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Návštěva paní ministryně Jany Maláčové v Domově pro seniory Sokolnice
V úterý 18. srpna 2020 jsme v našem Domově pro seniory Sokolnice uvítali 
vzácnou návštěvu. Náš domov byl vybrán jako jedno ze čtyř zařízení, které 
během své cesty po Jihomoravském kraji navštívila paní ministryně práce 
a sociálních věcí Jana Maláčová v doprovodu pana náměstka hejtmana pro 
sociální oblast Marka Šlapala.
Na setkání s paní ministryní se těšili nejen zaměstnanci a pozvaní hosté, ale 
také naši klienti, kteří měli možnost paní ministryni pozdravit a krátce s ní 
promluvit.
Setkání byli přítomni i pozvaní starostové spolupracujících obcí včetně sta-
rosty Sokolnic Libora Beránka, ředitelé několika vybraných domovů a vedoucí 
pracovníci našeho domova.
Ředitel domova představil paní ministryni plán na výstavbu nových domků, 
kterými chce v budoucnu rozšířit stávající kapacitu domova. Paní ministryně 
hovořila o sociální politice a práci ve svém rezortu. Nezapomněla poděkovat 
všem našim zaměstnancům za jejich práci ztíženou současnou epidemií. 
Po celou dobu návštěvy se chovala mile a bezprostředně. Přesvědčila nás, 
že se opravdu snaží, aby spravedlivá sociální politika nezůstala pouhou  
proklamací.  -Mgr. Eva Stiborová-

Říjnových Dnů dobrovolnictví se zúčastní také Domov pro seniory Sokolnice
Obstojí vaše svaly v gerontoobleku, který vám přidá i třicet let? Chutná káva potmě stejně jako za světla? Jak 
těžké je obsluhovat plošinu pro vozíčkáře? Jsou zákazníci nadačního obchůdku stejní jako zákazníci v běž-
ném supermarketu? A jak probíhá běžný den v domově pro seniory? To vše se dozvíte na Dnech dobrovolnictví  
15.–16. října 2020, které si pro vás připravila dvacítka neziskových organizací z Brna a Jihomoravského kraje.

Říjnové Dny dobrovolnictví mají za cíl představit možnosti 
dobrovolnictví a ukázat, jak mohou zájemci pomoci ve 
své komunitě i jak se mohou zapojit v místních organiza-
cích, v případě Sokolnic v místním domově pro seniory.
Hlavním pořadatelem je Regionální dobrovolnické cent-

rum Jihomoravského kraje (dříve Dobrovolnické centrum 
67), které na akci spolupracuje s dalšími organizacemi  
z Brna a okolí. „Akce se zúčastní na dvacet pět organi-
zací, veřejnost bude mít po dobu dvou dnů příležitost na-
hlédnout pod pokličku jejich práce, vidět jejich zázemí, 
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to, jak s dobrovolníky pracují a zapojit se do široké škály 
činností,“ uvedla ředitelka dobrovolnického centra Kate-
řina Petrášová.

Zájemci si mohou vybrat z pestrého programu aktivit, ex-
kurzí i workshopů. Kromě gerontoobleku si vyzkouší si-
mulaci kulturního šoku nebo simulaci deprese. V Domově 
pro seniory Sokolnice mohou navštívit Den otevřených 
dveří, přiložit ruku k dílu v nadačním obchůdku, pomáhat 
mohou také na chráněném území v režii Rezekvítku nebo 
v rámci exkurze obsluhovat ekologicky šetrnou budovu. 
Na workshopu Setkání se smrtí se dozví o tématu pali-
ativní péče a v pátek se mohou účastnit také průvodu 
centrem Brna k třicetiletému výročí Ligy vozíčkářů s pří-
značným názvem Postiženi uměním.
V průběhu obou dnů představí Regionální dobrovolnické 
centrum Jihomoravského kraje možnosti dobrovolnictví  
u nás i v zahraničí a zájemcům pomůže s výběrem 
vhodné organizace. Nerozhodným může k výběru pomoci 
také závěrečný páteční večer s jarmarkem neziskových 
organizací, koncerty a výstavou fotografií.
Program Dnů dobrovolnictví a více informací o akci na-
leznete na stránkách www.dnydobrovolnictvi.cz nebo na 
Facebooku@Dobrovolnickecentrum67.

-Anna Petrželková-

Okénko do mateřské školy
● Přikládáme malé ohlédnutí za koncem června, kdy 
jsme se loučili s našimi předškoláky, kteří jsou nyní od 
září již školáky a žáky 1. třídy. Nejen, že byli v červnu slav-
nostně pasováni na školáky, ale také pro ně paní učitelky 
připravily bezvadný zážitkový večer, který si všechny sta-
tečné holčičky i kluci maximálně užili!

Ať je hezky nebo leje samá „Kuřátka“…
nám tu dobře je, a „koťátka“…
úsměv jako teplé slunce a „motýlci“…
všechny zahřeje! a „sluníčka“…
Kuřátek, Koťátek,  za to může tahle naše
Motýlků a Sluníček malá písnička!
je plná třída…

● Září začalo ve třídě SLUNÍČKA seznamováním se  
s novými dětmi, které do naší třídy nastoupily. Navzájem 
jsme si sdělovali dojmy a zážitky z prázdnin plných výletů, 
návštěv k babičkám, tetám, setkávání s kamarády. Děti 
si pozvolna zvykají na každodenní režim ve školce, učí 
se pravidla bezpečnosti a slušného chování ve třídě i na 
školní zahradě. Poznávají, kde mají ve třídě hračky, sta-
vebnice i skládanky své místo. Společně se děti procvi-
čují i učí samoobslužným činnostem jako jsou oblékání, 
hygiena i stolování. A také se těšíme, co všechno nás  
v tomto školním roce čeká za školní akce, divadelní před-
stavení, návštěvy v ZŠ Sokolnice a jiné zábavné aktivity.

Sluníčka



Sokolnický zpravodaj     8–9/2020

● Po prázdninách jsme se všichni přivítali v nově upra-
vené třídě KUŘÁTKA. Společně jsme si vyprávěli zá- 
žitky z prázdnin a z dovolené a nové děti se seznamovaly 
s ostatními dětmi a s prostředím třídy. Využíváme pěk-
ného zářijového počasí ke hrám v pískovišti a na průlez-
kách na školní zahradě.
● V úterý 1. září se ve dveřích třídy KOŤÁTKA objevily 
usměvavé děti, zaujaté nově vymalovanou a uspořáda-
nou třídou plnou hraček. Nové děti vstup do naší mateř-
ské školy zvládly skvěle, nejvíce je zaujaly auta, puzzle  
a hlavolamy. Jsme zvědaví, co všechno nás tento 
školní rok čeká a těšíme se, jak si budeme s kamarády  
hrát.

3
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● Už je čas vrátit se zpátky do mateřské školy, a proto 
jsme s dětmi ve třídě MOTÝLCI mezi sebou přivítali 
spoustu nových dětí, které se ráno loučily s maminkou 
a tatínkem se slzičkami v očích. Ale brzy slzy vystřídal 

úsměv na tvářích při poznávání nových kamarádů, hra-
ček a prostředí, v němž budou nyní naši noví kamarádi 
trávit své první dny, týdny, měsíce i roky… Ať se jim u nás 
moc líbí! ■

MotýlciMotýlci

Nejistá sezóna 
Až jednou budeme vzpomínat na rok 2020, rozhodně 

to nebude jeden z tuctových roků, během kterých se nic 
důležitého nestalo. Budeme na něj vzpomínat jako na 
rok plný změn. První rok, kdy učitelé museli vyučovat na 
dálku, první rok, kdy se žáci museli učit z domova, první 
rok, kdy všichni museli nosit roušky, a bohužel poslední 
rok, který jsme mohli trávit s naší úžasnou kolegyní, 
skvělou učitelkou a kamarádkou – paní učitelkou Jiřinou 
Teterovou. Po dlouhé, těžké nemoci a přesto náhle nás 
navždy opustila 16. července. 

Rok 2020 si určitě zapamatuje také 20 chlapců a dí-
vek z deváté třídy, 3 dívky z pátých tříd a 1 dívka z třídy 
sedmé. Těmto dnes již bývalým žákům naší školy se 
podařilo projít přijímacím řízením a před pár dny zahá-
jili svoji středoškolskou kariéru. Novou kapitolu svého 
školního působení zahajuje také 28 našich letošních prv-
ňáčků a v pedagogickém sboru jsme uvítali 4 nové posily.

Málokdy jsme začínali školní rok v takové nejistotě jako 
letos. V tuto chvíli nedokážeme nikdo říct, co všechno 
nás vlastně čeká. 

My však uděláme vše proto, aby naši žáci mohli zažít 
všechno, co ke škole a školní výuce patří - ať už jsou to 
výlety, exkurze, družina, kroužky nebo školy v přírodě. 

Dnes (9. září) je poslední den, kdy jsme mohli přijít do 
školy bez roušky. Zítra již bude nutné si na chodbách či  
v šatnách ústa a nos zakrývat. Jakkoliv si nepřejeme, aby 
se opakovala situace z jara, nemůžeme jen tak čekat, 
kdy se i v naší škole objeví něco nežádoucího.

Rozhodli jsme se tedy pro zavedení preventivních opat-
ření, která by mohla případné riziko snížit. V rámci pro-
vozu oddělíme několik izolovaných skupin, které se ve 
škole nebudou potkávat. Pokud tím získáme třeba jen 

pár týdnů výuky navíc, stojí to za to. Jak se ale říká, člo-
věk má doufat v to nejlepší, ale počítat i s tím nejhorším. 
Všechny žáky (i učitele) budeme připravovat na možnost 
distanční výuky tak, abychom nebyli zaskočeni, a v pří-
padě „toho nejhoršího“ – tedy uzavření školy – mohli ply-
nule přejít na on-line výuku. 

Přeji si, aby naše děti v budoucnu na tato opatření 
vzpomínaly se stejnou nostalgií jako my, když vzpomí-
náme na zkoušení plynových masek či nácvik ochrany při 
jaderném výbuchu. Věřím však, že už nebudeme zasko-
čeni, ale připraveni, kdyby bylo potřeba.

-Tomáš Struška, ředitel-

Můj život s Jiřinkou
V roce 1989 jsem nastoupila na Základní školu So-

kolnice a hned první dny se poznala s mladou kolegyní, 
která už tu byla celý školní rok, Jiřinkou Teterovou. Ten-
krát jsem ještě netušila, že se z nás během chvíle stanou 
nerozlučné kamarádky. Hned zkraje jsme zjistily, že jsme 
obě z Vysočiny, Jiřinka z Ledče nad Sázavou a já z Ha-
vlíčkova Brodu. Tato města jsou jen asi 30 km od sebe 
a my s Jiřinkou skoro stejně staré. Přesto jsme se nikdy 
dřív nepotkaly. Nebo možná potkaly někde napůl cesty 
na zábavě, ale nevíme o tom.

Ale Vesmír prostě chtěl, abychom se sešly, a tak nás 
obě poslal do Sokolnic do školy. Jsem mu za to nesmírně 
vděčná, prožily jsme spolu víc jak 30 let opravdu krás-
ného přátelství. Prodiskutovaly jsme spoustu hodin na 
téma „jak co učit, co je pro děti důležité, jak je naučit 
učit se“. 

Ale nejen to, projely jsme spolu republiku se ško-
lami v přírodě, protančily se částí života v kurzech břiš-
ních tanců, užily si spoustu prázdnin nejen s její dcerou  



Sokolnický zpravodaj     8–9/2020 5

Kristýnkou, ale i synovcem Davidem a mým synovcem 
Pavlíkem a neteří Alenkou.

Jiřka dokázala téměř nemožné, při práci si dodělala 
vysokou školu a její manžel René nezapomene nikdy  
v životě na krásný dar, který ode mne Jiřka dostala k pro-
moci – kozu Julinku.

Prostě byl to život plný krásné práce, která Jiřku ne-
skutečně bavila, radosti, smíchu a lásky. Jiřka byla nejen 
plná života, ale věřím, že v její osobě jsem potkala živou-
cího anděla. Byla mým učitelem, rádcem, kamarádkou 
i duchovním vůdcem. Jen jí můžu poděkovat za to, že 
jsem, jaká jsem a že mě baví práce i život úplně stejně, 
jako ve dvaceti.

Dne 16. července 2020 Jiřinka pro všechny zemřela, 
ale pro mě tu zůstává dál. Dál je mým duchovním vůd-
cem i andělem. Jen teď už prostě má i křídla a stala se 
neviditelnou. Andělé to tak mají. -Jana Hrdličková-

Lípa Jiřinka 
V neděli 30. srpna 2020 děti z 4.A třídy zasadily před 

školou lípu na památku úžasné a milované třídní učitelky 
paní Jiřiny Teterové. Po domluvě s panem starostou obec 
Sokolnice zajistila strom, děti s rodiči si přinesli nářadí, 
konvičky a malé občerstvení, aby při práci nevyhládlo. 

Celou akci provázely drobné obtíže, jako nestálé po-
časí a zejména překvapení pod zemí, ale díky akčním 
tatínkům byla jáma vykopána a lípa zasazena. Děti lípu 
pořádně zalily, uvázaly stužky a na závěr zamávaly paní 
učitelce … paní učitelko Jiřinko, děkujeme.  -Žáci 4.A-

Opékání za zvuků cimbálu
Když se v březnu 2020 zavřely dveře školy a děti si mu-

sely zvykat na distanční výuku, nebylo jasné vůbec nic. 
Vrátí se děti do školy? Dostanou vysvědčení? Neprotáhne 
se vyučování do letních měsíců? Už tehdy jsem si řekl, že 
školní rok 2019/2020, byť zvláštní a netradiční, bychom 
měli důstojně a s grácií uzavřít. Zřejmě není tajností, že já 

a bývalý kolega, učitel Jakub Ilík, jsme folklórní muzikanti, 
kteří hrají v různých kapelách. Slovo dalo slovo a plán byl 
na světě. Tradiční opékání špekáčků s dětmi, rodiči a přá-
teli školy protentokrát spojíme s koncertem cimbálovky. 

S Kubou Ilíkem jsme sestavili program, ve kterém jsme 
chtěli posluchačům představit nejrůznější národopisné 
oblasti jihovýchodní Moravy, odkud oba pocházíme. Požá-
dali jsme své kamarády, mimochodem druhé housle hrál 
také – nečekaně – učitel, o výpomoc a 22. června 2020 
se na házenkářském hřišti uskutečnilo tradiční opékání 
špekáčků s hudební produkcí cimbálové muziky Tvojého 
dědy. Aby byla atmosféra co nejvěrnější, vzali jsme si na 
sebe pestrobarevné kroje ze Slovácka a pak hodinu zpí-
vali a hráli, až „sa nám od šmytců prášilo“. 

Chci velmi poděkovat za hojnou účast mnoha rodičům 
a jejich ratolestem. Díky vám jsme na dobrovolném vstup-
ném vybrali 5.700 korun. Tento obnos jsme věnovali do-
movu pro seniory v Sokolnicích, který peníze využije na 
nákup dezinfekčních prostředků v souvislosti s epidemií 
COVID-19. Doufám, že se návštěvníkům program líbil  
a třeba zase někdy u cimbálu na viděnou.  -Jakub Šustr-

Těšíme se do školy
Možná vám ten nadpis přijde divný, ale bylo to tak. Už 

jsem se těšila do školy! A proč? No protože jsem nastu-
povala do 1. třídy. A většina prvňáčků se do školy pro-
stě těší. Už nechtějí být jen malé děti ve školce, chtějí 
se něco naučit, být šikovní, číst, psát a dělat co nejvíc 
všechno jako dospěláci.

Situace nebyla moc jednoduchá, do poslední chvíle ni-
kdo nevěděl, jestli můžeme vítat prvňáčky tak, jak jsme 
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tady v Sokolnicích zvyklí. Ale vše dobře dopadlo a děti 
mohly přijít do obřadní síně obecního úřadu i se svými 
rodiči a prarodiči. Asi i díky tomu byla atmosféra krásně 
naplněná pohodou, úsměvy a radostným očekáváním. 

Prvňáčky přivítal pan starosta Mgr. Libor Beránek a po-
přál nejen dětem, ale i rodičům mnoho školních úspěchů, 
radosti z práce a trpělivosti. Děti dostaly krásný dárek – 
dřevěné pouzdro s pastelkami ozdo-
bené jejich jménem. Věřím, že až se 
pastelky polámou, dřevěné pouzdro 
bude sloužit jako schovka pro různé 
drobné poklady a bude děti provázet 
až do dospělosti.

A protože nám v tento významný 
den pršelo štěstí, po slavnostním 
zahájení jsme opravdu skoro pře-
běhli do školy. Sešli jsme se v aule, 
kde nás přivítal pan ředitel. Pro něj 
měl tento začátek školního roku 
zvláštní příchuť. V obřadní síni byl 
pyšným otcem své prvňačky, v aule 
pak ředitelem, vítajícím všechny děti.

Děti po tomto přivítání přešly do 
své třídy, kde je čekalo ještě několik 
dárečků a první práce. Rodiče byli  
v aule se mnou a paní vychovatel-

kou Markétou Kupskou. Po krátké schůzce si mohli 
rodiče děti ve třídě vyfotit a vyzvednout. Jaké bylo pře-
kvapení pro některé z nich, že se dětem domů vůbec  
nechtělo.

Byl to moc pěkný den a já můžu jenom opakovat: Tě-
šíme se do školy. Těšíme se každý den a doufáme, že 
nám to nikdo a nic nezkazí.                     -Jana Hrdličková-

Zprávy Rady
Z JEDNÁNÍ V MĚSÍCI ČERVNU
● Oprava chodníků na hřbitově
V rámci rekonstrukce hřbitova, která nyní probíhá, obec 
chystá opravu chodníků, a proto oslovila tři firmy k předlo-
žení CN na jejich opravu. Cenově výhodnější byla nabídka 
společnosti PROSTAVBY, a.s., Otnice.
Rada obce schválila předloženou cenovou nabídku na 
opravu chodníků na hřbitově v Sokolnicích spol. PRO-
STAVBY, a.s., Dědina 447, Otnice. 
● Provedení exekuce
Obec Sokolnice obdržela od Stavebního úřadu Sokolnice 
žádost o provedení exekuce na nepeněžitá plnění týkající 
se zabezpečení stavby proti vniknutí osob, zabezpečení 
stavby tak, aby neohrožovala okolí a zabezpečení stavby 
proti pronikání srážkových vod do sousední stavby.
Rada obce schválila objednání realizace exekuce dle žá-
dosti SÚ Sokolnice ze dne 27. května 2020 prostřednic-
tvím Mgr. Ing. Cingroše, soudního exekutora.
● Navýšení kapacity jídelny MŠ Sokolnice
Z důvodu narůstajícího počtu strávníků požádala MŠ So-
kolnice o schválení navýšení kapacity školní jídelny MŠ 
Sokolnice ze současných 370 na 400 strávníků, a to od 
1. září 2020. 
Rada obce odsouhlasila navýšení kapacity školní jídelny 
MŠ Sokolnice dle předložené žádosti.
● Oprava autobusové zastávky na ul. Brněnská
Rada obce se seznámila s cenovými nabídkami spol. 
PROSTAVBY, a.s. Otnice, na opravu autobusové zastávky 
na ul. Brněnská v souvislosti s pojistnými událostmi (ha-

váriemi automobilů) z měsíce března a května letošního 
roku. Spol. PROSTAVBY, a.s. v místě předmětných doprav-
ních nehod realizovala v roce 2019 stavbu autobusových 
zastávek na ul. Brněnská, ke které se pojí záruka na dílo. 
Aby obec tuto záruku neztratila, byla oprava naceněna  
(a měla by být provedena) touto realizační firmou.
Rada obce schválila předložené cenové nabídky na 
opravu autobusové zastávky na ul. Brněnská.
● Pořízení územní studie Z 10 lokalita Slanisko
Obec obdržela od společnosti UNI-EKOSPOL, s.r.o. Kra-
kovská 474, Sokolnice žádost, aby nechala zpracovat 
územní studii Z10 pro lokalitu Slanisko. Podle vyjádření 
ATELIERU PROJEKTIS, s.r.o., bude pořízení studie stát 
18.150 Kč (cena je vč. DPH). 
Rada obce odsouhlasila zpracování územní studie Z10 
pro lokalitu Slanisko za předpokladu, že 100 % ná-
kladů na její pořízení uhradí žadatel před zahájením 
prací. Rada obce dále odsouhlasila, aby pořizovate-
lem předmětné územní studie byl Městský úřad Šlapa-
nice, odbor výstavby, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183 /2006 Sb.,o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů.
● Řád veřejného pohřebiště obce Sokolnice
Starosta obce předložil radě ke schválení nový řád veřej-
ného pohřebiště obce Sokolnice.
Rada obce schválila tento předložený řád veřejného po-
hřebiště obce Sokolnice s účinností od 1. srpna 2020.
● MAS Slavkovské bojiště
Schválení územní působnosti – MAS Slavkovské bojiště, 
z.s., požádal o souhlas se schválením územní působ-



Sokolnický zpravodaj     8–9/2020 7

nosti MAS Slavkovské bojiště, z.s., na území naší obce,  
z důvodu blížícího se konce programovacího období 
2014–2020 pro čerpání přidělených finančních pro-
středků z EU. MAS čeká příprava nové strategie. Podmín-
kou možného čerpání subjektů z území konkrétní obce 
je udělení souhlasu vedení obce, že MAS může na jejím 
území provádět integrovanou strategii MAS Slavkovské 
bojiště, z. s. (jedná se o tzv. Územní působnost MAS).
Rada obce odsouhlasila zařazení správního území 
obce Sokolnice do územní působnosti integrované stra-
tegie MAS Slavkovské bojiště na programové období 
2021–2027.
● Stanovení prodejní ceny za palivové dřevo
Obec postupně zpracovává dřevní hmotu z lokality Žabár-
ník, která bude nabídnuta k prodeji občanům. Jedná se 
o nařezané a naštípané smrkové, borovicové a břízové 
dřevo. Nyní je třeba stanovit jeho prodejní cenu.
Rada obce stanovila cenu 800 Kč za jeden prostorový 
metr (sypaný), nařezaného a naštípaného dřeva. Rada 
obce stanovila cenu 600 Kč za jeden prostorový metr na-
řezaného neštípaného dřeva (kulatina). 
● Rekonstrukce ulice Pod Stráží
Dne 15. června 2020 se uskutečnilo veřejné projed-
nání aktuálního obsahu PD (na rekonstrukci této ulice) 
s občany obce za přítomnosti projektanta společnosti 
VIAPONT, s.r.o., (dále jen zhotovitel), Ing. Skřičky. Po ob-
sáhlé diskusi, v rámci které občané vznášeli své námitky 
a připomínky k připraveným variantám, byl od občanů 
vznesen požadavek na změnu rozsahu PD. S ohledem na 
tuto skutečnost navrhl zástupce zhotovitele Ing. Skřička, 
aby obec požádala o ukončení rozpracování PD v rozsahu 
smlouvy o dílo, kterou obec se zhotovitelem uzavřela 
dne 16. listopadu 2016 a případně požádala o novou 
cenovou nabídku (dále jen CN) na zpracování nové PD.  
V rámci nové CN bude zohledněna míra rozpracovanosti 
původního projektu, jehož poměrná část bude použita při 
tvorbě nové PD.
Rada obce vzala na vědomí výsledek projednání aktuál-
ního obsahu PD s občany obce. Uložila starostovi požá-
dat společnost VIAPONT, s.r.o., o ukončení rozpracování 
PD v rozsahu celé zakázky. Dále uložila místostarostce 
vyzvat společnost VIAPONT, s.r.o., o předložení nové ce-
nové nabídky na zhotovení PD, v rámci které budou za-
pracovány připomínky občanů a v rámci které bude zo-
hledněna míra rozpracovanosti původního projektu.
● Dotace z rozpočtu JM kraje
Obec má schválenou dotaci z JM kraje v rámci dotačního 
programu „Podpora boje proti suchu, zadržení vody v kra-
jině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského 
kraje v roce 2020“ ve výši 50.000 Kč. Dotace bude 
použita na následnou péči výsadeb na ulici Podešvova  
a Šlapanická. 
Rada obce schválila text a uzavření smlouvy číslo 
JMK066160/20/ORR mezi obcí a JMK. 

Z JEDNÁNÍ V MĚSÍCI ČERVENCI
● Dotace z rozpočtu JM kraje
Obec má schválenou dotaci z JM kraje v rámci dotačního 
programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcí Jihomoravského kraje na období 2017–2020“ ve 
výši 256 tis. Kč. Dotace bude použitá na opravu střechy 
hasičské zbrojnice. 
Rada obce odsouhlasila text a uzavření smlouvy číslo 
JMK065875/20/OKH mezi obcí a JMK a uložila sta-
rostovi nejpozději do 31. července 2020 tuto smlouvu 
uzavřít.
● Instalace Z-BOXu
Obec obdržela od spol. Zásilkovna, s.r.o., Praha, nabídku 
služby pro naše občany. Z-Box je samoobslužné výdejní 
místo, které obyvatelům obce výrazně zjednoduší, díky 
nepřetržitému provozu, jak vyzvednutí, tak odeslání zá-
silek. Do začátku by se jednalo o instalaci dvousloup-
cového řešení, ve kterém by bylo cca 12 zásilek denně 
k výdeji a 2 až 4 zásilky k odeslání zákazníky. Řešení 
je modulární, v budoucnosti lze přidat jeden nebo dva 
sloupce (maximum 6 sloupců vedle sebe), případně pak 
lze rozšířit počet lokalit z jedné instalované, dle potřeby, 
na dvě nebo tři. Jedná se o nezávislé outdoorové řešení, 
které je poháněné akumulátorem uvnitř Z-Boxu. Baterie 
je dobíjena solárním panelem, který se nachází na střeše 
Z-Boxu (uvažované místo musí mít dostatečný přísun 
slunečních paprsků). Pokud by měl být Z-Box někde pod 
stříškou, lze toto řešení rozšířit o zdroj a zapojit Z-Box do 
elektrické sítě, kdy elektrická spotřeba je do 50 Kč/mě-
síčně. Cena za tuto službu je úhrada nájemného ve výši 
1.210 Kč (vč. DPH) za měsíc.
Rada obce přerušila projednávání tohoto bodu a uložila 
místostarostce poptat další cenové nabídky na umístění 
obdobných zařízení od dalších společností. 
● Prezentace obce v rámci edice Česko z nebe
Obec obdržela cenovou nabídku Nakladatelství CBS, 
s.r.o., Zlín, na prezentaci obce v knize Šlapanice a okolí  
z nebe v rámci edice Česko z nebe. 
Rada obce schválila objednat jednostránkovou prezen-
taci obce v knize Šlapanice a okolí z nebe. Objednávka 
by byla na dodání 80 ks knihy Šlapanice a okolí z nebe 
s jednostránkovou prezentací obce, včetně přebalu, dle 
předložené cenové nabídky.
● Výběrové řízení na doplnění herních prvků 

na dětská hřiště
Obec obdržela nenávratnou dotaci ve výši 431.800,- Kč 
na doplnění herních prvků na dětská hřiště. Ve stanove-
ném termínu obec obdržela tři nabídky. Cenově výhod-
nější byla nabídka společnosti TEWIKO systems, s.r.o.
Rada obce schválila jako vítěze výběrového řízení na 
stavební práce a doplnění herních prvků na dětská hři-
ště společnost TEWIKO systems, s. r.o., Kateřinská 791,  
463 03 Stráž nad Nisou, IČO: 25472887, jejíž na-
bídka byla vyhodnocena podle soutěžních kritérií jako 
nejvýhodnější.
Rada obce uložila starostovi vyhotovit „Oznámení vý-
běru nejvýhodnější nabídky“ a s dalšími povinnými pří-
lohami je odeslat poskytovateli dotace nejpozději do  
24. července 2020. Dále uložila starostovi do 24. čer-
vence 2020 rozeslat „Oznámení výběru nejvýhodnější 
nabídky“ všem účastníkům výběrového řízení.
Rada obce odsouhlasila text a uzavření smlouvy se 
společností TEWIKO systems, s. r.o., Kateřinská 791,  
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463 03 Stráž nad Nisou a uložila starostovi do 31. čer-
vence 2020 tuto smlouvu o dílo s vítězem výběrového 
řízení uzavřít. 
● Tradiční turnaj Saň Ten a The Lemmer Cup 2020 
Prezident Saňařské asociace tenisu (SAT) požádal o po-
volení uspořádání tradičního turnaje Saň Ten a The Lem-
mer Cup 2020 ve dnech 4. září–6. září 2020 na Oranžo-
vém hřišti. Turnaj bude probíhat v době od 6 do 22 hodin. 
Rada obce odsouhlasila pronájem Oranžového hřiště za 
obecním úřadem ve dnech 4. září–6. září 2020 Saňař-
ské asociaci tenisu, za účelem pořádání tradičního teni-
sového turnaje, za celkovou cenu 1.000 Kč za všechny 
tři dny. Rada obce uložila pořadateli zajistit dodržování 
vládou nařízených opatření ve vztahu k onemocnění  
COVID-19 a po celou dobu akce povinnost zajistit desin-
fekci umýváren, šaten a společných prostor. 
Rada obce upozornila pořadatele na dodržování zásad 
slušného chování, zejména zdržení se používání vulgár-
ních výrazů po celou dobu konání turnaje a dodržování 
klidu v pátek do 16.00 hodin tak, aby nebyla narušována 
výuka v ZŠ. 
● Pojistná událost na ul. Moravská
Při dopravní nehodě na ul. Moravská dne 4. června 2020 
byla poškozena část chodníku na rohu ulice Moravská 
a Za Sýpkou. Aby mohl být uplatněn nárok na pojistné 
plnění, požádala obec spol. PROSTAVBY, a.s., o vyčíslení 
škody a nákladů na opravu v místě předmětné dopravní 
nehody. Zároveň bylo dohodnuto, že fa PROSTAVBY, a.s., 
provede i opravu poškozeného chodníku. 
Rada obce odsouhlasila předloženou cenovou nabídku 
na opravu chodníku poškozeného při dopravní nehodě 
dne 4. června 2020 na ul. Moravská. Náklady vynalo-
žené na opravu poškozeného obecního majetku budou 
následně refundovány prostřednictvím pojišťovny. 
● MŠ – 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 dětí, zapsaná do rejstříku škol, nebude 
překročena a hygienické předpisy budou dodrženy. 
● Výběrové řízení na zpracování PD přístavby MŠ 
Sokolnice
Radě obce byl předložen návrh příkazní smlouvy na ad-
ministraci zakázky malého rozsahu na služby (vypraco-
vání projektové dokumentace) s názvem: „NÁSTAVBA MA-
TEŘSKÉ ŠKOLY V SOKOLNICÍCH“. Vzhledem k tomu, že 
se předpokládá čerpání dotace na projektovou přípravu  
i vlastní stavbu, je vhodné zajistit všechny úkony naprosto 
bezchybně, aby nebylo ohroženo přiznání dotace. 
Rada obce schválila text a uzavření Příkazní smlouvy  
č. 7170/2020 na výkon zadavatelských činností se spol. 
RTS, a. s. Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČO 255 33 843. 

Z JEDNÁNÍ V MĚSÍCI SRPNU
● Daňové příjmy za I.–VII. / 2020 
Radě obce byla předložena přehledná tabulka s daňo-
vými příjmy obce za prvních sedm měsíců roku 2020. Pří-
jmová stránka rozpočtu byla plněna na 87,30 %.

● Autobusové zastávky u hřbitova – 
výběrové řízení na zhotovitele

Radě obce byl předložen návrh příkazní smlouvy na  
výkon zadavatelských činností na zakázce zadávané 
jako veřejná zakázka malého rozsahu služby s názvem:  
„SOKOLNICE – autobusové zastávky u hřbitova“. 
Rada obce schválila text a uzavření Příkazní smlouvy  
č. 7129/2020 na výkon zadavatelských činností se spol. 
RTS, a. s. Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČO 255 33 843  
a uložila starostovi uzavřít tuto smlouvu nejpozději do  
21. srpna 2020.
● Rekonstrukce ulice Pod Stráží – SoD VIAPONT
Rada obce na své schůzi dne 25. června 2020 schválila, 
aby obec požádala o ukončení rozpracování projektové 
dokumentace (dále jen PD) na rekonstrukci ulice Pod 
Stáží, v rozsahu smlouvy o dílo, kterou obec uzavřela se 
zhotovitelem dne 16. listopadu 2016 a požádala o novou 
cenovou nabídku (dále jen CN) na zpracování PD. Nyní 
spol. VIAPONT, s.r.o., předložila smlouvu o dílo pro zpra-
cování PD, v jejímž rámci je zohledněna míra rozpraco-
vanosti původního projektu, jehož část bude použita při 
tvorbě nové PD.
Rada obce odsouhlasila text a uzavření smlouvy o dílo se 
spol. VIAPONT, s.r.o., pro zpracování PD na rekonstrukci 
ulice Pod Stráží a uložila starostovi uzavřít tuto nejpozději 
do 21. srpna 2020.
● Navýšení kapacity školní jídelny MŠ 
Rada obce na své 43. schůzi dne 16. července 2020 
schválila navýšení kapacity školní jídelny MŠ Sokolnice 
ze současných 370 strávníků na 400 strávníků s účin-
ností od 1. září 2020. Nyní je třeba požádat o zápis změny  
v údajích školy v rejstříku škol a školských zařízení. 
Rada obce pověřila ředitelku MŠ Sokolnice paní Bc. Jar-
milu Fialovou k podání žádosti o zápis změny v údajích 
školy v rejstříku škol a školských zařízení z důvodu změny 
školní jídelny MŠ Sokolnice, ze současných 370 stráv-
níků na 400 strávníků, od 1. 9. 2020.
● Zřízení obecních včelstev
Obec Sokolnice vysázela v intravilánu v posledních letech 
více jak sto stromů, převážně ovocných či medonosných. 
Dále realizovala výsadby stovky keřů (růže, levandule, 
atp.). Další výsadby stran obce se plánují. Radě obce se 
nyní předkládá návrh na zřízení obecních včelstev, která 
by byla umístěna na stanovištích v obci tak, aby pokryla 
místa, kde stávající včelaři v naší obci nemají umístěná 
včelstva (aby se nestala nektarovou konkurencí, zacho-
vala zdravotní odstup) a pomáhala s opylením rostlin. 
Chov včel by zajišťovali obecní pracovníci údržby zeleně, 
kteří s tím mají zkušenosti. 
Rada obce schvaluje podání Členské přihlášky obce So-
kolnice – jakožto právnické osoby na Český svaz včelařů 
za účelem registrace a uložila starostovi podat Členskou 
přihlášku obce Sokolnice na Český svaz včelařů nejpoz-
ději do 31. srpna 2020. Dále uložila starostovi zajistit pro-
střednictvím obecních pracovníků technické a materiální 
podmínky pro zahájení chovu včel s termínem – ihned.
● Rekonstrukce Sokolnického kroje
Rada obce se seznámila s cenovou nabídkou (dále jen 
CN) na pořízení kopie Sokolnického ženského a muž-



Sokolnický zpravodaj     8–9/2020 9

ského kroje. Cílem je vytvoření kopie Sokolnického kroje 
vyrobeného podle originálu, bez tvůrčích zásahů, v úzké 
spolupráci s Etnografickým ústavem v Brně, kdy pracov-
níci tohoto zařízení byli nápomocni s vyhledáváním pří-
slušných materiálů. Následně po zhotovení kopií Sokol-
nického kroje bude možné vytvářet reprodukce krojů pro 
místní kroužky dle těchto vzorů a vytvářet tzv. odlehčené 
typy krojů pro běžné užívání (např. hody apod.).
Rada obce schvaluje předloženou CN na pořízení kopie 
ženského a mužského kroje ze Sokolnic. 
● Oprava komunikace u sv. Jana (ul. Zámecká) 
Obec Sokolnice oslovila tři firmy k předložení cenové 
nabídky (dále jen CN) na opravu komunikace u sv. Jana  
(ul. Zámecká). Cenově výhodnější byla nabídka, kterou 
předložil Pavel Urbánek, stavební a zemní práce, Uher-
čice č.p. 189, IČO: 64456986. Zároveň byla radě předlo-
žena SoD na provedení opravy komunikace. 
Rada obce schválila předloženou CN, na opravu komu-
nikace u sv. Jana na ul. Zámecká, od Pavla Urbánka, 
Uherčice č.p. 189, IČO: 64456986 a dále schválila text 
a uzavření SoD na opravu komunikace mezi obcí a výše 
uvedeným zhotovitelem. Rada obce uložila starostovi 
uzavřít smlouvu na opravu komunikace u sv. Jana nej-
později do 14. srpna 2020.
● Oprava komunikace v ul. Ulička 
V souvislosti s ukončením stavebních prací při výstavbě 
cyklostezky v lokalitě u Zlatého potoka požádala obec 
spol. M-Silnice, která tyto stavební práce prováděla,  
o cenovou nabídku (dále jen CN) na opravu komunikace 
navazující na cyklostezku (u garáží – směrem od ulice Ko-
menského) a v ul. Ulička. Pod těmito komunikacemi jsou 
již uložené všechny inženýrské sítě a v budoucnu nehrozí 
jejich poškození. Zároveň byla radě předložena SoD. 
Rada obce schválila předloženou CN na opravu komu-
nikace navazující na cyklostezku v lokalitě U Zlatého po-
toka a v ul. Ulička od spol. M-SILNICE, a.s., a odsouhlasila 
text a uzavření SoD na realizaci výše uvedeného záměru.
● Smlouva o dílo na provozování dešťové kanalizace 
Obec Sokolnice vedla dlouhodobě jednání o možnosti 
předání dešťové kanalizace v obci Sokolnice do správy 
Vodárenské akciové společnosti, a.s. Brno. Výsledkem 
jednání je aktuálně předložený návrh smlouvy o dílo na 
správu a údržbu dešťové kanalizace v naší obci. 
Rada obce schválila text a uzavření smlouvy o dílo na 
správu a údržbu dešťové kanalizace v obci Sokolnice  
a uložila starostovi uzavřít do 11. září 2020 smlouvu  
o dílo na správu a údržbu dešťové kanalizace v obci So-
kolnice mezi obcí Sokolnice a Vodárenskou akciovou 
společností, a.s. Brno. 
● Výběrové řízení na stavbu 

autobusových zastávek u hřbitova 
Společnost RTS a.s., která pro obec připravuje výběrové 
řízení na zhotovitele stavby „Sokolnice – autobusové za-
stávky u hřbitova“ zaslala návrh zadávací dokumentace.
Rada obce schválila předloženou zadávací dokumentaci 
na tuto stavbu.
● Výběrové řízení na referenta SÚ 
Radě obce byl předložen návrh na vyhlášení výběrového 
řízení na referenta stavebního úřadu. 

Rada obce schválila vyhlásit výběrové řízení na referenta 
stavebního úřadu a uložila starostovi do 4. září 2020 zve-
řejnit „Veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na místo refe-
renta Stavebního úřadu Sokolnice“. 
● Souhlas s použitím loga obce 
Rada obce byla požádána o udělení souhlasu s použitím 
znaku obce Sokolnice v logu cca 60 ks upomínkových 
dárků, při příležitosti srazu spolužáků po 50 letech. 
Rada obce této žádosti vyhověla a poskytla souhlas s po-
užitím znaku obce Sokolnice v logu upomínkových dárků, 
při příležitosti srazu spolužáků po 50 letech, dle předlo-
ženého návrhu. 

Z JEDNÁNÍ V MĚSÍCI ZÁŘÍ
● Daňové příjmy za I.–VIII./2020  
Radě obce byla předložena přehledná tabulka s daňo-
vými příjmy obce za prvních osm měsíců roku 2020. Pří-
jmová stránka rozpočtu je plněna na 88,54 %.
● Měření rychlosti v obci 
Společnost EMPEMONT, s.r.o., Valašské Meziříčí, zaslala 
cenovou nabídku na měření rychlosti vozidel při průjezdu 
obcí. S ohledem na konkrétní podmínky řešené lokality 
doporučila k instalaci následující možnosti: 
Měření okamžité rychlosti v konkrétním řezu komuni-
kace, příp. pomocí neinvazivního radarového senzoru, 
což je tradiční přístup k měření rychlosti. Obvykle se pou-
žívá tam, kde nelze, vzhledem k místním podmínkám, ap-
likovat měření úsekové rychlosti nebo tam, kde je kladen 
velký důraz na zklidnění konkrétního místa komunikace. 
Měření úsekové rychlosti – v tomto případě musí řidič do-
držovat předepsanou rychlost v celém měřeném úseku, 
což má vynikající preventivní účinky. Délka úseku bývá 
typicky stovky metrů, přičemž systém umožňuje zvolit 
délku úseku v rozsahu 100 m až 10 km. 
Kombinaci měření úsekové rychlosti s měřením okamžité 
rychlosti na vjezdu do úseku. V tomto případě se pozitivně 
doplňují oba přístupy k měření rychlosti vozidel v jednom 
komplexním systému a využívá se vzájemné synergie 
obou technologií k dosažení co nejlepšího výsledku v ob-
lasti vynucení dodržování stanovené maximální rychlosti 
v řešené lokalitě.
Cenová nabídka zahrnuje u každé z variant možnost 
pronájmu systému (smlouva na 60 měsíců) nebo jeho 
zakoupení. 
Rada obce neschválila předloženou cenovou nabídku 
 k zakoupení či pronájmu ani jedné z předložených vari-
ant k měření rychlosti v naší obci.
● Sportovní hala 
Obec požádala spol. JanSport projekt, s.r.o., která ak-
tuálně zpracovává PD na sportovní zařízení (posilovna, 
bowling, tenisový kurt, atd.) v bývalém areálu čerpací 
stanice u rybníka, o zpracování studie sportovní haly So-
kolnice, jako alternativu využití tohoto území. Společnost 
JanSport projekt, s.r.o., předložila tuto studii, ze které je 
patrná možnost realizace stavby v tomto území. V sou-
časné době však není vypsán žádný dotační titul na vý-
stavbu sportovních zařízení pro obce do 3.000 obyvatel. 
Obec oslovila TJ Sokol Sokolnice, aby se vyjádřila k mož-
nosti realizace ze strany TJ. 
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Vážení smluvní partneři,
od roku 2005 je ASEKOL a.s. pro obce primárním partnerem pro sběr televizorů a počítačových monitorů všech 
značek bez omezení. V této kategorii jsme se stali, a stále jsme, kolektivním systémem s nejvyšším podílem 
sběru těchto výrobků v ČR. V uplynulých letech jsme opakovaně písemně žádali Ministerstvo životního pro-
středí o řešení tohoto stavu, kdy na jedné straně ASEKOL a.s.  několikanásobně přeplňuje kvóty sběru a jiné 
kolektivní systémy je neplní. Z tohoto důvodu je kolektivní systém ASEKOL a.s. nucen v řešení této problema-
tiky přistoupit k určitým omezením, zejména z důvodu zajištění dlouhodobé finanční stability celého systému 
zpětného odběru

Z těchto důvodů jsme nuceni s platností od 1. srpna 2020 zastavit zpětný odběr veškerých televizorů 
a počítačových monitorů značky SAMSUNG ze všech sběrných míst. Abychom umožnili svoz již zpětné 
odebraných spotřebičů, bude možné po tomto termínu realizovat ještě jednu poslední objednávku  bez 
rozdílu značek. Následně již nebudou jmenované výrobky z míst zpětného odběru přebírány k přepravě ke 
zpracovateli.

Zpětný odběr ostatních výrobků a značek zůstává zajištěn beze změny. Omlouváme se tímto za komplikace 
vzniklé aktuálním stavem a současně budeme hledat řešení jeho nápravy. Toto oznámení posíláme pro infor-
maci také na MŽP, SMOČR a SMS ČR.

Více informací k tomuto opatřením naleznete v příloze elektronické podoby Sokolnického zpravodaje na webo-
vých stránkách obce.

Věříme, že tato opatření přispějí k narovnání prostředí v oblasti zpětného odběru a ostatní kolektivní systémy 
zajistí pro své výrobce sběr vysloužilých spotřebičů.

Děkujeme za pochopení 
Tým KS ASEKOL a.s.

Rada obce vzala na vědomí předloženou studii společ-
nosti JanSport projekt, s.r.o. na výstavbu sportovní haly  
a přerušuje projednávání tohoto bodu za účelem dopl-
nění informací pro následující projednání. 
● Autobusové zastávky na ulici Kaštanová 
MěÚ Šlapanice zastavil řízení o stavební povolení autobu-
sových zastávek na ulici Kaštanová. Nyní je třeba rozhod-
nout, jak se záměrem realizovat výstavbu autobusových 
zastávek na ulici Kaštanová pokračovat. Nabízí se tři va-
rianty řešení: 
Varianta I. – v realizaci stavby již nepokračovat (tzn. ne-
budovat žádnou zastávku). 
Varianta II. – vybudovat pouze zastávku směr Brno. 

Varianta III. – zastávku směr Újezd u Brna posunout níž, 
před křižovatku s ulicí Krakovská. 
Rada obce schválila variantu I., tedy nepokračovat se zá-
měrem realizace projektu výstavby autobusových zastá-
vek na ulici Kaštanová.
Rada obce odsouhlasila, jako prioritu v tomto území, vy-
budování přechodu pro chodce na ulici Kaštanová a ulici 
Kobylnická tak, aby byla zajištěna bezpečnost občanů 
žijících v této lokalitě. 
Rada obce uložila starostovi učinit všechny kroky po-
třebné k realizaci přechodu pro chodce na ulici Kašta-
nová a ulici Kobylnická.  

-starosta-

Aktuální dění v obci – obec pracuje na svých projektech naplno
Vážení spoluobčané, 
v dubnu letošního roku jsem si Vás dovolil informovat (prostřednictvím Sokolnického zpravodaje) o skutečnosti, že 
ačkoli naši republiku i naši obec svázala různá nařízení a omezení, která měla eliminovat rozšíření koronavirové 
nákazy, a která měla značný finanční dopad na příjmovou stránku státu i naší obce, snažíme se i nadále intenzivně 
pracovat na projektech, které jsme si pro letošní rok v naší obci připravili. Čas pokročil, zanedlouho bude podzim  
a tak se pojďme podívat, co se (nejenom o prázdninách) v naší obci změnilo.

REKONSTRUKCE ČÁSTI UL. ZÁMECKÉ 
(od sýpky k zámku) 
Dne 31. srpna 2020 stavební firma Prostavby, a. s., do-
končila veškeré stavební práce na rekonstrukci části 
této ulice. Zbudován byl celý nový autobusový záliv ve 
směru do obce (naproti Bednárny), vystavěn byl chodník 
od autobusového zálivu vedený severním směrem, až ke 

vstupu do zámeckého parku, byla zrekonstruována ko-
munikace (část ze zámkové dlažby, část v původní ště-
tové podobě), dobudována byla též dešťová kanalizace a 
doplněno veřejné osvětlení a místní rozhlas. Celkové ná-
klady na stavbu měly být 4.595.397 Kč, ale v rámci reali-
zace došlo k úspoře a výsledná cena byla 4.292.805 Kč. 
Na tento projekt obec čerpá dotaci 1.330.000 Kč. 
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CYKLOSTEZKY SOKOLNICE–KOBYLNICE
a SOKOLNICE–TELNICE 
Stavba, která potěší nejenom cyklisty, pěší, ale i třeba 
milovníky kolečkových bruslí. Dne 10. září 2020 pro-
běhlo slavnostní otevření sítě cyklostezek na Šlapanicku.  
V rámci tohoto projektu byly zbudovány dva úseky na 
katastru naší obce. Úsek Sokolnice–Kobylnice v délce 
879 m a Sokolnice–Telnice v délce 693 m. Celkové fi-
nanční náklady v úseku Sokolnice–Kobylnice činily 
4.046.098 Kč, kdy 3.641.488 Kč bylo hrazeno z dotace, 
a spoluúčast obce byla 404.609 Kč; Celkové finanční ná-
klady v úseku Sokolnice–Telnice činily 6.114.923 Kč, kdy 
5.503.431 Kč bylo hrazeno z dotace, a spoluúčast obce 
byla 611.492 Kč. Zájem nejenom cyklistů, ale i dalších 
uživatelů cyklostezky, byl enormní už před samotným 
oficiálním uvedením do provozu. Jsme velmi rádi, že se  

v Sokolnicích a okolních obcích, jež patří k metropolitní 
oblasti druhého největšího města v ČR, podařilo vytvořit 
ekologickou alternativu dopravní sítě pro všechny, kteří 
nepoužívají motorová vozidla. Nicméně chceme apelovat 
na všechny, aby po opuštění úseku sítě cyklostezek dů-
sledně dbali na dodržování pravidel silničního provozu. 

ROZVOJ MÍSTNÍHO HŘBITOVA 
Hřbitov v Sokolnicích má svou nezaměnitelnou atmo-
sféru, která je dána jeho umístěním mimo obec – naproti 
zámecké oboře. V měsíci dubnu byly zahájeny stavební 
práce na jeho rozvoji. Nejprve byla opravena hřbitovní 
zeď, následně objekt márnice, dále jsme se zaměřili na 
úpravu cest v celém areálu, kdy na páteřní cesty byla po-
ložena zámková dlažba, aby nedocházelo ke splavování 
nezpevněného podkladu – mlatu, který tvořil původní  

Ulice Zámecká před realizací

Ulice Zámecká před realizací – autobusová zastávka

Ulice Zámecká po realizaci

Ulice Zámecká po realizaci Ulice Zámecká po realizaci – autobusová zastávka
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povrch. Na ostatní cesty mezi hroby by doplněn a vpraven 
nový zpevňující materiál. Bylo zbudováno kolumbárium 
a vytvořena místa pro jednohroby, dvojhroby a urnové 
hroby. Jako poslední fáze bude realizována výsadba ze-
leně a dřevin, a to až ve vhodném podzimním agrotech-
nickém termínu.

REKONSTRUKCE STŘECHY HASIČSKÉ ZBROJNICE 
Na podzim roku 2019 začalo zatékat do budovy požární 
zbrojnice JSDH Sokolnice, neboť došlo k porušení povr-
chové úpravy střechy vlivem jejího opotřebení a klima-
tických podmínek. Na počátku měsíce září pokrývačská 
firma zahájila práce na její renovaci. Byly položeny dva 
živičné pásy (s ohledem na stavebně-technické řešení 
stropu nešlo na střechu použít fólii), které by problém 
se zatékáním měly dlouhodobě vyřešit. Opravu střechy 

Hřbitov před realizací Hřbitov po realizaci

Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice
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finančně podpořil JMK, který obci poskytl dotaci ve výši 
256.000Kč.

OPRAVA VODOJEMU V AREÁLU 
BÝVALÝCH KASÁREN POD MOHYLOU 
Obec je povinna zajistit zásobování vojenského prostoru 
(radaru) pitnou vodou a nově i budov firmy EUPHRASIA 
s.r.o. – budoucí „Dům s pečovatelskou službou v místě 
bývalého vojenského areálu Sokolnice, Stará hora“. 
Rekonstrukce vodojemu započala v červenci, kdy došlo  
k sanaci obou komor a technické místnosti s ATS. Dále 
byla provedena úprava trubních rozvodů tak, aby vyho-
vovaly novým potřebám. Aktuálně se instaluje měření  
a regulace k zabezpečení hlídání provozních hladin v ko-
morách VDJ a poruchových stavů. V neposlední řadě je 
realizována oprava vnějšího pláště budovy VDJ, jeho za-
teplení a rekonstrukce střechy. Kompletní rekonstrukce 
vodojemu by měla být dokončena na konci měsíce října. 

DOPLNĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ NA DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 
Naše obec se v předchozích dvou letech neúspěšně 
ucházela u Ministerstva pro místní rozvoj o možnost do-
plnit naše dětská hřiště o nové herní prvky. Teprve letos 
jsme byli s naší žádostí úspěšní a mohli jsme tuto inves-
tici zrealizovat. Nutno podotknout, že herní prvky v minu-
losti vybíraly samy děti, kdy žáci třetích a čtvrtých tříd hla-
sovaly pro jednotlivé atrakce. V měsíci srpnu pak firma 
Tewiko osadila na dětská hřiště U Husara, u Bednárny  

a na ul. Nová celkem 6 herních prvků. Celkové náklady  
na realizaci byly vyčísleny na 614.292 Kč, kdy z MMR 
jsme obdrželi dotaci ve výši 430.005 Kč a z vlastních 
zdrojů jsme uhradili 184.287 Kč. Mimo to obec plánuje, 
že na dětské hřiště U Husara ještě umístí na přelomu mě-
síce září a října kryté pískoviště, aby i ty nejmenší děti 
měly možnost vyžití.

To bylo několik hlavních projektů, které se nám poda-
řilo zrealizovat. Nicméně je teprve konec léta a začátek 

podzimu a my se budeme snažit  
i v tomto čase nezahálet. Do konce 
roku bychom chtěli ještě zrealizovat 
opravu komunikace u sv. Jana (ul. 
Zámecká); opravit komunikaci na-
vazující na cyklostezku ve směru na 
Telnici (u garáží) a celou komunikaci 
v ul. Ulička; v neposlední řadě bylo  
v měsíci září vypsáno výběrové řízení 
na zhotovitele stavby autobusových 
zastávek u hřbitova. S výstavbou by 
se mělo začít v měsíci říjnu a stavba 
by měla skončit nejpozději 31. května 
2021. Doufáme, že i tyto připravené 
projekty budou úspěšně dokončeny 
a přispějí k vyššímu komfortu nás 
všech.  -starosta- 

13

Lanová dráha u Bednárny

Dětský kolotoč u Husara

Hnízdo U Husara

Skřítkův les U Husara
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Slavnostni otevření cyklostezky

Realizace cyklostezky Sokolnice–Telnice Realizace cyklostezky Sokolnice–Telnice 

Realizace cyklostezky 
Sokolnice–Kobylnice 

Realizace cyklostezky ►
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Letní dobrodružství v LÍPĚ
Jako každé léto, i tyto prázdniny předvedla LÍPA mocná 
kouzla a přičarovala pět nezapomenutelných příběhů.

Kniha džunglí
Ve společenském klubu LÍPA se dnes sešla skupinka 

přátel v čele s Rudyardem Kiplingem. Ve vzpomínkách 
se znovu přenesli do Indie, ve které zažili dobrodružství, 
která pan Kipling později zaznamenal v Knize džunglí. 
Průvodcem se stal had Ká a proto naše první vzpomínka 
patřila právě jemu. Ká na lovu – Mauglí byl ještě malý 
chlapec a medvěd Balú jej (jako všechna ostatní mláďata) 
učil zákonům džungle. Mimo jiné mu také vštěpoval, že 
opice nemají žádný řád a nectí žádné zákony, že jsou 
hloupé, zlé a drzé, a proto jimi ostatní zvířata v džungli 
pohrdají. Neposlušný Mauglí si však chtěl s opicemi hrát 
a ty jej unesly do zřícenin starého města, odkud nemohl 
uprchnout. Baghíra a Balú si museli nakonec zavolat na 
pomoc obrovskou krajtu Ká, které se opice strašlivě bály, 
protože Ká je dokázal svým pohledem tak zhypnotizovat, 
že mu samy kráčely do tlamy…

Alternativní program kvůli dešti v science centru skli-
dilo u členů společenského klubu velký úspěch a den 
jsme si moc užili. Také jsme zavzpomínali na příběh, jak 
se vlastně Mauglí dostal k vlkům. Mauglího bratři – líčí 
příhody malého chlapce Mauglího, kterého chce sežrat 
krutý tygr Šér Chán. Dítě je však zachráněno jednou 
vlčí rodinou, která jej přijme za vlastního (tak se stanou  
z vlčat Mauglího bratři). Vlčí smečce, vedené samotář-
ským Akélou, se to zpočátku příliš nelíbí, ale za chlapce 
se přimluví starý medvěd Balú (učitel zákona džungle)  
a černý panter Baghíra, ze kterých se stanou Mauglího vy-
chovatelé a nejbližší přátelé. Šér Chán se však neustále 
snaží Mauglího připravit o život. Využije toho, že Akéla 
zestárne, a když se smečka začne rozhodovat o jeho 
nástupci, popudí vlky proti Mauglímu (ze kterého se již 
stal silný mladík) a přesvědčí je, aby mu Mauglího vydali. 
Mauglí si však na radu Baghíry přinese z lidské vsi hrnek 
žhavých uhlíků a strach zvířat před ohněm zachrání jemu 
a Akélovi život. Z chování smečky zklamaný Mauglí se na 
radu Baghíry vydává do vesnice, aby se naučil žít s lidmi.

Středa byla odpočinkový, velmi tvořivý den. Ale kromě 
výroby korálkové spirály a džungle v lahvi nám naštěstí 
zbyl čas i na procházku a hru Vlastnosti zvířat. Nejprve 

jsme se jako tygr Šér Chán plížili k buvolovi, pak jsme 
se naučili podávat jídlo chobotem jako slon Háthí, jako 
mungo Riki-tiki-tavi jsme kradli hadí vejce a nakonec 
jsme sestavili přehled vlastností různých zvířat. Samo-
zřejmě byl čas i na vzpomínky na příběh Knihy džunglí 
Kde se vzal strach – je to opět příběh z doby, kdy byl 
Mauglí ještě malý chlapec. Vypráví se v něm o tom, jak 
slon Háthí (všemi uznávaný vůdce) vyhlásil pro velké su-
cho tzv. vodní příměří. Během něho se mohou všechna 
zvířata sejít bez obav u řeky, aby se napila, protože kdo by 
po vyhlášení tohoto příměří zabil u napajedla jiné zvíře, 
toho by stihla smrt. Zvířatům u řeky pak Háthí vyprávěl 
příběh o tom, jak se zvířata naučila bát člověka.

Čtvrtek jsme si zpestřili koupáním v řece Indus, kde 
jsme řádili jako lachtan Kotík v Beringově moři. Cachtali 
jsme se, skákali, plavali, závodili a lovili kroužky. Zpátky 
v LÍPĚ jsme si vyrobili masky našich zvířecích hrdinů. Ne-
mohli jsme si dnes nevzpomenout na příběh Tygr, tygr – 
po příchodu Mauglího do vesnice se ho ujme manželka 
místního boháče Mesua, které tygr před léty odnesl syna. 
Vesničané se však k mladíkovi, který přišel z džungle, pří-
liš přátelsky nechovají. Mauglí se brzy naučí lidské řeči, 
osvojí si principy lidského chování a stane se pastev-
cem buvolů. Když mu jeden z jeho vlčích bratrů přinese 
zprávu, že je nablízku Šér Chán, připraví Mauglí s vlky 
tygrovi past a ten je ušlapán buvolím stádem. Vesničané 
však obviní Mauglího pro jeho styky s vlky z čarodějnictví. 
Mauglí proto z vesnice odejde a žije opět v džungli.

Poslední den ve společenském klubu LÍPA s panem 
Rudyardem Kiplingem jsme po ranním infookénku a vy-
rábění lapače snů vyrazili (a to zcela nečekaně) na cestu 
za pokladem. Cestou jsme samozřejmě museli prokázat, 
že jsme při infookéncích dobře poslouchali a že jsme se 
něco naučili. Poslední vzpomínka patřila příběhu Králův 
ankus – had Ká zavede Mauglího do jednoho sklepení 
ve zříceninách města (toho samého, kam kdysi Mauglího 
unesly opice), kde stará Bílá kobra hlídá obrovský po-
klad. Mauglí, který nechápe cenu zlata, si přes protesty 
kobry, že odnáší smrt, vezme s sebou vzácný ankus (bo-
dec na slony) vykládaný mnoha drahými kameny a dia-
manty. Brzy jej však v džungli odhodí, protože mu překáží 
v pohybu. Druhý den s Baghírou rozhodne sledovat stopu 
předmětu a postupně najdou šest mrtvých lidí, kteří se 
kvůli drahocenné zbrani navzájem povraždili. Mauglí an-
kus vrací zpět do sklepení a žádá kobru, aby již nikomu 
nedovolila bodec odnést. Zároveň pochopí, jak rozdílné je 
chování lidí od zvířat, která zabíjejí jen pro potravu.

Zpátky do Afriky
Ze sokolnické ZOO Lípa utekla zvířata z pavilonu Afrika. 

Konkrétně se jedná o tyto vzácné exempláře: papoušek 
Jára, žirafa Emilka, marabu neboli čáp africký, který vy-
padá jako starý profesor, slon Mugamba, pelikán, fenek, 
který se nejmenuje Rex, a kobra egyptská.

Urgentně byli z dovolené svoláni zdatní ošeřovatelé  
a ošetřovatelky, aby zvířata dostihli a přivedli zpět do 
ZOO. Z denního tisku se dozvídají, kde právě se afričtí 
uprchlíci nacházejí a jsou jim samozřejmě v patách... Co 
myslíte? Podařilo se jim je dostihnout?
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Druhý táborový den jsme byli připravení na cestu, kde 
se něco dozvíme o papoušcích jako je náš Jára, ale po-
časí přálo našim zvířecím uprchlíkům a výlet bude muset 
počkat do zítra. Naštěstí jsme měli připravenou zábavu, 
jako je výroba dalekohledu, procházka po okolí a naučné 
vyprávění o afrických zvířátkách. Den jsme zakončili 
písničkou.

Při táborovém ranním kruhu se rozléhá písnička: „Čáry, 
máry, ententýky, poletíme do Afriky. Přidržte si čepice – 
hop! a už jsme v Africe!“ Tentokrát nám počasí přálo,  
a tak jsme se vydali navštívit papouščí ZOO v Bošovicích. 
Mezi tím se uprchlým zvířatům z naší ZOO Lípa podařilo 
doletět či doputovat až k moři. Teď je čeká vydělat si pe-
níze na lodní lístek do vytoužené Afriky. My ošetřovatelé 
jsme jim byli samozřejmě v patách…

Čtvrtek proběhl v duchu farmaření. Děti se naučily jak 
se chovat k zvířátkům, aby se nikomu nic nestalo a před-
vedly neuvěřitelnou péči a lásku třeba ke koním a krá-
líčkům. Po těžké práci jsme už odpoledne měli klidnější. 
Zase se dozvěděli něco zajímavého v našem infookýnku 
a pak už jen výborná sváča a vyrábění. Opět krásně pro-
žitý den.

Uprchlá zvířata jsou dnes opravdu šťastná a vděčná! 
Všem sedmi se podařilo získat potřebný finanční obnos 
na lodní lístek do své vytoužené domoviny – do Afriky. 
Papoušek šedý zvaný Jára, slon Chramosta Mugamba, 
pelikán, starý profesor marabu, žirafa Emilka, fenek, co 
se nejmenuje Rex, a kobra se dostali přes moře do své 
domoviny. My ošeřovatelé z africké sekce ZOO Lípa jsme 
je nepustili z dohledu – do Afriky jsme připluli další lodí 
za nimi, abychom je dovezli zpět do Evropy do naší ZOO. 
Ale když jsme uviděli, jak jsou zvířata ve své domovině 
šťastná, rozhodli jsme se jim darovat svobodu.

Pevnost Boyard
Dvacet jedna udatných soutěžících započalo pětidenní 

cestu pevností Boyard. První den absolvovali několik 
úkolů, které jim získaly čtyři klíče. Dva klíče ale bohu-
žel propadly k otci Furovi. Počasí nám trochu nabouralo 
plány, ale nenechali jsme se otrávit a občas jsme si i za-
běhali mezi kapkami deště. Pokusili jsme se vyrábět sliz, 
ale není každý den posvícení. Lepilo to, patlalo to, ale 
neslizovalo to. No, děti si to užily i tak (a my pak úklid).

Ani v úterý nám počasí nezabránilo užít si detektivní 
putování Brnem a získání nejen dalších tří klíčů, ale také 

truhličky plné zlaťáků. Po infookénku jsme získali tři indi-
cie. Ale nebyly zadarmo, byly ukryty v šifrách, které jsme 
museli vyluštit. Poté jsme se vypravili k otci Furovi a dva 
zástupci ze Žlutého a Červeného týmu se pokusili získat 
klíče, které nám předchozí den unikly. Bohužel ani jeden 
vyvolený nebyl u otce Fury úspěšný a tak klíče skončily  
v moři a dva jiní zvolení pro ně museli „doplavat“. Na-
štěstí se to oběma povedlo v časovém limitu.

Středa byla vyčerpávající den… Po partičce petanque 
jsme si dali v zámecké zahradě francouzský piknik – 
bagety, plesnivé sýry, paštiky, víno (hroznové) a samo-
zřejmě nesměl chybět pastis. Pak jsme se rozdělili do 
týmů a bojovali jsme opět o klíče. Podařilo se nám jich 
získat osm a jen jeden jediný propadl otci Furovi. Bohužel 
dva z našich hráčů nestihli vyběhnout v časovém limitu 
a tak si je odvedl Kebule do vězení. Po odpoledním klidu 
následovalo infookénko o Francii a pokus o vysvobození 
vězňů – ten skončil třetím uvězněným. Stejně tak pokus 
získat propadnutý dopolední klíč byl neúspěšný. Otec 
Fura zůstal neporažen a klíč opět skončil v moři. Odtud 
byl vyloven plavkyní a vězni dostali šanci se opět osvo-
bodit, což se povedlo jen jednomu a dva tak zůstali ve  
vězení.

Ve čtvrtek byly výškové úkoly – nic pro padavky. To 
naštěstí nikdo z našich soutěžících není, a tak všichni 
absolvovali cestu lanovím se ctí. Další tři klíče už jsou 
na Paklíčově kruhu. Čas nás tlačí, zbývá získat šest klíčů  
a tři indicie…

Čas se krátil – v dopoledních aktivitách jsme získali 
čtyři klíče, tři indicie a otce Furu jsme konečně porazili  
a dostali od něj poslední dva klíče. Po obědě jsme se vy-
dali k pokladnici. Dvacet sedm klíčů k Paklíčově bráně, 
devět indicií k heslu, tygři…

Na následujícím odkazu najdete video z velkého finále 
u pokladnice. Jeden z nejemotivnějších okamžiků všech 
našich táborů… https://www.facebook.com/watch/?-
v=323994268740424&extid=a6IhLK94hRVwWyWo

Podivuhodné příběhy sedmi moří
Královna Regina se rozhodla navštívit tábor Podivu-

hodné příběhy sedmi moří a vyslala námořníky prozkou-
mat vzdálené země a vyplnit prázdná místa na mapě. 
Odměnou jim měla být mapa vedoucí k pokladu!

I když počasí nepřálo, úterní den byl pro námořnictvo 
úspěšný. Změna programu nás nezaskočila a užili jsme 
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si den v Lípě. Pro začátek pohybové hry, novinky ze světa 
velryb, velrybí pohádky a velrybí origami.

Středeční výlet námořníků ze sedmi moří byl parádní! 
Koukli jsme na staré Brno, žraloka a obdivovali motýlky.

Opět změny v plánu, rozvodněná řeka Morava v Hodo-
níně nedovolila vyplout pirátské lodi, tak jsme prubli ZOO 
Hodonín! Námořníci objevovali nimo jiné zebry, tygry, 
opice, lvy, lamy, klokany, velbloudy, papušky… a také pod-
vodní svět. Našli další kus mapy a truhlu plnou žvýkaček 
z ostrova Bublegum.

Poslední den tábora Podivuhodné příběhy sedmi moří 
byl napínavý... Táborová píseň, hra na medúzy, na pras-
kání bublin z ostrova Bublegum od Barona Práška, hle-
dání posledního kousku mapy, tvorba náhrdelníku z na-
lezených mušlí. Královna Regina za darování kompletní 
mapy předala námořníkům šifru k nalezení darů pro její 
pobavení. Nalezené dary se královně líbily a předala 
všem námořníkům podíl pokladu!

Tajemný Egypt
Sfinga jsem / Strážce pyramid / Ochránce tajemství
Minulost si pamatuji / Současnost vidím / Budoucnost 
předvídám
Magický amulet Horovo oko nás přenesl do starověkého 
Egypta, kde právě zlý faraon Oba za pomoci mocného 
boha Seta uvěznil pětici dobrých bohů. Egypt nyní sužuje 
sucho, zástupy nemrtvých, které nemá kdo převádět do 
podzemního světa, armáda monster a obří zvířata. Mladý 
muž Akori, mnich Manu a němá dívka Ebe se dnes vydali 
ke vstupu do podzemní říše, aby vysvobodili slunečního 
boha Ra. Ten je spoután hady zlé bohyně Wadjet na své 
sluneční bárce a ta se teď nikým neovládána příliš přibli-
žuje zemi. Tím způsobuje horko, sucho a vysychání Nilu…
Až zemře faraon / Rukou vlastního syna / Na Egypt 
padne mor
Pán bouří znovu povstane / Dobří bohové budou v oko-
vech / A příšery opanují zem
Máme to smůlu, že ten jediný den v roce, kdy na Sahaře 
prší, vyšel zrovna na úterý. Výlet jsme tedy operativně 
cestou změnili na návštěvu pravého staroegyptského 
skanzenu ve Strážnici.
Po návratu a obědě jsme se vydali do velké pyramidy  
v Gíze, kde armáda mumií hlídala uvězněného boha Anu-
bise. Jeho zajetí způsobilo, že nemá kdo převádět duše 

zemřelých k vážení a do podzemního světa. Egypt tak čelí 
útokům nemrtvých…
Posvátná řeka se zastaví a vyschne / Slunce bude spalo-
vat zemi jako oheň / Ulicemi Egypta poteče krev
Ale naděje přijde z jihu / Hrdina z polí / Král bez království
V zámecké zahradě jsme se přes rozvodněný Nil pokou-
šeli dostat po slack line. Přesun byl úspěšný, tak jsme 
se mohli vydat do vodní říše Nebyt. Tam vodní bůh s kro-
kodýlí hlavou Sobek hlídá uvězněnou Isis. Nejenže došlo 
ke dvěma smrtelným zraněním v bitvě se Sobekem, ale 
navíc v podvodním světě nic není, jak se zdá. A tak se Isis 
našim hrdinům před očima proměnila ve zlou žabí bohyni 
Heket, manželku Sobeka. A skutečná Isis mezitím v zajetí 
usedavě pláče a její slzy stále víc a víc rozvodňují Nil…
Poslední z jeho rodu / Ztracené dítě Hora / Pobije příšery, 
aby osvobodil bohy
Získá bílou korunu / Získá červenou korunu / Bude vlád-
nout celému Egyptu
Přestože jsme vysvobodili Isis, hladina Nilu neklesá do-
statečně rychle, a tak naší bárce nebylo povoleno vyplout. 
Alternativu jsme našli v káhirském zvěřinci a vlastně nám 
to ani moc nevadilo.
Po návratu do chrámu boha Hora jsme se vydali do pev-
nosti ohně osvobodit lví bohyni Sechmet. Na strastiplné 
cestě nás několikrát napadla supí bohyně Nekhbet, která 
se ze všech sil pokusila nám zabránit v našem poslání. 
Bohužel se to opět neobešlo bez ztrát na životech tří hr-
dinů. A Sechmet zatím v rozžhavené kleci slábne…
Sfinga jsem / A tato tajemství sdílím / Dobře je ochraňujte
Páteční putování bylo to nejtěžší, co nás čekalo. Jedna 
zkouška střídala druhou, náročné výzvy následovaly líté 
boje. Zombie honička vystřídala archeologické pátrání po 
staroegyptských záchodcích. Mumifikace následovala vy-
kopávkami a tancem v hrobce. Na konci cesty na nás už 
čekal Set, který hlídal uvězněného a zesláblého Hora…

-Tereza Šteflová, Zdeňka Wajdová,  
Veronika Janoušková, Alena Haluzová-

Nadupanej podzim
 16. 9. 18.00–20.00 Jak na výchovu digitálních dětí?
 20. 9. 15.00–17.00 Francouzský rodinný piknik
 
 1. 10. 18.00–20.00 Dětské nemoci 
   a jejich léčba přírodní cestou
  4. 10. 13.00–17.00 Rodinná pevnost Boyard
  7. 10. 18.00–19.30 Výchova dívek na Moravě
  9. 10. 17.00–21.00 Noc s Andersenem
 15. 10. 18.00–20.00 Jak na výslovnost u dětí?
 24. 10.  9.00–13.00 Adventní keramická dílna I.
 25. 10. 14.00–16.00 Přírodní péče o pleť
  
 4. 11. 18.00–20.00  Práce s rodinnou mapou
 12. 11. 18.00–20.00 Jak vést děti k sebelásce?
 13. 11. 17.00–21.00 Svatomartinský podvečer
 24. 11.  9.00–13.00 Adventní keramická dílna II.
 28. 11. 13.00–17.00 Vánoční těšení
 
 2. 12. 18.00–20.00 Jak na sexuální výchovu u dětí?
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Kroužky 2020/21
Pondělí
8.30–11.00  Klubík pro rodiče s malými dětmi – prostor pro maminky  
 či tatínky ke scházení se na kus řeči u kávy, k seznámení  
 s ostatními rodiči, se zázemím herny. Čas od času ozvlášt- 
 něné zajímavou besedou nebo ochutnávkou.
16.00–16.45  Výtvarný kroužek pro předškoláky – seznámení s různými  
 výtvarnými technikami, osvojení si používání rozmanitých  
 pomůcek
16.00–16.45  Angličtina Playtime A – kroužek angličtiny pro začátečníky
17.00–17.45  Výtvarný kroužek pro školáky – rozvinutí talentu dětí, práce  
 s různými technikami, materiály a zpracováními
17.00–17.45  Angličtina Playtime B – anglický kroužek pro malé děti
17.30–18.30  Angličtina – Příprava na FCE – angličtina pro dospělé
17.30–19.00  Keramika pro dospělé – práce s keramickou hlínou, licí  
 hmotou, různými technikami glazování, zdobení
18.00–19.00  Angličtina Oxford Discover I. – kroužek angličtiny pro starší  
 děti
18.45–20.15  Angličtina pro mírně pokročilé – angličtina pro dospělé

Úterý
8.00–12.00  Lipka – hlídání dětí od dvou let s programem v prostoru naší  
 skvěle vybavené herny
16.00–17.00  Keramika pro předškoláky – tvoření z keramiky
17.00–17.45  Jóga pro předškoláky – zvládnutí nejzákladnějších technik  
 jógového cvičení pro malé děti
17.30–18.30  Francouzština pro začátečníky – kroužek francouzského  
 jazyka pro dospělé a dospívající děti

Středa
10.00–11.00  Hýbánky – zábavný pohybový kroužek s prvky stabilizačních  
 cvičení pro děti 1,5–3 roky s rodiči
11.00–11.00  Hejbni se – protažení pro maminky zaměřené na hluboký  
 stabilizační systém páteře
16.00–17.00  Předškoláček – edukativně stimulační kroužek pro budoucí  
 prvňáčky
16.00–17.00  Badatelský klub – základy programování pro starší děti
17.00–18.00  Jóga pro školní děti – jógové cvičení na míru starším dětem
18.00–19.00  Jóga pro dospělé – hodina protažení, relaxace a zklidnění

Čtvrtek
8.30–9.30  Keramika pro nejmenší – patlání s keramickou hlínou pro  
 nejmladší děti v doprovodu rodičů
16.00–16.45  Logohrátky 2 – navazující kroužek hraní s hláskami v pohád- 
 kovém světě
16.30–17.30   Keramika pro starší děti – nápadité vytváření z různých  
 druhů keramických hlín
17.30–18.30  Španělština pro mírně pokročilé – kroužek španělského  
 jazyka pro dospělé a dospívající děti
18.30–19.30  Španělština pro začátečníky – kroužek španělského jazyka  
 pro dospělé a dospívající děti

Pátek
8.00–12.00  Lipka - hlídání dětí od dvou let s programem v prostoru naší  
 skvěle vybavené herny

Další kroužky stále připravujeme. 
Více informací najdete na www.lipa-kc.cz ■

Srpen a září
Srpen a září je měsícem zařaze-

ným do období včelařského plného 
léta a podletí. V tomto období jsou 
včelstva již nakrmena nebo se dokr-
mují, byla provedena základní léčení. 
Největší problémy mají dlouhověké 
včely, které by měly přečkat zimu  
a zabezpečit jarní rozvoj. 

A jak varroáza včelám a tím včel-
stvu škodí? Samička roztoče se 
nechá na včelí larvě zavíčkovat  
a v buňce postupně naklade kolem 
pěti vajíček. Z prvního vajíčka se vy-
líhne sameček, který se postupně 
páří se samičkami, co se líhnou  
v buňce. Mezi včely se dostanou, 
jak se vykouše mladuška a vyleze  
z buňky. Nějakou dobu se vozí na 
včelách a pak se zase nechá zavíč-
kovat na včelí larvičce. Tím se za  
12 dnů, tedy periodě zavíčkování 
dělničího plodu, zvýší počet roztočů 
až čtyřikrát. Roztoči a jejich larvy na-
rušují pokožku larev v buňce, kukel  
a i dospělých včel, kde se živí hlavně 
tukobílkovinným tělískem, které 
ovlivňuje životnost včel. Proto je lé-
čení důležité a monitoring se provádí 
koncem června do konce srpna, lé-
čení je možné po posledním medo-
braní, mělo by se provádět na celém 
katastru, kde jsou umístěna včelstva, 
to je v okruhu 3–5 km. Napadená 
včelstva se špatně brání, jsou vylupo-
vána ostatními a tím si kromě slad-
kého lupu odnesou roztoče a i ne-
moci. Včelař v tomto období taky dbá 
na zůžení česen, aby nedocházelo  
k loupežím a vniknutí myší a včelího 
specialisty rejska. Taky je nutné vytří-
dit staré odebrané plásty, které vyta-
víme, dobré pravidelně ošetřujeme 
sířením, aby je nezlikvidoval zavíječ. 
Vytavený vosk se pak vymění za nové 
mezistěny.  

Taky se nacházíme před členskou 
schůzí, kde proběhne vyřízení dotace 
1.D, domluva na způsobu léčení,  
a další organizační záležitosti.  

-Václav Hůrka-

ELEKTRIKÁŘ
• opravy
• rekonstrukce
Tel. č.: 797 676 748

inzerce
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Pohled do historie první republiky
Sedím nad časopisy „Nový lid“ z roku 1929 a 1930 a čtu o tom, co naši předci tehdy řešili, čím se zabývali a jací asi 
byli. Vybral jsem některé články a možná budou zajímat i vás.

Dočetl jsem se třeba, že: „Italská vláda zakázala žen-
ské soutěže krásy s odůvodněním, že takové soutěže ne-
bezpečným způsobem podněcují ženskou ješitnost.“

„Nafta na Brněnsku. U Sokolnic zjištěno bylo naftové 
pole a činí se tu vrtací pokusy.“ No vida, Sokolnice se 
dostaly do časopisu, ale to naftové pole je asi to mezi 
Telnicí a Žatčanami.

„Mrazy koncem července způsobily škodu na Žďársku, 
v obcích Sazomín, Křižánky a Ryšavě. Zjev to na Moravě  
v červenci nebývalý.“ Počasí si stále dělá, co chce.

„Po 15 letech vrátil se ze zajetí z Ruska Štěpán Hudec 
z Nového Města nad Váhom, rodina nedostávala žádné 
zprávy, a tak byl před deseti roky prohlášen za mrtvého. 
Když se nyní vrátil, nalezl ženu vdanou a majetek rozdě-
len dědicům. Manželka uvítala ráda prvního muže a roz-
hodla se opustit druhého manžela.“ 

„Ženy dosahují vyššího věku než muži. Mezi lidmi 
staršími než 80 let je žen téměř dvojnásobný počet než 
mužů. Příčinou je skromnější a klidnější život většiny 
žen. Je málo žen, které by se opíjely, náruživě kouřily  
a vedly hýřivý, nepořádný život.“ Ještě, že ty ženy máme  
takové.

„Proti daním vystoupili hostinští na sjezdu v Brně. Žá-
dali zrušení dávky ze hry v karty, z kulečníku, z kuželníku 
a protestovali proti zvýšení daní z piva. Na sjezdu bylo 
také jednáno o nebezpečí prohibice. Ministr obchodu 
ing. Novák těšil hostinské, že u nás prohibice zave-
dena nebude.“ Proti těm hostinským stále někdo něco  
má.

„Vidoucí slepec. Policie v Brně zajistila žebrajícího 
slepce. Dělal ubohý dojem, tápal po ulici doprovázen 
naříkající ženou. Bylo zjištěno, že má oči úplně zdrávy,  
u Brna má domek a již byl 51 krát trestán.“ 

„Na berní úřad v Uherském Hradišti přišla žena, ve-
doucí kozu. Jednomu ze zaměstnanců řekla, jak se jme-
nuje, odkud je, že nemá peníze na daň, že jim tu tedy 
nechá tu kozu. Nechala ji skutečně státi na chodbě  
a odešla. Byla však vypátrána a musela si kozu zase 
odvésti.“ Pro hodně lidí byla tehdy koza velký maje-
tek a nejen tehdy, ale ještě dlouho i po druhé světové  
válce. 

„Dovoz cizích léčiv u nás stále roste. Nejde jen o speci-
ální léky, ale i o různé běžné zboží lékárnické, jež mohou 
dodati naše závody. Také se dováží mnoho všelijakých 
bezcenných a při tom drahých mastiček a vodiček na 
vlasy a bůhví nač ještě, jichž prodej by se měl vlastně 
zakázat.“ Trochu jako dnes.

„Míchání lihu s benzínem není ještě úplně hotovou 
věcí, neboť ta okolnost, že státní pokladna utrpí újmu 
nižším dovozem benzínu a že směs má býti dražší než 
benzín, vzbudila námitky.“ Tak i tehdy chtěli do benzínu 
něco přidávat. 

„15 milionu slepic v československé republice nese 
ročně 1.200 milionu vajec. A přece ještě bylo k nám z ci-
ziny dovezeno za 61 milionu vajec. Jsme tedy v chovu sle-
pic pozadu.“ To jsme tedy do dneška nenapravili a stále 
dovážíme vejce.  

■

Soutěž o nejtvrdšího hasiče tzv. TFA – Železný Saňař
Každý z Vás, kdo se chce podívat nebo si vyzkoušet na vlastní svaly, může. Místní soutěž TFA se bude konat  
27. září 2020 na bývalých kasárnách v Sokolnicích.

Jen pro představu Vám nyní popíši, co vlastně zkratka 
TFA znamená. Jedná se o zkratku anglických slov Tou-
ghest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije. Soutěž 
pochází ze Spojených států amerických nejpravděpo-
dobněji ze státu Kalifornie. V 90 letech 20. století firma 
Scott uvedla na trh nový typ dýchacího přístroje s přetla-
kovou automatikou a pár nadšenců ji chtělo vyzkoušet. 
Otestovat přístroj tak, aby simulovali náročnost zásahu 
a přitom nebyli v ohrožení života. Z obyčejného testu 
vznikla soutěž, která se masově rozšířila celým světem.  
Každá oblast světa používá jiné vybavení i výstroj ha-
siče, tím vznikly různé modifikace tohoto sportu. Různé 
disciplíny se mění podle země, města, obce a možností  
pořadatele. 

Nejčastěji zastoupené jsou:
1. roztažení hadic
2. smotání hadic 

3. údery kladivem
4. přenos figuríny či zátěže
5. překonání bariéry
6. vytahování zátěže do výšky
7. výběh do určeného podlaží patrové budovy 

Soutěžící jsou na startu oblečeni v kompletním zásaho-
vém obleku s dýchacím přístrojem na zádech v celkové 
váze cca 25 kg. 

1. Roztažení hadic typu „B“ – znamená roztáhnout 
hadice o průměru 75 mm na vzdálenost 40 metrů  
o přibližné váze 2 × 30 kg.

2. Smotání hadic typu „B“ – znamená již zmíněné ha-
dice znovu smotat do kotouče a uložit na určené 
místo.

3. Údery kladivem neboli Hamer Box – jedná se o kovo-
vou konstrukci v prostoru 1 metru pohybuje závodník 
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inzerce

osmikilovým kladivem nahoru a dolů. Přičemž kla-
divo se musí dotknout horní i spodní desky. Celkový 
počet úderů je obvykle 80 (40 nahoru a 40 dolů). 

4. Přenos figuríny či zátěže – jde o přenos figuríny  
o váze cca 80 kg na vzdálenost 30 metrů.

5. Překonání bariéry – obvykle soutěžící překonává ba-
riéru o výšce 2 metry.

6. Vytahování zátěže do výšky – soutěžící z výše polo-
ženého místa cca 2,5 metru vytahuje závaží o váze  
20 kg.

7. Výběh do podlaží – obvykle poslední disciplína, kdy 
soutěžící vyběhne s hadicí „B“ v kotouči do 3. patra. 

Obyčejně splnění těchto všech uvedených disciplín ply-
nule za sebou trvá cca 3,5 minuty. 

-Petra Lauterbachová-

Co nového u hasičů
Naše děti ještě před prázdninami absolvovaly dvě 

soutěže. A to 27. června 2020 závody v Otmarově, kde 

vybojovaly krásné 3. místo a dětské TFA, ve kterém se 
jim podařila také krásná umístění, 1., 9., 15. a 37. místo  
v kategorii mladších žáků a 21. místo v kategorii starších.

V červenci mládežníci absolvovali pětidenní soustře-
dění ve Sloupu v Moravském Krasu, kde se mimo jiné 
připravovali na nadcházející podzimní sezónu.

Náš zástupce v soutěžích TFA Petr Slouka má za sebou 
taky náročné léto. Absolvoval spoustu závodů, ze kterých 
opět přivezl krásná umístění. Nejúspěšnější byl víkend 
25. a 26. června 2020, kdy v Kobylí i v Újezdu (okres 
Olomouc) vybojoval první místo.

Jedním z nejzajímavějších závodů byla 8. srpna 2020 
Salašská rozhledna, kde zároveň proběhly kvalifikační 
závody Zlínského kraje na Mistrovství ČR TFA ve Svita-
vách. Zde si poprvé vyzkoušel třímetrovou bariéru a bylo 
z toho 9. místo. Hned o týden později v sobotu absolvoval 
krajské kolo TFA Jihomoravského kraje (3. místo) a v ne-
děli závod Železný hasič Bílých Karpat (2. místo).

Momentálně se připravuje na krajské kolo TFA, které 
proběhne 15. října 2020 v Brněnských Ivanovicích.

-Zuzana Hradílková-

Zamyšlení na září
„Dobro a zlo jsou zřejmě pro život stejně nezbytné jako 
světlo a stín pro obra. Neustálé úspěchy unavují a roz-
koš se brzy zajídá. Starosti oslazují klid, hlad vychutná i 
nejprostší jídlo, únava vystele nejtvrdší postel prachovým 
peřím a svízelné a nejisté hledání zvyšuje cenu naleze-
ného. Nešťastní jsou v tomto smyslu nejšťastnější, ne-
boť ze všech nejvíc prahnou po štěstí; a toužit, toť svým 
způsobem mít. Kdyby se daly uskutečnit plány utopistů, 
proměnil by se náš život v jakýsi šedivý blahobyt. Nikdo 
by nedokázal napsat krásnou tragédii; a nikdo by ji neo-
cenil. S rozvojem civilizace k tomuto konci spějeme.

Proč je tak těžké být spravedlivý k druhým? Protože uzná-
váme jejich zásluhy, jen když nepřekážejí našim zájmům; 
v opačném případě se jimi cítíme ohroženi. K tomu, aby-
chom dokázali druhé pochválit, je zapotřebí buď velké 
slávy, o niž se lze bez obav rozdělit, nebo velké soudnosti 
a sebedůvěry, anebo velké upřímnosti a lásky k pravdě, 
vítězící nad sebeláskou.“

William Hazlitt

I sebemenší zlo může vyrůst ve velké, jestliže je bereme 
na lehkou váhu. I malá chyba může být nebezpečná. Ně-
kdy to nevinně začíná, ale špatně končí.

-Věra Životská-
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inzerce

  ► Hledáme nový  
 domov – RD nebo  
 byt Sokolnice  
 a okolí. 
 Telefonní číslo:  
 605 997 025

  ► Samotář hledá 
 chatu/chalupu.  
 Zahrádka výhodou. 
 Zn. Odpočinek  
 od rodiny.  
 Telefonní číslo:  
 605 871 619

inzerce
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 25. 9. 2020. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 10  
je 8. 10. 2020.

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

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

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

Grafická příprava, sazba a tisk: Střední škola grafická 
Brno, příspěvková organizace, Šmahova 364/110, 
Brno-Slatina, telefon: 548 211 313
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Výlet na Sovinec a do Karlovy Studánky
Aktivní seniorky v letošním roce vzhledem k nepřízni-

vým okolnostem omezily svoje aktivity. Přesto jsme se roz-
hodly uspořádat alespoň jeden výlet, a to za finančního 
přispění obecního úřadu, který zasponzoroval autobus.

V úterý 8. září 2020 jsme tedy vyrazili – včetně něko-
lika seniorů – směrem na severní Moravu. Štěstí nám 
přálo i s počasím, byl slunečný den, i když už po ránu 
trochu chladný, ale pro výlet tak akorát.

Abych trochu zpestřila dlouhou cestu, připravila jsem 
si pár málo známých zajímavostí o městech, která jsme 
projížděli. Například Olomouc – ten nebo ta? Dnes je žen-
ského rodu, ale nebylo tomu tak vždycky. Nebo že v Rý-
mařově je většina domů pokryta černou střešní krytinou. 
Víte, že i v Prostějově mají orloj? Sice jen takový malý, ve 
formě zvěrokruhu, ale své označení si zaslouží. Kdo by 
se chtěl dozvědět více, je to snadné – stačí zabrousit na 
internet.

Nejprve jsme zamířili k hradu Sovinec. Cestou jsme  
z autobusu mohli zhlédnout arboretum Makču Pikču  
v obci Paseka – z časových důvodů nebylo možné tam 
zastavit.

Na hradě Sovinec už se na nás těšila průvodkyně 
slečna Jana Konštacká. Aniž bychom to naplánovali, 
trefili jsme se zrovna do doby, kdy Moravskoslezský 
kraj poskytuje na podporu cestovního ruchu v měsíci 
září a říjnu stoprocentní slevu na vstupném. Sice se 
nám omlouvali, že zrovna tento den na hradě nejde  
z důvodu údržby elektrika, ale to se nakonec na středo-

věkém hradu dá očekávat, ne? Nijak to prohlídku neo-
vlivnilo, ba naopak rozsvícené svíčky v pološeru dokres-
lily atmosféru. Slečna průvodkyně se zaujetím a vtipem 
mluvila o hradu, jako by sama byla hradní paní. Navíc 
jsme ocenili její zřetelnou artikulaci a srozumitelnost  
výkladu. 

Za oboustranného zájmu se sice prohlídka protáhla 
o půl hodiny, ale to ničemu nevadilo, protože už jsme 
dál žádný pevný termín neměli. Přejeli jsme do Karlovy 
Studánky, kterou si většina chtěla prohlédnout individu-
álně. Několik účastníků stihlo vyjet linkovým autobusem 
na Ovčárnu a pár se nás vydalo na procházku k vyhlídce 
Rolandův kámen. Tento název je oficiální, ale nijak se ne-
vžil, většinou se jde „ke křížku“. Sice jsme došli jen pod 
vyhlídku, na skálu už jsme nešplhali, abychom se včas 
vrátili, ale i tak jsme si zvládli prohlédnout lázně, nadý-
chat se nejčistšího vzduchu ve střední Evropě, nakoupit 
lázeňské oplatky a také si nabrat minerální vodu v Pit-
ném pavilonu.

Cesta zpět proběhla v pohodě a bez kolon na dálnici  
a vrátili jsme se domů spokojeni a plni zážitků.

Ještě na závěr chci za účastníky vyslovit poděkování 
obecnímu úřadu za finanční podporu, všem účastníkům 
za zájem a dobrou náladu, ale hlavně panu Hrdličkovi, 
který je opravdu mistr volantu, když na parkovišti v Kar-
lově Studánce bojoval s nepředstavitelným klidem o cen-
timetry mezi auty, aby zaparkoval – a vyhrál!

-Jitka Čermáková-

Jaroměřice a Ratibořice
Zájezd, který tradičně pro sokolnické, případně i tel-

nické občany, organizuje paní Anička Nečasová v den 
státního svátku 8. května, nám tentokrát ve všech pá-
dech skloňovaný koronavirus odsunul až na poslední 
červnovou sobotu 27. června 2020. 

Vybrala pro nás zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou 
a návštěvu kozí farmy v Ratibořicích. Nenechte se mý-
lit jako někteří, kteří přijedou do Ratibořic ve východních 

Čechách a tam hledají kozí farmu. Existují ještě jedny Ra-
tibořice na předměstí Jaroměřic nad Rokytnou a tam se 
to kozami jen bělá. 

Do Jaroměřic jsme přijeli brzy, paní kastelánka nám 
přišla odemknout. Samozřejmě, všichni se musíme 
„ozdobit“ rouškou. Rozdělili si nás na dvě skupiny. „Není 
tu místnost, kde je úplná tma?“ ozvalo se z hloučku. 
„Máte fobii? Chyťte se mě, budeme chodit spolu. A vi-
díte – já jsem nerozsvítila. Ono nám to nesvítí!“ s vtipem 
zahajuje paní průvodkyně prohlídku malého moravského  
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Versailles. Prostě koupili plány a 37 let zámek přestavo-
vali. A zatímco páni přestavovali, dámy si pořizovaly stále 
nové šaty, až se zadlužily i u poddaných. Jako obvykle, 
dozvěděli jsme se spoustu informací.

Paní průvodkyně nás pochválila, že jsme vzorná sku-
pina, protože nikdo nešupnul do postele. Krátké prý jsou 
proto, že leží jen mrtví a nebesa nad postelí byla užitečná 
proto, že do nich nepadali švábi. 

Prohlídka kostela by byl zážitek pro techniky, neb je 
plný lešení. Přijďte za tři roky! 

Po prohlídce zámku jsme měli čas na individuální pro-
hlídku zámeckých zahrad i města samotného. Jelikož 
nám při procházce vyhládlo, přemístili jsme se do restau-
race, kde jsme měli připravený oběd. 

Nasyceni jsme opět usedli do autobusu, abychom se 
přemístili do Ratibořic, které jsou opravdu jen kousek za 
Jaroměřicemi. Pan farmář úctyhodného věku, na který 
vůbec nevypadal, nám přišel naproti. Pro ty, kteří farmu 
neznají, uvádím oficiální název: Biofarma Dora. Pan far-
mář nás seznámil s historií, jak farma vznikla. On, který se 
svou manželkou bydlel v Praze a věnoval se úplně jinému 
povolání než zemědělství, se vrátil na rodný statek, který 
dostal zpět v restituci. Po váhavých začátcích se ukázalo, 
že zvolili správný směr a o jejich produkty je velký zájem. 

Při prohlídce stájí i přilehlých pastvin jsme se seznámili 
s většinou z 850 koz, které tu chovají. A všechny jsou 
krásně bílé! Tady se opravdu dbá na čistotu a kozy se za 
to odvděčují 1.500 litry mléka denně. Rodem jsou ple-
meno bílá koza česká krátkosrstá, ale proč některé mají 
bradku a jiné ne, se neví. Jsou vyšlechtěné z kozy sánské 
a 10 % se jich rodí s rohy.

Na velké zahradě statku jsme dostali ochutnat kozí jo-
gurtové mléko s jahodovou příchutí a sýry. Když se pije 
chladné, vůbec v tom není koza cítit. Po ochutnávce jsme 
zamířili do prodejny, kde jsme si vystáli frontu a mohli 
zakoupit různé druhy sýrů, ochucených mléčných nápojů, 
ale i kosmetiku z kozího mléka. 

Jako bonus pro nás Anička Nečasová připravila ná-
vštěvu křížové cesty v Jiřicích u Moravských Budějovic. 
Je umístěna v bývalém sadu a její autorkou je malířka 
Bedřiška Znojemská. Na konci křížové cesty na nás če-
kala rozhledna Anička se 47 schody, každý se štítkem 
sponzora. 

Odsud už jsme namířili rovnou cestou kolem Dukovan-
ské elektrárny směrem domů, cestou zpracovávali zá-
žitky a děkovali za ně našemu osvědčenému týmu paní 
Nečasové a panu Hrdličkovi, který nás spolehlivě dopravil 
tam i zpět. -Jitka Čermáková-
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Rajčatové karbanátky
Sezóna rajčat pomalu končí a při-
znejme si na rovinu – už nám rajčata 
pomalu lezou krkem… Velice chutné 
a přitom jednoduché zpracování 
nadúrody rajčat jsou Rajčatové kar-
banátky. Zaručuji vám, že i zarytý 
masožravec si pochutná.
Recept je neskutečně jednoduchý, 
Rajčatové karbanátky jsou ochuceny 
pouze cibulí a bylinkami z vaší za-
hrádky: bazalkou, petrželovou natí 
a mátou. Za pár minut máte hotový 
předkrm. Nebo chutný digestiv na 
doražení přecpaných gurmánů – zá-
leží na vašem menu. Dají se ovšem 
také podávat s bramborovým pyré 
jako hlavní chod!

Doba přípravy
Porcování rajčat a bylinek – 15 minut
Míchání směsi na rajčatové karbanátky – 5 minut
Smažení celé dávky – 15 minut
Celková doba – 35 minut

Potřebné suroviny pro 4 porce
1 kg rajčat
1–2 cibule (podle velikosti)
máta – poloviční hrst
bazalka – velká hrst
petrželová nať – velká hrst
sůl
pepř
hladká mouka – na zahuštění směsi
1/4 l oleje na smažení

Postup
Rajčata nakrájíme na kostky (nebo se alespoň pokusíme 
o tento geometrický tvar) o velikost 1 cm (zhruba…). 
Cibuli nakrájíme na drobno. Petrželovou nať, bazalku  
a mátu nasekáme na hrubší kousky – nedělejme z by-
linek drť, větší zelené kousky v karbanátkách oku více 
lahodí. Všechny suroviny smícháme a přidáme dle zvyku 
sůl a pepř.
Do takto připraveného základu přimícháme tolik hladké 
mouky, aby směs netekla, dala se nabírat lžící a bylo 

možné tvořit malé karbanátky, které 
lžící přenášíme do rozpáleného oleje. 
Ale zase by směs neměla být moc 
tuhá…
V hlubší pánvi rozehřejeme vyšší 
vrstvu oleje – tolik, aby v něm kar-
banátky plavaly. Postupně nabíráme 
polévkovou lžící rajčatové těsto  
a noříme ho do horkého oleje. Po  
5 minutách Rajčatové karbanátky 
otočíme a dosmažíme z druhé strany. 
Osmažené karbanátky odkládáme 
na savé ubrousky, abychom je zbavili 
přebytečného tuku. Celý postup opa-
kujeme do zpracování celé dávky. 
Správně usmažené Rajčatové karba-
nátky jsou šťavnaté a jako dochucení 
se přímo nabízí okurkový salát připra-
vený na způsob tzatziků! 
-Dobrou chuť Vám přeje Laďa Žilka-

inzerce
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Vodácký a cyklovýlet na řeku Moravu a hrad Bouzov
Od 24. do 28. července 2020 jsme 

navštívili kemp SPORT BAGR v Mo-
helnici, kde jsme se ubytovali v kara-
vanu a ve stanech. 

První den jsme se plavili z Mohel-
nice Litovelským Pomoravím do Lito-
vle, pod vedením zkušeného vodáka 
Pavla Škroba. Den druhý jsme ab-
solvovali cyklo výlet na hrad Bouzov 
s vrcholovým stoupáním a odměna 
byla v podobě kuřete s rýží v místním 
hotelu. Cyklo výlet se uskutečnil pod 
vedením zkušeného cyklotrenéra 
Zdeňka Krále. Den třetí již zkušená 
vodácká skupina vyjela vlakem směr 
Postřelmov a odtud to sjela po mírně 
rozvodněné řece Moravě zpět do 
kempu Bagr. 

Ve volných chvílích jsme v kempu 
hráli plážový volejbal za účasti 
všech 35 účastníků výletu, bez roz-

dílu věku. Večer byl táborák, připra-
vili jsme si guláš a na kytary nám 

zahráli Eva a Vašek. Byl to úžasný 
výlet pro všechny zúčastněné futsa-
listy, jejich manželky, děti, příznivce  
a kamarády.  ■
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Zájezd do Telče, Dačic a okolí
Krátce před koncem prázdnin, 29. srpna 2020, jsme 

odjížděli na zájezd do Telče, Dačič, Roštejna a Kostelního 
Vydří. 

Spolu s důchodci z Telnice, kteří měli uhrazenou cestu 
na výlet, jsme cestovali i my, ze Sokolnic. Cestu jsme též 
měli hrazenou obcí Telnice, ale protože jsme tam měli 
ještě různá poslání, na dárky, které jsme zakoupili, přispí-
vali stovkou naši účastníci, takže tento zájezd by se mohl 
nazvat ZÁJEZDEM ZA HUBIČKU.

Nejdříve jsme navštívili hrad v Roštejně, důchodci 
zdarma a pracující pouze 20 Kč za vstupné. Hrad je 
krásný, opravený, všechno na nás dýchalo novotou  
a čistotou, přesto jsme se přenesli o několik století zpět. 
Průvodce mladý, ale nabitý vědomostmi, pro některé  
z nás byl výklad příliš rychlý. Normálně tam chodívají 
lidé z obce Doupě, krásnou procházkou, je to 2 km, ale 
my jsme tam mohli vyjet autobusem, mnozí z nás by to 
nezvládli.

Poté jsme odjeli do Telče, kde jsme nebyli na zámku, 
protože se tam opravují pokoje z 18. a 19. století, a druhá 
trasa, jak dnes žijí novodobí feudálové, byla by celkem 
nezajímavá, takže jsme si udělali procházku podloubím 
města a odjeli do poutního místa Kostelní Vydří, kde byla 
prohlídka kostela, setkání s otcem Vladimírem a oběd, 
který jsme měli v klášteře.

Oběd probíhal formou samoobsluhy, tak jsem se toho 
ujala a dávala všem, podle přání, protože mně bylo pa-
nem kuchařem řečeno, že jestli první skupina, která se 
nají, a všechno sní, přinesou další. Placení? Také zají-
mavé. Kasička na stole, do ní jsme dávali peníze, kont-
rolu a pomoc při placení měla na starosti paní Vondálová, 
takže i díky ní tam byl přebytek. Oběd stál i s polévkou, 
kávou nebo čajem 110 Kč, ale při počítání peněz jsme 

zjistili, že výletníci jsou opravdu štědří, protože tam dali 
skoro o 700 Kč víc, než byla skutečná hodnota oběda.

Po obědě se nás ujal otec Marian, který nám povyprá-
věl historii poutního místa, na skok se stavil i otec Vladi-
mír a pak jsme odjeli do Dačic na plánovanou prohlídku 
zámku.

Ještě před prohlídkou zámku jsme navštívili Karmeli-
tánský řád sestřiček v Dačicích, kde je řádovou sestřič-
kou Liduška Hemalová původem z Telnice, dnes klášter-
ním jménem sestra Terezie.

Tento klášter nebo tento řád si vybrala i přes to, že tam 
sestry žijí způsobem, který by se mnohým nelíbil, ale ona 
je tam šťastná a to musíme respektovat.

Všem, které jsme navštívili, jsme odevzdali dárky, ze 
kterých obdarovaní měli velikou radost, protože si mys-
lím, že nejenom chlebem živ je člověk.

Na zámku v Dačicích jsme se znovu přenesli do mi-
nulých časů a žasli nad tím, jak dříve řemeslníci, kteří 
neměli takové možnosti, jaké jsou dnes, mohli postavit 
a pořídit takovou nádheru. Byla nám dána jako průvod-
kyně mladá, vstřícná a chytrá paní, která nám toho tolik 
chtěla říct a řekla o vzniku zámku a jeho historii, že jsme 
opravdu zírali, jak někteří mladí své zaměstnání berou 
jako svého koníčka.

Myslím si, že se zájezd mohl líbit, i když někteří tvrdili, 
že tam bylo příliš kostelů. Ale viděli jsme tolik nádher-
ných věcí, které v dnešním, uspěchaném světě hned tak 
neuvidíme. A tichá pobožnost nebo promluva se svatými  
s prosbou o pomoc nám a našim rodinám nikdy na škodu 
nebyla a nebude.

Díky panu Hrdličkovi, řidiči našich zájezdů, jsme se  
v pořádku vrátili domů a těšíme se na příští rok, co no-
vého zase někde v naší krásné zemičce uvidíme.

Také děkujeme obci Telnice za finanční podporu.
-Anna Nečasová-
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Handball kemp pro děti sokolnické házené 
od 7 do 14 let v Budišově nad Budišovkou

I letos jsme se vydali na soustředění 
s dětmi sokolnické házené do Budi-

šova nad Budišovkou v termínu od 
24. do 28. srpna 2020. Děti sice za-

skočilo brzké pondělní ranní vstávání 
se srazem u Sokolovny v 7.15 hodin, 
ale nikdo nezaspal a mohli jsme se 
vesele vydat na nedalekou cestu do 
Budišova nad Budišovkou, kde jsme 
se ubytovali v kempu. 
Celý týden trenéři pilně trénovali 
s dětmi malou i velkou házenou 
se spoustou soutěží a her v místní 
krásné hale na házenou v tréninko-
vých jednotkách 2 hodiny dopoledne 
(9.30–11.30 hodin) a 2 hodiny od-
poledne (15.30–17.30 hodin). Sa- 
mozřejmostí během tréninku byla  
i ovocná svačinka pro děti, aby měly 
dostatek síly.
Ranní vstávání měly děti zpestřené 
ranní rozcvičkou.
Odpolední program děti vyplnily na-
fukovací trampolínou, vyhřívaným 
zastřešeným venkovním bazénem, 
minigolfem a další volnočasovou ak-
tivitou v kempu.

27
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Podzimní dětský bazar oblečení, hraček a sportovních potřeb Sokolnice
Od pátku 5. září 2020 do sobotního večera jsme připravovali tradiční podzimní bazar dětského oblečení a hraček, 
kdy prodej samotný proběhl v sobotu 6. září 2020 po obědě a všichni měli možnost nakoupit z velkého množství 
podzimního a zimního oblečení. 

Letošní bazar se uskutečnil za lehce ztížených pod-
mínek z důvodu bezpečnosti a v užším týmu lidí, než  
v předchozích letech, ale o to více musím za sebe, jako 
pořadatele této akce, velmi poděkovat lidem, kteří se na 
organizaci podílejí a věnují svůj čas. V dnešní době je jen 
málo lidí, na které se člověk může spolehnout, o to více 
všem DĚKUJI – Ivona Fricová, Andrea Hrdličková, Tereza 
Žáčková, Alena Skolkowská, Pavlína Jamborová, Iva 
Donovalová a v neposlední řadě také Zdeněk Mrkvica, 
který nám pomohl se stoly.

Připravit burzu je (pro neznalé) opravdu náročná práce, 
která vyžaduje mnoho času, papírů, nervů, aby byla do 
detailů bezchybná. O to více nás mrzí, když někteří zruší 
svoji účast den před konáním nebo nedodržením sta-
novených časů nebo na prodej ani nepřijdou ale my se 
nedáme. 

Prodeje se zúčastnilo 30 maminek, což je plná kapa-
cita, kterou je schopna naše sokolovna pokrýt a museli 
jsme několik maminek bohužel odmítnout. Za pátek  
a sobotu nám rukama prošlo 2.123 kusů oblečení, z toho 
jsme prodali 444 kusů a pro naše MINI házenkáře tak 
vybrali krásných 2.467 Kč, které jsme předali trenérům 
pro potřeby dětí.

V letošním roce jsme nemohli uskutečnit jarní burzu, 
jsme rádi, že se povedlo zajistit tu podzimní, účast nebyla 

nijak velká, možná pro stávající situaci, možná pro pěkné 
počasí, kdo ví. Ale přišly nám velmi příjemné reakce  
a proto se budeme těšit na příští – JARNÍ burzu. A po-
kud jsou tu maminky, co jsou ochotny věnovat svůj čas 
při organizaci, napište nám na bazarek.sokolnice@ 
seznam.cz. Děkujeme. -Jana Mrkvicová-

Večerní program jsme dětem zpestřili stezkou odvahy 
(zejména ti mladší projevili velký kus odvahy vydat se 
samostatně do lesa, kde na ně čekala různá strašidla), 
spoustou her a zábavy a v posledním dni také diskoté-
kou, na které si všichni zatancovali.
Po celodenním skotačení tak pro děti čas večerky 21.30 
hodin byl hodně vzdálen a chodily spát dobrovolně i dříve.
Všem 27 dětem musíme poděkovat za vzornou reprezen-
taci a chování na kempu sokolnické házené. Poděkování 
patří i rodičům, kteří nám pomohli s dopravou a přípravou 
na kempu.
Budeme se těšit na příští kemp v roce 2021.

-Trenéři Standa a Zdenda Mrkvicovi-
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