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Rozsvícení vánočního stromu opět bez účasti veřejnosti
„Tolik jsme se letos těšili…“ Ani nevíte, kolikrát jsem 

tuto větu slyšel ve spojitosti s rozsvícením sokolnického 
vánočního stromu. 

Na jednu stranu je nám neskutečně líto, že jsme se 
ani v letošním roce nemohli společně potkat a vychut-
nat si tu jedinečnou atmosféru samotného rozsvícení, že 
nám letos zase nezazpívaly děti z MŠ i ZŠ, že nezahrála 
sokolnická cimbálka nebo že jsme nemohli jen tak po-
stát se svařáčkem v ruce a nepopovídat si s ostatními 
přihlížejícími. Na druhou stranu nás velice těší, že se 
tato tradice stala neodmyslitelnou součástí sokolnic-
kého dění a je o ni z vaší strany pořád obrovský zájem. 
A tak nám nezbývá než doufat, že už konečně příští  
rok…

A odkud že je letošní stromeček? Poprvé není z naší 
obce, ale z Mekky vánočních stromů – z Bílovic nad Svi-
tavou. Asi není třeba připomínat historii a příběh Rudolfa 
Těsnohlídka, který se stal inspirací pro rozsvěcování 
vánočních stromů po celé naší zemi. Smrk, který je cca 
12 m vysoký, jsme obdrželi darem od Školního lesního 
podniku Křtiny. Kácení a usazení opětovně zajišťoval 
se zaměstnanci OÚ p. Petr Gottvald a s převozem nám 
pomáhal Rudolf Horák ze Sokolnic. Je pravdou, že sa-
mostatné stromy rostoucí v naší obci byly v minulosti 
strukturou větví bohatší, ale troufám si říct, že po nazdo-
bení je i ten letošní strom opravdu pěkný – no uznejte  
sami…

Vážení občané, dovolte mi, abych vám na konci tohoto 
příspěvku popřál klidné prožití adventního času i blíží-
cích se vánočních svátků ve společnosti těch nejbližších, 
především pevné zdraví, spousty pozitivní energie, klidu 
a pohody a do nového roku jen to nejlepší. 

-Libor Beránek, starosta obce-

Sto stromů v Sokolnicích
Obec Sokolnice má ve svém dlouhodobém konceptu rozvoje několik priorit 
a jednou z nich je zakládání nové zeleně a péče o ni. Vedení obce má snahu 
každou novou plánovanou stavbu v obci vždy vhodně doplnit o stromy či ze-
leň. Nebylo tomu jinak ani v letošním roce, a proto si dovoluji krátké shrnutí, 
kde jsme letos výsadbu provedli:
OKOLO VÝSTAVBY CYKLOSTEZEK – v předmětném území byla zachována 
část původních dřevin, na různých částech parcel v různé míře a skladbě. 
Nejčastěji se jednalo o javory, hlohy, ovocné dřeviny atd. Většina plochy byla 
ale bez vegetace a bez stromů. Druhová skladba nových výsadeb vycházela 
z lokálních podmínek a možností, jejichž záměrem bylo zachovat charakter 
lokalit s vysokým podílem ovocných dřevin, popřípadě je o další původní druhy 
doplnit. Snahou bylo zajistit pestrou skladbu s různými ovocnými i okrasnými 
druhy, které by byly vhodné pro dané klimatické podmínky. Všechny navržené 
dřeviny byly domácí, původní a medonosné. Z ovocných dřevin byly vysázeny 
hrušky, švestky, meruňky, jablka. Je mi moc líto, že se nepodařilo opatřit stromy 
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jedlých kaštanů, které jsme plánovali vysázet v úseku 
cyklostezky mezi Sokolnicemi a Kobylnicemi. Nicméně 
doufám, že díky novým výsadbám dojde nejenom zde, 
ale i v úseku Sokolnice–Telnice (zde byly vysázeny duby, 
javory a lípy) ke zvýšení biodiverzity a rozšíření druhového 
spektra dřevin. Celkem bylo v obou lokalitách zasázeno 
81 ks stromů. Náklady na projekt činily 301.895 Kč, kdy 
249.500 Kč bude hrazeno z dotace SFŽP a 52.395 Kč 

z rozpočtu obce. Velké poděkování patří žákům základní 
školy, kteří obci s výsadbou pomáhali. Každá třída ZŠ si 
vzala část výsadby za svou. Žáci stromy nejenom vysázeli, 
ale stanou se do budoucna i jejich neformálními patrony 
a budou pomáhat s následnou pěstební péčí – možná  
i se sklizní...
VÝSADBA NA HŘBITOVĚ – již na podzim loňského roku, 
po revitalizaci hřbitova, byly přímo v areálu vysázeny 
stromy a dřeviny. V letošním roce jsme (po dokončení 
výstavby autobusových zastávek a po zbudování parko-
viště) zrealizovali výsadbu 15 ks lip. Samotnou výsadbu 
provedli zaměstnanci obce s pomocí starosty, finančně 
ji zaštítili místní včelaři, kteří na ni získali finanční pro-
středky od KÚ JMK. 
NA UL. MORAVSKÁ – byly na začátku prosince vysá-
zeny čtyři borovice. Obec vyhověla požadavku občanů 
na výsadbu této dřeviny, kterou si občané svépomocí  
zasázeli. 
Celkem tedy bylo v roce 2021 v naší obci vysázeno 
100 stromů. Děkujeme všem, kteří se podíleli na reali-
zaci výsadby.
A co nás v této oblasti ještě čeká?  V průběhu prosince, 
pokud to klimatické podmínky dovolí, je plánovano oze-
lenění středového dělícího ostrůvku na Brněnské ulici, 
při příjezdu do obce ve směru od Brna. Vysázeny by zde 
měly být jarní cibuloviny a keříkové i klasické růže tak, 
aby tento prostor kvetl hned na jaře a dále po co nejdelší 
roční období. Doplnění výsadby čeká též ul. Niva. Zde si 
majitelé nemovitostí mohli sami rozhodnout, zda si před 
své domy umístí štěrkový kačírek, nebo zde obec nechá 
provést výsadbu. Tak jako tak je v obci spousta dalších 
míst, která si obnovu či zvýšenou péči o zeleň zaslouží, 
takže o práci pro následující roky máme určitě postaráno.

-Libor Beránek, starosta obce- 

Okénko do mateřské školy ● Ve třídě SLUNÍČKA jsme pláno-
vali společné očekávání příjezdu 
sv. Martina na bílém koni. Většina 
z nás je však bohužel v týdenní ka-
ranténě. Předškoláci z naší třídy tedy 
alespoň doma pilně plnili úkoly, které 
jim p. učitelka přichystala. A sv. Mar-
tin na bílém koni letos stejně nepři-
jel. Po uplynutí týdenního odloučení 
jsme se pustili do „světa“ volně ži-
jících zvířat. Povídali jsme si o tom, 
jakým způsobem přečkávají zimu, 
čím se živí apod. Poznávali jsme je 
na obrázcích, hledali jim správné 
pelíšky, tvořili je z modelíny a přírod-
nin a z nasbíraných barevných listů 
jsme zkusili vytvořit pelíšky pro ježky. 
K tomu všemu jsme zjišťovali, co 
všechno víme o hajných, myslivcích, 
honech a lovech na vesnicích. Stihli 
jsme i jedno celé dopoledne věnovat 
programu Smart Bricks, jehož lek-
torky nám přichystaly nejen spoustu Kuřátka
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barevných kostek stavebnice Lego Duplo, ale k tomu 
pořádnou hromadu aktivit, během nichž jsme stavěli do-
mečky, dopravní prostředky, dráhy, zvířátka, no zkrátka to 
bylo celé prima od začátku až do konce. Také jsme za po-
moci zkušené keramičky p. Bláhové vyráběli z keramické 
hlíny vánoční překvapení! Krásné období adventu je tu  
a možná… přijde… i… Mikuláš!
● V listopadu už je podzim v plném proudu, a tak jsme 
ve třídě KOŤÁTKA využili hlavně padajícího listí k různým 
hrám a tvoření. Vyrobili jsme si panáčky Listáčky, spo-
lečně vytvořili velké stromy z vylisovaného listí a na za-
hradě jsme si užívali každý pěkný den k dovádivým hrám 
mezi spadlým listím. Nakonec jsme zahradu společně  
s p. učitelkami uklidili. 
Pomalu jsme se loučili se zvířátky, která se chystala  
k zimnímu spánku nebo si dělala zásoby. Každý si nějaké 

vyrobil a snažil se o něm dozvědět co nejvíce. No a na za-
hradě jsme opět využívali přírodní materiál k sestavování 
různých pelíšků pro malé tvorečky.
Jeden týden jsme prožili v karanténě, a tak alespoň po-
mocí distanční výuky předškoláčků jsme uvítali sv. Mar-
tina na bílém koni. Naštěstí jsme se mohli opět vrátit zpět 
do MŠ, abychom si povídali o blížícím se adventu a zvy-
cích v tomto období.
● V listopadu jsme se s dětmi ve třídě MOTÝLCI vydali 
na cestu za dobrodružstvím s lektorkami projektu Smart 
Bricks. Celé dopoledne jsme stavěli domečky, dopravní 
prostředky – zejména vláčky a koleje, abychom mohli 
procestovat celý svět. Když jsme stavby dokončili, mohli 
jsme obdivovat vláčky projíždějící kolem nás. 
Jede Martin na koníčku, slyšíš cinkat podkovičku… a my 
jsme se zvědavostí čekali na to, zda nás letos Martin pře-
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kvapí a opravdu přijede… nepřijel… a cinkání podkoviček 
jsme se také nedočkali… a tak jsme si je vyrobili alespoň 
ze sádrového obvazu. 
Na chvilku jsme se s dětmi zastavili v lese a navštívili haj-
ného Robátka, který nám povídal o tom, co všechno se 
v lese ukrývá. Seznámil nás se stromy, zvířátky i s mož-
ným nebezpečím, jež se v lese ukrývá.
Jak ubíhá čas? Čím ho měříme? Co děláme celý den? 
To byly záhadné otázky, na které jsme hledali odpovědi. 
S Křemílkem a Vochomůrkou jsme se v pohádce dozvě-
děli, že se rok člení na roční období. To jsme si ještě roz-
dělili na měsíce, týdny a dny. S nadšením jsme si také 
vyzkoušeli zazávodit s časem – kdo postaví větší komín 
v daném časovém limitu. A protože se blíží zima a s ní ty 
nejkrásnější svátky v roce, pustili jsme se do předvánoč-
ního tvoření. Ale pssst! To je přece překvapení…
● Začátkem listopadu vyhlížely děti ze třídy KUŘÁTKA 
svatého Martina na bílém koni, přivolávaly ho písničkami 
a říkankami, ale bílého sněhu se nedočkaly. Tak si aspoň 
stříhaly a vystřihovaly sněhové vločky z papíru. Společně 
s paní učitelkou si upekly svatomartinské rohlíčky plněné 
povidly. Z keramické dílny v Tuřanech nás navštívila paní 
Bláhová a pod jejím vedením si děti vytvořily krásné vá-
noční svícny z keramické hlíny. Děti se zúčastnily projek-
tového dne s výukovým programem od společnosti Smart 
Bricks „Zábavný park“. Pod vedením dvou lektorek děti 
využily ke hře programovací stavebnice LEGO DUPLO Co-
ding Expres. Výuka s velkými maxi kostkami lega se pře-
sunula i na školní zahradu. Děti se aktivně zapojily a ba-
vilo je to. Koncem listopadu jsme se začali připravovat na 
nadcházející advent – výzdoba třídy, vyrábění adventních 
kalendářů, nácvik vánočních písní a koled. Dočkali jsme 
se také první sněhové nadílky a ze zmrzlého sněhu děti 
stavěly malé ledové království. ■

Zamyšlení na prosinec
„Je samozřejmé, že potřebujeme čas pro uvolnění  
a ústraní. Je to především doba, kdy získáváme odstup, 
doba sebrání, doba, kdy láska může zapouštět kořeny.“

J. A. T. Robinson

„Láska je především naslouchání v mlčení. Milovat zna-
mená uvažovat.“ Antoine de Saint-Exupery

„Největší umění je umění žít. A v tomto umění nejcen-
nější je – umět vědět 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 sejde 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. 
Vlídnost vylučuje ukvapenost, nerozvážnost, chrání nás 
urazit bližního. Vlídnost znamená stále se rozdávat.  
I když někdy není možno splnit přání bližního, lze to říci 
tak vlídně, že bližní i v tom odmítnutí vidí lásku a ušlech-
tilost vlídné duše.
Jsou lidé, o nichž se ví a je známo, že jsou hrubí, tvrdí, 
hněviví… a jsou jiní, o nichž se ví, že jsou vlídní. A jak 
jsou krásní. Takoví mají v sobě krásné království pokoje  
a ušlechtilosti.“ Josef Hlouch

Rok je dlouhý 365 dní – naplněn dobrým i zlým. Je za 
námi cesta dalšího roku – zatáčky, kopce, rovné silnice, 
výmoly, nehody… Letošní rok byl pro nás zvláštní. 
Před námi jsou další dny – přejme si zdraví, pohodu, 
lásku a snad i trochu více peněz a hlavně radost z kaž-
dého dne nového roku. ■

Zprávy z rady
● Věcné břemeno – UNI-EKOSPOL
Obec obdržela od společnosti UNI-EKOSPOL s.r.o., se síd-
lem Krakovská 474, 664 52 Sokolnice, návrh smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě. 
RO schválila text a uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi obcí So-
kolnice a UNI-EKOSPOL s.r.o. a uložila starostovi tuto 
smlouvu nejpozději do 15. prosince 2021 podepsat.
● Stanovení výše poplatku za komunální odpad 
RO se seznámila s aktuálními náklady za likvidaci od-
padu v obci Sokolnice v roce 2021 i s novým ceníkem, na 
základě kterého fa SUEZ zvýšila cenu za likvidaci odpadu 
v naší obci pro rok 2022. Výše poplatku od občana nepo-
kryje náklady za likvidaci odpadu, rozdíl obec financuje 
ze svého rozpočtu. 
RO schválila sazbu poplatku za komunální odpad pro rok 
2022 ve výši 700 Kč za osobu.
● Kácení dřeviny na ul. K Zahrádkám 
Obec obdržela žádost o povolení ke kácení dřeviny na ul. 
K Zahrádkám, rostoucí na obecním pozemku p. č. 865. 
Dřevina je vysokokmen, jehož větve zasahují do sousední 

nemovitosti. Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 
108 cm.  
RO přerušila projednávání žádosti o povolení ke kácení 
dřeviny na ul. K Zahrádkám rostoucí na pozemku p. č. 
865. RO uložila starostovi, aby provedl místní šetření a in-
formoval RO o tom, zda je žádoucí tento strom skácet či 
nikoli. 
● PROSTAVBY – Dodatek č. 1
RO byl předložen návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – 
stavební úpravy 1. NP obecního úřadu z důvodu změny 
odstavce VI. Cena za dílo a platební podmínky, bod č. 2. 
Tento bod se nahrazuje novým textem, který je nahrazen 
z důvodu správného stanovení odvodu daně z přidané 
hodnoty tak, aby byl v souladu s platnou legislativou. 
Daň z přidané hodnoty nebude vyčíslena na daňovém 
dokladu a odvedena dodavatelem, ale použije se režim 
přenesení daně na objednatele – daňový doklad bude 
vyčíslen s nulovým DPH a tuto daň odvede finančnímu 
úřadu objednatel. 
RO schválila text a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  
o dílo – stavební úpravy 1. NP obecního úřadu z důvodu 
změny odstavce VI. a uložila starostovi do 30. prosince 
2021 tento dodatek podepsat. -OÚ-
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Setkání jubilantů
Vážení jubilanti roku 2021,

Vám, kteří jste letos oslavili  
a ještě oslavíte v závěru roku 2021 

významné životní jubileum,  
se omlouváme,  

ale i přes velký letní optimismus  
se vzhledem k epidemiologické 

situaci ani v letošním roce bohužel 
tradiční předvánoční setkání z důvodu 

epidemie covid-19 neuskuteční. 

V příštím roce chceme uspořádat 
setkání společně  

s jubilanty z roku 2020,  
na které jsme nezapomněli,  

a věříme, že se s Vámi  
v blízké době potkáme.

Rádi bychom Vám alespoň  
touto cestou popřáli vše nejlepší, 

především pevné zdraví  
a hodně životního optimismu.

Za Sbor pro občanské záležitosti 
Jana Brabcová

Vzpomínky na Vánoce – tentokrát ze začátku minulého století
V červnu letošního roku jsem do-

stala pozvání od pana Richarda 
Janouška na návštěvu, které se 
účastnila také rodina pana Josefa 
Umláška. O něm jsme se již zmínili 
v našem zpravodaji. Byla jsem mile 
překvapena přítomností jeho syna, 
dcery a vnučky, která byla tak las-
kava a poslala mně opis vzpomínek 
z rodinné kroniky jejího dědečka, ve 
kterých se vrací do doby dětství pro-
žitého v Sokolnicích.

K těmto kapitolám se vrátím v ně-
kterém dalším čísle zpravodaje, nyní 
bych vás chtěla seznámit s vyprávě-
ním o čase vánočním, jak ho zazna-
menal pan prof. Josef Umlášek.

Osudu děkuji za nenahraditelného 
dědečka, který mi vštípil lásku k vý-
tvarné tvorbě, naučil mě dělat věci  
s potěšením a pro radost, a jehož 
měřítka mi celý život pomáhají roze-
znat, co je skutečně velké a co malé.

Vnučka Tamara Buganská

 -Se souhlasem paní T. B. 
zpracovala Miroslava Mifková-

…mým velkým zážitkem byl zájezd do Brna na Betlem. 

Byla to velká výprava. Na saních to nešlo do Brna,  

a tak tatínek připravil dědečkův lehký košiňák, nastlal do 

něj ječmenné slámy, na to deky a my děcka jsme byly ob-

loženy peřinami a navrch ještě přikryti velkou duchnou. 

Nevzpomínám si už dnes, kdo všechno jsme jeli. Podnět 

k zájezdu dal tehdy asi obchodník Sedláček, který bydlel 

nedaleko našich na čísle 2. Kromě mne to byla sestřička 

Marie, ale to nevím určitě, a pak z dětí Sedláčkových asi 

Ludva, Helena a snad i nejstarší z nich Jenda. Vzpomí-

nám, že jsme si v Brně v kostele na Josefské ulici pro-

hlédli jesličky. Byl to mohutný dojem. Pak jsme měli párek 

s rohlíkem. Dostali jsme také hračky, vzpomínám si, dostal 

jsem šavli a dragounskou čáku. Měl jsem z toho velikou 

radost. Domů jsme jeli až za tmy. Vpředu seděl pan Sed-

láček s tatínkem a my vzadu zachumlaní v peřinách, vesele 

jsme zpívali. Když jsme přijeli domů, naši nás už čekali  

s laterňama a vybalovali nás z peřin.

Tříkrálová sbírka 2021
Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní charita Rajhrad 
na tradiční Tříkrálovou sbírku, která bude letos probíhat v termínu od 
1. ledna do 16. ledna 2022. 

„Zásadní informací je, že i v situaci, která pro nikoho z nás není jed-
noduchá, se Tříkrálová sbírka 2022 bude konat. Prozatím se snažíme 
soustředit pozornost na to, aby mohla sbírka proběhnout tradičním 
způsobem, byť za doporučených bezpečnostních opatření. Bereme 
však v potaz i variantu on-line podoby, vzhledem k prozatímnímu vý-
voji situace ohledně nemoci covid-19 v Česku,“ říká PR pracovnice 
Oblastní charity Rajhrad, Jana Janoutová. „Koordinátorka sbírky, Má-
ria Durkáčová, má již k dispozici letáky a materiály, které budeme roz-
dávat našim koordinátorům v daných obcích. 

Chtěla bych jménem Oblastní charity Rajhrad veřejnost poprosit 
o podporu, která je pro nás zvláště v této době tolik důležitá. I díky Vám 
můžeme dál pomáhat potřebným, a naplňovat tak charitní poslání. 

Výtěžek z chystané koledy plánujeme využít například na rekon-
strukci oddělení A v lůžkovém hospici, financování dešťové kanali-
zace, pořízení nových zvonků k postelím pacientů, financování nového 
zadního vchodu s dálkovým ovládáním nebo financování nového vý-
tahu u zadního vchodu Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. 

V tuto chvíli můžeme naše podporovatele odkázat na webové 
stránky rajhrad.charita.cz, kde najdou aktuální informace ohledně 
konečné podoby sbírky a možnostech poskytnutí finančního daru,“ 
dodává Jana Janoutová. 

„Zasláním finanční částky na účet či prostřednictvím QR kódu nás 
můžete podpořit již nyní. Děkujeme!“  -Jana Janoutová-
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Závěrečná zpráva o činnosti SDH a JSDH
Vážení spoluobčané, chtěla bych vás seznámit s roční zprávou o činnosti 

sboru dobrovolných hasičů v obci za rok 2021.
V letošním roce jsme absolvovali 24 výjezdů (ke dni uzávěrky zpravodaje 

2. 12. 2021). Jednalo se převážně o výjezdy k požárům, technické zásahy  
a AED (přímé ohrožení života). 

SDH i JSDH v letošním roce měly ztíženou činnost z důvodu epidemiolo-
gické situace. Přesto hasiči byli v letošním roce potřeba. 

Největším a zároveň i nejdelším letošním zásahem bylo 6denní nasazení 
v oblasti postižené ničivým tornádem na jižní Moravě, a to konkrétně v obci 
Hrušky, kde jsme pomáhali a organizovali provoz na velkokapacitní skládce. 
Také jsme uspořádali sbírku pro postižené tornádem, kde se sešlo cca 
40.000 Kč v materiálu a 18.000 Kč v hotovosti. Za hotovost byl nakoupen 
další materiál a vše rozvezeno do Hodonína a Moravské Nové Vsi. V naší obci 
jsme úspěšně zorganizovali sběr železného šrotu. V neposlední řadě jsme 
se zúčastnili námětového cvičení v rámci Dne bezpečnosti v ABB. Zde jsme 
provedli zásah při cvičném simulovaném požáru, byli nápomocni při evaku-
aci a následném vyhledávání osob. Po ukončení cvičení jsme vedli besedu 
se zaměstnanci na téma evakuace osob z místa ohrožení, požární bezpeč-
nosti, postupu při zdolávání požáru, první pomoci a KPR – kardiopulmonální 
resuscitace.

S dětmi jsme absolvovali několik soutěží v Požárním útoku. S mladými ha-
siči jsme o prázdninách uspořádali pravidelné soustředění. Na hasičce jsme 
připravili program pro 5leté děti ze školky a také pro I. stupeň ZŠ a družinu. 
Proběhla téměř celá sezona soutěží v TFA – Železný hasič, kde se náš člen 
dostal do výběru pro mistrovství ČR, které jihomoravský tým vyhrál. Také se 
nám podařilo úspěšně uspořádat vlastní soutěž v TFA – Železný saňař. 

Všem hasičům i nehasičům, kteří nás v tomto roce podpořili, tímto velmi 
děkuji a přeji všem úspěšný rok 2022.

Typ zásahu Počet V %

Požár 8 33 %

Technická pomoc 6 25 %

AED (Přímé ohrožení života) 5 21 %

Ostatní pomoc 3 13 %

Mimořádné události (Tornádo) 2 8 %

-Petra Lauterbachová-

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. 12 je 17. 12. 2021. 

Příspěvky můžete odevzdávat 

na OÚ Sokolnice nebo posílat na 

adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 

Uzávěrka Sokolnického  

zpravodaje č. 1 je 13. 1. 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

Novinky z Lípy
Co nového nám přinese rok 2022? Rozhodně přinese 365 příležitostí prožít 
skvělý den.

ROK NA VSI
Co pro to můžeme udělat my? Připravujeme celoroční projekt Rok na vsi, 

ve kterém vám chceme představit život na vesnici předminulého a minulého 
století. Dobu, v níž lidé žili tady a teď a jejich život měl svůj jasný řád. Lidé žili 
přirozeně zdravým způsobem života v souladu s přírodou.

Inspirace prostým způsobem života, zdravými rodinnými rituály a tradicemi, 
a životem navázaným na hospodářský rok nám mnohou pomoci lépe snášet 
dnešní dobu covidovou, dlouhodobé lockdowny i hrozbu blackoutu. Mohou 
ukázat, co je podstatné, co má hodnotu a stojí za uchování.

Ne náhodou náš – už jednou odložený projekt – ladí s nadcházejícím 135. 
výročím narození malíře Josefa Lady, jehož odkaz budeme hojně využívat.
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A na co konkrétně se v Roce na vsi můžete těšit? Při-
pravujeme pro vás pravidelná mezigenerační setkávání, 
kdy každé bude věnováno jednomu ročnímu období, jeho 
zvykům a tradicím. Součástí celoročního projektu bude 
také pravidelné měsíční kalendárium s tipy na staronové 
rodinné rituály a nepravidelné tematické akce, ať už nové 
nebo naše dlouholeté, které budou na tradice více orien-
továny. Je na co se těšit.

-Tereza Šteflová, Irena Zigmanová, Alena Haluzová-

STŘÍPKY Z LÍPY
Tradiční svatomartinský podvečer jsme i pro letošní rok 

nahradili venkovní alternativou – Svatomartinskou ces-
tou. Po čtyři dny byla po celých Sokolnicích připravena 
zábavná úkolová hra. Úkoly byly tentokrát ve dvou kate-
goriích – pro předškolní děti a pro školní děti. Střídaly se 
úkoly vědomostní, postřehové a praktické. Řada přišla 
i na jízdu na koni (dřevěném) nebo na podkování kopyt 
(papírovými podkovami). Na konci cesty čekala na děti 
malá odměna, a to díky spolupráci se Sklepwine, kteří 
byli ochotní odměny po celou dobu vydávat. Děti na cestu 
mohly vyrazit i s lampiony a mnohdy zažily i zajímavou 
bojovku, když po tmě hledaly umístění dalších úkolů. 
Cestu absolvovalo přibližně sto dětí, což je neuvěřitelné 
číslo, a my jsme moc rádi za každou zpětnou vazbu, 
kterou jsme v souvislosti se Svatomartinskou cestou  
obdrželi.

Dne 14. listopadu jsme se mohli potkat v sokolovně 
na divadelním představení olomouckého divadla Tram-
tárie Terezka a kouzelné autíčko. Tramtárie je naší stá-
licí v nabídce divadel, kterou oslovujeme, protože jejich 
představení pro děti jsou vtipná pro malé i velké, líbivá 
a hojná účast na jejich příbězích je důkazem, že jsou  
i u dětí velmi oblíbená. Jsme moc rádi, že i přes nemoc 
v ansámblu divadla se našlo alespoň jedno představení, 
které jsme v Sokolnicích ještě neviděli. A původně plá-
novaného Popleteného kouzelníka si dáme holt někdy  
jindy.

A o čem to bylo? Terezce a Evičce ujel na školkovém 
výletě do zoo autobus. Naštěstí holky dostaly od hodné 
paní popelářky kouzelné autíčko, se kterým se bezpečně 
dostaly až do školky. Cestou potkávaly samé zajímavé 
lidi a děly se jim zapeklité věci. A že jsme se příhodám 
těch dvou holčiček nasmáli. Bylo to příjemné nedělní 
odpoledne.

Na leden pro vás připravujeme:
15. ledna MONTESSORI DÍLNIČKY PRO PŘEDŠKOL-
KOVÉ DĚTI A PRO ŠKOLKOVÉ DĚTI

Montessori je dnes velmi trendy, ale není to o tom, že 
nakupujeme velké množství dřevěných pomůcek, Monte-
ssori je především žití a bytí s dětmi v té nejjednodušší 
podobě. Ladění se na sebe, vnímání svých potřeb a re-
spektování každého človíčka. Být Montessori rodinou 
znamená vidět děti jako jedinečné lidské bytosti s jejich 
vlastními osobnostmi, zájmy a emocemi, bez ohledu na 
věk. Znamená to pomáhat jim učit se věci samostatně, 
aby si rozvinuly samostatnost a uvědomění si vlastních 
schopností a svoji hodnotu na tomto světě.

Dopolední Montessori program 
pro rodiče a děti do 3 let (4 let)

V rámci dopoledne si děti budou moct hrát a pracovat 
s pomůckami v připraveném prostředí, které odpovídá 
jejich vývojovým potřebám. V raném dětství jsou děti mi-
mořádně vnímavé a citlivé na podněty z okolí, jsou na-
chystány rozvíjet svůj pohyb a to nejen hrubou motoriku, 
ale i tu jemnou. Během programu budou děti prakticky 
neustále v pohybu. Vybírají si pomůcky, které si odnášejí 
na kobereček, kde s nimi pracují. Trénuje se tak nejen 
rovnováha při přenášení, ale taky trpělivost a učení se 
řádu. Nabízené pomůcky si vyžadují jemné pohyby ru-
kou, podporuje se trojprstý úchop i koordinace ruka–oko. 
Během dílniček se budeme věnovat i velkým pohybům. 
V rámci společného programu si užijeme překážkovou 
dráhu a prolézání tunelem. Podporujeme i smyslové vní-
maní, a to nejen v rámci pomůcek, ale taky v improvi-
zované kuchyňce, kde si děti budou moct samostatně 
nachystat svačinku. Tato část přináší mnoho podnětů  
z praktického života, od krájení ovoce, přes loupání kuku-
řice až po přelévaní vody či zametaní drobků. To všechno 
úžasně zvládnou už naši nejmenší. 

Odpolední workshop Naše Země I. 
Odpolední program pro rodiče a děti od 4 do 7 let je 

určen všem, kteří chtějí zážitkovou formou poznávat 
naši Zemi. Společně se podíváme, kde je naše místo na 
Zemi, co je to pevnina a kde všude je voda. Kromě te-
maticky zaměřeného společného programu budou pro 
děti nachystány pomůcky pro samostatné zkoumání. 
Pomůcky jsou zaměřeny na podporu jazyka, zjemňování 
smyslů, rozvíjení matematického myšlení nebo pozná-
vaní okolního světa. V rámci odpoledne nebude chybět 
poznávaní světa prostřednictvím ochutnávky jídel. Více 
informací a registraci najdete na https://lipa-kc.cz/
event/zimni-montessori-i/ a https://lipa-kc.cz/event/
zimni-montessori-ii/
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18. ledna VÝCHOVA DÍVEK
Povíme si o klíčových obdobích ve výchově dcery,  

o vývoji ženského mozku a důvodech typického cho-
vání děvčat. Získáme povzbuzení, že naše „emocio-

nální bytosti“, „odmlouvající panovačné královny“ nebo 
„upovídané intrikující švitořilky“ neznamenají, že jsme 
špatní rodiče nebo že je dítě v nepořádku. Zodpovíme 
otázku „Co všechno vlastně čeká rodiče při dospívání  

dcer?”.
Seminář odpoví nejen na příčiny 

chování dívek, ale přinese i řadu 
podnětů, jak s děvčaty zacházet, aby 
se neponičilo jejich ženství a zároveň 
rodiče přežili jejich vychovávání bez 
úhony.

Zaměříme se také na nezastupitel-
nou roli muže v klíčových obdobích 
výchovy dívek – co a jak mají otcové 
dcerám sdělit, aby šly do světa bez 
obav a se sebedůvěrou.

Dále připravujeme:
• 6.–9. ledna Tříkrálová cesta – 
venkovní hra o putování Kašpara, 
Melichara a Baltazara do Betléma
• 10. ledna Společné setkání 
Klubíku a Lipky – příjemné dopole-
dne, kde se představí možnosti hlí-
dání dětí v LIPCE
• 22. ledna Workshop jógy – pro 
začátečníky i pokročilé, všichni jsou 
vítáni

-Tereza Šteflová, Lucia Hudecová-

Jak školáci vysázeli novou alej 
Základní škola Sokolnice se v úterý 16. 11. 2021 zúčastnila 
sázení stromů. Žáci měli jedinečnou příležitost vzít lopaty do 
ruky a vyzkoušet si, jak se strom sází. Každá třída dostala od 
pracovníku obce 3–6 stromků, které následně zasadila po-
dél cyklostezky směrem na Kobylnice, Ponětovice. Členové 
žákovského parlamentu společně s panem ředitelem Tomá-
šem Struškou a panem zástupcem Davidem Elicerem zasa-
dili svoji lípu před budovou školy. Každému to jistě přineslo 
zkušenost a dobrý pocit, že dělá něco pro matku přírodu.  

-Karolína Charalambidu, Natálie Konštanská-

Podzimní diskotéka ve škole
Dne 16. 11. 2021 se na základní škole v Sokolnicích konala 
diskotéka pro žáky z druhého stupně, tematicky se vztahující 
k Mezinárodnímu dni studentstva (17. listopadu). Pořadateli 
této akce byli pan učitel Jakub Šustr a paní učitelka Nikola 
Kalandrová. Na přípravě diskotéky má zásluhu i školní par-
lament. Hrály se především hity dnešní doby (Friday night), 
ale mohli jsme zaslechnout i lidové písně jako Vysoký jalo-
vec. Něco na zub samozřejmě nesmělo chybět. K zakoupení 
byly všechny možné pochutiny v našem malém bufetu. Žáci 
si mohli zahrát různé hry, zajít do fotokoutku s polaroidem  
a také si mohli zkusit zazpívat na karaoke. Všichni odcházeli 
s dobrou náladou a úsměvem na tváři.  

 -Karolína Charalambidu, Natálie Konštanská-
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„Učme se navzájem“

Po téměř dvouleté pauze se v SŠEE Sokolnice uskuteč-
nilo další setkání v rámci projektů. Konkrétně projektu  
s názvem Erasmus+ KA2 Let's teach 
each other (Učme se navzájem), kte-
rého se účastnili pedagogové a žáci 
z partnerských škol v Řecku, Tu-
recku, Slovensku aj.

Všechny aktivity projektu jsou za-
měřeny na neformální vzdělávání 
v oblasti historie, kultury, tradic, 
digitální gramotnosti a jazykových 
kompetencí. Probíhají během vzá-
jemných setkání, workshopů, diskusí 
s odborníky a exkurzí do kulturních 
zařízení. Žáci naší hostitelské školy 
měli pro žáky z partnerských škol roli 
mentorů, aby bylo učení spontánní, 
efektivní a méně formální. Pracovali 
zejména v odborné učebně s 3D  

tiskem. Učitelé se navíc účastnili speciálního interaktiv-
ního vzdělávání zaměřeného na rozvoj jejich pedagogic-
kých a sociálních dovedností.

Skupina měla naplánovaný i bohatý program mimo 
učebny SŠEE, absolvovali exkurzi v Brně, Praze, Led-
nicko-valtickém areálu a navštívili také známou výstavu 
obrazů Alfonse Muchy – Slovanskou epopej.

Hmatatelnými výsledky tohoto projektu, kterého se cel-
kově účastní přibližně 50 učitelů a 200 studentů, budou 
metodické materiály, webová stránka projektu, online 
slovník kulturních a sociálních pojmů, fotografie, krátký 
film mapující realizaci projektu, fotokniha o projektu, 
on-line test a digitalizovaná hra o evropském kulturním 
dědictví, propagačních materiálech a malých tradičních 
ručně vyráběných předmětech.

Do dalších plánovaných projektů s partnerskými ško-
lami v zahraničí bohužel opět zasáhla pandemie Co-
vid-19 a musely být zrušeny nebo odloženy.

-Petra Spáčilová-

Rodinám s dětmi s postižením pomáhají služby Slezské diakonie 
Předvánoční čas je tou pravou dobou, kdy skončit se 
starými zlozvyky a udělat něco prospěšného pro ty, 
kdo potřebují pomoc. Přirozeně si pomáháme v rodině,  
v pracovním kolektivu a také v okruhu svých sousedů  
a přátel. Napadlo vás už někdy pomoci rodinám, kterým 
se narodilo dítě s postižením?

Ne všichni rodiče mají to štěstí, že se jejich děti na-
rodí zdravé a všechno se vyvíjí podle jejich představ.  
Vyrovnat se s narozením dítěte s hendikepem je  
nelehké a každý rodič se s takovou situaci vypořádává 
jinak. Někdo se uzavře před okolím a snaží se „bojo-
vat“ o samotě, někdo zase touží po setkávání s dalšími  
rodinami a pomáhá mu své pocity sdílet. Slezská  
diakonie Brno nabízí už více než 16 let lidem v této ži-
votní situaci bezplatnou podporu a pomoc: rodiny mohou  
využít službu rané péče pro děti od narození do 7 let 
věku, osobní asistence (bez omezení věku, s finanční 
spoluúčastí) a odborné doplňkové služby (např. sno-

ezelen, ergoterapii nebo psychologické poradenství). 
Rodiny se účastní aktivit na pobočce v Brně nebo po-
radkyně dojíždějí k nim domů. Pro děti nabízíme také 
bezplatné zapůjčení často nákladných speciálních  
pomůcek.
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Tým našich odborných pracovníků a pracovnic se snaží 
rodiny kvalitně informovat, vyslechnout jejich potřeby  
a pomoci jim, a také je povzbudit, aby v náročné životní  
situaci nezůstávaly samy. Abychom ještě lépe reago-
vali na potřeby rodin dětí s postižením, spouštíme od  
ledna novou službu sociální rehabilitace pro podporu 
samostatnosti dospívajících dětí (od 12 let) – pečují-
cím rodičům s postupujícím věkem přirozeně ubývají  
síly a některé děti mají s patřičnou dopomocí šanci  
jednou samostatně pracovat i bydlet. Úplnou novinkou 
nejen v našem kraji, ale i v celé České republice, je pro-
jekt komunitní dobrovolné pomoci Homesharing – kon-
cept sdílené péče o děti s mentálním nebo kombino-
vaným znevýhodněním. Pokud chcete pomáhat a máte 
trochu volného času navíc, možná je to příležitost právě 
pro vás – berete si na několik hodin týdně dítě s posti-
žením k sobě domů a tam o ně pečujete jako by bylo  

členem vaší rodiny – hrajete si, připravujete jídlo, jdete 
na procházku nebo něco společně tvoříte. Dítě s po-
stižením tak získává nové zkušenosti a vztahy, jeho 
rodiče mají čas chvilku si odpočinout nebo se věno-
vat ostatním dětem v domácnosti a vy máte dobrý po-
cit, že trávíte svoje volno smysluplně a někomu tím  
pomáháte.
Chcete se o Homesharingu dozvědět více nebo naše 
služby finančně podpořit? Napište nám mail na  
pr.brno@slezskadiakonie.cz a sledujte aktuality na Face-
booku či Instagramu Slezská diakonie – Úsek Brno a na 
webu www.homesharing.cz. Peněžní příspěvky vítáme 
na č. účtu 230 357 91/0100, variabilní symbol 47. Dě-
kujeme za Vaši podporu a chuť pomáhat.
Přejeme všem čtenářům pokojné Vánoce a nový rok 
2022 ve zdraví, míru a lásce.

-Radana Melková, Slezská diakonie Brno-

Háčkované vánoční ozdoby
Návody jsou vhodné i pro začáteč-
nice, začátečníky nebo šikovné děti, 
zkrátka všechny, kteří rádi tvoří.
Potřebujeme: zelenou, bílou a červe-
nou, případně jiné barvy přízí Camila 
nebo česká Kamila, háček č. 0, zá-
clonové kroužky (koupíme v domá-
cích potřebách), nůžky, velkou jehlu. 
Ozdoby se dají háčkovat i z vlny.

Věneček
1. řada: kroužek obháčkujeme zele-
nou přízí 40–44 dlouhými sloupky 
podle velikosti kroužku.
2. řada: bílou přízí háčkujeme stří-
davě pikotky (píchneme do sloupku 
předchozí řady, uháčkujeme tři ře-
tízková oka a spojíme do stejného 
sloupku) a jeden krátký sloupek.
Jehlou nebo háčkem protáhneme po-
dle obrázku dvojitou červenou přízi  
a oba konce zavážeme mašličkou.

Vánoční baňky
1. řada: uháčkujeme 6 řet. ok a spo-
jíme do kroužku

2. řada: 12 dlouhých sloupků, po-
slední spojíme s prvním
3. řada: opakujeme *1 dl. sl., 1 dvo-
jitý dl. sl.* 
4. řada: opakujeme *2 dl. sl., 1 dvo-
jitý dl. sl.*
Pokud chceme baňku větší, v dalších 
řadách rovnoměrně přidáváme dvo-
jité dl. sloupky.
Jinou barvou uháčkujeme držátko: 
3 řady po pěti krátkých sloupcích  
a nakonec poutko z 10 řet. ok.

Čepička
1. řada:  6 řet. ok spojíme do kroužku
2. řada: 8 dl. sloupků
3. a další řady: rovnoměrně přidá-
váme dvojité dl. sloupky, aby se če-
pička rozšiřovala
Bílý okraj háčkujeme ze tří řad krát-
kých sloupků.
Bambule: potřebujeme dva papí-
rové kroužky (vystřihneme z tvrdšího 
papíru s otvorem uprostřed), které 
hustě omotáme bílou přízí. Potom 
po obvodu přízi rozstřihneme a mezi 

dvěma papírovými kroužky přízi silně 
stáhneme a svážeme. Nakonec stáh-
neme papírové kroužky a bambuli 
načechráme. Pokud si necháme 
delší přízi na svázání, konce použi-
jeme jako poutko na pověšení. 

-Jitka Čermáková-
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Turnaj MINIHÁZENÉ ČOS Velké Meziříčí – oba týmy ZLATÉ
Protože naši trenéři „nikdy nespí“, i ve státní svátek, 

17. listopadu 2021, jsme se rozjeli na turnaj mladších  
i starších MINI do sportovní haly ve Velkém Meziříčí.

Mladší MINI nezaškobrtli v žádném utkání (systém „ka-
ždý s každým“) a vyhráli 1. místo. Pro některé to byla 
první medaile v životě a tu radost si přeje zažít nejeden 
rodič.

Starší MINI odehráli základní část bez zaváhání a ná-
sledně se ve vyřazovací části utkali se silnými soupeři  
z Kostelce na Hané (20:11) a ve finále pak s Telnicí, kte-
rou porazili o 5 gólů (16:11) nejen díky skvělé formě bran-
káře. I přes absenci mnoha hráčů kvůli nemoci dokázali 
trenéři sestavit tým, který s pokorou i obavami vstoupil 
na hřiště, a zasloužené vítězství na sebe nenechalo če-

kat. Srdečná radost z vyhraného finále je pro všechny 
neskutečně motivující a utužuje mezi dětmi vzájemnou 
soudržnost i pohodu celého týmu.

Jsme na ty naše sokolnické MINI moc hrdí! 
Všichni naši házenkáři tvoří skvělý tým na hřišti i mimo 

něj a síla přátelství a důvěry je žene vpřed. Během vyhlá-
šení jsme potleskem ocenili i všechny naše spoluhráče, 
kterým děkujeme za vyrovnaná utkání a fair play.

Děkujeme moc trenérům, kteří s našimi dětmi tráví 
mnoho času a výsledky se postupně dostavují!!!

MINI mladší:
Filip Hulinský, Dominik Kukla, Bořek Kučera, Martin Spi-
tzer, Jiří Mrkvica, Jan Sedláček, Martin Štefan

MINI starší:
Mirek Baxant, Adam Mrkvica, Petr 
Váňa, Ondřej a Matěj Michalíkovi, Ma-
těj Táborský, Viktor Šeránek, Emma  
a Adéla Mrkvicovy

Bylo to jedno z posledních utkání  
o medaile a sami nevíme, kdy se 
zase na hřišti setkáme. Věříme, že 
brzy.

Za oddíl házené TJ Sokol Sokol-
nice přejeme všem dětem nejen 
ze sokolnické házené KOUZELNÉ 
VÁNOCE a především pevné zdraví 
v roce 2022. 
A nezapomeňte se i přes svátky ob-
čas protáhnout a procvičit. Těšíme 
se na vás.

-Jana Mrkvicová, Sokol Sokolnice-


