nás se skládá ze tří osob, přesněji ze tří významných sil. První 
osoba je křesťan, člověk víry, a to bez ohledu na to, zda se považujeme za 
věřící, či nikoliv. Další osobou je Říman, občan velké kosmopolitní říše práva 
a rozumu. Třetí osoba stojící v pozadí je bez tváře a jména. Ta nás pozoruje 
z povzdálí, a je to člověk pralesa. Do prosincového zpravodaje jsme zařadili 
významnou biblickou postavu, která je zajímavá tím, že i přes svoji význam-
nost a důležitost v Bibli nepromluvila jediného slova – sv. Josef. Zkusme se 
na Josefa podívat optikou uvedených tří postav.
Josef byl určitě mužem víry. V řadě situací vsadil na víru, víc než na zdravý 
rozum a zkušenost. Ku příkladu uvěřil svému snu a se ženou a dítětem ode-
šel do egyptského exilu. Kdo z nás by měl tu sílu, kdyby se mu zjevil ve snu 
anděl a řekl mu, aby ráno nešel do školy, aby tak jednal. Josef byl také mu-
žem práva a rozumu. Víme, že byl s Marií zasnouben. U židů zásnuby měly 
stejnou právní váhu jako u nás sňatek. Zásnuby dávaly snoubencům téměř 
stejná práva, ale také i povinnosti jako manželům. Když se Josef dozvěděl, že 
Marie čeká dítě, tak byl určitě v šoku. Jediné logické vysvětlení byla manžel-
ská nevěra. Podle židovského práva v takovém případě měla být snoubenka 
ukamenována. Proto uvažoval Josef o tom, že ji raději v tajnosti dá rozlukový 
list. Chtěl totiž ušetřit život její i dítěte. V tomto chování můžeme vidět smysl 
pro právo prostoupené nejen zdravým rozumem, ale i láskou.
Josef byl určitě zdravý a normální chlapík. Není pravda to, co se nám snaží 
namluvit některá apokryfní evangelia, že si vzal Marii, když mu bylo 93 let  
a že byl vdovcem. Která rozumná mladá žena by si vzala za muže devade-
sátitříletého dědečka? Josef byl mladý muž, který byl do Marie celý blázen  
a chtěl s ní založit rodinu. Ovšem Bůh mu do toho vstoupil se zvláštním plá-
nem a Josef jej přijal. A právě proto nám může být vzorem. I do našeho života 
Bůh vstupuje se svým plánem a je na nás, zda jej pochopíme a přijmeme, tak 
jak to dokázal sv. Josef. -Pavel Konzbul-

Svatý Josef byl manžel Panny Marie, 
která porodila Ježíše Krista jako Bo-
žího Syna (Boha Otce). Josef byl sy-
nem Jakoba (Jakuba) z kmene Judy. 
Jeho památku slaví celý římsko-ka-
tolický svět 19. března, oslavuje ho 
jako světce také církev řecko-kato-
lická, koptská a pravoslavná.
Katolická církev si jeho památku při-
pomíná 19. března.
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MINI házenkáři mají svého prvního maskota!
Dětem z MINI HÁZENÉ udělal v neděli 17. listopadu 2019 před začátkem tur-
naje ve Velkém Meziříčí obrovskou radost dáreček – nový a historicky první  
maskot – plyšový SOKOL! 
Jeho předání bylo doprovázeno obrovským nadšením, radostí a následně  
i hrdostí našich dětí. Snad jim přinese mnoho štěstí a bude jim talismanem 
při všech budoucích zápasech.

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. 2 je 13. 2. 2019. 
Příspěvky můžete odevzdávat  
na OÚ Sokolnice nebo  
posílat na adresu  
zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického 
zpravodaje č. 1 je 9. 1. 2020.

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

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

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

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

Spolu s dětmi a trenéry převzal vítězství i náš nový maskot, za kterého  
DĚKUJEME České obci sokolské a za výšivku našemu dlouholetému sponzo-
rovi Vyšívání Jan Máca. Nyní pro maskota děti vymýšlí jméno.
Skvělé ukončení víkendu a především svátku DNE SVOBODY. Blahopřejeme 
i trenérům MINI házené, kterými jsou Zdeněk a Standa Mrkvicovi spolu  
s Petrem Kotolanem a dalšími dobrovolníky. Jen tak dál, odvádíte krásnou 
práci! Fotogalerii z utkání najdete na našich stránkách nebo na facebooku  
hazena.sokolnice.
Do konce roku odehrajeme ještě dva turnaje o medaile, a to:
 30. listopadu 2019 Mikulášský FERIN CUP v Kuřimi 
 14. prosince 2019 turnaj o medaile ve Velké Bystřici
Držte nám palce a buďte s námi i nadále, každá podpora je motivací.
Děkujeme. ■
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