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Jánské hody v Sokolnicích
Tradiční Jánské hody v Sokolnicích proslunily víkend  
14. až 16. června 2019 a musím říct za sebe i Sokol 
Sokolnice, že jsme v letošním roce velmi nadšeni. Několi-
kaměsíční příprava byla znatelná, organizačně byl letošní 
rok opravdu připraven bez sebemenších chybiček. Na 
přípravě se podíleli především stárci samotní, ale také 
dobrovolníci z řad Sokola a obce.
Velké stárky, kterých bylo letos 40, si pod svá křídla vzala 
na starosti již tradičně Andrejka Hrdličková, ty malé v re-
kordním počtu 50ti stárků pak Jana Mrkvicová. 
S dětmi jsme trénovali každý týden od začátku května,  
a to každé pondělí odpoledne, zpočátku v sokolovně, po 
vyčasení i venku na hřišti. Za pomoc při nácviku děkuji 

také Renátě Mrkvicové a Pavlínce Jamborové, na takové 
množství dětí jedny hlasivky nestačí. Letošní velký zájem 
byl pro nás poctou a dopomohla k tomu i obec, která nám 
přispěla na kroje. Tradičního průvodu obcí se zúčastnily 
všechny děti od těch nejmenších až po největší, dětskou 
besedu odtančilo 35 dětí, nejmladší z nich byla Adrianka 
Hrdličková, nejstarší pak Nikol Medulyčová. Všechny děti 
se velice snažily, během průvodu nedošlo k žádnému zá-
drhelu, děti cestu výborně zvládly a odtančení pak bylo 
perličkou, při které nejednomu rodiči ukápla slza štěstí  
i radosti. 
Doufáme, že v příštím roce nás bude zase tolik a přidají 
se i starší děti, především chlapci – protože se není za co 
stydět, naopak, mít na sobě kroj je hrdost!
Poděkování patří i stárkům samotným, kteří v nesne-

sitelném vedru dokázali vykouzlit 
lidem úsměv na tváři a to nejen při 
půlnočním překvapení na sobotní 
hodové zábavě. Byli jste všichni  
skvělí!!!
Všem rodičům, občanům i hostům 
děkujeme za důvěru, ale především 
za účast a podporu, doufáme, že  
i v příštím roce se nás sejde tolik jako 
letos, ne-li více.
A každému, kdo přiložil ruku k dílu, 
patří velké DÍKY, protože kdo hody 
nepřipravoval, věřte, že vše má své 
místo, čas a náročnost.
Děkujeme.

-Jana Mrkvicová, Sokol Sokolnice-
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Prázdninová škola
Naše škola pečuje o žáky i o prázdninách. Prvních čtrnáct 
dní se s některými dětmi scházíme ve škole a užíváme si 

výletů, her a spousty zábavy. Já osobně jsem ve druhém 
červencovém týdnu s dětmi strávila celé tři dny.
V pondělí jsme si udělali pěší výlet po Sokolnicích a do 
Telnice. V zámeckém parku jsme si postavili z přírod-

Skládky v sokolnickém katastru
Jednou z mnoha věcí, kterými se naše obec může pyšnit, 
je fungující systém odpadového hospodářství. Zaběhnutý 
systém svozu komunálního odpadu, žlutých pytlů s vyse-
parovanými plasty či perfektně fungující sběrné středisko 
odpadů jsou toho důkazem. K našemu velkému a nemi-
lému překvapení se v posledním období začaly v sokolnic-
kém katastru objevovat černé skládky. Většinou se jedná 
o použitý stavební materiál či odpad ze staveb, který  
k nám v nemalém množství někdo přiveze – ve snaze 
se ho touto levnou cestou zbavit. Tento (mnohdy nebez-
pečný) odpad pak nachází naši myslivci, obecní zaměst-
nanci či strážník obecní policie na okrajích naší obce  
v místech, která nejsou tak frekventovaná a jsou pří-
stupná automobily. V tomto směru se obec rozhodla 
umístit na tato inkriminovaná místa foto pasti, které 
by mohly odhalit případné pachatele. Obecní policie se 
mimo to snaží (v rámci prevence) tato místa intenzívněji 
kontrolovat. 
Likvidace skládek pak stojí obec nemalé finanční pro-
středky. Na odstranění si mnohdy musí obec najmout au-
todopravu s velkoobjemovým kontejnerem a pracovníky, 
kteří skládku zlikvidují. Další finanční prostředky pak 

obec vynaloží za uložení odpadu na skládce. Při zjištění 
pachatele mu může být v rámci přestupkového řízení ulo-
žena pokuta až do výše 50.000 Kč. Hrozba sankce je tak 
mnohonásobně větší, než kdyby původce odpady legálně 
zlikvidoval na místech k tomu určených. I tak to některý 
lidem stojí za to a chovají se bezohledně vůči přírodě  
i ostatním spoluobčanům.
Upozorňujeme, že i uložení odpadu před branou sběr-
ného střediska odpadů, v době mimo provozních hodin, 
je přestupkem, který se trestá, neboť jde o znečištění 
veřejného prostranství. -starosta-

Skládka stavebního materiálu a jiného odpadu za železničním 
mostem u hlavní silnice směrem na Brno, na jehož likvidaci bylo 
třeba dvanáctikubíkového kontejneru – měsíc červenec

Dva velkoobjemové vaky plné zbytků stavebního materiálu  
a jiného odpadu odložené na silnici Na Lánech,  
vedoucí od silnice do Kobylnic na Mohylu – konec června

Skládka stavebního materiálu na cestě od Černého vrchu  
k Balatonu – měsíc duben

Skládka stavebního materiálu na cestě od Černého vrchu  
k Balatonu – měsíc červenec.
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ních materiálů skřítky, kterým jsme vymysleli pohádková 
jména. Následující tři dny, které jsem s dětmi strávila, 
jsme skřítky chodili kontrolovat a opravovat. Po dosta-
vění skřítků jsme se pomalounku odebrali směr Telnice, 
po cestě jsme navštívili všechna dětská hřiště a zahráli si 
atomy a molekuly, různé honičky a dokonce i na schová-
vanou. Před obědem jsme museli připravit oběd i našim 
přírodním skřítkům a poté přišel zasloužený kuřecí řízek 
s hranolky. A pak už nás čekala jen cesta domů, kterou 
jsme si zpříjemnili alespoň zmrzlinou. Unaveným dětem 
jsem řekla, že mají v nohách téměř 10 km a druhý den si 
některé z nich donesly krokoměry nebo chytré hodinky. 
V úterý jsme si udělali výlet do Šlapanic. Celou cestu au-
tobusem by to byla samozřejmě trochu nuda, a tak jsme 
zkontrolovali skřítky v zámecké zahradě a vydali se pěšky 
bažantnicí do Kobylnic, kde jsme si zacvičili na hřišti  
a zahráli nějakou hru. Po cestě jsme se kochali pohle-
dem na zvířátka v oboře a ukázali si pár rostlinek. A pak 
už na autobus a hurá na oběd do Šlapanic. Nechyběla 
ani procházka po obci podél potoka, prohlídka místních 
hřišťátek a návštěva cukrárny. 
Ve čtvrtek jsme si zajeli do Mariánského údolí. Přestože 
jsme byli všichni hodně unaveni, obešli jsme dva rybníky. 
Zahráli jsme si různé kartičkové hry a oblíbené honěné. 
Víc jsme toho bohužel nestihli, protože jsme se všichni tě-
šili na palačinky s nutelou. Před odjezdem do školy jsme 
si prohlídli ovce, kozy, osly a samozřejmě si dali nanuka. 
A pak už nám nezbylo než čekat na autobus a vrátit se 
zpět.
Je příjemné vědět, že některé děti navštěvují prázdnino-
vou školu, protože se jim tam s námi líbí, a program, který 
jim nachystáme, je baví. Příští rok se na vás zase těšíme.

-Mgr. Renáta Bednárová-

Cesta po stopách památek UNESCO 
aneb školní výlety bývalé 9. třídy
Dne 10. června 2019 se dnes již bývalá 9. třída zú-
častnila výletu do našeho hlavního města, Prahy, čímž 
byl zahájen náš projekt Po stopách památek UNESCO. 
Vydali jsme se po Královské cestě, prohlédli si spoustu 
známých památek, jako je Pražský orloj, Karlův most, 
Katedrála sv. Víta a mnoho dalších. Na Loretě jsme si 
poslechli zvonkohru, která se rozehraje každou hodinu,  
a pokochali se nejcennějším chrámovým pokladem  
v českých zemích – Loretánským pokladem. Poté nás če-

kal náročný výstup na Petřínskou rozhlednu, jenž jsme 
však všichni zdárně absolvovali. A ani v zrcadlovém bludi-
šti se nikdo neztratil. Na úpatí Petřínu nás dovezla lanová 
dráha zubačka. Spokojeni, díky pěknému počasí, jsme 
se vrátili do Sokolnic. 
Po vydařené výpravě do Prahy následovala 12. června 
2019 exkurze do Olomouce. Zde jsme se vypravili do 
Katedrály sv. Václava a po prohlídce krypty pokračovali 
do Arcidiecézního muzea, jehož součástí byla umělecká 
galerie. Na náměstí jsem se vyfotili u sloupu Nejsvětější 
Trojice. Potom jsme si prošli centrum města s množstvím 
barokních kašen. Na Žerotínově náměstí jsme si pro-
hlédli bohatě zdobený chrám sv. Michala, jehož tři kupole 
výrazně dominují olomouckém panoramatu. Autobusem 
jsme vyjeli na poutní místo na Svatém Kopečku a navští-
vili Zoo Olomouc v příjemném lesním prostředí. Plní do-
jmů z volného výběhu opic a žraločího akvária jsme se 
vrátili do Sokolnic. 
Zážitky nabitý týden jsme zakončili 14. června 2019 ces-
tou do Lednice. Tam se žáci prošli zahradami Lednicko-
-valtického areálu a prohlédli si novogoticky zdobený zá-
mek Lednice. Lužním lesem se plavili meandry řeky Dyje 
k minaretu. Vystoupali jsme všech 302 schodů a díky 
dobrému počasí jsme dohlédli až k věžím svatoštěpán-
ského dómu ve Vídni. Zpáteční cesta vedla kolem akva- 
duktu, skrz francouzskou zahradu až k zámku. 
Výlety jsme si užili a ani vysoké teploty nám je nedoká-
zaly pokazit.          -Za bývalou 9.třídu, Eliška Šlancarová-

Zahájení školního roku
Vážení rodiče, prarodiče, pamětníci, milí žáci a přátelé 
školy,
školní rok 2018/2019 máme za sebou a ten současný 
2019/2020 se už rozjíždí. Během 12 předchozích mě-
síců jste se mohli dočíst o mnoha aktivitách naší školy  
a pevně věřím, že i v této sezoně tomu nebude jinak.
 V červnu úspěšně dokončilo školu 28 žáků deváté třídy  
a spolu s nimi odešlo 5 žáků pátých a sedmých tříd na 
gymnázia. Před pár dny jsme přivítali celkem 37 prv-
ňáčků ve dvou prvních třídách. Počet žáků naší školy se 
vyšplhal na číslo 297. Do naplnění kapacity školní budovy 
zbývá tedy pouhých 25 hlav. I přesto, že administrativní 
kapacita budovy zcela vyčerpána není, dojmy z velikosti 
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Škola plná energie!
„Tu jsme!“, volají žáci naší školy, obklopující elektro-
mobil. Ctí slogan školy a s energií se v pondělí 2. září 
2019 vrhli do vzdělávání. Ve školním roce 2019/2020 
se bude u nás ve škole vzdělávat 377 žáků v učebních  
i studijních oborech. Do čtyř tříd prvního ročníku nastou-
pilo 104 žáků ze základních škol. Je v nich zastoupena 
i sokolnická základní škola. Mohli bychom říci, že kapa-
cita naší školy je téměř na hranici a škola i s domovem 
mládeže doslova praská ve švech. Zájem o vzdělávání  
v elektrooborech nás těší a jistě budou pedagogové, ve-
dení školy i ostatní zaměstnanci dělat všechno pro to, 
aby z naší školy odcházeli kvalitně vzdělaní a do života 
připravení odborníci. V tomto školním roce čekají závě-
rečné zkoušky žáky jedné třídy a na maturitu se budou 
připravovat ve dvou třídách. 
Podobně je tomu i ve zkráceném studiu, dalším vzdělá-
vání i v rekvalifikačních kurzech. I tam je zájem o vzdělá-
vání větší, než může škola zvládnout. 

školy, které jsme zažívali při otevření přístavby před  
6 lety, jsou ty tam. Kmenovým třídám musela ustoupit 
kuchyňka i školní dílna, družiny už dávno ztratily své 
vlastní místnosti a musí se také dělit s třídami. 
S narůstajícím počtem žáků se rozrůstá i pedagogický 
sbor. V tuto chvíli je nás 36. Jak je všeobecně známo, 
hledání učitelů se stalo velice „oblíbenou“ prázdninovou 
bojovou hrou každého ředitele, a vím, že často bez vítěze. 
V Sokolnicích jsme naštěstí byli úspěšní. Kromě nové uči-
telky češtiny máme i novou učitelku na prvním stupni, 
učitelku výtvarné výchovy a učitele tělesné výchovy. Nej-
větší úlovek se však zdařil v anglickém jazyce. Vůbec po-
prvé je členem našeho učitelského sboru rodilý mluvčí  
z Velké Británie, který bude vést hodiny anglické konver-
zace jednou týdně v každé třídě od 4. do 9. ročníku.
S novým kalendářním rokem nás čeká změna financo-
vání, která by, podle našich předpokladů, měla naší škole 
přinést více možností v dělení výuky na menší skupiny 
(kde ale trochu narážíme na kapacitní možnosti školní 
budovy), ale teprve rok 2020 ukáže, jestli tomu tak 
opravdu bude. 

Finanční přilepšení školnímu rozpočtu přinášejí i různé 
projekty. V minulém školním roce jsme ukončili evrop-
ský projekt „Šablony – Vzděláváme se společně“ a hned  
v září navazujeme projektem „Šablony II – Vzděláváme 
se společně II“. Tento projekt nám přinese mnoho zá-
jmových kroužků a klubů pro žáky, kteří za ně nebudou 
muset platit. Od loňského školního roku pokračujeme ve 
spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání a v tomto 
roce rozjíždíme pilotní projekt s Národním institutem pro 
další vzdělávání. Na vysoké obrátky se rozjíždí i projekt  
s Mendelovou univerzitou, Masarykovou univerzitou a Vy-
sokým učením technickým v Brně. Pokračujeme také ve 
spolupráci s „Místní akční skupinou Slavkovské bojiště“, 
která pro nás zajišťuje spoustu vzdělávacích aktivit.
V projektech se ovšem neomezujeme jen na Českou re-
publiku. Díky zahraniční spolupráci obce Sokolnice se po-
malu rozjíždí projekt společně se Slovenskem, Polskem 
a Maďarskem. Pro začátek si budeme vyměňovat zku-
šenosti v oblasti ekologie. Žáci ze Sokolnic budou ang-
licky v zahraničí prezentovat své poznatky o ekologických 
problémech našeho regionu a zahraniční kolegové na 

oplátku přijedou k nám. Uvidíme, co 
vše nám tento projekt nabídne.
Ovšem nemyslete si, že bychom pro 
zahraničí zapomínali na domácí hři-
ště! Spolupráce se školami v Telnici, 
Újezdě u Brna či v Měníně je dlouho-
době na velmi dobré úrovni – ať už 
je řeč o Ekoolympiádě, sportovních 
turnajích nebo jiných společných 
akcích.
Práce nás čeká opravdu dost a já 
bych rád všem do nového školního 
roku popřál mnoho sil, trpělivosti, 
odhodlání i radosti z úspěchů 

-Mgr. Tomáš Struška, 
ředitel ZŠ Sokolnice-
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Ani o prázdninách škola neusnula prázdninovým spán-
kem. Jak jsme psali před prázdninami, pokračovala 
stavba „Sokolnice, obnova NN, Komenského“. Denně 
jste potkávali žáky naší školy, kteří si o prázdninách ne-
jen dobrovolně prohlubovali odborné dovednosti, ale 
také si přivydělali jako brigádníci. 
I ve škole došlo k další modernizaci. Z největších akcí 
jmenujme alespoň tři. Pro žáky jsme vybudovali novou 
učebnu výpočetní techniky, zrekonstruovali venkovní hři-
ště a opatřili tartanovým povrchem. Nyní má parametry, 

které vyhovují různým kolektivním a míčovým sportům. 
Na domově mládeže také prošlo rekonstrukcí celé jedno 
poschodí. Samozřejmě jsme pořídili i nové odborné vyba-
vení, učební pomůcky i počítače.
Rekonstrukcí prochází také školní rekreační středisko 
v Buchlovicích – Smraďavce. Tam v září proběhly adap-
tační kurzy pro žáky prvního ročníku. 
Na závěr chceme všem, nejen našim žákům, popřát –  
s energií do barevného podzimu!

-Jitka Čermáková-

Příměstské tábory
Prázdniny skončily, léto už očividně také končí a skon-
čily i příměstské letní tábory. Jaké byly? Jako obvykle 
skvělé a já o tom musím něco vědět – byla jsem na 
všech čtyřech.

Začali jsme táborem 5 živlů – každý den jsme se s dětmi 
zaměřili na jeden živel a snažili se přijít na to, který bude 
ten pátý. Celý týden jsme sbírali vzorky jednotlivých živlů 
a také jsme dostávali kousky skládačky, která nám měla 
napovědět. V pondělí jsme se věnovali vodě. Infookénko, 
hry, aktivity i vyrábění, všechno mělo vodní podtón. Čis-
tili jsme potůček v terapeutické zahradě, učili se filtrovat 
vodu, zkoumali koloběh vody. V úterý byl na řadě vzduch. 
Vyráběli jsme si foukací harmoniky, ukazatele směru vě-
tru a jako den před tím i náramek v barvě tohoto živlu. 
Ozdobili jsme si trička vlastními motivy, malovali jsme  
a nemohlo chybět všemi oblíbené infookénko. Středa  
byla dnem země. Vydali jsme se na výlet do Brna do 
Otevřené zahrady Nadace partnerství, kde jsme měli při-
pravený program o bylinkách. Když jsme splnili všechny 
úkoly, dostali jsme semínka třapatky nachové (echina-
cea). Zpátky v zámku jsme si nachystali malování, vyrá-
bění, sázení sukulentů, hry a aktivity. Ve čtvrtek jsme si 
na pomoc se živlem ohně pozvali pana kováře z kovářství 
Soudek. Společně se seniory z domova jsme si poslechli 
jeho povídání a seznámení s nářadím. Všechny děti si 
vyzkoušely rozdmýchat oheň, ozdobit podkovu a ukovat 
ozdobný hřebík (který máme pověšený v LÍPĚ). Poslední 
den jsme prokázali, co všechno jsme si z předchozích 
dní zapamatovali, co jsme se naučili, složili jsme sklá-
dačku, smíchali vzorky živlů a vyluštili, že ten pátý živel 
je energie.

Druhý a třetí tábor měly shodné téma – Fantastická zví-
řata a kde je najít. Z dětí se stal kouzelník Mlok Scaman-
der, známý ochránce čarovných zvířat a přesunuli jsme se 
do New Yorku. Tam jsme se seznámili se slečnou Ještěr-
kou Scamanderovou, která se při honbě za uprchlým hra-
bákem srazila v bance s nečarem Jacobem Kowalskim, 
který zrovna odcházel po neúspěšné žádosti o půjčku na 
otevření pekařství. Bohužel si vyměnili kufry a zatímco 
Ještěrka odcházela s kufrem plným sladkých koblih pana 
Kowalského, nicnetušící Jacob otevřel kouzelný Ještěrčin 
kufr, ve kterém se ukrývá celá soukromá zoo čaroděj-
ných zvířat. Osmi tajemným stvořením se povedlo z kufru 
utéct. Ještěrce, Jacobovi a Tině Goldsteinové z Kouzel-
nického kongresu Spojených států amerických nezbývalo 
nic jiného, než se za pomoci 22 Mloků Scamanderů po-
kusit zvířata pochytat. Po stopách z poztrácených mincí 
se nám povedlo vystopovat a chytit hrabáka a za pomoci 
chlupatých drátků jsme nalákali kůroleza Větvíka. V úterý 
jsme se přesunuli do Záchranné stanice dravých ptáků  
v Rajhradě, kde pro nás byl připravený program, a pak 
jsme se vydali na obhlídku stanice. Při hře na ptáčníky se 
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nám podařilo hromového ptáka chytit a vrátit do kufru. 
Potom jsme si políčili na třaskavce, který má sice špatný 
zrak, ale vynikající čich. Ve středu přišel čas chytit po-
lovida a okamii. Jako každý den jsme také ve zbylém 
čase vyráběli, malovali, zdobili trička, hráli hry nebo řádili  
s venkovními aktivitami. Ve čtvrtek jsme se vydali na 
farmu Koně Újezd, kde jsme společně s paní šafářkou 
Hagridou Veleckou našli, zkrotili hipogryfa Sharpa a po-
stupně jsme se na něm všichni svezli. V pátek ráno nám 
přišly dopisy z Číny, ve kterých jsme se po vyluštění do-
zvěděli, co dělat s nebezpečným kočkovitým hřivounem, 
který nás u luštení napadl. Podle pokynů z dopisu jsme se 
přesunuli do čínské čtvrti, kde jsme si vyrobili chrastítka 
k navnazení hřivouna. S jejich pomocí jsme ho nalákali 
do kufru. Zatímco jsme obědvali, utekl nám z kufru znovu 
hrabák. Naštěstí z kapsičky trousil mince, podle kterých 
jsme ho stopovali. Cestou jsme museli zdolat několik 
úkolů a zodpovědět několik otázek. Byli jsme úspěšní, 
tak jsme nakonec hrabáka vystopovali za vrátnicí, kde 
seděl na truhlici s pokladem. Ten jsme mu odebrali a od-
chytili ho. Všech osm zvířat už má Ještěrka Scamande-
rová bezpečně zpátky v kufru. Mlokové Scamanderové 
dopsali svůj rukopis knihy Fantastická zvířata a kde je 
najít poprvé a Tina Goldsteinová je vyprovodila na loď do 
Anglie. Jacob Kowalski si za zlaté skořápky z okamiího 
vejce otevřel své vysněné pekařsví.
Poslední tábor nesl téma Bohové Olympu. S básníkem 
Homérem jsme se vydali poznávat staré řecké báje  
a pověsti. V pondělí jsme se seznámili mezi sebou na-
vzájem a také s prostředím zámku. Pak jsme se s po-
mocí amuletu od bohyně Deméter přesunuli na Olymp, 
kde jsme si představili bohy a polobohy. Ozdobili jsme 
si tógy a přenesli se do Tróje. Nejprve se Paris našel se 
svým otcem Priamem. Hned na to unesl krásnou Helenu 
a řekové se vydali dobýt Tróju. Nejprve dobývali vesničky 
pod ochranou Trójanů a když se jim nepovedlo dobýt sa-
motné opevněné město, sestrojili velkou dřevěnou so-
chu koně, kterou zanechali před branami Tróje. Trójané 
jsou moderní lidé své doby, vyfotili s dřevěným koněm 
pár selfie a zmoženi Birellem usnuli. Můžete hádat, jak 
to dopadlo. Protože Odysseus v úterý neobětoval Posei-
donovi svou tatranku, seslal na něj bůh moří svým troj-
zubcem bouři. Tak Odysseus a celá jeho družina cestoval 
celé dopoledne. Statečně se utkávali s vodním živlem, 
zdolávali nepřízeň moře na svých veslicích, šlapadlech  
a v zorbingových koulích…Ale ani odpoledne nebylo vy-
hráno. Po poledním klidu a úlitbě bohům ve formě výroby 
náramků a broží jsme přistáli na ostrově Kikonů. Bohužel 
jim Odysseova družina neuváženě ukradla krabici Kinder 
Buena a Kikoni je napadli a házeli po nich kamení. Další 
zastávkou byl ostrov, na kterém žijí Kyklopové. Jeden  
z nich, Polyfémos, družinu přepadl a tak se stateční vá-
lečníci museli ubránit střelbou z luku. Po doplutí na Ithaku 
nás přivítala Penelope piknikem s chlebem, olivovým ole-
jem, řeckým sýrem a olivami. Počasí i únava rozhodly, že 
středa bude relaxační den. Po ranním infookénku jsme 
se pustili do výroby lyry a připravili jsme si materiál na zí-
třejší výrobu amfor. Po svačince jsme vyrazili do terapeu-
tické zahrady, kde jsme po týmech hledali kartičky, které 

nám měly napovědět, kam půjdeme a co tam budeme 
dělat. Když jsme všechny (vlastně ne všechny – jednu 
nenávratně odfoukl vítr) našli a složili jsme je do jednoho 
obrázku, zjistli jsme, že máme jít do altánu u potoka  
a postavit město Théby. Každá skupinka si postavila pev-
nost a pak si týmy Herkulů, Perseů a Achillů navzájem 
pokoušela krást kartičky, zajmout zajatce a vyjednávat. 
V průběhu hry se ukázalo, že zajatci dokázali významně 
změnit rozložení sil.
K obědu jsme dostali do uzlíčku povidlové buchty hon-
zovky. Po poledním klidu jsme vyráběli náramky, klí-
čenky a zdobili si Pandořiny skříňky. Vytáhli jsme ven-
kovní aktivity – chůdy, kuličky, gumičky na přeskakování  
a lukostřelbu.
Ve čtvrtek jsme skládali Héraklovy zkoušky. V pozem-
ských strastech jsme překonali bažinu k hydře, usekali 
jsme hlavy hydry, stopovali laň, ulovili ji a odnesli ke králi 
Eurysteovi. V Héraklově akademii jsme krotili býka, mě-
řili síly s Héraklem přetahováním lana, složili zkoušku 
houževnatosti a získali pás od amazonek. Poslední 
částí bylo Podsvětí. Museli jsme najít a projít vchodem 
do podsvětí, nalézt psa Kerbera a přinést ho Eurysteovi. 
Nakonec jsme museli zahnat stymfálské ptáky. Po spl-
nění Héraklových zkoušek nás čekal oběd, polední klid 
a výtvarná činnost. Vyráběli jsme náramky, amfory, ke-
ramiku a vlastní deskovou hru. Poslední den jsme se  
s Théseem vydali do Atén. Museli jsme najít meč, který 
nám Théseův otec zanechal, porazit obra Peryféta. Další 
překážkou v cestě byl lupič Kerkyón, který nás přinutil  
k zápasu lukem na život a na smrt. Na Isthmu nám vstou-
pil do cesty další lupič – Sínis, který přivázal stařenku ke 
kmeni stromu. Théseus ji osvobodil a ona ho varovala 
před dalším pocestným, lupičem Prokrústem. Díky tomu 
jsme mu nepadli do léčky a nenachali se nalákat na smr-
telné lože. Poslední Théseovo setkání na cestě do Athén 
bylo s Poseidonem. Aby Théseovi dovolil přejít přes most, 
nakázal mu postavil loď. Théseus úkol splnil a Poseidon 
ho za to odměnil. Nakonec jsme se seznámili s pověstí  
o Minotaurovi a s Théseem jsme se s pomocí Ariadniny 
nitě bezpečně dostali z nitra labyrintu.
Všechny čtyři týdny nám hrozně rychle utekly. Moc se 
nám líbily, bylo nám fajn a doufáme, že se bavily i děti.  
A přestože je teprve září, my už víme, kam se vydáme pří-
ští rok. Tak například vyrazíme do pohoří Himálaj zjistit, 
jestli existuje bájný Yetti. Nebo si vyrazíme na moře, na 
takový malinký ostrůvek, na kterém stojí jedna tajemná 
pevnost plná pastí, zkoušek a hádanek. Také se ocit-
neme uprostřed džungle s jedním malým chlapcem.

-Tereza Šteflová-
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Rozhovor s novým panem farářem P. Oldřichem Chocholáčem
Od 1. srpna tohoto roku byl jmenován novým římskokatolickým farářem pro obce Sokolnice, Telnici a Praci –  
P. Oldřich Chocholáč. Požádali jsme ho o krátký rozhovor.

Pane faráři, můžete se nejdříve představit našim 
čtenářům?
Srdečně zdravím Vás i všechny v Sokolnicích. Pocházím 
z nedalekého Slavkova u Brna. Po Střední knihovnické 
škole v Brně jsem začal studovat teologii nejdříve v Te-
ologickém konviktu v Litoměřicích a poté na Cyrilometo-
dějské teologické fakultě UP v Olomouci. Studium jsem 
ukončil po tříletém pobytu v Římě na Lateránské univer-
zitě. Kněžské svěcení jsem přijal v brněnské katedrále 
v červenci 2004, tedy před 15 lety. Jako kaplan jsem 
pak působil rok ve farnostech Blansko a Adamov a rok 
v Rousínově a okolí, jako farář poté ve farnosti Deblín 
u Tišnova a Křoví. Od roku 2011 jsem byl v Mikulově  
a okolních farnostech na Pálavě. Během svého působení 
v Mikulově jsem také vystudoval církevní právo na Pa-
pežské univerzitě sv. Jana Pavla II. v Lublinu (v Polsku). 
Vedle povinností ve farnosti tak působím i jako soudce 
Diecézního církevního soudu v Brně.
V předchozím odstavci nám však ještě chybí jedna 
funkce, kterou lidé o vás na internetu asi zjistí hned jako 
první. Byl jste jmenován „olympijským kaplanem“. Jak 
jste se k tomuto zajímavému poslání dostal?

V roce 2014 jsem si splnil svůj velký sen a odjel na závěr 
Zimních olympijských her do Soči společně s ostatními 
českými fanoušky. V létě jsem se pak setkal s panem 
kardinálem Dukou, který na Pálavě požehnal novou so-
chu sv. Anežky České. Ten se osobně účastnil ZOH v Soči 
při jejich zahájení. Když zjistil, že jsem byl na olympijských 
hrách také, zeptal se mne, zda bych doprovázel české 
sportovce jako jejich kaplan na příštích olympijských 
hrách. Po souhlasu Českého olympijského výbor jsem 
pak jako první oficiální kaplan odletěl s českou výpravou 
do Ria de Janeira na Letní olympijské hry v roce 2016.  
O dva roky později jsem doprovázel výpravu také na ZOH 
v Jižní Koreji, v letošním roce jsem mohl navštěvovat 
české sportovce během Evropských her v běloruském 
Minsku.
Přišel jste k nám po osmiletém působení v příhraničí  
s Rakouskem. Jak vnímáte změnu svého působiště?
Jsem rád, že přicházím do kraje, který je mi blízký. Vždyť 
pocházím ze stejného „bojiště“, jehož symbolem je dnes 
Mohyla míru. Velkým a stále aktuálním posláním nás 
křesťanů je modlitba za mír a pokoj ve světě, zvláště nás, 
kteří žijeme na místě, které pamatuje tolik utrpení. 

Díky dlouholetému působení v po-
hraničních farnostech, které zažily 
pohnuté dějiny 20. století, jsem velmi 
vděčný za každé přijetí a každou po-
moc. Těším se na setkání nejenom 
s těmi, kteří pravidelně přicházejí do 
kostela, ale i na ostatní obyvatele 
obcí, ve kterých působím. Věřím, 
že se budeme postupně setkávat  
i při různých obecních slavnostech  
a akcích. 
Máte ve vašem kněžském životě ně-
jakou myšlenku či krédo, které by 
nás inspirovalo?
Velkou inspirací pro můj život je ital-
ský světec sv. Filip Neri, který je pa-
tronem humoru. Jakýmsi nepsaným 
mottem je pro mne přání: „Doká-
zat mít naději tam, kde ji už všichni 
ostatní ztratili.“  ■

Co nového u hasičů
Byli jsme požádáni o spolupráci při natáčení seriálu 
České televize Hlava medúzy u rybníku Balaton, které 
proběhlo 20. srpna 2019.
V sobotu 24. srpna 2019 se v Telnici konal sraz historic-
kých autobusů Veteran Bus, kterého jsme se zúčastnili  
s naší Tatrou 805.
I během prázdnin probíhaly soutěže TFA. Náš zástupce 
Petr Slouka opět vybojoval několik úspěchů, napří-

klad 3. místo v Bedřichovicích a Sebranicích a 1. místo  
v Kobylí.

Den s hasiči 2019
V sobotu 10. srpna 2019 jsme před hasičskou zbrojnicí 
uspořádali druhý ročník akce Den s hasiči. Pro děti, kte-
rých se zapojilo přes 80, bylo připraveno několik stano-
višť, kde na ně čekaly nejrůznější úkoly, po jejichž splnění 
si vyzvedly balíček s překvapením. Po náročných úkolech 

Evropské hry v Minsku 2019
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měly možnost navštívit dílničku, kde si mohly vlastno-
ručně nabarvit sádrový odlitek nebo si nechat namalovat 
krásný motiv na obličej.
Děti i dospělí měli možnost doslova si osahat nejrůznější 
techniku a vybavení hasičů i policie. K vidění byla, kromě 
našeho vozového parku, také technika SDH Těšany, SDH 
Moutnice a HZS Židlochovice. Tímto jim děkujeme za 
podporu. Velký úspěch měla policejní motorka, na které 
se mohli zájemci vyfotografovat. V průběhu dne proběhla 
ukázka Speciální pořádkové jednotky Policie ČR, která 
předvedla zadržení nebezpečného pachatele, a diváci 
také na vlastní oči viděli, proč nehasit hořící olej na spo-
ráku vodou.
Zajímavá i poučná byla výstavka historických hasičských 
uniforem prostředků požární ochrany, kterou připravil 
pan Zdeněk Moural. Kdo chtěl, svezl 
se v kočáru s koňmi.
Po celé odpoledne nám vyhrávala 
cimbálová hudba Donava a velký 
úspěch mělo i vystoupení zpěváka 
Mariana Vojtka.
V letošním roce jsme se rozhodli  
v rámci této akce podpořit nadační 
fond Stop šikaně (www.stop-sikane.
cz). U občerstvení byla umístěna 
kasička, do které mohli návštěvníci 
vhodit libovolnou částku na podporu 
této organizace. Bylo vybráno přes 
4.000 Kč, které jsme předali zástup-
cům NF.
Chci poděkovat všem, kdo se na or-
ganizaci této akce podíleli, sponzo-
rům i návštěvníkům a již se těšíme 
na příští rok.              

-Zuzana Hradílková-

Exkurze do Vitaru v Železném u Tišnova
Když před lety naše skupina ak-

tivních seniorek, tehdy jen sokolnic-
kých, začala pořádat různé výlety, 
říkaly jsme si, že se zaměřujeme 

hlavně na pěší turistiku. S přibývají-
cími léty pěších vycházek ubývá a my 
je spojujeme s návštěvou různých 
výstav, muzeí, zámků. Vždy na za-
čátku roku si navrhneme a schválíme 
program vycházek, někdy dojde i ke 
změně.

Tak tomu bylo i letos v červnu. 
Dostaly jsme pozvání od pracovnice 
firmy Vitar v Železném u Tišnova, 
paní Jitky Holcnerové. Sídlo firmy je 
sice ve Zlíně, ale v Železném je pro-
vozovna, která nabízí zajímavý vý-
robní program. Nabídka nás zaujala, 
využily jsme pozvání a uspořádaly  
v úterý 18. června 2019 mimořád-
nou akci – exkurzi do Vitaru. 

Vlakem jsme se vydaly směr Tiš-
nov a potom autobusem do obce 
Železné, kde firma sídlí. Velmi milým 
překvapením bylo uvítání celým ve-
dením provozovny. Zástupci vedení
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Zprávy ze Zastupitelstva
V úterý 11. června 2019 se v kavárně restaurace  
U Husara uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce  
Sokolnice. Projednány byly tyto body:

● Schválení účetní závěrky za rok 2018 
Již několik let schvalují i obce účetní závěrku sestavenou 
k rozvahovému dni. Rozsah a další náležitosti účetní zá-
věrky stanoví zákon 563/1991 Sb. o účetnictví, v plat-
ném znění a prováděcí vyhláška č. 220/2013 Sb. o po-
žadavcích na schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek. 
Zastupitelstvo obce schválilo roční účetní závěrku obce 
Sokolnice za rok 2018 a uložilo starostovi zajistit vyho-
tovení Protokolu o schvalování účetní závěrky dle § 11 
vyhlášky a písemného záznamu o hlasování při schvalo-
vání účetní závěrky dle § 12 vyhlášky č. 220/2013 Sb. 
● Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 
Návrh závěrečného účtu obce Sokolnice byl zveřejněn 
na úřední desce Obecního úřadu Sokolnice (a na www.
sokolnice.cz) od 7. května 2019 do 10. června 2019.  
Finanční výbor projednal návrh závěrečného účtu dne 

30. května 2019 a sdělil, že nemá námitky k jeho schvá-
lení. Součástí závěrečného účtu je i zpráva auditora o vý-
sledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 a finanční 
vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ 
Sokolnice). 
Povinnost dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý 
kalendářní rok je územnímu celku uložena v ustanovení 
§ 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů (dále „zákon č. 250/2000 Sb.“) a v § 42 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů.
Auditor na závěr konstatoval, že na základě provedeného 
přezkoumávání hospodaření obce Sokolnice nezjistil 
žádnou skutečnost, která by jej vedla k přesvědčení, že 
přezkoumávané hospodaření není ve všech významných 
(materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumá-
vání hospodaření.
Při přezkoumání hospodaření obce Sokolnice za rok 
2018 nezjistil auditor žádné chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce So-
kolnice za rok 2018 včetně zprávy o výsledku hospoda-
ření obce za rok 2018, které provedla společnost AUDIT 

a firmy nás provedli celou výrobou od počátku až po ex-
pedici hotového zboží, seznámili nás s provozem a výrob-
ním programem. Všude nás vítali příjemní lidé, nechybělo 
občerstvení a závěrem nás čekalo velké překvapení v po-
době dárkových balíčků od firmy Vitar. 

Exkurze na nás udělala velký dojem, proto se s Vámi 
chceme podělit o to, co jsme se dozvěděly a viděly.

Firma Vitar vznikla v roce 1990. Je firmou rodinnou – 
to je hned poznat na příjemné atmosféře v provozovně. 
Dá se mluvit již o tradici. A co firma Vitar vyrábí? Je před-
ním českým výrobcem vitaminových doplňků a jedničkou 
na trhu. Vyrábí vitamíny, minerální látky a další doplňky 
stravy, a to nejen pro lidi, ale také pro naše zvířecí mi-
láčky. Jejich výrobky si můžete koupit v obchodních ře-
tězcích, drogeriích i v lékárnách u nás, na Slovensku  
a dalších čtyřiceti zemích světa.

A tak, když si někdy půjdete koupit do lékárny bonbóny 
pro řidiče nebo dětem pitíčko Capri- Sonne, vzpomeňte 
si, že je pro Vás s péčí a láskou vyrobili v obci Železné, 
malé svým počtem obyvatel, ale velké svým významem. 
 ■

Prázdniny aktivních seniorek 2019 
Ve čtvrtek 18. července 2019 jsme měly naplánova-

nou vycházku na jižní Moravu. Naším cílem měl být ten-
tokrát Archeopark v Pavlově a Archeologická expozice 
v Dolních Věstonicích. Váhaly jsme, zda máme riskovat 
procházku při avizovaných vysokých letních teplotách. 
Nakonec jsme zvolily úterý 16. července a vycházka se 
uskutečnila. 

Do Pavlova jsme se dopravovaly autobusem, rychlí-
kem, osobním vlakem. Díky naší zkušené organizátorce 
Míle Roblíkové spojení perfektně vyšlo. Archeopark jsme 

si mohly prohlédnout individuálně podle zájmu. Zvolily 
jsme variantu s průvodcem. Bylo to moc zajímavé. Po pro-
hlídce jsme se mohly občerstvit v místních restauracích.

Do Dolních Věstonic jsme se přesunuly autobusem, 
abychom si prohlédly Archeologickou expozici. Procházku 
kolem jezer jsme už nezvládly, bylo moc horko.

Zpět jsme se opět dopravovaly zase různými druhy do-
pravních prostředků. Ani nám to tolik nevadilo, protože 
jsme měly společné téma k hovoru a cesty jsme využily  
k popovídání a výměně dojmů z vycházky.

Ve středu 14. srpna jsme vyrazily na opačnou stranu 
jižní Moravy, do Náměště nad Oslavou. Do Náměště 
jsme dorazily vlakem, daly jsme si v restauraci Na Křížku 
svačinu a kávu a počkaly na autobus, který nás přivezl 
k zámku. Přece jen, ne všem nohy slouží jako zamlada, 
a horké letní počasí by nám výšlap do kopce k zámku 
vůbec neulehčilo. 

U zámku už na nás čekal průvodce a celou cestu obo-
rou nám podával zajímavé informace mladý lesník. Není 
bez zajímavosti, že to byl spolužák vnuka paní Anny Vrá-
želové, naší kamarádky a velmi aktivní seniorky, kterého 
hned informoval o naší návštěvě. Oborou jsme prošly 
ukázněně a posíleny informacemi o stromech a zvěři 
jsme se dostaly až do Kralic.

Památník Bible Kralické jsme zpočátku trochu hledaly, 
protože průvodce nás opustil a nechal nás napospas 
osudu. Protože jsme ale byly na Moravě, nebyl problém 
nechat se navést od místních občanů.

Samotné muzeum se nachází ve starší budově a jeho 
expozice se nám všem moc líbila. Poté se některé z nás 
odtrhly od ostatních a vydaly se domů. Ostatní se po na-
máhavé chůzi a vyčerpávajících informacích občerstvily  
a vydaly zpět domů.

-Mirka Mifková a Jitka Čermáková-
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DANĚ spol. s r.o., bez výhrad. Zastupitelstvo obce sou-
hlasí s celoročním hospodařením obce Sokolnice za rok 
2018. ZO vzalo na vědomí informace o plnění rozpočtu 
příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, údaje 
o hospodaření s majetkem a o dalších finančních ope-
racích, včetně vyúčtování finančních vztahů ke státnímu 
rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, jiným 
rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Zastupitelstvo 
obce vzalo na vědomí provedená rozpočtová opatření 
v průběhu roku 2018. Zastupitelstvo obce vzalo na vě-
domí, že Rada obce Sokolnice schválila účetní závěrku 
ZŠ a MŠ Sokolnice. Zastupitelstvo obce uložilo staros-
tovi obce zaslat nejpozději do 30. června 2019 stejnopis 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2018 na KrÚ JMK. 
● Směna pozemků s Baroque loft, s.r.o. 
Společnost Baroque loft, s.r.o., požádala obec o směnu 
pozemků (týkající se částí pozemků v jejich vlastnictví 
a části pozemků ve vlastnictví obce), kterou reagují na 
úpravy stavebního projektu společnosti Baroque loft, 
s.r.o., jenž do budoucna umožní obci Sokolnice provést 
efektivní rekonstrukci křižovatky na ulici Zámecká v obci 
Sokolnice.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr směny/
prodeje části pozemku p.č 281/1 a dále části pozemku 
p.č 497/1, zapsaných na LV 1, ve vlastnictví obce Sokol-
nice v k.ú. Sokolnice byl zveřejněn zákonným způsobem 
od 29. srpna 2018 do 20. září 2018, a dále že záměr 
směny/prodeje části pozemku p.č. 497/1 k.ú. Sokolnice 
byl zveřejněn zákonným způsobem od 22. května 2019 
do 10. června 2019.
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo uzavření smlouvy, 
na základě které obec Sokolnice převede společnosti 
Baroque loft, s.r.o, IČO: 27749053, se sídlem Janáčkova 
1051/18, Šlapanice, tyto nemovitosti:
– část pozemku p.č. 281/1 o velikosti 96 m2, k.ú. Sokol-
nice, nově označenou geometrickým plánem číslo 1380-
1622/219 jako pozemek p.č. 281/9 o výměře 96 m2,
– část pozemku p.č. 497/1 o velikosti 102 m2, k.ú. Sokol-
nice, nově označenou geometrickým plánem číslo 1380-
1622/219 jako pozemek p.č. 497/4 o výměře 102 m2,
– část pozemku p.č. 497/1 o velikosti 17 m2, k.ú. Sokol-
nice, nově označenou geometrickým plánem číslo 1380-
1622/219 jako pozemek p.č. 497/8 o výměře 17 m2,
– část pozemku p.č. 497/1 o velikosti 136 m2, k.ú. So-
kolnice, nově označenou geometrickým plánem číslo 
1380-1622/219 jako pozemek p.č. 497/9 o výměře  
136 m2,
na základě které společnost Baroque loft, s.r.o, IČO: 
27749053, se sídlem Janáčkova 1051/18, Šlapanice 
převede obci Sokolnice část pozemku p.č. 497/2 o ve-
likosti 43 m2, k.ú. Sokolnice, nově označenou geomet-
rickým plánem číslo 1380-1622/219 jako pozemek p.č. 
497/5 o výměře 43 m2, a dále společnost Baroque loft, 
s.r.o, IČO: 27749053, se sídlem Janáčkova 1051/18, 
Šlapanice uhradí obci Sokolnice částku 261.800 Kč 
(slovy: dvěstěšedesátjednatisícosmset korun českých) 
na vyrovnání rozdílu mezi hodnotami směňovaných  
pozemků.

Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo starostovi provést 
tento majetkoprávní úkon nejpozději do 31. prosince 
2020. 
● Odprodej pozemků u Balatonu 
Povodí Moravy, s. p. uplatnil své předkupní právo  
a požádal o odprodej pozemků p.č. 2373/2, o výměře 
214 m2 a p.č. 2375 o výměře 304 m2 v k.ú. Sokolnice za 
částku 284.900 Kč. Obec si nechala v roce 2016 vyho-
tovit znalecký posudek, kde znalec stanovil vyhláškovou 
cenu těchto pozemků na 280.634 Kč a tržní cenu na 
284.900 Kč. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr prodeje 
byl zveřejněn zákonným způsobem od 21. listopadu 
2018 do 15. prosince 2018 a schválilo prodej těchto 
pozemků: 
– p.č. 2373/2 o výměře 214 m2, ostatní plocha, jiná 
plocha
– p.č. 2375 o výměře 304 m2, ostatní plocha, jiná plocha
za těchto podmínek:
Prodávající: Obec Sokolnice
Kupující: Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 
931/11607 75 Brno-Veveří.
Kupní cena v celkové výši 284.900 Kč bez DPH. 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. Celá kupní 
cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní 
smlouvy. Kupující uhradí náklady na sepis kupní smlouvy 
a správní poplatek za řízení o povolení vkladu práv do 
katastru nemovitostí. 
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi uzavřít kupní 
smlouvu nejpozději do 30. září 2019.
● Vydání změny č. I ÚP Sokolnice 
Zastupitelstvo obce rozhodlo dne 15. prosince 2015  
o pořízení změny číslo 1 současného územního plánu, 
konkrétně se jedná o 16 dílčích změn. Návrh zadání 
změny č. I ÚP Sokolnice byl vystaven k veřejnému na-
hlédnutí v termínu od 15. srpna 2016 do 14. září 2016  
a každý k němu mohl uplatnit připomínky. 
Následně zastupitelstvo obce schválilo dne 14. března 
2017 zadání změny č. I územního plánu Sokolnice, ve-
řejné projednání návrhu změny č. I územního plánu So-
kolnice, doplněné odborným výkladem projektanta, se 
uskutečnilo 26. září 2018. Nyní se zastupitelstvu obce 
předkládá ke schválení návrh na vydání změny č. I ÚP 
Sokolnice. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice, příslušné podle § 6 
odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební 
zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 staveb-
ního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky  
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, v platném znění, vydává 
dne 11. června 2019 Změnu č. I Územního plánu  
Sokolnice.
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Ve čtvrtek 1. srpna 2019 se v budově obecního úřadu 
uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce Sokolnice. 
Projednány byly tyto body:

● LONT STAVINVEST – schválení návrhů smluv 
Rada obce v minulosti obdržela od společnosti LONT 
STAVINVEST s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 602 00 
Brno, IČO: 07210329, žádost o projednání návrhů smluv 
pro potřebu projednání, v územním řízení, stavebního 
záměru „19RD Sokolnice“. Jednalo se o návrh smlouvy  
o výpůjčce, kdy předmětem výpůjčky jsou části obecních 
pozemků p.č. 2059/1 o výměře 89 m2, p.č. 338/82  
o výměře 2 m2 a p.č. 1702/173 o výměře 93 m2, vše  
v k.ú. Sokolnice, za účelem vybudování části objektů do-
pravní a technické infrastruktury a návrh smlouvy o spo-
lupráci při výstavbě nové veřejné dopravní a technické 
infrastruktury (dále jen „VDTI“), která má být připojena na 
objekty VDTI v majetku obce, na pozemku p.č. 2059/1 
k.ú. Sokolnice. 
Rada obce předložené návrhy smluv vzala na vědomí 
a přerušila jejich projednávání z důvodu předání všech 
podkladů našemu právnímu zástupci k posouzení a pří-
padnému doplnění obsahu smluv. 
Následně proběhlo na OÚ několik jednání obou zúčast-
něných stran za účasti právního zástupce obce a výsled-
kem těchto jednání jsou nově předložené návrhy smluv 
společností LONT STAVINVEST s.r.o. – smlouva o spolu-
práci při výstavbě, smlouva budoucí zástavní, smlouva  
o výpůjčce a smlouva darovací peněžní, které požadují od 
Zastupitelstva obce schválit.
Zastupitelstvo obce po obsáhlé diskusi neschválilo text  
a uzavření předložených smluv:

 ¾ smlouvu o spolupráci při výstavbě, 
 ¾ smlouvu budoucí zástavní, 
 ¾ smlouvu o výpůjčce,
 ¾ smlouvu darovací peněžní 

se společností LONT STAVINVEST s.r.o. Lidická 700/19, 
602 00 Brno, IČO: 07210329.

Zprávy z Rady
● Dotace z rozpočtu JM kraje 
Obec má schválenou dotaci z JM kraje z dotačního pro-
gramu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové 
péče v roce 2019, ve výši 39.000 Kč, v rámci projektu 
Sokolnice žijí hudbou 2019. 
Rada obce schválila přijetí dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje ve výši 39.000 Kč na akci „Tříkrálový  
koncert – Cornu Copiae – barokní flétny“ a „Letní kon- 
cert – Mozart quartett Salzburg – Mozart & syn  
300. výročí narození Leopolda Mozarta“ v rámci pro-
jektu Sokolnice žijí hudbou 2019 za podmínek návrhu 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského  
kraje.
● MŠ Sokolnice – povolení výjimky z počtu dětí 
Paní ředitelka MŠ Sokolnice požádala o udělení výjimky, 
týkající se počtu dětí ve třídě.
Rada obce schválila žádost o povolení výjimky na 28 dětí 
do všech čtyř tříd mateřské školy s tím, že kapacita ma-

teřské školy 100 děti, zapsaná do rejstříku škol, nebude 
překročena a hygienické předpisy budou dodrženy. 
● Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP 
Obec Sokolnice obdržela od Státního fondu životního pro-
středí ČR neinvestiční dotaci ve výši 90.428 Kč na akci 
„Založení zeleně – lokalita Předky v Sokolnicích“ realizo-
vanou v letech 2019 až 2022.
Rada obce schválila Smlouvu č. 08861832 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Národního programu Životní prostředí na akci „Založení 
zeleně – lokalita Předky v Sokolnicích“.
● Nákup energií 
K 31. prosinci 2019 končí platnost smluv, které má obec 
uzavřené na dodávku el. energie a plynu. Z tohoto důvodu 
si obec vyžádala cenové nabídky na dodávku energií od 
několika společností (Pražská plynárenská, a.s., Inoggy 
Energie, s.r.o., E. ON Energie, a.s., Amper Market, a.s.)  
Rada obce schválila uzavřít smlouvu na dodávku el. 
energie se společností Amper Market, a.s., Na Poříčí 
1046/24, 110 00 Praha 1.
Rada obce schválila uzavřít smlouvu na dodávku zem-
ního plynu se společností E. ON Energie, a.s., F. A. Ger-
stnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7. 
● Spolufinancování odborných psychologických 
služeb (OSPOD) 
Na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi městem 
Šlapanice a Mgr. Milanem Tělupilem, IČO: 73263672, 
poskytovatelem služeb, zajišťuje město Šlapanice, jako 
obec s rozšířenou působností, odborné psychologické 
služby pro klienty s bydlištěm v obcích ve svém správním 
obvodu. Služby jsou hrazeny z rozpočtu města. Město 
Šlapanice mělo do roku 2016 (včetně) možnost hradit 
tyto služby z dotace na sociálně-právní ochranu dětí.  
V roce 2017 se metodika využití této dotace zpřísnila  
a tyto služby až na výjimky není možné hradit (výjim-
kou jsou např. rodiče, kteří pobírají dávky v hmotné 
nouzi). Za rok 2017 a 2018 služby pro klienty všech 
obcí ORP hradilo město Šlapanice. V tuto chvíli není 
možné odhadnout částku spolufinancování za naši obec, 
služby pro jednu rodinu se mohou pohybovat kolem  
2.500–3.000 Kč (1 hodina sezení otec, 1 hodina sezení 
matka, 1 hodina sezení děti, 1 hodina společné sezení, 
vypracování zprávy). Pro informaci: v roce 2017 poskytl 
psycholog celkem 4 hodiny odborného poradenství pro 
občany Sokolnic v částce 2.000 Kč, v roce 2018 to bylo 
8 hodin v celkové částce 4.000 Kč. Nyní město Šlapa-
nice požádalo obec o spolufinancování těchto služeb  
a předložilo návrh smlouvy o spolufinancování odborných 
psychologických služeb.
Rada obce schválila text a uzavření smlouvy o spolufi-
nancování odborných psychologických služeb s městem 
Šlapanice.
● Měření hluku – autobusová zastávka Brněnská 
Pro kolaudaci autobusové zastávky na ul. Brněnská po-
žaduje stavební úřad (Šlapanice) provedení měření hluku 
od dopravy. Měřením by se mělo prokázat, že zastavování 
autobusu na zmíněné zastávce nebude na místech chrá-
něného venkovního prostoru zapříčiňovat nadlimitní ná-
růst hluku. Součástí měření je i sčítání intenzity dopravy. 
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Obec proto požádala několik společností zabývajících se 
měřením hluku o zaslání CN. Následně obec obdržela tři 
CN – od společnosti AKUSTING, spol. s r.o. Brno, AKSON, 
s.r.o. Třebařov a LABTECH s.r.o. Brno. 
Rada obce schválila předloženou CN na měření hluku 
na ul. Brněnská od spol. LABTECH s.r.o., Polní 23/340,  
639 00 Brno, IČO: 44014643. 
● Dotace z rozpočtu JM kraje 
Obec má schválenou dotaci z JM kraje z dotačního pro-
gramu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihomoravského kraje na období 2017–2020, ve výši 
169.000 Kč, na dovybavení JSDH věcnými prostředky. 
Rada obce schválila text a uzavření smlouvy číslo 
059950/19/OKH mezi obcí a JMK. 
● Polyfunkční objekt a bytové domy 

na ulici Masarykova  
Společnost B K N, spol. s r.o. Vysoké Mýto předložila 
radě obce aktualizovanou studii plánované výstavby po-
lyfunkčního objektu a bytových domů na ul. Masarykova. 
Rada obce vzala na vědomí aktualizovanou studii pláno-
vané výstavby polyfunkčního objektu a bytových domů na 
ul. Masarykova. 
● Daňové příjmy za I. pololetí roku 2019 
Radě obce byla předložena přehledná tabulka s da-
ňovými příjmy obce za I. pololetí roku 2019. Příjmová 
stránka rozpočtu je plněna na 106,43 %.
Rada obce vzala na vědomí daňové příjmy obce za I. po-
loletí roku 2019.
● Výběrové řízení – technik stavebního úřadu 
Na základě veřejné výzvy na místo referent/ka na úseku 
územního plánování a stavebního řádu Stavebního úřadu 
Sokolnice se přihlásily 2 uchazečky, které byly pozvány 
na ústní pohovor. Zájemkyně byly hodnoceny jak po 
stránce znalostní, tak i po stránce profesních zkušeností, 
ale i komunikačních dovedností, ochoty učit se novému 
a obětavosti k časově náročné a termínované práci. Vý-
běrová komise se shodla, že vhodným kandidátem na 
pozici referent/ka na úseku územního plánování a sta-
vebního řádu Stavebního úřadu Sokolnice jsou Lenka 
Dumpíková, DiS. a Ing. Petra Nováková. 
Rada obce vzala na vědomí doporučení výběrové komise, 
že vhodnými kandidáty na místo referent/ka na úseku 
územního plánování a stavebního řádu Stavebního úřadu 
Sokolnice jsou Lenka Dumpíková, DiS., a Ing. Petra 
Nováková. 
Rada obce schvaluje přijetí Lenky Dumpíkové, DiS.,  
a Ing. Petry Novákové, na pozici referent/ka na úseku 
územního plánování a stavebního řádu Stavebního úřadu 
Sokolnice, s nástupem od 2. září 2019. 
● Změna dopravního značení 

na ulici Nová, Niva a Zahradní 
Rada obce v minulosti schválila doplnění dopravního 
značení v ul. Zahradní, ul. Nová a ul. Niva o dodatkové 
tabulky „Jízda cyklistů v protisměru“ a „Vjezd cyklistů  
v protisměru povolen“ a uložila místostarostce požádat 
Ing. Otevřela o projednání návrhu s PČR a v případě od-
souhlasení podat u MÚ Šlapanice žádost o stanovení 
příslušného dopravního značení v ul. Zahradní, ul. Nová 
a ul. Niva. Ing. Otevřel předložil návrh upraveného do-

pravního značení Policii ČR, kdy v ul. Nová a Niva musel 
snížit rychlost jízdy na 30 km/hodinu (v ul. Zahradní již 
toto omezení je). Nutnost snížení rychlosti jízdy vyplývá  
z Technických podmínek MD ČR číslo TP 179. Výsledkem 
jednání je, že v ul. Nová a Niva by šla změna dopravního 
značení provést, ale Policie ČR požaduje řádné zdůvod-
nění snížení rychlosti. Snížení rychlosti z důvodu, aby 
mohli cyklisté jezdit i v protisměru, je podle nich účelové  
a nesouhlasí s tím. V ul. Zahradní je problém v tom, že 
parkovací pruh je vyznačen vodorovným dopravním zna-
čením na levé straně jednosměrné komunikace. Tento 
pruh by musel být vyznačen na pravé straně, aby v pro-
tisměru jedoucí cyklisté nejeli kolem zaparkovaných vo-
zidel. To znamená odstranit stávající vodorovné značení  
a provedení nového. Za stávajícího stavu se změnou  
Policie ČR nesouhlasí. 
Rada obce vzala na vědomí výsledek projednání změny 
dopravního značení na ul. Nová, Niva a Zahradní s Poli-
cií ČR a rozhodla se za stávající situace v zakázce dále  
nepokračovat.  -OÚ-

Výstavba cyklostezek
Obec Sokolnice se zapojila, prostřednictvím DSO Šla-

panicko, do výstavby sítě bezpečných cyklistických ste-
zek. Po doložení pravomocného stavebního povolení 
bylo na konci května vydáno Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ze strany dotačního programu IROP. Výběrové 
řízení na dodavatele stavby probíhalo již v předstihu,  
a proto mohla být v červnu podepsána smlouva s vítěz-
ným dodavatelem stavebních prací, kterým se stala spo-
lečnost Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Do-
pravní stavby MORAVA, oblast Brno. 

Výstavba první etapy cyklostezek tak byla úspěšně za-
hájena na začátku července tohoto roku, a to na všech 
čtyřech realizovaných úsecích:

 ¾ D2 Slatina–Šlapanice
 ¾ D41 Ponětovice–Kobylnice
 ¾ R2 01 Kobylnice–Sokolnice
 ¾ R2 02 Sokolnice–Telnice

Nyní probíhají stavební práce nebo zkoušky a čištění 
terénu potřebné před samotnou výstavbou. Dle plánova-
ného harmonogramu je předpokládáno provést většinu 
stavebních prací již v tomto kalendářním roce.

Věříme, že především pro Vás, místní obyvatele, bude 
cyklostezka vítanou infrastrukturou, která Vám po-
slouží k bezpečné dopravě do práce, škol či pro volno-
časové aktivity. V roce 2020 se tak můžete těšit na její  
zprovoznění.

Těm z Vás, kterým probíhající stavební práce způso-
bují dočasné nepohodlí např. kvůli zhoršenému přístupu 
na svůj pozemek, se pak tímto omlouváme za nepříjem-
nosti. Zároveň však věříme, že je vždy možné stavební 
práce zkoordinovat i s ohledem na Vaše potřeby. V pří-
padě, že byste měli problém při průběhu stavby, obraťte 
se na nás či přímo na pracovníky stavby, děkujeme.

Mapky výstavby jednotlivých etap cyklostezek jsou 
uveřejněny v rozšířené verzi Sokolnického zpravodaje 
na webových stránkách obce. -OÚ-
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Výstavba cyklostezek: D2 Slatina–Šlapanice
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Výstavba cyklostezek: R41 Ponětovice–Kobylnice
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Výstavba cyklostezek: R2 01 Kobylnice–Sokolnice
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Výstavba cyklostezek: R2 02 Sokolnice–Telnice
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Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v září a říjnu. Uzávěrka Sokolnického zpravodaje je v ča-

sovém 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

Zá
ří 

20
19

22 Neděle TJ Sokol Sokolnice Zájezd do termálních 
lázní Gÿor Maďarsko 6.00 hodin

Odjezd autobusu  
od kapličky

22 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci Telnice 12.00 hodin Soupeř Sokol Telnice

22 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší dorost

Vsetín 13.00 hodin Soupeř Zbrojovka Vsetín

22 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci Telnice 13.30 hodin Soupeř Sokol Telnice

22 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
muži Juliánov 16.00 hodin Soupeř Sokol Juliánov B

29 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci Sokolnice 10.30 hodin Soupeř Sokol Hostěrádky

29 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci Sokolnice 12.00 hodin Soupeř  

Sokol Nové Bránice

29 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší dorost Sokolnice 14.00 hodin

Soupeř  
TJ Cement Hranice

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

Sokol Nové Bránice

Ří
je

n 
20

19

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

2 Středa LÍPA  
komunitní centrum

Seminář:  
Sourozenecké vztahy Sokolnice 19.00 hodin 21.00 hodin Sídlo – Lípa KC  

na ul. Masarykova 35

5 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci Ivančice 11.30 hodin Soupeř HK Ivančice

5 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci Ivančice 13.00 hodin Soupeř HK Ivančice

5 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší dorost Olomouc 16.00 hodin Soupeř HBC Olomouc

6 Neděle TJ Sokol Sokolnice Ženáčské hody Sokolnice 20.00 hodin Soupeř  
Sokol Hostěrádky

12 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
muži 

Uherské 
Hradiště 14.00 hodin Soupeř  

Uherské Hradiště

12 Sobota LÍPA  
komunitní centrum Drakiáda Sokolnice 15.00 hodin 17.00 hodin Bývalá kasárna  

na ul. Polní

13 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci Újezd u Brna 12.00 hodin Soupeř  

Sokol Újezd u Brna

13 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2019 Újezd u Brna 13.30 hodin Soupeř  

Sokol Újezd u Brna

13 Neděle TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost Sokolnice 14.00 hodin Soupeř Házená Paskov

19 Sobota Kulturní komise  
při radě obce Sokolnice

Za nákupy  
do Polského Těšína Polsko 5.00 hodin Odjezd autobusu  

od kapličky

20 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci Sokolnice 12.30 hodin Soupeř  

Legata Hustopeče

20 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
muži Sokolnice 14.00 hodin Soupeř Sokol Měnín

20 Neděle TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost Zlín 15.00 hodin Soupeř HC Zlín

25 Pátek TJ Sokol Sokolnice Lampiónový průvod Sokolnice 18.30 hodin Sraz před sokolovnou 

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

Venku chodí lidé – chodí sem a tam, 
spěchají, běží. Spěchají cyklisté, spě-
chají auta, spěchají náklaďáky, ulice 
spěchá, město spěchá, všechno 
spěchá. 
Všichni spěchají, aby neztráceli čas, 
honí čas, aby dohonili čas, aby získali 
čas. Všichni honíme čas, uspěchaní, 
stísnění, přetížení, nevlídní.
Nikdy nedojdeme do cíle, chybí nám 
čas, přes všechnu námahu nám 
chybí čas, chybí nám ho dokonce 
hodně. 
Dny jsou krátké, čas je krátký. Jen na 
nás je, abychom ho naplnili, naplnili 
až po okraj.

„Trpělivost – vítězí nad situací, pán 
situace. Netrpělivý již prohrál. Vítěz 
nad sebou je trpělivý. 
Trpělivý se vnitřně spojil s dobrým vý-
sledkem – jde za ním, ten ho vábí, 
sílí, jakoby se vléval do jeho duše.
Trpělivý umí nevidět svých obětí, umí 
čekat. Je si jist! 
Chudý a slabý je, kdo není trpě-
livý. „Vím, komu jsem uvěřil a jsem 
si jist!“ to je slovo apoštolovo, to je 
gesto trpělivých. 
Žádná výmluvnost nepůsobí pře-
svědčivěji, než trpělivost; ta překoná 
i zlé lidi. 
Dvojí je umění v zájmu pokoje: neu-
razit – a urážky si nevšímat. A vše se 
sladkým srdcem!“ Josef Hlouch

-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

Obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 4 312,85 kilogramů starých spotřebičů. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a 
nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. 

Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech tří-
dění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu 
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vy-
číslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních 
surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra 
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství 
jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebez-
pečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupra-
cuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti 
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce 

vyřadili 4 312,85 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho 
následně předali k recyklaci, jsme uspořili 58,03 MWh 
elektřiny, 3 061,55 litrů ropy, 263,59 m3 vody a 2,37 tun 
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 12,37 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných od-
padů o 54,72 tun. 
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr 
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, 
že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu  
elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo 
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi 
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cestám do Chorvatska, jsou to impo-
zantní čísla. Pozitivní zprávou pro uži-
vatele počítačů také je, že odevzdání 
10 vysloužilých monitorů ušetří 
spotřebu energie potřebnou pro 
chod notebooku po dobu necelých 
5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto 
zásadně přispívají k ochraně život-
ního prostředí, si zaslouží obrovský  
dík.
V současné chvíli mají Češi pro-
střednictvím sběrné sítě společnosti 
ASEKOL k dispozici více než 17.000 
sběrných míst. To je pětkrát více než 
například v ekologicky vyspělém Ra-
kousku. Sběrný dvůr je již v každé 
středně velké obci. Zároveň ulice  
a separační stání jsou doplněny o čer-
vené kontejnery na drobné elektro. 
Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé 
elektro, si může najít nejbližší sběrné 
místo na www.sberne-dvory.cz nebo 
na www.cervenekontejnery.cz.

Studie LCA posuzuje systém zpět-
ného odběru vysloužilého elektroza-
řízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu 
a zpracování až do okamžiku finální 
recyklace jednotlivých frakcí vyřaze-
ných spotřebičů do nového produktu. 
Pro každou frakci byly vyčísleny do-
pady na životní prostředí. Výsledky 
studie jsou prezentovány jako spo-
třeba energie, surovin, emise do 
ovzduší, vody a produkce odpadu. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný 
odběr elektrozařízení jednoznačně 
pozitivně, a to ve všech aspektech.

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Sokolnice

ZA ROK 2018 JSTE ZAJISTILI SBĚR 4 312,85 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
58,03 MWh

Úspory vody *
263,59 m3

Úspory ropy **
3 061,55 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 54,72 t

Úsporu primárních
surovin
2,37 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 12,37 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
3 538 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
45 022 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

Na zámku v Nových Hradech a návštěva poutního místa v Chlumku
„Je konec prázdnin a tak jsem si řekla, že bychom se  

s nimi mohli rozloučit ne grilovačkou, ale důstojnějším 
způsobem,“ uvedla svoje vyprávění paní Anička Neča-
sová, která každý rok organizuje v květnu a v září zájezdy 
za krásami naší vlasti.

„Zavola jsem do zámku v Nových Hradech, který jsme 
původně měli navštívit v květnu, ale pro nedostatek času 
to nevyšlo, byl volný termín, tak ještě autubus, vyhlášení 
v Sokolnicích a Telnici, a můžeme jet. Díky panu Karlu 
Blažkovi jsme tento zájezd mohli také tak trošku nazvat 
zájezdem poutním. Poradil mně totiž, abychom navštívili 
Luže, kde je nádherný poutní kostel, zasvěcený Panně 
Marii Pomocné,“ pokračovala paní Nečasová. 

V neděli 1. září bylo ještě velmi letní počasí, cestu jsme 
zvládli bez zastavení, zácpy nebo bloudění. 

V Nových Hradech je nádherný rokokový zámek, který 
nechal vybudovat jako letní sídlo francouzské šlechty 

v letech 1774–1777 hrabě Jean Antoine Harbuval de 
Chamaré. Jedná se o pozoruhodnou rokokovou stavbu  
s rozsáhlým přírodním areálem. Zámek byl po roce 1989 
vrácen v restituci rodině Bartoňů. Původní majitelé ho 
ale v roce 1997 prodali.  Současnými majiteli jsou Petr 
a Magda Kučerovi. Tito manželé, i když je jim přes sedm-
desát let, vlastními náklady zámek restaurují. Pod jejich 
rukama začíná pomalu zámek ožívat a dnes se mu říká 
nový Schönbrunn. 

Protože v zámku nezůstalo nic z původního zařízení, 
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze zapůjčilo histo-
rický nábytek, a tak jsme mohli v obou křídlech zámku 
obdivovat stylově zařízené místnosti od baroka až po 
kubismus. Zvláštní cit pro detail prokázala paní Kuče-
rová při vybavování historickými záclonami, dečkami, 
polštářky a jinými doplňky, které získala většinou v auk-
cích nebo jako dary od návštěvníků. Nad vstupní halou  
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Po vyprávění o poutním kostele jsme si mohli prohléd-
nout všechny krásné malby, dřevořezby, výzdobu, zakou-
pit obrázky a mlsalové i lázeňské oplatky, které pro lé-
čebnu v Luži u Košumberka vyrábějí v Luhačovicích.

S rozvážným, klidným a usměvavým panem řidičem 
Hrdličkou jsme se potom vraceli ke svým domovům, kde 
snad budeme vzpomínat na výlet, který se opět díky ne-
únavnému organizačnímu duchu paní Aničky Nečasové 
vydařil. -Podle vyprávění a podkladů paní Nečasové  
 pro Zpravodaj zpracovala Jitka Čermáková-

Kázání otce Pavla – O sv. Václavovi
Se sv. Václavem, patronem české země, se ocitáme 

v neklidné době, a to jak dnes, tak v minulosti. V době 
Václavově sice křesťanství u nás existovalo, ale více či 
méně pokřesťanštění barbaři ho ještě neměli v krvi a tak 
se vrcholná politika neobešla bez vyvražďování celých ro-
din a státní ekonomika bez otroků neprosperovala. Právě 
v době Václavově byl v Praze jeden z největších trhů  
s otroky ve střední Evropě. Náš stát navíc ohrožuje výcho-
dofrancký král Jindřich I. a bavorský vévoda Arnulf zvaný 
Zlý. Václav přistupuje na podmínky smíru, pro nás ovšem 
zdánlivě nevýhodné, a nejde jen o známé odvádění volů 
do Německa. Dnes je situace „opačně podobná“, prak-
tikujících věřících ubývá a lidé křesťanství ze své krve 
vytrácejí. Nedávný průzkum ministerstva školství mezi  
středoškoláky u nás ukázal, že jen 2 procenta z nich 
považují Bibli za součást svého života a církvi důvěřuje 
pouze 9 procent z nich, 12 procent je dokonce přesvěd-
čeno, že Ježíš Kristus je jen mýtická postava, která nikdy 
nežila. Čím tedy může oslovit sv. Václav dnešní generace, 
které považují Golgotu za značku zubní pasty, neví, proč 
na vlajce Evropské unie je dvanáct hvězd, a svůj obraz 
světa převařují v čarovném kotlíku relativizmu okořeněný 
pověrou a okultismem, protože jak píše G. K. Chesterton: 
„Víru sice ztratili, ale její předsudky si podrželi.“

Možná nám pomůže pražský německy píšící spisovatel 
židovského původu Franz Kafka, který napsal: „Já praž-
ský nevěřící Žid stal jsem se věřícím. Svatý Václav, plod 
ducha doby a výraz naděje 10. století v Čechách, je také 
můj svatý Václav a projev mé víry jakožto věřícího Žida, 
který je otevřen křesťanství Františka z Assisi a svatého 
Václava, jímž oběma děkuji za víru v budoucí posmrtný 
život.“ Právě tato víra v budoucí posmrtný život je něco, 
co našim současníkům chybí. V Evropě ve věčný život věří 
méně než polovina obyvatelstva. Český básník a překla-
datel Ivan Slavík píše, že „věčnost začíná dnes“. Věřit ve 
věčnost znamená věřit ve spravedlnost a odpovědnost. 
Nejen věřit, ale také podle toho žít. Obě tyto vlastnosti 
pak člověka přivedou k moudrosti, tak jako sv. Václava.

V čem se jeho moudrost projevila, můžeme vidět třeba 
na tom, že měl smysl pro spravedlnost. Zasazoval se  
o vykupování otroků a omezování hrdelního trestu. V jeho 
politice se střídá energické vystupování s uváženým kom-
promisem, což je projevem odpovědnosti. Svoji matku 
nechal internovat na Budči, když byl přesvědčen, že os-
nuje státní převrat. Když Jindřich I. Ptáčník obléhá Prahu, 
Václav s ním uzavře smír. Jeho bratr ho za to kritizuje, 

v 1. patře se nachází hlavní rokokový sál, ve kterém dnes 
jsou pořádány svatby, výstavy, je tu pěkný nábytek a další 
umělecké předměty.

Okolí zámku se může pochlubit opravenými devíti za-
hradami v různých stylech, barokním špýcharem s Prv-
ním českým muzeem cyklistiky, zeleným labyrintem, altá-
nem s výstavou klobouků, amfiteátrem, stájemi pro koně, 
oborou s chovnými jeleny a daňky. Pískovcová Křížová 
cesta, vedoucí parkem k pozůstatkům původního gotic-
kého hradu, pochází z roku 1767.

My, účastníci zájezdu, jsme se rozdělili na prohlídku do 
dvou skupin, protože místnosti nejsou velké. Jedna sku-
pina si zámek prohlédla s průvodcem panem Zákostel-
níkem, druhou vedla slečna Denisa. Oba nám vyprávěli 
s nadšením a bylo vidět, že opravdu ví o zámku a jeho 
historii hodně.

Naše prohlídka zámku skončila, jak jinak, v zámecké 
restauraci, kde jsme se rychle a vydatně najedli. Kdo 
chtěl, zašel si do zámecké cukrárny s domácími mouč-
níky. Měli jsme dostatek času na individuální prohlídku 
zámeckých zahrad a okolí.

Po prohlídce zámeckého areálu jsme odjeli do obce 
Luže, kde si pro nás na parkoviště přijel kostelník pan 
Jirásko. Méně zdatným účastníkům nabídnul výtah, 
ostatní vystoupali ke kostelu po schodech. Jak říká paní 
Nečasová, je jich jako zrnek v růženci, ale oni jich tam prý 
mají o deset víc.

Místo, kde tento poutní kostel stojí, se jmenuje Chlu-
mek, a svou dominantou, která je vidět už zdaleka, láká 
poutníky z celého okolí. S dějinami kostela nás sezná-
mil svým poutavým a velmi emotivním vyprávěním pan 
Jirásko, který je tam kostelníkem už 44 roků.
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Mozart mezi  
kapkami deště

Těžko říct, zda měl Wolfgang Amadeus Mozart na Moravu 
hezké vzpomínky. Prodělal v roce 1767 jako jedenácti-
letý v Olomouci neštovice. Na druhou stranu – přežil.  
A to nebylo v 18. století samozřejmostí. Ale kdyby mohl být  
v sobotu s námi na koncertě, který se uskutečnil při pří-
ležitosti 300. let výročí od narození jeho otce – význam-
ného skladatele, houslisty a hudebního pedagoga – Le-
opolda Mozarta, zcela určitě by měl krásné vzpomínky. 
Stejně jako všichni, kteří se nezalekli deště, slyšeli hlá-
šení místního rozhlasu a dostavili se v sobotu 22. června 
na osmou večerní ne na nádvoří, ale do kaple našeho 
zámku.
V rámci tradiční události Sokolnice žijí hudbou se letos 
uskutečnila v areálu zámku již odpoledne vernisáž foto-
grafií… Důstojného předskokana smyčcovému kvartetu 
ze Salcburku udělali mladí hudebníci ze ZUŠ… svým krás-
ným a originálním vystoupením. Kdo došel, mohl ochut-
nat lahodná vína z nabídky hned čtyř lokálních vinařství! 
Naprosto dokonalá kombinace pro milovníky kultury  
a vína. 

Zlatý hřeb večera – koncert smyčcového kvarteta das 
Mozart Quartett Salzburg, měl být zajímavým propojením 
historie a současnosti.
Jenomže počasí se spiklo proti organizátorům i účastní-
kům. V šest hodin v podvečer doslova lilo jako z konve 
a ani radary na letišti v Tuřanech nehlásily výrazné zlep-
šení. Organizátoři pomalu začínali propadat panice, pro-
tože bylo nad míru jasné, že avizovaný koncert smyčco-
vého Mozartova kvarteta se na nádvoří pod širým nebem 
prostě neuskuteční.
Ale nakonec se řešení našlo a všechno dobře dopadlo 
podle úsloví ze známé písničky: „Když se podaří, co se 
dařit má…“. Takže se na výbornou podařil i koncert, přes-
tože objednávka na hezké počasí evidentně nedorazila 
včas na příslušná místa. 
Koncert se přestěhoval do prostor zámecké kaple a měl 
díky tomu zcela neplánovaně naprosto unikátní atmo-
sféru. V zaplněné kapli seděli hosté tak blízko u hudeb-
níků, že jim mohli přidržovat a otáčet listy partitur, když 
bylo potřeba. Mohli obdivovat brilantní prstoklad hráčů.  
V něžných melodiích s nimi mohli doslova potichu dý-
chat a v bouřlivějších okamžicích mohli fyzicky vnímat, 
jak staré smyčcové nástroje rezonují pod silou jejich  
smyčců. 

když ale Václava nechá zabít, jeho 
politické rozhodnutí nemění, protože 
ví, že bylo v dané situaci nejlepší  
a odpovědné. My se často mylně 
domníváme, že ve sporu zvítězíme, 
když s námi druhý souhlasí a my do-
sáhneme, čeho chceme. Skutečně 
vyhrát ale znamená dosáhnout nej-
lepšího možného výsledku a to se 
právě sv. Václavovi podařilo.

Vědomí, že se jednou budeme od-
povídat Bohu, je něco, čím byl nesen 
celý život našeho národního patrona 
a neprojevovalo se to pouze v činech, 
ale i v modlitbě. Jeho modlitbu určitě 
nemůžeme omezit jen na odříkávání 
nějakých naučených slovíček. Ve své 
modlitbě řešil problémy své země, 
svá životní i politická rozhodnutí. 
Modlil se v bolestném dialogu svého 
vědomí a svědomí. Jedna definice 
modlitby říká, že modlitba je hledání a nalézání Boha, je 
to tedy celoživotní proces. Proces, kterým sv. Václav pro-
šel naplno a proto se stal světcem, proces, o kterém říká 
sv. Jan Zlatoústý: „Nemůže se dopustit hříchu ten, kdo se 
opravdově modlí.“                                      -Pavel Konzbul-

Svatý Václav (asi 907, 28. září 935, příp. 929, německy 
Wenzel von Böhmen) byl český kníže a světec, který je 
hlavním patronem Čech a Moravy a symbolem české 
státnosti.
Podle pověsti byl vychováván svou babičkou svatou Lud-
milou a vzdělával se na Budči. Jako kníže, po porážce 

od saského krále Jindřicha Ptáčníka, dokázal zachovat 
suverenitu českého státu a založil rotundu svatého Víta, 
hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve (Staré) Bole-
slavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu pře-
vzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý 
pro svou v legendách mu připisovanou zbožnost (vlast-
noruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči  
o chudé, nemocné, otroky a vězně, stavění kostelů, ká-
cení šibenic, ničení pohanských svatyní ap.) a posmrtné 
zázraky. Později se stal symbolem českého státu, např.  
v Kodexu vyšehradském, na mincích nebo na Myslbe-
kově pomníku. ■
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Zazněla líbivá díla Leopolda Mozarta, Wolfganga 
Amadea Mozarta a jedna skladba od Boccheriniho. 
Koncert měl intimní atmosféru a prostory kaple se spe-
ciálním nasvícením zcela jednoznačně podtrhly kouzlo 
večera. Zakončení koncertu Malou noční hudbou byl od 
hudebníků dárek pro všechny milovníky klasické klasi-
cistní hudby. Je to přesně ten druh skladby, který se snad 
nikdy neoposlouchá a který s grácií i po tolika letech 
zprostředkovává současníkům Mozartovu genialitu jeho  
tvorby. 

Podíval jste se někdo během koncertu na balkony nad 
oltářem? Při troše představivosti stál v jednom Leopold 
Mozart a přísným pohledem dohlížel, zda je všechno tak, 
jak má být. V tom druhém stál Wolfgang Amadeus a vý-
borně se bavil. Stejně jako my všichni.
Závěrem mi dovolte, abych poděkovala za naprosto uni-
kátní kulturní zážitek nejen zahraničním protagonistům, 
ale všem, kteří se na organizaci celého odpoledne a kon-
certu podíleli a přiložili ruku k dílu tam, kde bylo zrovna 
potřeba.                                                            -Marie Fojtů-

Kytarový soubor ZUŠ ŽidlochoviceKlarinetové kvarteto ZUŠ Židlochovice

Mozart Quartett Salzburg: Elena Tolkacheva – 1. housle, Tatiana Isaenkova – 2. housle, Eva Sophie Jávorka-Geise – viola,  
Matthias Michael Beckmann – violoncello

Srpen a září
Srpen a září je měsícem zařazeným 

do období včelařského plného léta  
a podletí. V tomto období jsou včel-
stva již krmena a připravována na 
zimní období. Krmení je prováděno 

cukerným roztokem na různé způ-
soby, tzn.: buď přímo jako roztok 
nebo zalitý krystalový cukr, případně 
hotové na bázi sacharózy, která nevy-
volává takovou snahu o loupež mezi 
včelstvy. V tomto období je nutné 
taky sledovat napadení varroózou. 

Tento roztoč nejen že se jako veze 
a živí na včele, ale tím i včely nakazí 
viry, které způsobují ztráty včel. Tento 
rok jako roky předešlé, kdy jsou  
i dlouhodobě vysoké teploty, právě 
roztoči nemají rádi a proto by nemu-
sely být tak velké ztráty. Ale stejně 
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Váš realitní makléř
pro tuto oblast

T +420
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Každá kancelář je vlastněna a provozována samostatně

Váš realitní makléř

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

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

Brno

Petr Sedlák

Permanentia

Kvalita
RE/MAX má nejširší celorepublikovou síť poboček
Nabízím nejširší možnosti inzerce nemovitostí v Česku i zahraničí. 
Díky tomu jsou veškeré nemovitosti v nabídce RE/MAX ČR zároveň 
nabízeny a prezentovány v ostatních zemích sítě RE/MAX.

RE/MAX je nejznámější realitní značkou
Máme jeden z nejnavštěvovanějších webů v České republice. 
Zájemci o koupi se proto primárně obracejí na nás.

RE/MAX má nejširší databázi kvalifikovaných zájemců o koupi 
nemovitostí
Neustále rozšiřuji počet kontaktů na zájemce o koupi nemovitostí. 

Skvělá spolupráce s makléři RE/MAX
Vždy se snažím prodat vaši nemovitost co nejrychleji a za nejvyšší 
možnou prodejní cenu.

Bezpečí
Kanceláře sítě RE/MAX se řídí etickým kodexem a obchodními 
podmínkami
Případné stížnosti řeší RE/MAX ombudsman v podobě nezávislého 
advokáta.

Všechny RE/MAX realitní kanceláře mají povinnost vést oddělený 
depozitní účet
Na tento účet dohlíží centrála společnosti.

Všechny kanceláře RE/MAX mají sjednáno pojištění profesní 
zodpovědnosti
Případná procesní či profesionální chyba je kryta tímto pojištěním.

Kanceláře RE/MAX uschovávají kupní ceny nemovitostí 
v advokátní úschově
Jiný způsob úschovy není dovolen.

Všechny smlouvy v RE/MAX vytvářejí a kontrolují renomovaní 
advokáti
Vážím si důvěry mých klientů a zaručuji jim jistotu bezpečí. Proto 
jsou všechny obchodní transakce podloženy smlouvami, nad kterými 
vykonávají dohled naši advokáti.

Kvalita, rychlost, rozsah služeb
a hlavně bezpečí

inzerce

se nenecháme překvapit a budeme 
včelstva preventivně léčit pomocí 
fumigace, kdy léčivo VARIDOL na-
kapeme na speciální knot, který po 
zapálení v úle tuto včely roznesou 
do prostoru, zasažení roztoči ze včel 
odpadnou obvykle na připravenou 
podložku, aby včelař měl možnost je 
plošně spočítat. Horší je, že v teplém 
období nastoupí čiperní mravenci 
a tyto jako zdroj bílkovinové potravy 
odnesou, proto by měli včelaři dě-
lat kontroly kolem čtvrté ráno než 
nastoupí mravenčí čističi. Nebo se 
dávají nohy od stojanů úlů do misek 
s olejem nebo vodou. 

Hlavním chovatelským úspěchem 
u včelařů je mít dost medu, co nej-
méně rojů, bezproblémová tvorba 
oddělků, obměna díla. V letošním 

roce, když to shrneme v naší ob-
lasti, je to všechno obráceně, medu 
na čtvrtinovém množství, rojů, že i ti 
supr včelaři se divili jak je to možné, 
že se stále rojí, i když to kontrolovali, 
ani oddělky neměli snahu sílit, trubce 
jsme viděli minulý rok ještě v září jak 
je teprve vyhání, letos už nejsou od 
června, tím pádem ani není možné 
dělat výměny nových matek, které 
nebude kým oplodnit. Ale tyto projevy 
přírody nejsou jenom u včelařů, stačí 
se podívat okolo sebe, na zahrádky, 
se zvěří, v rybnících, v lesích. Možná 
nám příroda dává signál.

Nyní pár zajímavostí, jak jste zare-
gistrovali, na okrese se vyskytla hni-
loba včelího plodu, která je velmi na-
kažlivá a je nutná likvidace včelstev, 
tak jak u moru. Do 15. září by měli 

včelaři poslat hlášení o početních 
stavech, toto letos poprvé je možné 
dělat díky internetu přímo, bez posí-
lání poštou, a zároveň dodat do zá-
kladní organizace žádost o dotaci.  ■
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MINICUP Litovel 2019
Pro naše MINI byl víkend 31. května až 2. června 2019 
velmi náročný, od pátečního rána do nedělního odpole-
dne odehráli starší i mladší každý 11 zápasů a to 2 × 10 
minut, což bylo opravdu pro nás delší, než jsme zvyklí, 
pro starší pak v horších podmínkách – na přímém slunci.
Sobotní DEN DĚTÍ si ale užili a po všech zápasech byla 
zasloužená koupačka v bazéně a pak samozřejmě  
i zmrzlina. 
V Litovli jsme byli poprvé a byl to pro nás skvělý zážitek. 
Musíme uznat, že turnaj má perfektní organizaci a nic ne-
bylo problém (možná jen slabší snídaně). Chválíme celý 
turnaj, včetně doprovodných programů. 
Tým mladších mini odehrál 11 utkání, z toho 4 vítězné, 
1 remiza, celkem vstřelili 190 branek a z toho nejlepší 
střelci Lukáš Mrkvica (60), Adam Mrkvica (51) a Petr 

Váňa (42). Samozřejmě musíme pochválit začínajícího 
brankáře Martina Macenauera, který vychytal svůj cel-
kově druhý turnaj, a to s velkým pokrokem.
Tým starších mini odehrál 11 utkání, z toho jedno vítěz-
ství, 143 branek. Nejlepšími střelci byli Denis Přerovský 
(68), Dan Wronka (28) a Jirka Macenauer (12). V brance 
překvapila svým výkonem Veronika Váňová, která si 
troufla odchytat neskutečné rány soupeřů.
NEVEZEME MEDAILE, NEVEZEME POHÁR, ALE JEDEME 
DOMŮ SE CTÍ A HRDOSTÍ!️
DĚKUJEME trenérům Zdeňkovi a Stanislavu Mrkvicovi za 
výdrž a obětavost, rodičům za podporu a fanouškům za 
skvělé fandění – byli jsme slyšet.
A jak napsal Jarda Jágr – „Jediný důkaz a odpověď, že 
neúspěch a prohra mrzí, není smutek a pláč, ale ještě 
tvrdší trénink.“

-Zdeněk Mrkvica, Stanislav Mrkvica ml., trenéři MINI-
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Poslední turnaj sezóny MINI házené „Memorial Jana Kratiny“ 
Poslední turnaj sezóny 2018–2019 
proměnili naši MINI v úspěch a vybo-
jovali mediale a pohár 3. místem ve 
Velké Bystřici na MEMORIALU JANA 
KRATINY. 
Ve dvou dnech 21.–22. června 
2019 odehráli mladší mini celkem 
10 utkání, z toho 7 výher a 3 prohry. 
Jejich výkon byl fantastický, oslavu 
z posledních vteřin utkání můžete 
vidět na našem facebooku hazena.
sokolnice.
Starší mini odehráli krásnou háze-
nou, i přes 7 proher a 3 výhry získali 
krásné 7. místo.
Blahopřejeme a již nyní se těšíme na 
sezónu 2019/2020, kterou zahájíme 
14. září 2019 naším domácím turna-
jem – MEMORIAL LIBORA KONÍČKA.                                              -Zdeněk Mrkvica, Stanislav Mrkvica ml., trenéři MINI-

1. mezinárodní utkání na Palpostě
V neděli 23. června 2019 se na travnatém hřišti na Před-
kách (na Palpostě) uskutečnila dvě mezinárodní přátel-
ská utkání v malé kopané. Soutěžila starší přípravka So-
kolnice a SK Sabunjar. Dále se utkali starší páni Saňaři 
nad 40 let s SK Sabunjar „POLICIE“ – dvojnásobnými 
mistry světa v malé kopané.
Mezinárodní přátelská utkání zahájil starosta obce Libor 
Beránek.
Zápas mládeže skončil prohrou domácích 3:7. Utkání bylo 
v prvním poločase vyrovnané, ale v druhém poločase se 
projevila výšková i věková převaha soupeře.
Druhý zápas odehráli muži. Byl sice ukončen remízou 
6:6, ale na penalty zvítězili hosté 2:0.
Pěkným dopolednem, za účasti fandících diváků a ob-
čerstvením zajištěným Saňaři s pomocí hasičů, odstarto-

val sportovní život na Palpostě. K lepšímu využití areálu 
chybí sociální zázemí.                                   -Jitka Králová-



8–9/2019     Sokolnický zpravodaj 22

Ukončená házená – MINI & Žáci & Dorost a Světový den házené
V neděli, 23. června 2019, jsme uspořádali rozloučení se sezónou 2018/2019 pro MINI, ŽÁKY i DOROST.

Rodiče přinesli občerstvení, trenéři zajistili pití a od-
měny pro menší děti, dárky pro starší, kteří přechází 
do týmu ŽÁKŮ a všichni si zahráli házenou. Mladší MINI 
proti maminkám, starší MINI proti tatínkům, perličkou 
bylo utkání DOROSTu proti TRENÉRŮM a EX HRÁČŮM 1. 
LIGY. Komentované utkání, kterého se ujal bývalý hráč 
a trenér 1. ligy – Stanislav Mrkvica st., bylo velmi vyrov-
nané, nakonec však zvítězili zkušení hráči a trenéři, a to 
8:10.
A nyní malé zhodnocení sezóny, která pro nás byla velmi 
pestrá.
Týmy družstva MINI mladší (ročníky 2010 a mladší) 
a MINI starší (2008–2009) se účastnily pravidelných 
turnajů pořádaných JmKSH. Tyto turnaje zdůrazňují my-
šlenku, že prožitek ze hry by měl mít přednost před ko-
nečným brankovým výsledkem. Z tohoto důvodu ani tyto 
turnaje neznají vítěze. Při ukončení 
každého takového turnaje dostávají 
sladkou odměnu všechny děti. Tato 
přátelská utkání se hrají pouze se 
čtyřmi hráči v poli a s brankářem.
Naše týmy se účastní i dalších tur-
najů, kde cílem každého mužstva je, 
jak jinak, než vyhrát. Tato utkání jsou 
pro zúčastněné děti atraktivní a dů-
ležitá zejména pro radost z vítězství, 
které děti motivuje k dalším zápa-
sům. Největší radost měli hráči MINI 
mladší z 2. místa na turnajích ve 
Velké Bystřici, doma v Sokolnicích, 
na turnaji ve Velkém Meziříčí a na-
posledy znovu ve Velké Bystřici, kde 
získali 3. místo. Starší MINI poznali 
radost z medailí a poháru na turnaji 
ve Velké Bystřici. Na tyto úspěchy 
jsme hrdí jak trenéři, tak děti a pře-
devším jejich rodiče. Oba týmy MINI 
se ale zúčastnily i mnoha dalších 
turnajů, kde dosáhly velmi dobrých 
umístění.  
Jsme rádi, že se nám daří přilákat 
děti ke sportu ať už prostřednictvím 
našich dětí, letáčky na akce, fotkami 
z utkání či prostřednictvím interne-
tových stránek sokolsokolnice.cz 
a sociálních sítí facebook a insta-
gram. Děti v kolektivu poznají nové 
kamarády, mají neskutečnou radost 
ze hry a učí se týmové spolupráci 
a zodpovědnosti. A věřte, že umíme 
být hodní i přísní současně. Hrajeme 
fér, sprostá slova jsou zakázána 
a případně trestána a současně 
umíme děti pochválit, ocenit a máme 
se rádi. 

A víte proč? JE TO TÍM, ŽE JSME TÝM!️
Trenéři s licencí „C“ Zdeněk Mrkvica
   Standa Mrkvica ml.
   Petr Kotolan 
Asistenti trenérů:  Ladislav Peterka, 
   Jana Mrkvicová, 
   Petr Váňa

Přejeme dětem KRÁSNÉ PRÁZDNINY a brzy na viděnou 
na hřišti. 

Tímto děkujeme trenérům ze všech oddílů házené za 
jejich čas, trpělivost, obětavost a především snahu vést 
naše děti ke sportu a společnému zájmu, kterým je SO-
KOLNICKÁ HÁZENÁ.

-Zdeněk Mrkvica, Stanislav Mrkvica ml., trenéři MINI-

NÁBOR KLUKŮ A DÍVEK

DO HÁZENÉ
2019/2020

Zveme kluky a děvčata k náboru do MINI házené

 Využijte příležitost smysluplně naplnit volný čas vašich
dětí. Naučíme je rozvíjet obecné pohybové dovednosti

zábavnou formou.
 Cílem je vývoj obratnosti, koordinaci rychlosti a 

rovnováhy. MINI házená je z velké části sportovním
kroužkem plným pohybových her s míčem i bez něj, kde

rozhodně nejde o výsledky, 
ale výhradně o radost z pohybu úměrně jejich věku. 

Máme velký zájem o holky a kluky od 5ti let.

TRÉNINKY

PONDĚLÍ   16:30 - 17:30
STŘEDA     16:00 - 18:00
PÁTEK        16:30 - 17:30 

házenkářské hřiště /sokolovna

KONTAKT

Zdeněk Mrkvica, tel. 777 228 107

#hazena.sokolnice

zdenek.mrkvica@category.cz
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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. 8–9 je 20. 9. 2019. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnick. zpravodaje č. 10 je 10. 10. 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

Ženáčské
       hody

TJ Sokol Sokolnice   

sokolničtí ženáči si Vás 

dovolují pozvat dne

5. října 2019

 

PROGRAM:

od  9:00 hod.               

ve 14:00 hod.               

 

od 20:00 hod.           

 

           V průvodu i při zábavě hraje 

                 kapela PODBORANKA.

 

 

zvaní po obci

předání práva,

průvod obcí

hodová zábava

inzerce

Tým MINI mladší žáci

Tým MINI mladší žáci Tým mladší žáci

Tým MINI starší žáci
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