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Ženáčské hody 2019
Nastal podzim a s ním čas pro ženáčské hody v Sokol-
nicích. Původně měly být tento rok hody chlapské, ale 
po domluvě všech se rozhodlo, že se uskuteční hody 
ženáčské v termínu 5. října 2019. Ženáčských hodů se 
účastnilo 12 párů a 4 sklepníci. Dopolední počasí nám 
sice nepřálo, ale ani to nám nezabránilo, abychom šli po-

zvat naše sousedy na předávání práva před sokolovnou 
a večerní hodovou zábavu. Celý večer se zpívalo, tančilo, 
stárci si připravili Moravskou besedu a tombolu. K tanci 
a poslechu nám přijela zahrát kapela Podboranka. Ráda 
bych poděkovala všem stárkům a sklepníkům za jejich 
ochotu a perfektní práci, ale také lidem, kteří nás přišli 
podpořit a snaží se s námi udržet tradice.

-Andrea Hrdličková-
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Okénko do Mateřské školy
Shoď mi kaštan, kaštane,
vždyť se ti nic nestane,
když mi jeden kaštan shodíš,
jenom trochu hlavou hodíš.

●  Jako každý nový školní rok se v naší mateřské škole 
sešlo mnoho nových děvčátek a kluků, kdy se někteří  
s nedočkavostí, někteří s ostychem postupně seznamo-
vali nejen s dětmi, paními učitelkami, nabídkou herních 
možností ve třídách, ale také s ostatními zaměstnanci 
jako jsou paní uklízečky a kuchařky, které nám všem  
v MŠ připravují zdravé a chutné pokrmy
●  V pátečním odpoledni i podvečeru, a to 6. září 2019, 
proběhlo v aule ZŠ Sokolnice setkání pro rodiče i další 
veřejnost na téma „Komunikace aneb proč to neumíme“. 
Toto vždy aktuální téma přiblížila všem přítomným zábav-
nou, přitom však neméně odbornou formou PhDr. L. Pe-
kařová. Setkání zajistila a zorganizovala MŠ Sokolnice 
za pomoci ZŠ Sokolnice, která poskytla tomuto setkání 
technické i prostorové podmínky, jež v MŠ nemáme. Vě-
říme, že všichni, kdo přednášku navštívili, nelitovali času, 
který věnovali tomuto pátečnímu podvečeru.
●  První pohádkou, která zavítala mezi děti do MŠ  
v novém školním roce byla „Šípková Růženka“. Poutavou 
adaptaci klasické pohádky dětem zahrála členka divadel-
ního souboru „Věž“. 
●  Říjen jsme symbolicky zahájili společným zábavným 
odpolednem pro děti i jejich rodiče na školní zahradě 

pod názvem „Hádankové odpoledne“. Celé je připravily 
paní učitelky. Děti během něj za pomoci a podpory mami-
nek, tatínků i sourozenců plnily zajímavé úkoly, vyráběly 
ježečky z brambor a dalších přírodnin. Na konci čekala 
všechny dětské účastníky sladká odměna. Ani maminky 
a tatínkové však nepřišli zkrátka. Ti měli po celou dobu 
akce k dispozici zdravý a voňavý ovocný nápoj. 
●  Již několikátým rokem chodíme s dětmi do ZŠ So-
kolnice na výstavu výrobků z dýní pod názvem „Dýňo-
hrátky“. Také letos jsme dostali pozvání k návštěvě, které 
jsme s radostí využili a děti měly možnost si prohlédnout 
spoustu dýňových výtvorů.
●  Pro rodiče budoucích školáků se ve školce uskuteč-
nila informativní schůzka s učitelkami všech tříd mateř-
ské školy. Rodiče se na této schůzce dozvěděli vše, na 
čem je třeba s předškoláky pracovat, co je důležité rozví-
jet a zdokonalovat, jakým způsobem pracují s dětmi paní 
učitelky během dne v mateřské škole, ale také jaké akce 
nejstarší děti během školního roku čekají.
●  Protože nám podzimní počasí i příroda nabízí pestrou 
škálu barev, podnětů i materiálu probíhá ve všech tří-
dách v tomto období bohatá nabídka činností i aktivit pro 
děti. Ve třídě Kuřátka děti společně připravovaly moučník 
z podzimních druhů ovoce, které samy krájely, střídaly se 
v přípravě těsta a samozřejmě nechyběla i společná hos-
tina, kde hlavní chod tvořila upečená ovocná dobrota.  
Ve třídě Koťátka děti tvořily z papírů, ze stavebnic i z pří-
rodnin. U Sluníček Budulínkovi třídily hrášky do misek  
a u Motýlků se děti s nadšením pustily do tvoření z kaš-
tanů i jiných přírodních materiálů…    ■
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Exkurze na Mendelu
Ve čtvrtek 19. září 2019 se žáci základní školy zúčastnili 
projektového dne, který je zaměřený na jejich seznámení 
s univerzitami města Brna. Jako první navštívili Mende-
lovu univerzitu (MENDELU), kde pro ně byl nachystaný 
zajímavý a různorodý program. 
Po příjezdu na místo si mohli prohlédnout celý areál kam-
pusu, seznámili se s jednotlivými fakultami a obory, které 
na nich mohou v budoucnosti sami studovat. Dále naše 
kroky směřovaly na prohlídku sbírek osária MENDELU, 
které jsou obvykle přístupné jen studentům a jejich vyu-
čujícím. Žáci se dostali i do prostorů laboratoře a pitevny, 
což v nich zanechalo silné dojmy. 

Po krátké pauze ve studovně, kde žáci mohli své pocity 
vstřebat, prodiskutovat a odpočinout si, jsme se vydali 
na odbornou přednášku do posluchárny univerzity. Téma-
tem byl život a práce J. G. Mendela a žáci se tak sezná-
mili se základy genetiky, které si v praxi vyzkoušeli při 
vypracovávání pracovních listů. Dva žáci měli možnost si 
na vlastní kůži vyzkoušet přednášení v sále a připravili si 
pro spolužáky prezentaci na téma odboje, který probíhal 
i na území Brna během druhé světové války. Pro oba to 
byla cenná zkušenost.
Navzdory tomu, že nám během exkurze příliš nepřálo 
počasí, program pokračoval v arboretu, které náleží  
k univerzitě. Žáci si prošli zahradu, vypracovali přidělené 
úkoly a seznámili se s tuzemskou i cizokrajnou flórou.  
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Dýňohrátky na základce
Dne 3. října 2019 se jako každoročně na naší škole 
uskutečnily Dýňohrátky. Byl to už 13. ročník výstavy 
dýní. Mohli jsme tu vidět 53 rozmanitých a velmi krás-
ných dýní. Byly k vidění dýně malé, velké i obří, ve tvaru 
netopýra, akvária, ježka, školy, noční krajiny či sushi. 
Letos si dokonce jeden náš žák troufl na dýňový výtvor 
znázorňující kosmickou loď. Naši základku tak ovládla 
halloweenská nálada a vítězem byl vlastně každý, kdo se 
k našim dýňohrátkám připojil. V odpoledních hodinách 

byly dýně vystaveny před naší školou až do pozdních ve-
černích hodin. Přišla se podívat velká část sokolnických  
obyvatel.
V soutěži se sešlo celkem 408 hlasů. Nejvyšší účast 
na dýňohrátkách měla 4.B třída pod vedením paní uči-
telky Z. Butalové a 1.B paní učitelky H. Cupákové. Byla 
stanovena soutěžní komise z řad nových učitelů, která 
vyhodnocovala vítěze v pěti kategoriích. V šesté kate-
gorii – dýně s největším počtem hlasů, hlasovali všichni 
účastníci dýňohrátek – žáci, učitelé i žáčci z MŠ se svymi 
paními učitelkami. Bylo velmi těžké vybrat letošního vý-

herce mezi těmito skvosty.
Soutěžilo se v kategoriích: 
• malovaná dýně
• vyřezávaná dýně
• přírodní dýně
• obří dýně
• originální dýně
• dýně s největším počtem hlasů
V kategorii vyřezávaná dýně zvítě-
zila dýně č. 68 pod názvem „Dýně 
strašák“ Karolíny z 1.A třídy. V ka- 
tegorii originální dýně se jako nej-
lepší umístila dýně č. 87, pod ná-
zvem „Dýně po smrti“ Jakuba a Jiřího  
z 4.A a 5.B třídy. V kategorii ma-
lovaná dýně se nejvíce líbila dýně  

Sokolničtí školáci a Evropský sportovní den
Ve středu 25. září 2019 proběhlo na Základní škole Sokolnice  
v rámci ESSD – Evropského sportovního dne, získávání odznaku 
všestrannosti. 
Jednalo se o sportovní klání. Děti sbíraly body v několika disciplí-
nách – skok daleký, dribling a přeskok přes švihadlo. Všechny děti 
se velice snažily a některé výkony byly téměř až na profesionální 
úrovni. 
Počasí nám přálo a vše proběhlo bez komplikací. A hlavně jsme si to 
všichni užili a těšíme se na další ročník.  -Kamila Vašourková-

Arboretum se žákům líbilo a bylo to příjemné aktivně od-
počinkové zakončení výletu.
Podle reakcí a zpětné vazby soudíme, že se projektový 
den vydařil. Každého zaujala jiná část programu. Všichni 
se ale shodli v tom, že prostředí univerzity je krásné  
a inspirativní místo pro jejich další rozvoj. Tímto děku-

jeme MENDELU za možnost návštěvy a zprostředkování 
mnoha zážitků.
Zde přikládáme pro představu výběr ze zpětné vazby 
žáků 8. ročníků:
• Šimon a Tomáš: Celá prohlídka univerzity se nám lí-

bila. Nejvíce se nám líbilo arboretum, bylo tam plno 
krásných rostlin, stromů a keřů atd.

• Nelly: Na Mendelově univerzitě se mi líbila ze všeho 
nejvíce zahrada. Moc ráda bych se do ní zase podí-
vala. Žádná negativní hodnocení nemám.

• Valerie: Bylo to zajímavé. Celkem jsem si to užila. Nej-
více mě zaujala pitevna. Zahrada byla taky zajímavé. 
Přednáška mě bavila. Bylo to dobré.

• Adam: Celková exkurze se mi líbila. Vše mi bylo do-
statečně vysvětleno (sice trochu odborně, ale to ne-
vadí). Nejvíce se mi líbilo Vaše arboretum.

• Pavla: Líbila se mi přednáška o Mendelovi a gene-
tice. Bylo to velmi zajímavé. Do pitevny bych se ale už 
nechtěla podívat.                          -Nikola Kalandrová-
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č. 47 pod názvem „Strašidelná škola“ Jindřicha z 3.A 
třídy. V kategorii přirodní dýně vyhrála dýně č. 1 s názvem 
„Ježek Jožka“ Ondřeje ze 3.A třídy. V kategorii obří dýně 
zvítězila dýně č. 21 s názvem „Pingu“ Matěje ze 3.A třídy. 
V kategorii dýně s největším počtem hlasů (30) zvítězila 
obří dýně č. 22 pod názvem „Frogee“ jako společné dílo 
žákyň Michaly, Pavly, Kláry, Sabiny a Štěpánky z 8.A třídy.

Akce byla pořádána za vydatné pomoci vedení školy  
a vyučujících, jimž tímto děkujeme. Rovněž velké poděko-
vání náleží žákům 8.A a 8.B třídy, kteří pomáhali s organi-
zací výstavy, a naší soutěžní komisi. Již teď se těšíme na 
příští 14. ročník.

-Klára Gavendová, Barbora Machálková,  
Pavla Dostálová a Veronika Machálková 8.A,B-

Výuka plná zážitků
Žáci a pedagogové naší školy si právě započatý školní rok 
zpestřují tradičně nejrůznějšími aktivitami. 
Ve sportovním i poučném duchu se uskutečnily pro 
všechny čtyři třídy v prvním ročníku adaptační kurzy v re-
kreačním středisku SŠEE v Buchlovicích. Hlavní program 
pro ně připravilo Středisko volného času Klubko – navzá-

jem se seznámili, zahráli si různé hry, udělali táborák. 
Také se jim dostalo ponaučení od odborníků  z Policie ČR 
o kriminalitě mládeže a právním povědomí.
Dne 23. září 2019 se nominovali ti nejlepší sportovci 
na Středoškolský atletický pohár v Tišnově, kde obsadili 
třetí místo.

Ve dnech 23.–25. září 2019 se vydali žáci ze 2. B do 
Prahy za poznáním města a pamětihodností. Největším 
zážitkem pro ně byla návštěva Senátu a Poslanecké sně-
movny a také exkurze na pražské letiště V. Havla.
V pondělí 16. září 2019 odjela skupina našich žáků na 
dva týdny do partnerské školy v Srbském Kragujevci, kde 
sbírali a vyměňovali si vědomosti a zkušenosti se žáky 
tamější školy. Přijeli plni dojmů a zážitků. 

Naopak jsme ve škole ve dnech  
23. září–6. října 2019 hostili šest 
žáků a žákyň spolu s pedagogem 
z německé školy Erasmus-Kittler-
-Schule v Darmstadtu. Je to již druhá 
škola z tohoto města, která má zá-
jem o spolupráci. Žáci sice nestudují 
přesně takový obor, jaký má naše 
škola, ale statečně se „poprali“  
s nástrahami programování v Arduinu 
i programováním robotů. Potěšil nás 
jejich zájem i pracovní nasazení. Od-
měnou jim byly výlety za poznáním 
Brna a okolí, s chutí si poměřili síly 
ve sportovních kláních s našimi žáky. 
Z těch nejzajímavějších aktivit nako-
nec uvádíme přednášku k 30. výročí 
sametové revoluce. Přednáška pro-
běhla dne 24. září 2019. Vedl ji jeden 
ze studentských vůdců 17. listopadu 

1989 a pozdější zastupitel a senátor Martin Mejstřík.
V době, kdy dostanete do ruky toto číslo Zpravodaje, 
už na žáky čekají po dvou měsících intenzivní práce 
první „malé“ – podzimní prázdniny. Potom se zase pustí  
s plnou energií do další práce, o které Vás opět budeme 
informovat.                                              -Jitka Čermáková-
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Zprávy ze Zastupitelstva
Ve středu 11. září 2019 se v kavárně restaurace  
U Husara uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce  
Sokolnice. Projednány byly tyto body:

● Směna pozemků k.ú. Sokolnice
Obec byla požádána o směnu části pozemků (týkající se 
částí pozemků ve vlastnictví žadatele a části pozemků ve 
vlastnictví obce). 
Žadatel převede obci část pozemku o výměře 46 m2, 
obec převede část pozemku 6,73 m2 a část pozemku  
o výměře 43 m2.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr směny/
prodeje části pozemků, zapsaných na LV 1, ve vlastnictví 
obce Sokolnice, v k.ú. Sokolnice, byl zveřejněn zákonným 
způsobem od 24. června 2019 do 15. srpna 2019.
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo uzavření smlouvy, 
na základě které žadatel převede obci část pozemku  
o výměře 46 m2 a oproti tomu obec převede část po-
zemku 6,73 m2 a část pozemku o výměře 43 m2. Přesná 
výměra prodávané části bude známá až po vyhotovení 
geometrických plánů a od rozdílu předpokládaných vý-
měr 3,73 m2 se nemůže lišit více než o ± 2 m2. Celá 
kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní 
smlouvy.
Kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí, náklady 
na sepis smlouvy, správní poplatek za řízení o povolení 
vkladu práv do katastru nemovitostí a vyhotovení geome-
trických plánů.
Kupní cena: 500 Kč/m2 bez DPH. Prodej pozemků je 
osvobozen od DPH v případě, že splňuje podmínky pro 
osvobození dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb. o dani  
z přidané hodnoty v platném znění. V opačném případě 
bude prodej zatížen DPH dle zákona č. 235/2004 Sb.  
o dani z přidané hodnoty v platném znění.
● Odkup pozemku p.č. 2069 v k.ú. Sokolnice
Společnost ENERGPRO s.r.o. Sokolnice zakoupila v roce 
2012 od obce Sokolnice zděnou transformační stanici na 
pozemku p.č. 2069 v k.ú. Sokolnice. Vzhledem k tomu, 
že se společnosti ENERGPRO, s.r.o. nepodařilo realizovat 
podnikatelský záměr výstavby lokální distribuční sou-
stavy, předložila nyní obci nabídku na zpětné odkoupení 
objektu transformační stanice včetně pozemku. 
Zastupitelstvo obce schválilo odkup pozemku p.č. 2069 
v k.ú. Sokolnice, jehož součástí je stavba zděné trafosta-
nice nacházející se na tomto pozemku, do majetku obce, 
za těchto podmínek: 

 ¾ Prodávající: Energpro, s.r.o., Na Výhoně 475, Sokol-
nice, IČO 29362776. 

 ¾ Kupující: Obec Sokolnice.
 ¾ Kupní cena: 90.000,- Kč. Prodej je osvobozen od 

DPH v případě, že splňuje podmínky pro osvobození 
dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty v platném znění. V opačném případě bude 
prodej zatížen DPH dle zákona č. 235/2004 Sb.  
o dani z přidané hodnoty v platném znění.

 ¾ Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu 
smlouvy. 

 ¾ Obec uhradí daň z nabytí nemovitých věcí, náklady 
na sepis kupní smlouvy a poplatek za řízení o povo-
lení vkladu práv do katastru nemovitostí.

● Prodej pozemků u Balatonu
Zastupitelstvo obce schválilo na veřejném zasedání  
v červnu letošního roku odprodej pozemků p.č. 2373/2 
a p.č. 2375 k.ú. Sokolnice do vlastnictví Povodí Moravy, 
s.p. Před podpisem kupní smlouvy bylo zjištěno, že Kata-
strální úřad Brno-venkov zapsal do KN, bez součinnosti 
obce, novou výměru obou pozemků. Na žádost obce  
o podání vysvětlení KÚ odpověděl, že k zápisu vodního 
díla do KN došlo na základě předložených dokumentů 
Povodím Moravy, s.p., které byly předloženy v souladu  
s ustanovením bodu 5.3.1.4.2. odst. 1 Návodu pro 
správu KN č.j. ČÚZK-03030/2016-22, kde je uveden 
taxativní výčet podkladů pro zápis vlastnického práva  
k vodnímu dílu provedeného před 23. června 1991 na 
pozemku jiného vlastníka. Souhlas vlastníka pozemku se 
zápisem výše uvedeného vodního díla do KN zde uveden 
není. Zápisem nového návrhu na vklad se výměra obou 
pozemků zvětšila o 149 m2 (u pozemku p.č. 2373/2  
o 33 m2, u pozemku p.č. 2375 o 116 m2).  
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr prodeje 
byl zveřejněn zákonným způsobem od 5. srpna 2019 
do 25. srpna 2019. Zastupitelstvo obce schválilo prodej 
těchto pozemků: 
p.č. 2373/2 o výměře 247 m2, zastavěná plocha  
a nádvoří 
p.č. 2375 o výměře 420 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
za těchto podmínek:

 ¾ Prodávající: Obec Sokolnice
 ¾ Kupující: Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevař-

ská 931/11607 75 Brno – Veveří.
 ¾ Kupní cena v celkové výši 366.850,- Kč bez DPH. 

Prodej je osvobozen od DPH v případě, že spl-
ňuje podmínky pro osvobození dle § 56 zákona  
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném 
znění. V opačném případě bude prodej zatížen DPH 
dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hod-
noty v platném znění.

 ¾ Celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při pod-
pisu kupní smlouvy.

 ¾ Kupující uhradí náklady na sepis kupní smlouvy  
a správní poplatek za řízení o povolení vkladu práv 
do katastru nemovitostí.

● Prodej pozemku p.č. 734 k.ú. Sokolnice
Obec obdržela žádost o odkup obecního pozemku  
p.č. 734 o výměře 19 m2. Jedná se o pozemek pod garáží 
u Zlatého potoka. Zastupitelstvo obce na veřejném zase-
dání dne 13. června 2018 žádost projednalo a odprodej 
pozemku p.č. 734 neschválilo, z důvodu, že existují po-
chybnosti o vlastnictví stavby garáže, tzn., že vlastníkem 
stavby není obec, ale žadatel. S ohledem na tuto sku-
tečnost bylo nejdříve nutné spolehlivě vyřešit vlastnické 
otázky ohledně stavby, a teprve poté znovu zveřejnit zá-
měr prodeje a o prodeji rozhodnout. 
Obec si nechala vypracovat právní stanovisko – posou-
zení vlastnického práva ke garáži a z podkladů, které 
jsou k dispozici, je patrné, že stavebníkem z pohledu  
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veřejnoprávního byla obec. Avšak z ostatních podkladů 
vyplývá, že žadatel koupil u společnosti PREFA BRNO n.p. 
hotovou prefabrikovanou garáž, kterou na pozemek umís-
til a která na pozemku stále existuje. Z výše uvedeného 
lze dovodit, že vlastníkem stavby garáže bez č.p./č.e., na 
pozemku p.č. 734 k.ú. Sokolnice byl od počátku žadatel  
a současný stav katastru nemovitostí je v rozporu se sku-
tečným stavem. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr prodeje 
byl zveřejněn zákonným způsobem od 23. srpna 2019 
do 10. září 2019.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo prodej pozemku  
p.č. 734 o výměře 19 m2 v k.ú. Sokolnice za těchto 
podmínek: 

 ¾ Prodávající: Obec Sokolnice.
 ¾ Kupní cena: 1.000 Kč/m2 bez DPH. Prodej pozemků 

je osvobozen od DPH v případě, že splňuje podmínky 
pro osvobození dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb. 
o dani z přidané hodnoty v platném znění. V opač-
ném případě bude prodej zatížen DPH dle zákona  
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném 
znění.

 ¾ Celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při pod-
pisu kupní smlouvy.

 ¾ Kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí, ná-
klady na sepis smlouvy a správní poplatek za řízení  
o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí.

● Prodej části pozemku p.č. 1408/1 k.ú. Sokolnice 
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p.č. 1408/1 k.ú. 
trvalý travní porost, o výměře 7.328 m2, zapsaného na LV 
č. 1, ve vlastnictví obce Sokolnice. Nyní obec obdržela žá-
dost o koupi části tohoto pozemku. Cena dle znaleckého 
posudku (tržní cena) činí 3.500 Kč/m2. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr prodeje 
byl zveřejněn zákonným způsobem od 19. srpna 2019 
do 5. září 2019. Zastupitelstvo obce schválilo prodej 
části pozemku p.č. 1408/1 o výměře 20 m2 v k.ú. Sokol-
nice za těchto podmínek: 

 ¾ Prodávající: Obec Sokolnice.
 ¾ Kupní cena: 3.500 Kč/m2 bez DPH. Prodej pozemků 

je osvobozen od DPH v případě, že splňuje podmínky 
pro osvobození dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb. 
o dani z přidané hodnoty v platném znění. V opač-
ném případě bude prodej zatížen DPH dle zákona  
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném 
znění.

 ¾ Přesná výměra prodávané části bude známá až po 
vyhotovení geometrického plánu a od předpoklá-
dané výměry 20 m2 se nemůže lišit více než o ± 2 m2.

 ¾ Celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při pod-
pisu kupní smlouvy.

 ¾ Kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí, ná-
klady na sepis smlouvy, správní poplatek za řízení  
o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a vy-
hotovení geometrického plánu.

● LONT STAVINVEST s.r.o. – projednání návrhů 
nově předložených smluv

Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 
1. srpna 2019 neschválilo návrhy smluv týkajících se 

výstavby „19 RD Sokolnice“, předložených společností 
LONT STAVINVEST s.r.o. Nyní společnost LONT STAVIN-
VEST s.r.o. předložila žádost o projednání upravených 
návrhů smluv – smlouvy o spolupráci při výstavbě VDTI  
a smlouvy o budoucí smlouvě zástavní. 
Zastupitelstvo obce po obsáhlé diskusi neschválilo text  
a uzavření předložených smluv:

 ¾ smlouvu o spolupráci při výstavbě nové veřejné do-
pravní a technické infrastruktury 

 ¾ smlouvu o smlouvě budoucí zástavní se společností 
LONT STAVINVEST s.r.o. Lidická 700/19, 602 00 
Brno, IČO: 07210329.

Zprávy z rady
● Pořízení nového křovinořezu
Pracovníci obce obstarávají sekání cca 4,5 ha travnatých 
ploch v celé obci. K tomu jim slouží 2 křovinořezy. Jeden 
byl zakoupen v roce 2002 a druhý v roce 2003. V posled-
ním měsíci byly oba křovinořezy opakovaně na opravě  
u p. Hrnčíře v Blučině, který malé opravy udělá na po-
čkání, větší oprava trvá i několik dnů. Místostarostka 
obce proto požádala Radu obce o schválení nákupu dal-
šího křovinořezu, aby v případě poruchy některého z nich 
byl k dispozici další a pracovníci obce tak nemuseli če-
kat, někdy i několik dnů, až bude provedena oprava. 
Rada obce odsouhlasila pořízení nového křovinořezu, do 
částky 23.000 Kč (vč. DPH). Rada obce uložila místosta-
rostce do 30. září 2019, ve spolupráci s pracovníky obce, 
zajistit pořízení nového křovinořezu. 
● Pronájem garáže u firmy ATOL
Obci končí nájemní smlouva na garáž, kde jsou v sou-
časné době umístěny stroje a zařízení obce. Radě obce 
byl předložen návrh nové nájemní smlouvy s platností od 
1. listopadu 2019.
Rada obce schválila text a uzavření Smlouvy o pronájmu 
nebytových prostor mezi obcí a společností SO ATOL spol. 
s.r.o., IČ: 46990747, U Cihelny 681, 664 52 Sokolnice.
Rada obce ukládá starostovi do 30. září 2019 uzavřít 
smlouvu o pronájmu nebytových prostor se společ-
ností SO ATOL spol. s.r.o., IČ: 46990747, U Cihelny 681,  
664 52 Sokolnice.
● Oprava kanalizace v ulici Mlýnisko
Obec Sokolnice plánuje do budoucna realizovat projekt 
výstavby polyfunkčního objektu a bytových domů v loka-
litě bývalého zdravotního střediska. V současné době se 
k této stavbě zpracovává PD. S ohledem na skutečnost, 
že v ulici Mlýnisko je (jako jediná v naší obci) společná 
kanalizace pro splaškové i dešťové vody, kam by měly být 
napojeny i objekty výše uvedené výstavby, navrhla VAS, 
a.s. Židlochovice rozdělit (tak jako v ostatních částech 
obce) kanalizaci na samostatný splaškový a dešťový řad. 
Tím by došlo k odlehčení ČOV a zefektivnění likvidace 
splaškových a dešťových vod (každé samostatně). Jelikož 
nyní probíhá v místě, kudy kanalizace prochází, výstavba 
cyklostezky, je nutné provést přípravu opravy – rozdělení 
řadu neprodleně. RO byla předložena VAS, a.s. Židlocho-
vice jednoduchá PD, včetně položkového rozpočtu, na 
opravu kanalizace v ulici Mlýnisko, která by do budoucna 
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umožnila realizovat samostatný oddílný řad pro dešťové 
a splaškové vody. 
Rada obce schválila předloženou PD, včetně položkového 
rozpočtu, na opravu kanalizace v ulici Mlýnisko. Rada 
obce ukládá paní Hrdličkové vystavit objednávku na rea-
lizaci opravy kanalizace v ulici Mlýnisko, prostřednictvím 
VAS, a.s. Židlochovice, v termínu do 30. září 2019.
● Dodatek ke smlouvě na sběr textilu – DCHB
Obec v roce 2017 uzavřela dohodu o spolupráci s Diecézní 
charitou Brno, jejímž předmětem je umístění kontejnerů 
na textil a obuv ve SSO Sokolnice a svoz textilu a bot  
z těchto kontejnerů. RO byl nyní předložen Dodatek č. 1  
k Dohodě o spolupráci, kterým se dohoda rozšiřuje o spo-
lečnost DIMATEX CS, spol. s r.o., se sídlem Stará 24, Svá-
rov, 460 01 Stráž nad Nisou, která bude garantem pra-
videlných svozů a recyklace obsahu kontejnerů na textil. 
Rada obce odsouhlasila text a uzavření Dodatku č. 1 
mezi obcí Sokolnice a Diecézní charitou Brno, třída Kpt. 
Jaroše1928/9, 602 00 Brno, IČO 44990260 a uložila 
starostovi do 30. září 2019 uzavřít Dodatek č. 1 mezi 
obcí Sokolnice a Diecézní charitou Brno, třída Kpt. Ja-
roše1928/9, 602 00 Brno, IČO 44990260.
● E.ON – připojení odběrného místa 

bývalých kasáren na ul. Polní
Společnost E.ON Distribuce, a.s. zaslala návrh Dodatku 
č. 1 ke smlouvě o připojení č. 9000026783. Jedná se  
o připojení odběrného místa bývalých kasáren na ul. 
Polní. Výše uvedeným dodatkem E.ON řeší prodloužení 
termínu připojení do 30. června 2020 (původně do 
02/2020). Rada obce schválila text a uzavření Dodatku 
číslo 1 ke smlouvě o připojení k distribuční soustavě 
číslo 9000026783 se společností E.ON Distribuce, a.s., 
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 
28085400. Rada obce uložila místostarostce sdělit do 
27. září 2019 spol. E.ON Distribuce, a.s. schválení uza-
vření Dodatku č. 1 ke smlouvě o připojení k distribuční 
soustavě č. 9000026783.
Rada obce uložila starostovi obce do 18. října 2019 uza-
vřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o připojení k distribuční sou-
stavě č. 9000026783 se společností E.ON Distribuce, 
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, 
IČO 28085400.
● Výstavba kabin v areálu bývalých kasáren 

na ulici Polní 
Radě obce byla předložena CN na zpracování studie na 
výstavbu zázemí sportoviště v bývalých kasárnách na 
ulici Polní. 
Rada obce odsouhlasila předloženou CN na zpracování 
studie na výstavbu zázemí sportoviště v bývalých kasár-
nách na ulici Polní.   
● Splacení úvěru
Obec nyní splácí úvěr z roku 2014, který byl čerpán  
u České spořitelny, ve výši 15.000.000 Kč na rekon-
strukci nákupního střediska. Dle splátek by měl být úvěr 
doplacen v r. 2024. Vzhledem ke vzrůstajícímu vývoji úro-
kových sazeb, aktuálně na úrovni 2,20 %, by bylo vhodné 
doplatit částku úvěru v aktuální výši jistiny, která činí 
8.571.420 Kč. Splacení úvěru lze, v souladu se smlou-
vou, kdykoliv bez sankcí. Obec disponuje aktuálně dosta-

tečnou rezervou finančních prostředků a pro obec je toto 
řešení výhodné. Finanční výbor tuto záležitost projednal  
a doporučil radě obce splatit celý úvěr. Mimořádná 
splátka bude zapracována do rozpočtového opatření  
č. 06/2019 na výdajové straně pol. 8124. 
Rada obce schválila splacení úvěru, čerpaného u České 
spořitelny, na rekonstrukci nákupního střediska, v plné 
výši. Rada obce uložila starostovi zajistit neprodleně 
splacení úvěru. 
● Žádost TJ Sokol Ženáčské hody
TJ Sokol Sokolnice požádala o povolení pořádání hodové 
zábavy „Ženáčské hody“ dne 5. října 2019, která se usku-
teční v době od 20.00 do 2.00 hodin v místní sokolovně.
Rada obce schválila pořádání hodové zábavy „Ženáč-
ské hody“, kterou pořádá TJ Sokol Sokolnice dne 5. října 
2019 od 20.00 do 2.00 hodin. Současně s kladným 
stanoviskem obce obdrží organizátoři výzvu k zajištění 
řádné pořadatelské služby nejen v místě pořádání, ale  
i v bezprostředním okolí. Úspěšnost této služby může mít 
vliv na případné příští povolení obdobné produkce. 
● Žádost TJ Sokol Listopáda
TJ Sokol Sokolnice požádala o povolení akce „Listopáda 
2019“ dne 9. listopadu 2019. Diskotéka se uskuteční od 
od 20.00 do 2.00 hodin v místní sokolovně.
Rada obce odsouhlasila pořádání akce „Listopáda 
2019“, kterou pořádá TJ Sokol Sokolnice dne 9. listo-
padu 2019 od 20.00 do 2.00 hodin. Současně s klad-
ným stanoviskem obce obdrží organizátoři výzvu k zajiš-
tění řádné pořadatelské služby nejen v místě pořádání, 
ale i v bezprostředním okolí. Úspěšnost této služby může 
mít vliv na případné příští povolení obdobné produkce. 
● Opravy herních prvků na dětských hřištích
Rada obce přerušila projednávání oprav herních prvků na 
dětských hřištích v majetku obce, které vyplynuly z roční 
kontroly a uložila místostarostce do příští schůze Rady 
obce shromáždit další CN na výrobu dřevěných prvků  
a práce spojené s jejich demontáží, montáží a dopravou. 
Radě obce byla předložena další cenová nabídky od spol. 
KUTT spol. s r.o., Purkyňova 99, 612 00 Brno.
Po delší diskuzi Rada obce rozhodla, aby opravy men-
šího rozsahu provedli zaměstnanci obce, a dále schválila 
cenovou nabídku spol. KUTT spol. s r.o., Purkyňova 99, 
612 00 Brno, na výměnu stávajících podlahových prken 
na podestu věže na hřišti u Bednárny, včetně dopravy  
a montáže.
● Výpověď smlouvy o nakládání s odpadem
Obec obdržela od města Klobouky u Brna výpověď 
smlouvy o nakládání s odpadem č. 9/2006/1. Účin-
nost výpovědi nastává dnem 1. října 2019 a končí dnem  
31. prosince 2019. Na skládku ve vlastnictví města Klo-
bouky u Brna byl ze Sokolnic převážně ukládán odpad ze 
hřbitova. 
Rada obce vzala na vědomí výpověď smlouvy o naklá-
dání s odpadem č. 9/2006/1 od Města Klobouky u Brna. 
● Žádost MŠ Sokolnice
Obec Sokolnice obdržela žádost o schválení termínu 
uzavření MŠ Sokolnice v měsíci prosinci 2019 ve dnech  
23. prosince 2019 až 31. prosince 2019, tj. 4 pracovní 
dny, z důvodu revize elektrických zařízení v celé budově 
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MŠ. Provoz MŠ bude opět zahájen ve čtvrtek 2. ledna 
2020. Všichni zaměstnanci MŠ budou v uvedených 
dnech čerpat řádnou dovolenou. 
Rada obce souhlasila s uzavřením MŠ Sokolnice v měsíci 
prosinci 2019 ve dnech 23. prosince 2019 až 31. pro-
since 2019. 
● Uzavření smlouvy o převzetí odpadu
Město Klobouky u Brna vypovědělo obci k 31. prosinci 
2019 smlouvu o ukládání odpadu na skládku ve vlastnic-
tví města. Radě obce byl proto předložen návrh smlouvy 
o dodávkách a převzetí spalitelného odpadu (převážně  
z místního hřbitova) od spol. SAKO Brno, a.s. 
Rada obce schválila text a uzavření Smlouvy č. 430147  
o dodávkách a převzetí spalitelného odpadu se spol. 
SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno, IČO 
60713470.
● COMIMPEX – dodatek k servisní smlouvě
Společnost COMIMPEX, spol. s r.o., Haškova 17, 638 00 
Brno, IČ O 46972439, zaslala návrh Dodatku č. 1 servisní 
smlouvy. Dodatkem se mění cena (za kontrolní činnost, 
údržbu systému, servisní zásah a dopravní náklady)  
a rozsah místa plnění na všechny současné kamery.
Rada obce schválila text a uzavření Dodatku č. 1 servisní 
smlouvy kamerového systému se spol. COMIMPEX spol. 
s r.o. a uložila starostovi do 18. září 2019 uzavřít Do-
datek č. 1 servisní smlouvy kamerového systému se 
spol. COMIMPEX spol. s r.o., Haškova 17, 638 00 Brno,  
IČ O 46972439.
● Království Komety
Obec obdržela návrh smlouvy o vzájemné propagaci mezi 
obcí a společností KOMETA GROUP, a. s., Křídlovická 
911/34, 603 00 Brno.
Rada obce schválila text a uzavření předloženého návrhu 
smlouvy o vzájemné propagaci mezi obcí a společností 
KOMETA GROUP, a. s.
● Žádost o sdělení údajů k technické infrastruktuře 
Obec obdržela žádost od spol. LONT STAVINVEST s.r.o.  
o sdělení údajů stavebníkovi. Jedná se o sdělení údajů 
o veřejném vodovodu, o veřejné kanalizaci a o veřejném 
osvětlení ve smyslu § 161, odst. 1, zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu o sdělení 

údajů o jejich poloze, podmínkách napojení, ochrany  
a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a pro-
vedení stavby „19 RD Sokolnice“. Povinností jako vlast-
níka technické infrastruktury je požadované údaje  
poskytnout.
Rada obce schválila poskytnutí požadovaných údajů  
o veřejném vodovodu v obci Sokolnice pro projektovou 
činnost a provedení stavby s názvem: „19 RD Sokolnice“. 
Tyto údaje jsou uvedeny v příloze číslo 1. 
Rada obce schválila poskytnutí požadovaných údajů  
o veřejné kanalizaci v obci Sokolnice pro projektovou čin-
nost a provedení stavby s názvem: „19 RD Sokolnice“. 
Tyto údaje jsou uvedeny v příloze číslo 2. 
Rada obce schválila poskytnutí požadovaných údajů  
o veřejném osvětlení v obci Sokolnice pro projektovou 
činnost a provedení stavby s názvem: „19 RD Sokolnice“. 
Tyto údaje jsou uvedeny v příloze číslo 3. 
Rada obce uložila starostovi nejpozději do 10. října 2019 
zaslat společnosti LONT STAVINVEST s.r.o. požadované 
údaje o veřejném vodovodu, o veřejné kanalizaci a o ve-
řejném osvětlení v obci Sokolnice.
● Žádost o sdělení údajů k dopravní infrastruktuře 
Obec obdržela žádost od spol. LONT STAVINVEST s.r.o. 
o sdělení údajů stavebníkovi. Jedná se o sdělení údajů 
o místní komunikaci ve smyslu § 161, odst. 1, zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu o sdělení údajů o její poloze, podmínkách napojení, 
ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost  
a provedení stavby „19 RD Sokolnice“. V tomto případě je 
žádost zmatečná, protože § 161 stavebního zákona se týká 
jen technické, nikoliv dopravní infrastruktury. Co je tech-
nická a co dopravní infrastruktura řeší § 2 stavebního zá-
kona. V rámci vstřícnosti vůči žadateli rozhodla rada o po-
skytnutí požadovaných údajů i o dopravní infrastruktuře.
Rada obce schválila poskytnutí požadovaných údajů  
o místní komunikaci v obci Sokolnice pro projektovou čin-
nost a provedení stavby s názvem: „19 RD Sokolnice“. 
Tyto údaje jsou uvedeny v příloze číslo 4. 
Rada obce uložila starostovi nejpozději do 10. října 2019 
zaslat společnosti LONT STAVINVEST s.r.o. požadované 
údaje o místní komunikaci v obci Sokolnice. -OÚ-

Sbor pro občanské záležitosti,  
pod záštitou obce Sokolnice a ve spolupráci se Základní školou Sokolnice pořádá

SPOLEČENSKÝ VEČER PRO JUBILANTY,
kteří v letošním roce oslavili 70, 75, 80, 85, 90 a více let

Je pro Vás připraven krátký kulturní program a malé občerstvení.
Přijďte společně strávit příjemný podvečer.  
Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi 
v restauraci U Husara, v pátek 6. prosince 2019 v 16 hodin
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Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v listopadu. 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.

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Li
st

op
ad

 2
01

9

2 Sobota LÍPA  
komunitní centrum

Advetní  
keramická dílna 1 Sokolnice 9.00 hodin 12.00 hodin Sídlo – Lípa KC na  

ul. Masarykova 35

2 Sobota Sbor dobrovolných 
hasičů Sokolnice

Dýňohrátky 
na hasičce Sokolnice 14.00 hodin Hasičská zbrojnice

3 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci Brno 11.30 hodin Soupeř  

Handball KP Brno

3 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší dorost Sokolnice 14.00 hodin Soupeř 

TJ Holešov

3 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci Brno 14.30 hodin Soupeř 

Handball KP Brno A

3 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
muži Sokolnice 16.00 hodin Soupeř 

Sokol Juliánov B

6 Středa Římskokatolická  
farnost Telnice Mše svatá Sokolnice 10.00 hodin Sokolnická kaple

8 Pátek LÍPA  
komunitní centrum Svatomartinské čtení Sokolnice 17.00 hodin 19.00 hodin Domov pro seniory  

Sokolnice

9 Sobota TJ Sokol Sokolnice Listopáda Sokolnice 20.00 hodin 2.00 hodin Hraje DJ Boris

10 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci Hala Telnice 9.00 hodin Soupeř 

SHC Maloměřice

10 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci Hala Telnice 10.30 hodin Soupeř 

Handball KP Brno B

10 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší dorost Nové Bránice 14.30 hodin Soupeř 

Sokol Nové Bránice

10 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
muži Nové Bránice 16.15 hodin Soupeř 

Sokol Nové Bránice

16 Sobota LÍPA  
komunitní centrum

Divadelní představení
Dlouhý, Široký  
a Bystrozraký

Sokolnice 14.00 hodin 15.00 hodin Místní sokolovna  
v Sokolnicích

16 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší dorost Hala Telnice 14.00 hodin Soupeř 

SK Žeravice

16 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
muži Hala Telnice 16.00 hodin Sokol Hostěrádky

17 Neděle Kulturní komise  
při radě obce Sokolnice

Zájezd  
do termálních lázní

Györ 
(Maďarsko) 6.00 hodin Odjezd od kapličky  

na návsi

17 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci Bohunice 11.30 hodin Soupeř 

Tatran Bohunice

17 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší dorost Bohunice 13.00 hodin Soupeř 

Tatran Bohunice

20 Středa LÍPA  
komunitní centrum

Seminář:  
Emoce v našich životech Sokolnice 19.15 hodin 21.15 hodin Sídlo – Lípa KC na  

ul. Masarykova 35

23 Sobota Římskokatolická  
farnost Telnice

Farní pouť na poděkování 
za dar svobody Mikulov 7.50 hodin

Odjezd ze Sokolnice  
v 7.55 hodin  
z autobusové zastávky

23 Sobota LÍPA  
komunitní centrum

Advetní  
keramická dílna 2 Sokolnice 9.00 hodin 12.00 hodin Sídlo – Lípa KC na  

ul. Masarykova 35

23 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci Hala Telnice 10.30 hodin Soupeř

SK Kuřim

23 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci Sokolnice 12.00 hodin Soupeř

SK Kuřim

23 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší dorost Brno 14.30 hodin Soupeř

SKKP Handball Brno

29 Sobota TJ Sokol Sokolnice Mikulášská nadílka,  
adventní dílny Sokolnice 9.00 hodin Místní sokolovna  

v Sokolnicích

30 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší dorost Hala Telnice 14.00 hodin Soupeř

SHC Maloměřice

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

„Člověče, u tebe je moc odpuštění,  
u tebe je moc prominutí. Ty sám jsi 
určen za původce odpuštění. Na-
darmo prosíš o odpuštění pro sebe, 
když se zdráháš dát odpuštění bliž-
nímu. Člověče, ty sám jsi byl učiněn 
mírou milosrdenství: Kolik si žádáš 
slitování, tolik ho dávej.“

Petr Chrysologus

„Člověk, který nachází omluvu pro 
druhé, je blízko všem lidem. Nezavírá 
oči, ví, kde se děje zlo, ale nesoudí. 
Ví, kolik temnoty vládne v člověku, 
jak málo víme o tom, z jakých motivů 
k nějakému činu došlo.“

Ladislaus Boros

Kdo žije s druhými, snadno narazí. 
Každý je nějak hranatý. Narazíš-li, ne-
domnívej se, že samozřejmě je vinen 
ten druhý. Hledej vždy nejprve pří-

činu v sobě samém. A to při každém 
neúspěchu. Uvaž, že je ve světě více 
hlouposti než zloby. A velmi mnoho 
protivenství působí bližní, když ho 
něco bolí, když je nešťasten – i nad 
tím, že nad něho vynikáš, že jsi šťast-
nější než on.

Každý člověk je tajemství. Měj úctu 
k záhadám každé osobnosti, pak 
snáze vše pochopíš. Čím je člověk 
starší, tím bývá moudřejší – a proto 
tím spíš vše pochopí. 
A kdo pochopil, ten snáze odpustí.

-Věra Životská-

 ► Koupím byt, ideálně  
 2+1 / 3+1 Slavkov u Brna,  
 Újezd u Brna, Sokolnice,  
 Šlapanice a v okolí. 
 Telefonní č.: 731 850 598 

 ► Hledáme ke koupi domek  
 se zahradou. Opravy nevadí.  
 Telefonní č.: 732 434 910

inzerce

inzerce
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Ještě jednou vlak
V loňském roce jsme Vám ve Zpravodaji psali, jak probíhala stavba železniční 
trati do Sokolnic a dále. 
V letošním roce je to 150 let od příjezdu prvního vlaku z Brna do Pře-
rova. Poprvé bylo možno spatřit projíždějící vlak po rozestavěné části trati  
16. dubna 1868. Stavba celé tratě trvala pouhých 21 měsíců a v polovině 
července 1869 byla celá trať sjízdná. První zkušební jízda na trati Brno–Pře-
rov byla uskutečněna 5. srpna 1869.  
Dne 29. srpna 1869 projížděly zvláštní vlaky z obou směrů do Rousínova na 
slavnost stého výročí orby císaře Josefa II. u Staňkovic. Následující den byl 
zahájen pravidelný železniční provoz mezi Brnem a Přerovem. 

-Mirka Mifková a Jitka Čermáková-

Malá nádraží
Jsou krajiny, 
kde děti vlakům mávají. 
Vždycky jsme 
malinko smutní 
na malých nádražích, 
kde nikdo nečeká. 
Najednou máme 
bílou duši z bezu, 
najednou je v nás 
příliš z člověka. 

-Jan Skácel-

Pro malé čtenáře
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Zájezd do Polska
V sobotu 21. září 2019 uspořádal Sokolnický dům zá-

jezd za kulturními památkami jižního Polska. Ráno, ještě 
než jsme opustili naši republiku, jsme navštívili moderní 
kostel Povýšení svatého Kříže v Chuchelné. 

Hlavním cílem byla Kalvárie Zebrzydowska, která je 
poutním místem a zároveň i památkou UNESCO. Jedná 
se o areál několika desítek barokních kaplí (malých kos-
telů) rozsetých v malebné krajině kolem hlavní basiliky. 
Jedná se o jednotlivá zastavení křížové cesty v délce ně-

kolika kilometrů, které jsou hojně navštěvovány nejen 
poutníky. Po prohlídce kostela následovala procházka 
tříkilometrovým úsekem.

Pak jsme pokračovali do Krakova. Zde byl naším cílem 
moderní poutní areál ve čtvrti Lagiewniky, zejména Cent-
rum Jana Pavla II. Jedná se o nový kostel, který připomíná 
staré římské basiliky. Vnitřní výzdobu tvoří monumen-
tální mozaiky od slovinského umělce Marko Rupnika. 
Uvnitř se nacházejí relikvie Jana Pavla II.. K centru patří  
i věž, ze které je pěkný výhled na Krakow.

-Jiřina Chudáčková-
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Slavnost Povýšení svatého Kříže
V neděli 15. září 2019 jsme v Sokolnicích slavili zasvěcení naší kaple – slav-
nost Povýšení svatého Kříže. Při této příležitosti byla sloužena slavnostní mše 
svatá, spojena s poděkováním za úrodu. Kaple byla zaplněna do posledního 
místa, přišlo i mnoho krojovaných. Od 14 hodin následovalo folklórní odpo-
ledne na zámeckém nádvoří, které zahájilo pásmo dožínkových písní v po-
dání souboru Mužáci ze Žatčan. Zlatým hřebem bylo vystoupení Dětského 
lidového souboru Jamírek. Pod vedením paní Vilmy Novotné vystoupily děti 
z Újezda u Brna a ze Sokolnic s programem Muzičky, se kterým se představily 
letos v létě na Mezinárodním folklórním festivalu ve skanzenu ve Strážnici. 
Tématem byla regionální specifika lidové hudby jako součásti tradiční kultury  
etnografických oblastí, z nichž jednotlivé muziky pocházejí.

-Jiřina Chudáčková-

Kázání otce Pavla – O sv. Martinovi
Sv. Martin – co nám může tento starověký svatý vůbec dnes říci, vždyť žil  
ve 4. století, dnes se přece žije již zcela jinak. A je to pravda, dnes se sku-
tečně žije zcela jinak, ale svatým se nestane člověk kvůli době, ve které žije,  
ale pro svoje vlastnosti, které kultivuje ve víře. Martin byl první, kdo byl uctí-
ván jako svatý, ačkoliv nebyl mučedníkem a jeho kult se rozšířil brzy po celé 
Evropě. Dnes prožívá sv. Martin renesanci v podobě svatomartinské husy  
a vína.
Proč se peče zrovna svatomartinská husa, na to jsou i legendy krátké. Jedna 
říká, že světce na jednom venkovské kázání svým štěbetáním tak rušily, že 
se musely za trest upéct. Jiná legenda praví, že Martin ze skromnosti nechtěl 
přijmout hodnost biskupa a schoval se v přístřešku s husami, ty jej však svým 
kejháním prozradily. Se svatomartinským vínem to není o moc lepší, jeho dě-
jiny jsou velmi krátké a zavádějí nás do doby vlády císaře Josefa II. Tehdy 
bylo zvykem si na den sv. Martina poprvé připít novým vínem. V ten den totiž 
vinařům, kteří hospodařili u velkých sedláků, končila služba a její pokračování 
se dojednávalo právě při sklence vína a masíčku pečené husy.
Obě tyto dobroty se tedy staly symbolem něčeho hlubšího, symbolem jedné 
důležité vlastnosti sv. Martina a tou bylo bezesporu jeho milosrdné srdce. 
Podle legendy se tento voják římské armády jedoucí na bílém koni rozdělil 
s žebrákem o svůj plášť. Následující noci se mu ve snu zjevil Kristus oděný 
polovinou jeho pláště a sv. Martin se nechal pokřtít. Nejde o to, zda legenda 
je vylepšena pisatelovou obrazotvorností nebo ne, ale jde o to, co nám chce 
sdělit.
Kristus nám v evangeliu říká: „milosrdenství chci a ne oběť“. Výraz milosrden-
ství je z latinského miseree – což znamená mít slitování a cor – srdce. Není 
náhodou, že milosrdenství vychází ze srdce a nikoli z rozumu. Otec Tomáš 
kardinál Špidlík v jedné ze svých knih píše: „Kdo má na nádraží lehounký 
kufřík, má pomoci do vlaku tomu, kdo zavazadlo nemůže unést. Nešťastná 
povaha je zavazadlo velmi těžké, bez pomoci jiných se sotva unese.“
Člověk by očekával, že nabádání bude adresováno tomu s nesnesitelnou  
povahou, aby své bližní tolik neotravoval, ale zatím jsme to my, kdo je  
vyzýván ke změně. Apoštol Pavel říká v listu Galatským: „Berte na sebe  
břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“ (Gal 6, 2) Pomoci  
někomu s kufry nám asi potíže nedělá, člověk se cítí jakoby potěšen  
svým vlastním dobrým skutkem. Horší je to ale se zavazadlem nešťastné 
povahy bližního, tady totiž místo svalů potřebujeme pořádnou dávku  
milosrdenství. Možná bychom i nešťastnou povahu chvilku „poponesli“, 
ale snášet ji dnes a denně. Dříve nebo později jsme se svou snášenlivostí  
v koncích. A tak se milosrdenství přetavuje v oběť. Tato oběť pak v koneč- 
ném důsledku nás přivádí k osobní svatosti, jako sv. Martina.

-Pavel Konzbul-

Svatý Martin z Tours (latinsky Marti-
nus), (316 či 317 v Savarii – 8. lis-
topadu 397 v Candes; 11. listopadu 
byl pohřben v Tours) byl římský vo-
ják, poustevník a biskup v Tours.  
V Římskokatolické církvi je brán jako 
jeden z nejznámějších a nejoblíbe-
nějších svatých a patří mezi první 
nemučedníky, které církev označila 
za svaté. Je zakladatel prvních kláš-
terů ve Francii. Svou misijní činností 
horlivě potíral pohanství a obracel 
lidi na křesťanství, přičemž při chris-
tianizaci pohanů užíval i násilné pro-
středky vůči pohanským věřícím a je-
jich posvátným místům. Ve 4. století 
nechal vykácet kilometry lesů pro 
pohany posvátných megalitických 
řad v Bretani. Pro tuto svou usilov-
nou christianizační činnost bývá ně-
kterými lidmi vnímán jako význačná 
osobnost, která se podílela na chris-
tianizaci Evropy. Je znám i díky křes-
ťanské legendě, ve které se rozdělil 
se žebrákem o svůj plášť. ■
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Bystřice nad Pernštejnem – přesvědčíme Vás, že to není jen hrad
Bystřice nad Pernštejnem není jen 
hrad, jak vás přesvědčí aktivní seni-
orky. Vydali jsme se, tentokrát s jed-
ním zástupcem mužského pohlaví, 
ve čtvrtek 5. září 2019 autobusem 
a dále vlakem do Bystřice nad Pern-
štejnem. Po příjezdu nás čekala nej-
prve exkurze do místního pivovaru. 
Sládek nás provedl pivovarem a po-
dal „chutné“ informace. Naladil nás 
tak, že vyústily v ochutnávku míst-
ního piva. 
Do Bystřice jsme od nádraží došli 
krásnou alejí, kde jsou k obdivování 
dřevěné sochy a na stráni i miniatury 
staveb z dědinek v okolí. Ráj poznání 
a inspirace je centrum Eden. Skládá 
se ze tří hlavních částí – Panský 
dvůr, Horácká vesnice a Ekopavilon. 
Expozice jsou vytvořené tak, aby je 
návštěvník mohl vnímat všemi smy-
sly. My jsme si s průvodcem prošli 
expozici panského bydlení a horác-
kou vesnici. K dispozici nám byl celý 
areál, podle zájmu jsme si mohli indi-
viduálně už bez průvodce vyzkoušet 
interaktivní program – např. ekopavi-
lon a příběh půdy. 
V centru už byla po sezóně restau-
race zavřená, ale dostali jsme me-
níčko v restauraci kulturního domu  
u koupaliště. 
Protože jsme nemohli najít zastávku 
autobusu, ujel nám první napláno-
vaný spoj zpět, prohlédli jsme si tedy 
ještě opravené náměstí v Bystřici  
a poseděli chvíli v kavárně. Domů 
jsme se dostali sice až večer, ale 
i přes tento drobný nedostatek se 
nám výlet líbil a těšíme se na další, 
tentokrát do Svatobořic. 

-Mirka Mifková a Jitka Čermáková-
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Užijte si podzim!
Období plné barev, bohaté úrody a neuvěřitelných 
chutí, to je podzim, nejkrásnější období roku, kdy 
si můžeme plnými doušky dopřát štědrost přírody.

Léto nám uběhlo jako voda a  zůstala v  nás spousta energie. 
Pojďme ji spolu využít. Teď je právě nejlepší čas kupovat, prodávat 
nemovitost. Je to období, kdy je realitní trh v  největším pohybu 
a aktivně se nakupuje i prodává. Je to pro mě hodně práce, ale 
to neznamená, že si nenajdu čas na milované vaření. Ty nejlepší 
suroviny, chuťově vyzrálé a čerstvé jsou téměř všude a já si mohu 
vybírat. Podzim, to je pro mě a mou rodinu čas jemných krémových 
polévek a zapečených pokrmů.

Nenechte se ochudit o tento kulinářský zážitek a vyzkoušejte můj 
recept na jednoduchý dýňový krém.

Permanentia

inzerce

Co je nového
Kroužek mladých hasičů:
Děti trénovaly na branný závod, který 
se konal 5. října 2019 ve Zbýšově  
u Brna. 
Závodu se zúčastnilo 33 týmů. Ten 
náš obsadil pěkné 18. místo. Samo-
zřejmě mezitím stihly i několik závodů 
v okolí. Například v Těšanech, kde se 
z důvodu špatného počasí ze soutěže 
v požárním útoku stala soutěž v uzlo-
vání. Tato soutěž byla brána spíš jako 
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„srandamač“, jelikož ne všichni měli  
natrénováno.
Za dobrý výsledek jsme vzali děti na 
125. výročí vzniku Sboru dobrovol-
ných hasičů v Telnici, kde děti zhlédly 
spoustu poučných ukázek a snad si 
odnesly i spoustu fajn vzpomínek. 
 -Jiří Krejčí-
Soutěže TFA:
Na podzim tradičně vrcholí sezóna 
TFA. I letošní září bylo pro našeho 
závodníka Petra Slouku úspěšné. 
Už začátkem měsíce obhájil druhým 
místem ve Velaticích loňské celkové 
3. místo Moravské ligy. 
I na ostatních zářijových závodech 
si vedl výborně. V Újezdu v Olomouc-
kém kraji získal první, v Hruškách 
druhé a v Kostelanech třetí místo. 
Gratulujeme! ■

Pálení klestí:
Máme tu zase podzim, úklid a zazimo-
vání zahrádek a s tím spojené pálení 

různého rostlinného odpadu. A pro-
tože opakování je matka moudrosti, 
připomeneme si, jak postupovat. 
Samozřejmě, že pokud potřebujete 
spálit jedna kolečka větviček, je to 
v pořádku. Ale v případě, že máte 
odpadu větší množství a chcete se 
vyhnout tomu, že vaši vatru bude ně-
kdo považovat za požár a následné 
návštěvě pár jednotek hasičů v plné 
zbroji, je dobré takovéto pálení na-
hlásit operačnímu středisku Hasič-
ského záchranného sboru.
Formulář pro nahlášení pálení na-
jdete na www.firebrno.cz. Do for-
muláře uvedete kde, kdy a co bu-
dete spalovat. Důležité je i telefonní 
číslo, na kterém budete v době pá-
lení k dispozici v případě, že vás 
bude operační středisko potřebovat  
kontaktovat.  ■

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů  
Sokolnice zve všechny děti  

na již tradiční 

DÝŇOHRÁTKY  
NA HASIČCE

Přijďte si vyřezat tu nejhezčí dýni!

KDY: v sobotu 2. 11. 2019  
od 14 hodin

KDE: v hasičské zbrojnici
S SEBOU: nožík na vyřezávání  

a dobrou náladu

Těšíme se na vás!

-Zuzana Hradílková-
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Postup přípravy
Dýni omyjte, rozpulte a vydlabejte všechna semínka a hmotu 
kolem nich. Pokud máte dýni Hokkaido, nemusíte ji loupat. 
Odstraňte stopku a nakrájejte na cca 1 cm silné plátky. Plátky 
dejte na plech vyložený pečicím papírem tak, aby byly v jedné 
vrstvě, pokapejte olivovým olejem, osolte a opepřete. Vložte 
do trouby předehřáté na 190 oC a pečte cca ¾ hodiny, dokud 
dýně nezměkne. Jakmile je dýně měkká, přemístěte plátky 
do mixéru nebo blenderu, přidejte vývar (teplý) a  rozmixujte 
dohladka, dokud vám nevznikne krém. Nastrouhejte do krému 
trošku muškátového oříšku (opravdu velmi malé množství, jen 
kvůli vůni).

Každý má rád polévku jinak hustou, začněte tedy s  hustější 
konzistencí, naředit ji můžete vždycky. Rozmixovaná dýně 
s  vývarem by se měla ještě cca 5 minut vařit. Přidejte smetanu 
ke šlehání a  podle potřeby osolte. Polévku na talíři můžete 
dozdobit kapkou olivového oleje, lžičkou zakysané smetany 
a  opraženými dýňovými semínky.

Dobrou chuť!
A bezstarostný prodej nemovitosti 
v rukou profesionálů přeje:

Dýňový krém
Ingredience

1 ks dýně Hokkaido

1 ks tučná smetana 
 ke šlehání,
 zeleninový vývar, 

olivový olej,
 čerstvě namletý 

černý pepř,
 sůl, 
 muškátový oříšek,

Permanentia

Merhautova 968/92
61300 Brno
www.petrsedlak-reality.cz

604 175 762
petr.sedlak@re-max.cz

Petr Sedlák

inzerce
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Malí fotbalisté na soustředění v Luhačovicích
Druhý ročník soustředění malých fotbalistů „starší pří-
pravka“, s ubytováním v hotelu VEGA Pozlovice, se usku-
tečnil od 29. srpna do 1. září 2019.
Tréninková část fotbalu probíhala na přírodním hřišti  
u hotelu včetně přátelského utkání v Bojkovicích. Bě-
hem pobytu využili fotbalisté minigolf, stolní tenis, tenis, 
posilování v plážovém písku a jízdu koloběžkou kolem 
přehrady. K osvěžení využili koupání ve vnitřním a ven-

kovním bazénu s nejdelší přírodní skluzavkou na Moravě. 
Osvěženi, připraveni na školu i podzimní fotbalovou se-
zonu, odjeli domů.
Účastníci: Beran Čenda, Beran Vašek, Král Luboš, Kudla 
Martin, Sekanina Daniel, Furik Honza, Krakowczyk David, 
Jurák David, Buchta Matěj, Kadlčík Daniel, Dobrovolný  
Filip, Tihelka Filip, Mach Kryštof. 
Trenéři: Král Luboš, Kudla Martin, Sekanina Pavel, Furik 
Jan. -Král Luboš-

MINI házená a ŽÁCI na soustředění v Budišově nad Budišovkou
Začátek nového školního roku si naši házenkáři z řad 
MINI házené i ŽÁKŮ zkrátili o den, a to za účelem há-
zenkářského soustředění, které proběhlo v Budišově nad 
Budišovkou od 5. do 8. září 2019.
Pod vedením trenérů jednotlivých kategorií všichni po-
ctivě makali jak v místní hale, tak je neminula ani brzká 
ranní rozcvička a hry spolu s tréninky na venkovním hři-
šti. Bohužel počasí nebylo tolik příznivé, přesto si děti 
pobyt užily a stihly i oslavit narozeniny jedné ze spoluhrá-
ček nebo si zahrát několik společných her pro stmelení 
kolektivu.
Již nyní připravujeme soustředění na poslední prázdni-
nový týden, přesněji ve dnech 24.–28. 8. 2020. Těšíme 
se!                                                              -Jana Mrkvicová-
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Turnaj miniházené aneb I. MEMORIAL LIBORA KONÍČKA, Sokolnice
V sobotu 14. září 2019 jsme, na počest všem velmi 
dobře známému a obětavému funkcionáři házené, který 
nás nečekaně opustil v loňském roce, uspořádali domácí 
turnaj miniházené v Sokolnicích – I. MEMORIAL LIBORA 
KONÍČKA. Na jeho průběh dohlížela maminka pana 
Koníčka, která měla úvodní proslov a na závěr předala 
všem cenné kovy i upomínkové dárky. Děkujeme, paní  
Koníčková a věříme, že budeme úspěšně v tomto tradič-
ním turnaji pokračovat i v dalších letech.
Ale co víc? Myslím, že jsme prokázali hrdost a čest nejen 
zesnulému Liborovi Koníčkovi, ale všem rodičům, příbuz-
ným, přátelům házené, protože…

… MÁME ZLATO!!!
Konečně jsme se dočkali, naši MINI mladší vyhráli 
všechna utkání a získali pohár za první místo, o to více 
jsme hrdí, že na domácím turnaji – 1. MEMORIALU  
LIBORA KONÍČKA v Sokolnicích. 
Za zhoršených podmínek, kdy nám mnoho hráčů před 
turnajem onemocnělo, se děti dokázaly dostatečně na-
motivovat a jít si nejen zahrát, ale hlavně vyhrát! 
Vítězná sestava: Martin Macenauer
 Adam Mrkvica
 Petr Váňa
 Matyáš Táborský
 Filip Hulínský (první turnaj)
 Emma Mrkvicová
 Adéla Mrkvicová 
 Viktor Šeránek (poslední
 zápas turnaje)
Mini starší se umístili na krásném 4. místě.
Do turnaje se přihlásila družstva z Telnice, Újezdu u Brna, 
Strážnice, Ivančic, Velkého Meziříčí, Kuřimi a Bohunic.
Hrálo se systémem každý s každým, což bylo na první 
turnaj sezóny a za více než příznivého slunečného počasí 
opravdu náročné. Mezi hlavními výhrami, kterými byly po-
háry a medaile, nechybělo mnoho cen pro všechny týmy 
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a nikdo neodcházel s prázdnou. Díky našim sponzorům 
jsme mohli podělit všechny děti a nikdo neodjížděl domů 
s pláčem, spíše s radostí a úsměvem. A za to jsme moc 
rádi.
Jak zhodnotit turnaj? Byl skvělý!!! Neskutečně si vážíme 
pomoci sponzorů, kteří k dětem byli opravdu štědří, za-
jistili občerstvení i mnoho dalších zdravých dobrot, ro-
diče sehnali neskutečné množství dárkových předmětů,  
vážíme si Vaší pomoci a DĚKUJEME.
Velký DÍK patří i všem, kdo se na pořádání turnaje podí-
leli svojí účastí a pomocí.
VŠEM DĚTEM A TRENÉRŮM DĚKUJEME ZA ÚČAST, FAIR 
PLAY HRU A BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH. ■
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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. 10 je 25. 10. 2019. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnick. zpravodaje č. 11 je 7. 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

inzerce


