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Toughest Firefighter Alive – nejtvrdší hasič přežije – náš borec Petr Slouka
Jedná se o silový sport, který napodobuje vše, co musí hasič zvládnout – 

přežít při zásahu.
Toughest Firefighter Alive(TFA) se těší mezi profesionálními jednotkami 

i mezi dobrovolnými hasiči velké popularitě. Na mistrovství České republiky 
ve Svitavách nás reprezentoval Petr Slouka.

Příprava na závod i vlastní závod jsou náročné. Jedná se o dráhu v přibližné 
délce 250 m, kterou běží soutěžící v kompletním zásahovém ustrojení s dý-
chacím přístrojem. Zásahový oděv včetně dýchacího přístroje váží cca 20 kg. 
S touto váhou na startu absolvuje přibližně 9 silových úkolů (záleží na pořa-
dateli soutěže). Například přeskok přes bariéru, která má výšku 2 m (někdy 
3 m), přenos figuríny s váhou 80 kg nebo 80× bouchnout kladivem o váze 
10 kg, a to pořád v „hasičském brnění“. Pozorní občané si jistě všimli, že se 

před hasičskou zbrojnicí pravidelně staví dráha, 
která slouží pro nácvik disciplín TFA.

Petr Slouka (46 let) se sportu intenzivně vě-
nuje 5 let v kategorii +35 let a v letošní sezoně 
svými časy prohání muže o generaci mladší. Za-
čátky nebyly lehké, první a druhou sezonu sbíral 
zkušenosti, jak rozvrhnout síly a dech, nehledě 
na techniku silových disciplín. Nyní zkušenosti 
zužitkovává na lepších a lepších umístěních 
v Moravské lize a také v soutěži o Pohár Prezi-
dia Moravské hasičské jednoty, a to nejen na li-
gových závodech, ale i na jednotlivých soutěžích 
po obcích Moravy. V sezoně zvládne cca 15 zá-
vodů a v letošní sezoně přivezl 4× první místo, 
6× druhé místo a 4× třetí místo. Celkově se v Mo-
ravské lize umístil jako třetí nejlepší v kategorii.

Vše vyústilo v pozvánku mezi nejlepší na Mis-
trovství České republiky, kde soutěží pět nej-
lepších mužů a jedna žena z kaž-
dého kraje. Ve své kategorii se jako 
jednotlivec umístil na 13. místě ze 
27 mužů. Celkově napříč mezi skupi-
nami svým časem obsadil 38. místo 
ze 70 závodníků. Jako tým Jihomora-
vané zvítězili napříč kategoriemi.

-Petra Lauterbachová-
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Studentské volby a beseda s hejtmanem JMK Janem Grolichem
Dne 20. 9. 2021 se na naší škole konaly Studentské 

volby do Poslanecké sněmovny. Žáci si vyzkoušeli, jaké to 
je jít volit do volební místnosti, registrovat se u volební ko-
mise a dát hlas straně, kterou by rádi viděli ve Sněmovně. 

Účast byla poměrně vysoká. Naše škola má 389 žáků. 
Dvě třídy se nemohly zúčastnit kvůli práci ve firmě. Z 340 
žáků přišlo k volbám 205. Volební účast tedy byla 60%. 
Celá akce se uskutečnila pod záštitou organizace Jeden 
svět na školách. Zapojilo se přes 300 škol po celé repub-
lice. Výsledky hlasování zpracuje sociologická agentura 
Kantar Millward Brown.

Naši žáci patří mezi budoucí voliče členů Parlamentu 
České republiky. Pokud již dnes povedeme žáky ke zod-
povědnému přístupu k občanským povinnostem, mezi 
něž účast na volbách bezesporu patří, může bez nad-
sázky právě jejich hlas ovlivnit to, jakým směrem se tato 
země bude ubírat. 

V rámci konání Studentských voleb se žáci zúčastnili 
besedy s hejtmanem Jihomoravského kraje Mgr. Janem 

Grolichem. Beseda se konala v sokolovně obce Sokol-
nice a zúčastnilo se jí zhruba 130 žáků. Spolu s panem 
hejtmanem debatoval s žáky i starosta obce Sokolnice 
Mgr. Libor Beránek, který pana hejtmana přivítal spolu 
se statutárním zástupcem SŠEE Sokolnice Mgr. Zdeň-
kem Nezvalem. Debata byla velmi živá a místy díky osob-
nímu kouzlu obou hostů i velmi vtipná. Studenti kladli 
panu hejtmanovi i panu starostovi zajímavé dotazy z růz-
ných oblastí, např. byly vzpomenuty úspěchy pana hejt-
mana při poskytnutí pomoci obcím zasaženým letošním  
tornádem, žáci se ptali na cíle pana hejtmana, na dis-
tribuci finančních zdrojů, na jeho názor na očkování  
či migraci obyvatel. Padly i netradiční dotazy, například 
jestli pan hejtman má rád pivo či jak vypadá jeho běžný 
den. Pan starosta citlivě doplňoval odpovědi a často  
poskytl i jiný úhel pohledu na dotazovaný problém.  
Věřím, že žáky i hosty beseda bavila a byla pěkným za-
končením Studentských voleb.

-Kateřina Chvalová-

Okénko do mateřské školy
● Ve třídě SLUNÍČKA jsme se nejen seznamovali s nově 
příchozími kamarády, ale také jsme společně vymýšleli 
pravidla, která budeme dodržovat, aby nám spolu bylo 
dobře a hezky. Předškoláci je s pomocí paní učitelky 
sepsali i nakreslili a s ostatními dětmi rozmístili po pro-
storu naší třídy i mateřské školy. Věříme, že jejich do-
držování nám všem pomůže při budování vlídné atmo-
sféry a také vzájemných vztahů mezi dětmi. Také jsme 
již začali s předškoláky pilně pracovat na rozvoji jejich 
dovedností potřebných pro nástup do 1.třídy ZŠ. S ma-
minkami i tatínky děti pouštěly opravdové létací draky 
na kopci během Podzimního odpoledne s dráčky, ale i ve 
třídě jsme si vyráběli draky, i když „jen“ na ozdobu. Děti 
si během vyrábění vyzkoušely znalost barev i zručnost 
při vázání barevných stuh na dračí ocasy. A poněvadž je 

v září sváteční den, kdy si připomínáme osobnost knížete 
sv. Václava, nezapomněli jsme na něj ani v naší třídě. 
Paní učitelka dětem stručně a srozumitelně přiblížila tuto 
významnou historickou osobnost. Děti se také zamýšlely 
pomocí pohádky „O prolhaném králi“ nad vlastnostmi 
správného krále. Pro krále, jak má být, zdobily královské 
koruny pomocí geometrických tvarů. 
● Ve třídě MOTÝLCI dostaly všechny děti trička, která si 
pomalovaly barvami na textil dle vlastní fantazie.
Předškoláci byli seznámeni s úkoly, které budou formou 
hry během roku plnit.
● Prázdninové uvítání ve třídě KOŤÁTKA už je za námi, 
a tak se můžeme pustit do společných činností. Připo-
menuli jsme si již dříve získané návyky a pravidla ve třídě 
a pomalu je předávali novým kamarádům. Seznámili 
jsme je také s prostorami budovy a celým personálem. 
Velice brzy děti poznaly, že tu máme jen samé hodné 
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tety, které se starají o to, aby se nám tu líbilo. Pomocí 
různých her, příběhů a na konkrétních příkladech si děti 
ukazovaly, jak se k sobě chovat a pomáhat si. Pobavilo 
nás loutkové představení „O Červené Karkulce“, kde se 
děti hodně zasmály a zazpívaly si. Karkulka s námi také 
uvítala přicházející podzim a ukázala, co vše můžeme 
v přírodě vidět a najít. 
Závěrem měsíce jsme si povídali pomocí budíčku o čin-
nostech, které provádíme během celého dne, a tak jsme 
zdárně ukončili měsíc září. 
● I ve třídě KUŘÁTKA se během září 2021 nové děti 
začleňovaly do kolektivu třídy a zvykaly si na nové pro-
středí. Využili jsme krásného slunečního počasí a do-

poledne i odpoledne děti trávily hodně času na školní 
zahradě, většinou si hrály v pískovišti, anebo jezdily na 
koloběžkách. Protože hodně dětí jezdí do školy na kolech 
a koloběžkách, zahráli jsme si na dopravu. Během jízdy 
na koloběžkách po dopravní dráze děti poznávaly velké 
dopravní značky rozestavěné kolem trasy, hlavně se na-
učily zastavovat na značce STOP. Děti se střídaly ve ve-
doucí roli dopravního strážníka se světelnou plácačkou 
v ruce. Také jsme si povídali, jak bezpečně musíme jezdit 
na kole a jakou výstroj má mít cyklista, aby byl viděn. Děti 
ukazovaly a pojmenovávaly jednotlivé části kola. 
● V příjemném podzimním odpoledni 22. září, kdy na-
stává podzimní rovnodennost, jsme nadcházející podzim 

přivítali s dětmi a jejich rodiči v areálu 
bývalých kasáren na „Podzimním od-
poledni s dráčky“. Pro děti zde paní 
učitelky připravily několik zajímavých 
aktivit – pohybových, kreativních i ro-
zumových. Zpočátku sice byla akce 
ohrožena dešťovými přeháňkami, 
ale odpoledne se počasí umoudřilo  
a sem tam zasvítilo i sluníčko. Rodiče 
s dětmi se zapojili do připravených 
činností a na kopci společně pouštěli 
draky, kteří létali vysoko do nebe. Na 
kopci příjemně foukalo a draci létali 
parádně! Na závěr čekala na děti 
sladká odměna. Zkrátka se nám toto 
odpoledne vydařilo! ■

4

Spanilá jízda koloběžek
Přímo letní teploty zlákaly školní družinu k pořádání 

této akce, a to hned na úvod školního roku. Třídy třeťáků 
a druháků vyrazily 14. a 16. 9. po cyklostezce do Kobylnic 
a naši prvňáčci následujícího dne 17. 9. 2021 do Telnice.

I přes značnou nemocnost v řadách školáků dorazilo 
pokaždé přes 20 koloběžek se svým řidičem. Po povinné 
bezpečnostní přípravě se opravdu nezávodním tempem 
a v celkem úhledné formaci vyrazilo krájet kilometry míst-
ních cyklostezek. Zastávky k osvěžení jsme na několika 
místech využili i k informování o místě, zajímavostech či 
k sdílení zážitků o prázdninách. Cílem všech tří výprav byla 
místní hřiště, kde si všichni zaslouženě užili průlezky, hři-
ště, posilovací stroje či jen tak prozkoumávali blízké okolí. 

Po svačině jsme s novou energií vyrazili na cestu zpět ke 
škole. Krásně unavení, s diplomem, odměnou i sladkostí, 
všichni, SNAD SPOKOJENĚ odcházeli domů s tím, že se 
pokusíme tuto jízdu zase někdy zopakovat. Za doprovod 
děkujeme p. asistentce Aleně Mišove i p. učitelce Mo-
nice Mariánkové, bez kterých bychom tuto výpravu stěží  
uskutečnili.  -Pracovnice školní družiny-

Evropský sportovní den
Před koncem měsíce září nás ředitelství naší školy in-

formovalo, že vstoupíme do 1. dne měsíce října ve spor-
tovním duchu i oděvu, neboť měl probíhat na „Kasár-
nách“ sportovní den.

Na podzim, když padá listí z lip a javorů,
páni draci koukají se lidem do dvorů.
Po jaru je vždycky léto, podzim po létu
a nežli se nadějeme, zima už je tu!
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Zprávy z Rady
●  ASEKOL – dodatek ke smlouvě 

o zpětném odběru el. zařízení
Z důvodu změny legislativních podmínek společnost 
ASEKOL, a.s. Praha předložila radě ke schválení návrh 
dodatku smlouvy o zajištění zpětného odběru elektroza-
řízení včetně úpravy příspěvků, které budou místům zpět-
ného odběru navýšeny od 1. září 2021. 
RO schválila text a uzavření dodatku smlouvy o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení se spol. ASEKOL, a.s. 
Praha a uložila starostovi nejpozději do 24. září 2021 
tento dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru elek-
trozařízení uzavřít.
●  Nákup kompostérů 
Obec se rozhodla požádat prostřednictvím DSO Šlapa-
nicko o dotaci z operačního programu Životní prostředí 
2014–2020 na pořízení 200 ks kompostérů. V této sou-
vislosti byl radě předložen návrh smlouvy o vzájemné 
spolupráci při financování projektu „Šlapanicko – před-
cházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu“ mezi 
obcí Sokolnice a DSO Šlapanicko.
RO schválila předložený návrh smlouvy o vzájemné spo-
lupráci při financování projektu „Šlapanicko – předchá-
zení vzniku biologicky rozložitelného odpadu“ mezi obcí 
Sokolnice a DSO Šlapanicko a uložila starostovi tuto 
smlouvu uzavřít.
●  SAKO – změna ceny za odpad 
Obec má uzavřenou smlouvu o dodávkách a převzetí spa-
litelného odpadu (převážně z místního hřbitova) se spol. 
SAKO Brno, a.s. Nyní tato společnost zaslala oznámení 
změny ceníku za převzetí spalitelného odpadu k energe-
tickému využití od 1. ledna 2022. Důvodem jsou zvyšu-
jící se vstupní náklady na proces energetického využití, 
čištění spalin a ostatních provozních nákladů včetně 
personálních.
RO vzala na vědomí změnu ceníku za převzetí spalitel-
ného odpadu platného od 1. ledna 2022 od spol. SAKO 
Brno, a.s.
●  Žádost SDH Sokolnice 
Sdružení dobrovolných hasičů Sokolnice (dále jen „SDH“) 
požádalo radu obce o poskytnutí propagačních předmětů 
obce jako dar pro soutěžící v souvislosti s pořádáním 
soutěže TFA ŽELEZNÝ SAŇAŘ dne 26. září 2021.

RO schválila poskytnutí propagačních předmětů obce do 
soutěže TFA ŽELEZNÝ SAŇAŘ.
●  Výběrové řízení referent SÚ 
Vedoucí SÚ informovala RO o skutečnosti, že jeden z tech-
niků SÚ je v dlouhodobé pracovní neschopnosti a při vyři-
zování agendy dochází k nežádoucímu časovému skluzu. 
S ohledem na tuto skutečnost požádala RO o vyhlášení 
VŘ na technika SÚ.
RO schválila vyhlásit výběrové řízení na referenta staveb-
ního úřadu a uložila starostovi do 25. září 2021 zveřejnit 
„Veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na místo referenta 
Stavebního úřadu Sokolnice“. 
●  Vybudování umělé nory – MS Na Zlatém potoce 
Myslivecké sdružení Na Zlatém potoce Sokolnice požá-
dalo radu o povolení vybudovat na obecním pozemku 
p.č. 2834 k.ú. Sokolnice noru na lov lišek. Noru bude 
tvořit roura o vnitřním průměru 250 mm, bude umístěna  
v hloubce 60–80 cm, délka nory 8 m a na konci nory 
bude „kotel“ o průměru cca 600 mm. Nora bude umís-
těna v pravém horním rohu výše uvedeného pozemku.
RO odsouhlasila vybudování nory na lov lišek na obec-
ním pozemku p.č. 2834, k.ú. Sokolnice  dle předložené 
žádosti.  
●  Modernizace rozhlasu 
Radě obce byl předložen k projednání upravený návrh 
smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) na modernizaci rozhlasu 
společností Bártek rozhlasy, s.r.o. Praha.  
RO schválila text a uzavření SoD na modernizaci roz-
hlasu mezi obcí Sokolnice a spol. Bártek rozhlasy, s.r.o., 
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, Nové Město, 
IČO 27781275.
●  Bývalá restaurace U Husara – stavební záměr 
RO na své schůzi dne 15. dubna 2021 projednávala sta-
vební záměr na rekonstrukci objektu bývalé restaurace  
U Husara a neposkytla kladné vyjádření k projektové 
dokumentaci v předloženém rozsahu (občanská vybave-
nost + apartmánové bydlení), s ohledem na vymezené 
připomínky zpracovatele územního plánu. Zásadně ne-
byla řešena bezbariérovost, nebyla navržena vstupní 
rampa. Nebyl řešen výpočet parkovacích míst, v návrhu 
nebyla zapracována místa pro osoby se sníženou schop-
ností pohybu a orientace, navržená parkovací místa byla 
částečně v projektu umístěna na obecním pozemku. Chy-
běl návrh likvidace dešťových vod na vlastním pozemku. 

V tento den jsme přicházeli ke škole velmi natěšeni, 
že si společně zasportujeme a užijeme tento akční den. 
Zrána však k nám počasí příliš nakloněno nebylo, někteří 
navlečeni ve svetrech i bundách, ale našli se i odvážní 
jedinci v kraťasích. Avšak desátou hodinou se příznivá 
předpověď naplnila. Sluníčko nám začalo hřát do zad 
a postupně jsme svršky odkládali. Na stanovištích jed-
notlivých disciplín, které jsme měli splnit, bylo „plno“, ale 
čekání na další sportoviště jsme si krátili postoji čápa či 
během na „kasárenskou horu Říp“ a soutěžili mezi se-
bou v rychlosti. Síly nás neopouštěly a energie do dalších 
disciplín neopouštěla. Překvapivě jsme užasli, když jsme 
spatřili létající dron, který naše počínání natáčel a z ně-

hož zanedlouho zhlédneme krátký videozáznam. S učiteli 
jsme mohli debatovat jinak než ve škole. Soutěžili jsme 
ve skoku do dálky, v hodu kriketovým míčkem, na pořadu 
dne byly i sedy-lehy, driblování, kliky a další sportovní 
styly. Na kasárenském kopci vládla výborná atmosféra, 
žáci se mezi sebou chlubili výkony, které byly zazname-
nány na kartičkách, a hodnotili výkony své i druhých. Bylo 
patrné, že se i ti méně sportovně zaměření snažili dosáh-
nout co nejlepších výsledků.

Společné sportování bylo fajn a žáci si jistě rádi v příš-
tím roce tento den zopakují, ale již bez nás, deváťáků. 
Děkujeme za organizaci tohoto povedeného eventu. 

-Za 9. třídu V. Páralová, K. Vinklerová a L. Zehnalová-
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Obec také upozornila, že nemá aktuálně volnou kapacitu 
na ČOV pro nově vznikající bydlení. 
Nyní obec obdržela k vyjádření přepracovaný návrh sta-
vebního záměru na rekonstrukci objektu bývalé restau-
race U Husara (namísto apartmánů byly navrženy kan-
celáře). Obec požádala Ateliér Projektis o stanovisko 
k tomuto nově předloženému stavebnímu záměru, zda 
není v rozporu s platným územním plánem obce Sokol-
nice či výstavbou v obci. Dle vyjádření Ateliéru Projektis 

nově předložená dokumentace pouze zrušila bydlení  
a ve stejném rozsahu jsou navrženy kanceláře. Vše 
ostatní zůstalo nezměněno.
RO vzala na vědomí obsah předloženého záměru. RO 
upozornila žadatele na nedostatky předloženého záměru 
viz popis výše. RO dále vyzývá žadatele k předložení 
závazného stanoviska MěÚ Šlapanice, zda je projek-
tová dokumentace, v předloženém rozsahu, v souladu 
s územním plánem.    -OÚ-

Pro malé čtenáře

Poděkování obci Sokolnice a sponzorům k akci Železný Saňař
Výsedková listina:
Kategorie muži do 35 let – zúčastnilo se 8 mužů a nejlepší byli: 1. Lukáš 
Navrátil (3:02,28), 2. Martin Gruber (3:07,39), 3. Ondřej Zábrš (3:10,97)

Kategorie muži nad 35 let – zúčastnilo se 5 mužů a nejlepší byli: 1. Petr 
Slouka (3:18,63), 2. Jan Soukal (3:48,85), 3. Petr Čandrla (4:03,97)

Kategorie ženy – zúčastnilo se 7 žen a nejlepší byly: 1. Petra Čaganová 
(3:02,1), Zuzana Sulková (3:25,32), 3. Aneta Stratilová (3:27,68)

-Petra Lauterbachová-

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způ-
sobem podíleli na soutěži Železný Saňař. 
Děkujeme účastníkům, organizátorům, 
technické četě, holkám v bufetu i pre-
zenci, klukům z Újezda u Brna a obci 
Sokolnice. Poděkování patří také spon-
zorům: CopyMark, Lékárna Hytych, Okna 
Pramos, Panský pivovar Sokolnice, Potra-
viny Sokolnice, Průmyslové zboží Holub, 
Vinařství Rozařín, U Seňora a JŠ. 
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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 22. 10. 2021.

Příspěvky můžete odevzdávat 

na OÚ Sokolnice nebo posílat na 

adresu zpravodaj@sokolnice.cz.

Uzávěrka Sokolnického 

zpravodaje č. 11 je 11. 11. 2021.

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.

Grafi cká příprava, sazba a tisk: 

Střední škola grafi cká Brno, 

příspěvková organizace, 

Šmahova 364/110, Brno-Slatina, 

telefon: 548 211 313

prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

zaměření - konzultace

ZDARMA

inzerce

inzerce
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Kořaleční nálev
Milí čtenáři našeho zpravodaje,
mám před sebou originál listiny z roku 1885. Pro ně-
které čtenáře asi něčím nezajímavým. Pro mě ale do-
kument doby, kdy se v naší obci něco dělo. Co název 
„kořaleční nálev“ asi znamenal? Asi něco jako Vinárna– 
tedy prodejna vína, Kořalna – tedy provozovna prodeje  
kořalky?
Těžko bych v naší obci chtěla oslovit někoho, kdo by mně 
informaci o této žádosti cokoli řekl. Dnes už u nás asi 
žádní potomci jmen Jelínek ani Zajíček nežijí.
Tak mně tedy nezbylo nic jiného, než se spojit s žijící 
vnučkou pana Ignáce Zajíčka, paní Matyldou Fellmann-
ovou (nar. r. 1926), velmi milou a vitální dámou a dnes 
již bývalou členkou Sokola Sokolnice (od r. 1930–2021). 
V pátrání o osobě dědečka mi některé zajímavosti sdělila. 
Ignác Zajíček a později i jeho syn Rudolf měli prodejnu  
v domě č. 130. Byla zde studna s výbornou vodou. V sou-
časné době je na tomto místě parčík na křižovatce ulic 
Komenského a U Rybníka. Pan Ignác Zajíček byl zřejmě 
v té době náruživý fotograf, díky kterému máme možnost 
vidět zachycené a zajímavé snímky té doby.
Text je opsán pravopisem té doby

-Miroslava Mifková-

Protokol
Ze psaní od představenstva obce Sokolnice
při zasedání obecního výboru dne 10 května 1885
u přítomnosti níže podepsaných.

Předmět
Přednesl starosta František Umlášek žádost
pana Ignáce Jelínka a Zajíčka o povolení
koncesi kořaleční nálevů na tom místě
jak p. Jelínek provozoval, aby i p. Zajíček pro-
vozovat mohl.
Na to obecní výbor jedno hlasně se usnesl na tom,
aby byla tá žádost p. Jelínka a Zajíčka dočista
odmrštěna dílem, že není ten nálev tak
za potřebné, a druhý že se tam ta mlačí cháska
v nemravnélosti kazý a protož i odvolávající se
na místodržitelské nařízení od 27 října 1882
číslo 19396, aby načisto skrz zanešení nálevů
tá žádost odmrštěna byla.
A tím byl protokol skončen a podepsan.
V Sokolnicých Dne 10. Května 1885

František Umlášek
starosta

Zamyšlení na říjen
Modlitba siouxských Indiánů
Velký Duchu, jehož hlas slyším 
ve větru a jehož dech dává život 
celému světu, vyslyš mne. Před-
stupuji před tvou tvář jako jedno 
z mnoha tvých dětí. Podívej se, jsem 
malý a slabý, potřebuji tvou sílu  
a moudrost.
Dej, ať putuji v kráse, ať moje oči 
vždy vidí purpurově rudý západ 
slunce. Ať si mé ruce váží věcí, 
které jsi stvořil, a mé uši ať slyší tvůj  
hlas.
Učiň mne moudrým, abych mohl po-
znávat věci, kterým jsi naučil můj lid, 
učení skryté v každém lístku a ka-

ždé skále. Toužím po síle ne proto, 
abych měl převahu nad svými bratry, 
ale abych dokázal zvítězit nad svým 
největším nepřítelem – nad sebou 
samým.
Učiň mne vždy ochotným, abych s čis-
týma rukama a upřímnýma očima 
přicházel k tobě, aby můj duch, až 
život zmizí jako zapadající slunce, 
mohl dospět k tobě a nemusel se 
stydět. 

„Žít znamená měnit se.
Být dokonalý znamená projít mnoha 
a častými změnami.“

John Henry Newman

„Pravda o sobě samém je těžko 
stravitelná.
Proto lidé v této věci drží tak přísnou 
dietu.“
„Ať jsou dobří a spravedliví lidé jak-
koli bezmocní, jen kvůli nim stojí za 
to žít.“ Albert Einstein

Snadno si namlouváme, jako by 
příčinou našich chyb a hříchů byly 
poměry, okolnosti, prostředí. Ano, 
okolnosti jsou příležitostí, zkouškou, 
ale ne příčinou. Zlo nevězí v různých 
okolnostech, ale v nás. Kamkoli 
se obrátíme, všude půjde s námi. 
Proto neměňme místo pobytu…  
nýbrž sebe sama.

-Mgr. Věra Životská-
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Muzikál Marcela
V neděli večer 3. října jsem se zúčastnila spo-

lečně se svojí kamarádkou a současně kolegyní 
ve školce Věrou Kašparovou a její maminkou 
Marií Fojtlovou premiéry muzikálu Marcela. 
Tento muzikál napsala a režírovala jejich dcera 
a vnučka Sabina Kašparová, která úspěšně vy-
studovala dramaturgii na brněnské JAMU a poté 
se nadále zabývá režií. Hudbu složil její kolega 
z JAMU. Herci jsou středoškoláci (studenti Sa-
biny). Bylo vidět s jakou radostí a nadšením po-
dali herecký výkon – hodný profesionálů. Obe-
censtvo ocenilo jejich výkon dlouhým děkovným 
potleskem. S několika jejími studenty jsme 
mluvily a ti chválili její přirozený autoritativní 
přístup ke studentům, její talent a režisérské 
schopnosti.

Muzikál je o mladé dívce, která je se svojí 
matkou nucena opustit rodnou vesnici Sokol-
nice. Režisérka do děje zakomponovala naši 
obec. V novém neznámém prostředí Brna se 
dívka ztratí, zachrání ji parta vrstevníků. S nimi 
nalézá nový svět a první lásku a také je zasvě-
cena do kouzla alkoholu. Podlehne Marcela ná-
strahám velkoměsta?

Muzikál se hraje v Paláci Jalta na Dominikán-
ském náměstí v Cabaret des Péchés. Během 
představení si můžete objednat občerstvení.

Další představení tohoto muzikálu bude  
14. 11., 28. 11. a 19. 12. 2021

Z celého večera jsem si odnesla hluboký  
zážitek…  -Sylva Brzobohatá-

9

Jak si zpříjemnit dlouhé zimní večery
Co třeba si vyrobit svícen? Potřebu-

jeme na něj zavařovací sklenici, kou-
sek stužky, malou svíčku v kelímku, 
háčkovací přízi nejlépe Kamila, ale 
může být jakákoliv, a háček.

Obal na sklenici uháčkujeme 
následovně: uháčkujeme kroužek 
z 6–10 řetízkových ok a spojíme. 
Dále háčkujeme jednou nahozené 
dlouhé sloupky, v první řadě háč-
kujeme dva do každého řet. oka, 
v dalších řadách přidáváme podle 
potřeby. Háčkujeme podle velikosti 
dna. Další řadu háčkujeme vždy 
7 řetízkových ok do každého pátého 
sloupku. Řadu zakončíme 2 řet. oky 
a dl. sloupkem. Přejdeme dvěma kr. 
sloupky do další řady, vždy 7 řet. ok 
připojíme pod řetízek předcházející 
řady. Počet řad se odvíjí od velikosti 
sklenice. Obal můžeme ukončit řa-
dou dlouhých sloupků nebo ještě 
uháčkovat okraj z další řady dl. 

sloupků, kde ještě přidáme rovno-
měrně několik dl. sloupků. 

Horní řadou dlouhých sloupků pro-
vlékneme stužku, kterou zavážeme, 

aby obal na sklenici držel. Do skle-
nice dáme raději menší svíčku (hřbi-
tovní), aby nám sklenice po jejím za-
pálení žárem nepukla. 

Příjemné posezení vám přeje
-Jitka Čermáková-
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Lipka
Pro členy komunitního centra na-

bízí LÍPA již několikátým rokem službu 
hlídání pro děti s názvem Lipka.

Lipka je hlídání s programem pro 
děti od dvou let. Probíhá dvakrát 
týdně (úterý a pátek) od osmi do dva-
nácti hodin a o děti se stará zkušená 
chůva.

Program dne je pevný, podle situ-
ace (potřeby dětí, aktuální počasí) 
prohazujeme jednotlivé programové 
bloky. Děti s chůvou tvoří jednodu-
ché výrobky, hrají pohybové a edu-
kativní hry, zpívají písničky, učí se 
říkanky a při příznivém počasí vyrazí 
i na procházku.

Rádi bychom Lipku od ledna roz-
šířili o co-workingové pracoviště, 
a tak do jejích řad hledáme nové 
chůvy. Pokud máte zájem o přivýdě-
lek a jste – pedagogický pracovník, 
zdravotník, kvalifikovaná chůva nebo 
sociální vzdělání, pošlete nám krátké 
informace o sobě na info@lipa-kc.cz

Zábava na doma
Blíží se dlouhé podzimní večery, 

pošmourná upršená odpoledne 
a bohužel také zvýšená příležitost 
chytit nějakého bacila. Ať už Vás 
doma drží nachlazení nebo vlezlé 
počasí, nabízíme Vám program na 
několik dlouhých hodin. Zábavné 

kufříky jsou plné zábavných aktivit 
na témata jako jsou například Di-
nosauři, Vesmír, Lidské tělo, Barvy, 
Zvířata v zimě, Květiny a další připra-
vujeme. Naše půjčovna deskových 
her je skvěle zásobená a z nabídky 
si vybere opravdu každý deskoff-
kový fajnšmekr. A pokud rádi za-
boříte ruce do hlíny a něco tvoříte, 
máme nachystány keramické ba-
líčky. My jsme na podzim připravení.

Jak zářilo září
Po dlouhé prázdninové pauze jsme 
zahájili nový školní rok jako pomoc-
níci na Mezigeneračním dni v zá-
mecké zahradě u Domova pro seni-
ory. Počasí skvěle vyšlo a přítomné 
rodiny si mohly užít krásný sobotní 
den plný soutěží a her, ale i hudby 
a dobrot.
Následující víkend jsme si v neděl-
ním odpoledni vyrazili na divadelní 
představení na chůdách Balady ne-
věsty a smrti. Balady Smrt, Hříšnice 
a Starý a Mladá byly vybrány ze sbírky 
Františka Sušila – Moravské národní 
písně. Přinesly nám pobavení i po-
učení, radost i žal, ale především 
nezapomenutelný zážitek. Jejich vy-
pravěčkami byly rozšafná Nevěsta 
s harmonikou a nesmlouvavá Smrt 
s kosou.
Na konci září se rozjely kroužky pro 
děti i dospělé. Některé z nich mají 

stále volná místa. Na našich webo-
vých stránkách www.lipa-kc.cz na-
jdete jejich nabídku a můžete se 
připojit.
Jeden podzimní podvečer jsme vě-
novali semináři Ing. Mgr. Elišky Von-
dráčkové Jak pochválit, když není za 
co?  V kruhu u kulatého stolu jsme 
besedovali o tom, jaký je rozdíl mezi 
pochvalou a oceněním, o konkrét-
ních způsobech ocenění, o našich 
pochybách a dotazech.
I říjen a listopad budou plné skvělých 
akcí, které jsme pro Vás naplánovali. 
Tradiční keramickou vánoční dílnu, 
svatomartinskou stezku, divadlo, 
vánoční těšení a mnoho dalších. Ne-
zapomneňte hlídat naše stránky, ať 
o všem víte včas. Těšíme se. ■

Poděkování
Vážení spoluobčané, Potraviny Gottwald před třiceti lety, 
v roce 1991, zahájily v naší obci prodej ovoce, zeleniny  
a potravin. Toto výročí jsme spolu s Vámi oslavili 18. října 
2021 před S-pasáží.

Děkujeme všem zákazníkům, kteří nám zůstali věrní  
a přejeme všem hodně zdraví a krásné podzimní dny.

-Gottwaldovi-
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III. MEMORIAL Libora Koníčka v Sokolnicích aneb turnaj miniházené
Krásné a horké sobotní odpoledne 11. září 2021 

strávilo 12 týmů dětí z přilehlých i vzdálenějších obcí 
a měst spolu s trenéry a fanoušky při turnaji miniházené 
pro straší i mladší MINI na našem házenkářském hřišti 
v Sokolnicích. Zahájení bylo zpestřeno překvapením pro 
všechny, a to účastí prezidenta Českého svazu házené 
Ondřeje Zdráhaly. 

Pro děti bylo připraveno velmi bohaté občerstvení ve 
formě ovoce, zákusků a v mezičase utkání také šlapadlo 
na rybníce nebo soutěž o nejrychlejší střelu měřenou 
speciálním měřidlem. Vítězi se stali domácí borci – Domi-
nik Kukla (mladší MINI) střelou 58 km/h a Adam Mrkvica 
(starší MINI) střelou 83 km/h.

NAŠI MINI OBHÁJILI VÍTĚZSTVÍ V OBOU KATEGORIÍCH!
Tým starších musel být rozdělen na dva týmy tak, aby 

prostor dostali všichni hráči, tým B skončil na krásném 
4. místě. A i když někteří nevyhráli medaile, všichni odešli 
s odměnami a nesli si plné náruče cen a úsměv na rtech. 
O předání cen se postarala i Irena Kupková, krajská tre-
nérka Jihomoravského krajského svazu házené.

Chtěli bychom všem týmům, především jejich trenérům 
a rodičům, stejně jako organizátorům a pomocníkům PO-
DĚKOVAT za účast, pomoc, za čas, který tráví s dětmi, 
motivují je a vedou ke sportu a kolektivnímu budování 
přátelství a vzájemné soudržnosti.

Sestava turnaje MINI Sokolnice 
Mladší: Filip Hulinský / Jakub Hrdlička / Barunka Rozho-
nová / Rudolf Ševčík / Richard Ševčík / Oliver Michalčík / 
Dominik Kukla / Martin Rozhon / Jan Sedláček / trenéři 
Petr Kukla, Zdeněk Mrkvica.
Starší: Petr Váňa / Adam Mrkvica / Matěj Táborský / Mi-
rek Baxant / Dominik Vraspír / Matěj Michalík / Ondra 
Michalík / Emma Mrkvicová / Adam Peterka / Eliška Pe-
terková / Viktor Šeránek / Tomáš Zázvorka / Kryštof Ko-
tolan / trenéři Petr Kotolan, Zdeněk Mrkvica.

Zúčastněné týmy:
Házená Velké Meziříčí 
Házená Telnice
SK Kuřim Handball
Sokol Újezd u Brna 
Sokol Měnín

Obrovské díky patří všem sponzo-
rům, kterými jsou:
CATEGORY a.s., Martin Fojtl – Quick-
Building, PRO-DOMA STAVEBNINY, 
Saňaři futsal, Michal Mariánek, Petr 
Schik, Roman Čech, Petr Klimeš – 
Jadan stav, Pavel Paseka, Vilík cyk-
losport, Seňor Telnice, JUDr. Martin 
Strýček, Meggle s.r.o., Martin Sme-
tana – Avima, Ing. Michal Pavlát 
s.r.o., Jiří Buček, Mlékárna Olešnice 
RMD, Madeta a.s., ESA logistika, Ce-
rozfrucht s.r.o., Alimpex Food a.s., 

Accom holding, Smetanova cukrárna a.s., Váhala a spol. 
s r.o., Aleš Matějka, Luboš Král, Kofola ČeskoSlovensko 
a.s., Zdravotní pojišťovny ZPMV a ČPZP a ve velké míře 
také rodiče dětí

Jsme na naše MINI moc pyšní a jejich radost z vítězství 
a ze hry samotné nás motivuje do dalších dní, i když je to 
velmi časově náročné. Veškerý čas, který s našimi MINI 
trenéři tráví, je pouze jejich dobrá vůle bez nároku na 
odměnu. Velmi si toho ceníme a děkujeme za naše děti 
páni trenéři – Zdeněk Mrkvica, Stanislav Mrkvica, Petr 
Kotolan, Petr Kukla.

Rádi přivítáme další dobrovolníky do řad trenérů a po-
mocníků s MINI házenou.

Těšíme se na další setkání v Sokolnicích.
Foto u utkání naše, ale i profi momentky od fotografky 

Ivony Fricové, můžete shlédnout na odkazu https://www.
zonerama.com/HazenaSokolnice

-Jana Mrkvicová, TJ Sokol Sokolnice-
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