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Kde se líhnou siláci?  
No přece u nás, v Sokolnicích!

Správný strongman hodně jí, hodně cvičí a hodně spí. 
To je pravda. Ale taky utáhne několikatunový traktor 
nebo kamion, několikrát po sobě převrátí obří pneuma-
tiku, co váží 430 kg, zvedá atlasy – třeba i 170 kg vážící 
kamenné koule, co nemají žádná madla! A vůbec dělá 
spoustu věcí, na které je potřeba opravdu hodně velká 
síla. Aby to dokázal, musí do toho dát všechno a oběto-
vat mnohé. V Čechách tento silový sport zatím není pří-
liš známý, ale pomalu a jistě nabírá na popularitě. Právě 
kvůli náročné přípravě u nás není strongmanů hodně. Ale 
my máme v Sokolnicích hned dva.

Ondřej Fojtů, rodák ze Sokolnic, který letos před vá-
nocemi oslaví teprve svoje 20. narozeniny, se po letošní 
sezóně řadí mezi ty úplně nejlepší v amatérské soutěži. 

Když před třemi lety seknul s házenou, změnil jídelní-
ček a životosprávu a začal v posilovně trávit šest odpole-
dní v týdnu, bylo to jeho dobrovolné rozhodnutí, kterému 
jeho blízké okolí ze začátku moc nerozumělo. Ale vypla-
tilo se mu to a letošní sezóna začíná vydávat plody jeho 
nezměrného úsilí. 

Vloni bez zkušeností nastoupil do prvního závodu 
amatérů u nás v Brně u Olympie a k překvapení všech 
se umístil na 4. místě. Po dalším roce tvrdé přípravy 
letos ve spanilé jízdě pokračoval. Aš – 5. místo. Brno –  
3. místo. Olomouc – 2. místo. V Golčově Jeníkově ko-
nečně cinklo zlato. Ondřej za sebou suverénně nechal 
všech 21 soupeřů a právem se může pyšnit titulem mistra  
republiky. 

Kdo jednou začne sbírat medaile v amatérské soutěži, 
musí na základě pravidel Českého svazu silových sportů 
na další sezónu přestoupit do profesionálů. Ondřej tím 
pádem bude od příštího roku historicky nejmladším pro-
fesionálem v Čechách. Že bude kvalitní konkurencí a sou-
peřem zkušeným strongmanům v profesionální soutěži, 
dokázal minulý víkend na mezinárodní soutěži profesio-
nálů ve Vysokých Tatrách, kde hrdě mával českou vlajkou 
ze třetího místa na stupíncích pro vítěze.

Další nadějí a silákem v přípravě je teprve sedmnácti-
letý Martin Máša, který letos svoje první zkušenosti sbí-
ral v kategorii začátečníků v Brně. Má před sebou ještě 
hodně tvrdé práce, ale určitě o něm brzy uslyšíme.

Přijďte někdy zafandit a kluky podpořit. Však je na co 
být hrdý. Řekněte, kolik vesnic v té naší malé zemi může 
tvrdit, že má mistra republiky? -MFoj-

Foto ze soukromého archivu autorky článkuFoto Miroslav RedBart Machek
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Rekonstrukce ulice Niva 
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás informoval, že dne 31. srpna 2021 
byla dokončena realizace stavby rekonstrukce ul. Niva. 
V rámci této stavby došlo k jejímu osovému rozdělení na 
dvě stejné poloviny. Uprostřed ulice je umístěna vozovka 
šířky 4,0 m. Po obou stranách vozovky jsou parkovací 
pásy šířky 2,0 m a za nimi chodník šířky 1,5 m. Mezi 
chodníkem a domy bude zelený pás, který ve vhodném 
agrotechnickém termínu obec osází trvalkami. Celkem 
bylo zbudováno 38 parkovacích míst. Místa pro vjezdy 
do nemovitostí jsou odlišena dlažbou jiné barvy. Podél 
domů byla osazena nopová folie z důvodu izolace. Stá-
vající zemina u domů byla odtěžena min. do hloubky 

100 mm a nahrazena humózní vrstvou. Nad rámec plá-
novaných prací byla nově jedna strana rodinných domů 
v celé ulici napojena na dešťovou kanalizaci (doposud 
všechny dešťové vody z těchto RD končily na chodníku či 
na komunikaci).
V současné době obec shromažďuje podklady a bude 
žádat o vydání kolaudačního rozhodnutí na tuto stavbu. 
Komunikace, parkovací plochy i chodníky již občané mo-
hou využívat, nicméně do doby kolaudace jsou v místě 
osazeny dopravní značky, které upozorňují, že se i nadále 
projíždí stavbou. Prosíme tedy všechny, aby dbali zvýšené 
opatrnosti při průjezdu touto ulicí.
Doufáme, že nejenom občané bydlící na Nivě, ale i všichni 
projíždějící, budou s provedenou realizací spokojeni.

-starosta-

Zahájení školního roku – přivítání prvňáčků 2021
1. září jsme do naší obřadní síně pozvali 30 nových žáčků 
Základní školy Sokolnice ve školním roce 2021/2022. 
Školáčky v tento slavnostní den do-
provodili rodiče, sourozenci, čekaly 
na ně i jejich nové paní třídní učitelky 
a paní vedoucí družiny. Pan starosta 
Mgr. Libor Beránek prvňáčky přivítal, 
krátce k nim promluvil a s každým 
novým školáčkem a školačkou se 
osobně pozdravil a předal malou po-
zornost od obecního úřadu, aby děti 
měly krásnou vzpomínku na první 
školní den a celý první rok. 
Malým prvňáčkům a všem ostatním 
školákům a studentům přejeme 
šťastné vykročení do nového škol-
ního roku, hodně úspěchů, aby je 
práce ve škole bavila a přinášela 
mnoho nových vědomostí a znalostí. 

A hlavně přejeme všem, aby v tomto školním roce mohli 
zůstat až do června ve školních lavicích. -JB-

Milá návštěva v Domově pro seniory
V polovině srpna navštívil náš domov 
pan starosta Sokolnic Mgr. Libor Be-
ránek v doprovodu paní matrikářky 

Ing. Jany Brabcové, aby popřáli k na-
rozeninám třem našim klientkám, 
které jsou v současnosti nejstaršími 

občankami Sokolnic – v letošním 
roce oslavily již 98. narozeniny. 
V aktivizačním koutku, kde se s na-
šimi oslavenkyněmi paní Marií Krou-
povou, paní Květoslavou Krišpínovou 
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Regionální značka BRNĚNSKO originální produkt®  
má své první držitele

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště učinila 
další krok v podpoře místních podnikatelů, a to založením 
vlastní regionální značky BRNĚNSKO originální produkt®.

První certifikáty byly slavnostně předány u příleži-
tosti Dnů Slavkova na řemeslném jarmarku v sobotu 
29. května 2021 v překrásném prostředí Rubensova 
sálu zámku Slavkov u Brna. Na tomto jarmarku se tak 
mohli návštěvníci setkat s čerstvě oceněnými produkty. 
Stánek MAS byl součástí Pohádkové cesty, a tak zájemci 
měli možnost seznámit se s myšlenkou regionální značky 
a prací MAS.

Regionální značka BRNĚNSKO zahrnuje území kolem 
Brna od Kuřimi, přes Rosice, Židlochovice až po Slavkov. 
Je součástí Asociace regionálních značek, která koordi-
nuje 30 značek po celé republice. Regionální značku zís-
kají výrobky, které jsou výjimečné svou vazbou na region, 
na jeho charakter, tradice, kulturu či historii, a které svojí 
jedinečností mají velký potenciál v cestovním ruchu. Zá-
kazník, který si koupí produkt označený regionální znač-
kou, má jistotu, že tento produkt splňuje standardy regi-
onálního značení.

První certifikované výrobky označené regionální znač-
kou BRNĚNSKO originální výrobek: keramický Podržkví-
tek Lucie Babákové ze Želešic, selské víno Pavla Husáka 
z Nesvačilky, Kdoulový sýr a Višně z Líšně z Chuti Moravy, 
mléčné bio výrobky Veroniky Kropáčkové z Nelepče, me-
dovina Jindřicha Kříže z Nosislavi, víno z Vinařství u Křížů 

z Viničných Šumic, Le-Mi česká lněná 
autorská móda Lenky Miczkové 
z Hajan, med Jaroslava Martínka 
z Kuřimi, Elegan originální šitá móda 
s autorskými potisky Nely Šulákové 
z Velešovic, uzené maso Josefa Jůzy 
z Březiny, Vildenberské pivo Aleše 
Šmerdy z Holubic, moravské zemské 
víno z vinařství Vykoukal z Hostěrá-
dek-Rešova, děrované kraslice Pavly 
Tauberové z Křenovic, víno, mošt 
a želé z rodinného bio vinařství Válka 
z Nosislavi. 

-Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

www.slavkovskebojiste.cz-

a paní Marií Štibichovou setkali, jim předal spo-
lečně s gratulací nádherné pestrobarevné ky-
tice a každé jubilantce také velký dárkový koš. 
S klientkami si popovídal o tom, jak se dostaly 
do Sokolnic, zajímalo ho, jak tráví volný čas a do-
zvěděl se, že luští křížovky, malují, stále pravi-
delně cvičí a nakonec mu jedna z nich předvedla 
originál botky Baťa z roku 1937, které jí dosud 
slouží. Klientky si toto setkání opravdu užily 
a překvapení z nečekané návštěvy vystřídala 
spokojenost, úsměvy a opravdová radost. 
Jménem našich klientek i nás, zaměstnanců, 
děkujeme za milou návštěvu a jsme rádi, že po-
zornost, která je věnovaná seniorům v naší obci, 
je opravdová. -Mgr. Eva Stiborová,

Domov pro seniory Sokolnice-



8–9/2021     Sokolnický zpravodaj 4

Okénko do mateřské školy
● A už je to tady opět znovu v tomto čase, začíná nový 
školní rok! První dny jsme se ve třídě SLUNÍČKA sezna-
movali s novými kamarády, prohlíželi třídy a celý prostor 
v budově školy. Poznávali, co je nového nebo změněno. 
Opakovali si důležitá pravidla bezpečnosti nejen ve třídě, 
nýbrž i na školní zahradě, kde je pro děti spousta zahrad-
ních prvků k jejich všestrannému pohybovému rozvoji. 
Také jsme si povídali o tom, jaké akce různého typu nás 
letos čekají – dětská divadelní představení, odpoledne 
s rodiči, besídky, karneval, výjezdy autobusem na různé 
výstavy nebo pěší výlety do okolí mateřské školy. Pro 
nejstarší děti (předškoláky) budeme opět pravidelně  
připravovat hravou formou různé úkoly, kterými se budou 
intenzivně připravovat na vstup do školy. Každé z dětí 
prožívalo tyto první dny trochu jinak, ti starší se těšili na 
kamarády i paní učitelky i na nové zážitky a ti mladší ně-
kteří i ukápli slzičku a tesknili po mamince. První den ze 
školky si děti odnesly barevný nafouknutý balónek a to 
byla veliká radost pro úplně všechny děti. Tak pevně vě-
říme, že tento školní rok se nám všem bude jistě všechno 
dařit.
● Ve třídě KUŘÁTKA jsme se 1. září se všemi dětmi vzá-
jemně přivítali, zvláště nové děti se seznamovaly s ostat-
ními dětmi a s prostředím třídy. Děti se na sebe velmi 

těšily a s nadšením se zapojily do hry se svými kama-
rády a oblíbenými hračkami. Společně jsme si vyprávěli 
zážitky z prázdnin a z dovolené. Využíváme pěkného zá-
řijového počasí ke hrám v pískovišti a na průlezkách na 
školní zahradě, a to dopoledne i odpoledne.
● Po prázdninové přestávce se děti z Koťátek sešly ve 
své třídě. Všechny se už těšily na své kamarády, hračky 
a paní učitelky. Přivítali jsme mezi sebou nové děti a za-
vzpomínali jsme také na naše prvňáčky, kterým přejeme 
mnoho úspěchů ve škole. Všichni se těšíme na společný 
podzimní čas plný her, dovádění a poznávání nových  
věcí.
● Školní rok 2021/2022 jsme ve třídě MOTÝLCI zahájili 
přivítáním nových kamarádů, na které jsme se moc těšili. 
Seznámili jsme je s prostředím školky, školní zahradou 
a společně si myslíme, že se jim tu bude s námi líbit…
● Poněvadž jsme na konci školního roku 2020/2021 
ještě pro předškoláky, kteří jsou v této době již žáky 
1. třídy ZŠ, uskutečnili Zážitkový podvečer, nyní všem 
čtenářům Sokolnického zpravodaje přinášíme krátkou 
„reportáž“ z této akce.

Téměř všichni předškoláci ze tříd SLUNÍČKA, MOTÝLCI, 
KOŤÁTKA a KUŘÁTKA se ve čtvrtek 17. června 2021 sešli 
v 17 hodin před budovou MŠ s baťůžky na zádech a těšili 
se na tajemnou výpravu po okolí s překvapením. Spolu 
s paními učitelkami se děti vydaly vstříc novému dobro-

Sluníčka

Koťátka Koťátka

Motýlci

Motýlci
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družství po cestě označené barevnými fáborky. První za-
stavení bylo v hasičské zbrojnici SDH Sokolnice. Tam již 
na všechny čekali hasiči s otevřeným hasičským autem 
a děti si ho pořádně prohlédly, prozkoumaly a prolezly 
i zevnitř. Hasiči dětem vysvětlili i ukázali, jak se používá 
všechno potřebné nářadí a přístroje a odpověděli dětem 
na všechny otázky. Přestože panovalo velké vedro, děti 
statečně absolvovaly připravené soutěže v terénu. Na 
dvou překážkových dráhách různé obtížnosti si děti vy-
zkoušely svoji odvahu, rychlost, zdatnost – obě družstva 
výborně uspěla. Nechyběla ani disciplína stříkání vody 
z hadice na cíl. Na závěr jsme zhlédli rychlou, cvičnou 
zásahovou akci mladých hasičů – hašení požáru. Pro 
osvěžení ve velkém vedru i pro radost se děti proběhly 
a osvěžily ve velkém proudu jemné sprchy z hasičské ha-
dice a obdivovaly, jak se tvoří duha. Za odvahu a zdatnost 

dostaly děti od hasičů sladkou odměnu. Naše výprava 
pokračovala dále podle barevných fáborků. Děti na sta-
novištích hledaly a plnily zajímavé úkoly ve skupinkách. 
Konečně se trochu setmělo a děti dorazily k lesíku u že-
lezniční trati. Odvážné dvojice s baterkami prošly noční 
stezku odvahy, na jejímž konci čekala lesní víla s odmě-
nou. Všichni byli stateční. Naše putování jsme zakončili 
opět na školní zahradě, kde děti po usilovném pátrání 
za pomoci světla jejich baterek, našly velikou krásně za-
balenou krabici a v ní byl poklad. To byla pro děti velká 
radost! Každý předškolák si z pokladu odnesl diplom, 
pexeso, sladký balíček a krásný baťůžek na záda. Na 
rozloučenou si děti připily na zdraví dětským šampusem 
a poděkovaly paním učitelkám. Ve 21.30 hodin se děti 
rozešly za rodiči, kteří už na ně čekali. Tento podvečer byl 
opravdu plný zážitků! ■
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Škola má narozeniny! 
A hned dvakrát

Září. Začátek školní výuky. Spojení, které k sobě pro-
stě patří. V poslední době však ne tak samozřejmé jako 
dříve. Jeden den jdete do školy a zjistíte, že další už cho-
dit nemáte. Jsem tedy rád, že se to letos povedlo.

V září 2020 jsem psal o roce plném změn, které nás 
potkaly. A uplynulý školní rok se v množství různých „novi-
nek“ nenechal zahanbit – bylo jich víc než dost. Přiznám 
se, že letos bych byl rád za takový běžný, obyčejný školní 
rok bez nenadálých překvapení. Prostě školní rok, kdy se 
ve škole učí, zpívá i sportuje a jezdí se na výlety či do 
divadel.

On však ten školní rok, který nás čeká, úplně obyčejný 
nebude. Právě prvního září to bylo 130 let, co se začalo 
vyučovat v současné školní budově a v roce 2022 uplyne 
150 let, kdy byla v Sokolnicích založena základní škola 
vůbec. 

Obě tato výročí si zaslouží zmínku. Tímto rád zahajuji 
celoroční školní festival plný tradičních i nových akcí, 
které všem zájemcům přiblíží činnost školy v naší obci. 
Těšit se tedy můžete na společný táborák, dny otevře-
ných dveří, školní akademii i divadelní představení, 
tradiční ples a mnoho dalších akcí, které vám měsíc 
co měsíc připomenou, že „sokolnická základka“ je už 
150 let součástí našich životů a přestože je už v letech, je 
ve výborné kondici. Uvidíte sami.

-Tomáš Struška, ředitel ZŠ Sokolnice-

Školáci opět přispějí k boji 
proti rakovině
Pomoc druhým lidem, solidarita, dobré skutky. To jsou 
hodnoty, které se společně s mými kolegy snažíme pře-
dávat dětem ve škole dnes a denně. V září 2020 teh-

dejší osmáci sokolnické základní školy oslovili veřejnost 
s prosbou o pomoc ostatním a dobrovolnictví si vyzkou-
šeli na vlastní kůži. O co šlo? 
Zúčastnili jsme se Českého dnu proti rakovině. Od brz-
kých ranních hodin jsme stáli na frekventovaných mís-
tech v Sokolnicích a prodávali jsme kolemjdoucím žluté 
papírové kytičky. Výtěžek z dobročinné akce putoval 
na fi nancování výzkumu léčby rakoviny. Pro mě, coby 
učitele, bylo velmi zajímavé sledovat, jak se plaché a 
nesmělé děti změnily v suverénní aktivisty, kteří se ne-

báli oslovovat i neznámé lidi. 
Vloni se nám podařilo vybrat 
10.225 korun. 
Letos budete mít šanci přispět 
ve čtvrtek, 30. září, a to v ran-
ních hodinách před S-pasáží 
nebo na zastávce Brněnská. 
Letošní deváťáci také obejdou 
všechny třídy, můžete tedy při-
spět prostřednictvím svých dětí 
školou povinných. Rakovina je 
onemocnění, které je bohužel 
velmi rozšířené a nemálo z nás 
má s touto chorobou zkušenost. 
Ať už se jedná o vlastní rodinu, 
přátele nebo známé. Myslete na 
to, prosím, až vás na konci září 
osloví skupinka dětí, a uznejte, 
že dvacetikorunu může oběto-
vat každý z nás.  

-Jakub Šustr-
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Ahoj, školo!
Na začátku září trošku obehraný 

titulek. Žáci a studenti se vracejí po 
prázdninách, vítají se se svými spolu-
žáky, učiteli, s celou školou. Také já 
jsem mohla už po čtyřicáté stát před 
třídou… Jenže po zralém uvážení 
jsem se rozhodla jinak a nastoupila 
do doufám zaslouženého důchodu. 

Samozřejmě se to neobejde bez 
bilancování, vzpomínání. Ve vzpo-
mínkách jsou určité milníky, třídy, 
které byly jakýmsi předělem v mém 
životě. Vzpomínám na svoji úplně 
první třídu – třeťáky Janu, Vlaďku, 
Radovana, Marka. S jinou třídou a ji-
nými dětmi, čtvrťáky Tomášem, Pe-
trem, Ivetou, Majkou jsme procházeli 
listopadem 1989. Pak přišli druháci 
Radka, Hanka, Tomáš (současný ře-
ditel školy), Martin, se kterými jsme 
zažili stěhování třídy po různých 
částech obce v době první přístavby 

školní budovy. Se čtvrťáky Romanou, 
Alenou, Markem, Mirkem a hlavně 
s nezapomenutelnou a milovanou 
kolegyní Jiřinkou (RIP) jsme byli na 
historicky první škole v přírodě. Neza-
pomenu ani na děti z mé jediné první 
třídy, kterou jsem kdy učila – Terezku 
a Honzu, Marka, Zuzku. 

Po dvou letech v posledně jmeno-
vané třídě jsem opustila třídnictví – 
ne však učení, a zabydlela jsem se 
v ředitelně, nejdříve jako zástupkyně 
ředitele, posléze jako ředitelka školy, 
abych se pak na tři roky zase vrá-
tila k učení na plný úvazek. A tak za 
všechny děti, které mě mají podepsa-
nou na vysvědčení, z poslední třídy 
páťáci Bea (dcera dříve jmenované 
Radky), Luboš, Štěpán (syn dříve 
jmenované Jany), Janík. Vzpomněla 
bych si zcela jistě i na všechny další 
své žáky, které jsem nejmenovala, 
tolik prostoru však ve Zpravodaji ne-
můžu zabírat.

Ráda bych ještě zvýraznila další 
věc. Vždy jsme byli s kolegy moc rádi, 
když k nám do školy přišli na ná-
vštěvu bývalí žáci, studenti středních 
i vysokých škol. Úplně nejvíc je však 
asi nejen pro mě fakt, že plno mých 
bývalých žáků se do sokolnické školy 
vrátilo jako učitelé či asistentky: To-
máš, Monika, Zuzka, Verča, Bára, 
Lýdie, Veronika a svým způsobem 
i Simona. 

Chtěla bych poděkovat všem svým 
kolegům současným i bývalým, všem 
svým žákům a vlastně i jejich rodi-
čům za celých dlouhých (Dlouhých? 
Věřte, že utekly jako voda!) třicet 
devět let života, které jsem strávila 
v jejich společnosti, a samozřejmě 
současným i budoucím žákům i pra-
covníkům naší školy popřát, aby se 
jim v práci i studiu dařilo, aby po le-
tech také mohli vzpomínat s láskou.

A tak tedy – ahoj, školo!
-Zita Butalová-

Lípové prázdniny
Prázdniny v LÍPĚ jako obvykle ve znamení světa fanta-
zie. A ty letošní byly obzvláště plné fantastických zážitků, 
velkolepých příběhů a parádních výletů. Naplánovali 
jsme celkem šest lákavých příměstských táborů a těšili 
se na naplněné prázdniny. Jaké bylo naše překvapení, 
když jsme na začátku června dostali zprávu od MŠMT, že 
jsme obdrželi dotaci na uspořádání čtyř letních kempů. 
A tak jsme najednou připravovali neuvěřitelných deset 
týdenních projektů! A jak to dopadlo?

Letní kemp Zvířata všech kontinentů
Tento turnus byl připraven pro děti mladšího školního 
věku. S příběhem Emana Holoubka (podobnost s Emilem 
Holubem není náhodná) jsme se vydali na cestu po všech 
kontinentech a seznamovali jsme se se zvířaty, která na 
těchto kontinentech žijí. Protože umíme v Lípě všemožná 
kouzla, tak jsme stihli procestovat celý svět během jed-
noho příměstského tábora.

Letní kemp Cesta kolem světa za 5 dní
Ve stejném termínu se uskutečnil i kemp určený pro 
starší školní děti. Na motivy příběhu o Willu Foggovi jsme 
se vsadili a vyrazili na cestu. Nebylo to jednoduché, ale 
podařilo se nám za pomoci dokonalé logistiky a pláno-
vaní opravdu objet celý svět za určených pět dní a ještě 
se přitom seznámit se zeměmi, kterými jsme projížděli. 
Sázku jsme samozřejmě vyhráli.

Příměstský tábor Svět dinosaurů
Jak už bylo řečeno výše – ovládáme v Lípě všemožná 
kouzla a jedno z nich je i cestování časem. A tak se mohly 

děti i s lektorkami přesunout do druhohor do světa pl-
ného dinosaurů. Naštěstí jsme na táboře měli samé sta-
tečné děti, které se rychle s nehostinným prostředím se-
známily a brzy si éru dinosaurů podmanily.

Příměstský tábor Lovci mamutů
Jen o kousek blíže na časové ose se ve stejné době přesu-
nuly starší děti na druhém příměstském táboře. Na mo-
tivy stejnojmenného románu Eduarda Štorcha zažily, jaké 
to je v kůži neadrtálských dospívajících dětí, které chtějí 
být součástí skupiny lovců, ale tlupa je stále považuje za 
děti. A tak naši stateční skládali zkoušky, aby si vybojo-
vali kančí zuby, které jsou znakem statečnosti a připra-
venosti k lovu.

Příměstský tábor Na indiánské stezce
Neméně napínavý byl příběh malých indiánů, kteří se 
vydali za poznáním a zvyklostmi jednotlivých kmenů  
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původních amerických obyvatel. Děti se na pět dní 
ocitly v kůži malých členů kmene a musely projít něko-
lika zkouškami, aby získaly několik orlích per, která byla 
známkou úspěšně splněného úkolu. Kdo měl na konci 
čelenku plnou per, byl pravým indiánem.

Příměstský tábor Vesmírná dobrodružství
Inspirací pro tento tábor nám bylo současné soupeření 
komerčních vesmírných společností bojujících o své 
místo v kosmu. Naši budoucí astronauti museli splnit 
zkoušky nejen fyzické zdatnosti, manuální zručnosti, ale 
také vědomostní zkoušky a testy řešení krizových situací 
ve vesmíru. Jsme pyšní, že tímto astronautským výcvi-
kem prošli všichni na výbornou.

Příměstský tábor Země pohádek
Lípa je také plná kouzelných tvorů a jeden z nich, skřítek 
Gremlíček, svou nešikovností poházel, rozházel a pomí-
chal kousky známých pohádek. Trvalo nám celý týden, 
než jsme všechny kousky našli, opravili a poskládali do-
hromady. Odměnou za každou pohádku, kterou jsme dali 
do pořádku, nám byla perlička na náš duhový náramek. 
Naštěstí všechno dobře dopadlo a všechny pohádky jsou 
už tak jak mají být. Ale bylo to o fous.

Příměstský tábor Hobit
Ano, nepřekvapivě naši družinu Hobitů čekala dlouhá 
cesta inspirovaná stejnojmennou knihou J. R. R. Tol-
kiena. Na počátku toho všeho bylo setkání Gandalfa 
a Bilby Pytlíkové. A pak už věci nabraly spád. Nechybělo 
balení na cestu, hledání trasy v mapách, bloudění… Na 
dně Macochy jsme se potkali se lstivým Glumem, nara-
zili jsme na Elfy, mezi které jsme naštěstí svými nástavci 
na uši a elfskými jmény, zapadly. Co myslíte? Podařilo se 
nám dojít tam a zase zpátky?

Letní kemp Harry Potter a Ohnivý pohár
Na konci léta jsme učinili pokus a spojili jsme oba plá-
nované kempy do jednoho obrovského tématu. Všech 
40 dětí jsme sjednotili a pustili jsme se s nimi do říše fan-
tazie na Turnaj čtyř kouzelníků. Pořádající Bradavice na 

svém hradu přivítaly francouzské Krásnohůlky, španěl-
ský Toreador a bulharský Kruval (ano, jak si znalci mohli 
všimnout, poněkud jsme si příběh poupravili, aby se nám 
lépe hodil. Vypjatý boj do poslední chvíle eskaloval, ale 
místo grandiózního finále se….
(spoiler alert) …ukázalo, že celý souboj byl pod taktov-
kou samotného Pána zla, který po závěrečné disciplíně 
pomocí ohnivého poháru přenesl celou skupinu soutě-
žících na tajemný hřbitov, kde s pomocí Červíčka zabil 
Páju Diggoryovou a znovu povstal mezi živé. Naštěstí se 
ho naši stateční a udatní studenti čtyř různých škol roz-
hodli místo kouzel zahnat jekotem a máváním školními 
šátky. No ale zabralo to, ač Voldemort nemá uši, tak je 
měl z toho zalehlé ještě v sobotu. (spoiler alert).

Poděkování
Rádi bychom na tomto místě poděkovali. Všem, díky nimž 
byly tyto prázdniny jedinečné:
Aleně Haluzové (4x), Ireně Zigmanové (3x), Karolíně Šte-
ffanové, Lucii Horákové, Lydii Tomšíkové (2x), Monice 
Michalčíkové, Nikole Kalandrové, Petře Štefkové, Renátě 
Bednárové, Tereze Šteflové (4x), Šárce Teplé (2x), Zdeňce 
Wajdové a Žanetě Štefkové – lektorkám příměstských tá-
borů a letních kempů.
Obci Sokolnice, Sokolu Sokolnice, Domovu pro seniory 
a obecní četě za pomoc a podporu.
Sousedům za vstřícnost a trpělivost (a za tu zmrzlinu:).
Personálu kuchyně Domova pro seniory a Panského pivo-
varu za ochotu tu smečku nakrmit.
Rodičům, že nám své ratolesti svěřili.
Vladimíru Rozhonovi za finanční dar.
Páje Dostálové za pomoc lektorkám.
DPMB za ten autobus navíc.
A nejvíc dětem, že s námi hrají.
Děkujeme! 
-Tereza Šteflová-

Zamyšlení na září
„Volnost je jediné pravdivé bohatství; všeho ostatního 

jsme pány i otroky zároveň.
Copak to necítím při sebemenším náznaku omezování, 

spoutávání, podřizování?  Celý život mohu jen přemýšlet, 
těšit se z toho, o čem přemýšlím, ze smyslu pro pravdu 
a krásu, z dokonalé celistvosti ducha. Nikdo mi neříká: 
,Budeš věřit tomu a tomu, dělat to a to, říkat, co chceme, 
abys říkal,‘ nikdo se nezastaví mezi mne a mou svobod-
nou vůli. 

Není však volnost nebezpečná a lpění na vlastní vůli 
přepjaté? Neřekl bych; neboť koho nevede vlastní cit, 
toho svádí z cesty předsudek a zištnost; a rozum je spo-
lehlivější průvodce než reputace - volnost ušlechtilejší 
vůdce než strach.“ William Hazlitt

„Učit se nevidět sebe je nutné, abychom viděli mnoho 
věcí.“ Friedrich Nietzsche

„Život nás učí, že na tomto světě se nikomu nedostává 
útěchy, když sám dříve někoho neutěšil, že nic nedostá-
váme, když jsme dříve nedali.

Mezi lidmi je všechno jen výměna.“  
Georges Bernanos

Příliš vysoká hodnost znemožňuje projevit i přirozenou 
náklonost, natož obyčejnou lidskost.

Kdo neumí poroučet sobě, poroučí druhým. Lidé jsou 
nepolepšitelní. Stačí jim dát strašáky a idoly a budou 
spokojeni. Rozdíl mezi spravedlností a křivdou, dobrem 
a zlem je jim více než lhostejný.

-VŽ-
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Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice hledá zaměstnance/zaměstnankyni na pozici

SOKOLNÍK/SOKOLNICESOKOLNÍK/SOKOLNICE
POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA
• Správa a drobná údržba sokolovny a přilehlých prostor
• Úklid sokolovny
• Příprava sokolovny k různým akcím

POŽADUJEME
• Odpovědnou osobu schopnou si samostatně organizovat práci a řádně pečovat  

o jemu/jí svěřené prostory a vybavení

NABÍZÍME
• Vedlejší pracovní poměr na DPP v rozsahu cca 10–15 hod/týdně, nástup možný ihned  

(pozice je vhodná i pro důchodce, lidi na rodičovské dovolené, studenty apod.)
• Flexibilní pracovní dobu a volnější pracovní režim v letním období

Zájemci o pracovní pozici prosím kontaktujte pana Zdeňka Jirgalu
mobil: 731 552 041 / mail: jednatel@sokolsokolnice.cz

inzerce
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www.doctoroptic.cz
Akce platí od 1.9. do 31.10. 2021 na vybrané čočky při zhotovení kompletních brýlí 
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Masarykovo náměstí 1665/8, ŠLAPANICE 
tel.: 773 260 803, email: slapanice@droptik.cz
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Zprávy ze Zastupitelstva
Ve čtvrtek dne 9. září 2021 se v 18.00 hodin v Základní 
škole Sokolnice uskutečnilo veřejné zasedání Zastupi-
telstva obce. Projednány byly tyto body:
● Odprodej části obecního pozemku p.č. 1051/1
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p.č. 1051/1, druh 
pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 462 m2. 
Na obec se obrátil žadatel o odprodej části obecního po-
zemku p.č. 1051/1, o výměře 61 m2. Obec si nechala vy-
hotovit znalecký posudek, kde znalec stanovil tržní cenu 
pozemku na 3.500 Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn 
na úřední desce od 22. července 2021 do 15. srpna 
2021. Na základě zveřejněného záměru obec obdržela 
další nabídku na odkup celého pozemku. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr prodeje 
byl zveřejněn zákonným způsobem od 22. července 
2021 do 15. srpna 2021.
Zastupitelstvo obce neschválilo prodej části pozemku, 
resp. celého pozemku ani jednomu z žadatelů.
Zastupitelstvo obce uložilo místostarostce informovat 
oba žadatele o rozhodnutí zastupitelstva nejpozději do 
30. září 2021.
● Prodej obecního pozemku p.č. 767/4
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p.č. 767/4, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m2. Při 
revizi katastru obce bylo zjištěno, že na tomto pozemku 
byla v minulosti (před rokem 1989) realizovaná stavba. 
Z tohoto důvodu požádali majitelé výše uvedené stavby 
obec o odprodej obecního pozemku 767/4. Záměr zcizení 
obecního pozemku byl zveřejněn 29. července 2021 do 
20. srpna 2021. Rada doporučila zastupitelstvu prodej 
za cenu 3.500 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí i ostatní 
náklady spojené s prodejem.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr pro-
deje byl zveřejněn zákonným způsobem od 29. čer-
vence 2021 do 20. srpna 2021. Zastupitelstvo obce 
Sokolnice schválilo prodej pozemku p.č. 767/4, o vý-
měře 2 m2, zastavěná plocha a nádvoří, za kupní cenu  
3.500 Kč/m2 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 plat-
ném 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 nejpoz-
ději při podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí náklady 
na sepis kupní smlouvy a správní poplatek za řízení o po-
volení vkladu práv do katastru nemovitostí. Kupující podá 
návrh na vklad do katastru nemovitostí na podatelně Ka-
tastrálního úřadu pro JM kraj, Katastrálního pracoviště 
Brno-venkov. Zastupitelstvo obce uložilo místostarostce 
informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva nejpoz-
ději do 30. září 2021 a starostovi uzavřít kupní smlouvu 
nejpozději do 30. října 2021.
● Odprodej části obecního pozemku p.č. 2794
Obec Sokolnice je vlastníkem pozemku p.č. 2794, druh 
pozemku ostatní plocha, o výměře 458 m2. Na obec se 
obrátil žadatel o odkup části pozemku o výměře 112 m2. 
Jedná se o slepý konec cesty umístěný mezi pozemky, 

jichž je majitelem. Záměr zcizení obecního pozemku byl 
zveřejněn od 12. srpna 2021 do 30. srpna 2021. Rada 
doporučila zastupitelstvu prodej za cenu 68 Kč/m2 s tím, 
že kupující uhradí i ostatní náklady spojené s prodejem.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že záměr prodeje byl 
zveřejněn zákonným způsobem od 12. srpna 2021 do 
30. srpna 2021. Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo 
prodej části pozemku p.č. 2794, o výměře 112 m2, za 
kupní cenu 68 Kč/m2 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 hod-
noty 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. 
Kupující podá návrh na vklad do katastru nemovitostí 
na podatelně Katastrálního úřadu pro JM kraj, Katastrál-
ního pracoviště Brno-venkov. Zastupitelstvo obce uložilo 
místostarostce informovat žadatele o rozhodnutí zastu-
pitelstva nejpozději do 30. září 2021 a starostovi uzavřít 
kupní smlouvu nejpozději do 30. října 2021.
● Prodloužení vodovodního řadu 

a splaškové kanalizace na ul. Tuřanská
Majitelé novostavby na ul. Tuřanská zbudovali vodovodní 
řad a splaškovou kanalizaci. Provozovatel VAS Brno-ven-
kov požaduje předání obci, aby mohl zajistit provoz v sou-
ladu se zákonem. Rada doporučuje tuto infrastrukturu 
převzít. 
Zastupitelstvo obce schválilo bezúplatné převzetí pro-
dloužení vodovodního řadu v délce 26,74 m a splaš-
kové kanalizace, v délce 28,43 m, v ulici Tuřanská 
v k.ú. Sokolnice. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi 
uzavřít smlouvu o bezúplatném převzetí prodloužení  
vodovodního řadu a splaškové kanalizace v ulici Tuřan-
ská nejpozději do 30. listopadu 2021.
● Bezúplatné předání majetku do vlastnictví JMK
Obec Sokolnice realizovala stavbu autobusových zastá-
vek na ulici Kobylnická (u hřbitova). Na základě dohody 
se SÚS JMK a JM krajem bude provedeno majetkoprávní 
vypořádání. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že ná-
vrh na zcizení (bezúplatný převod/dar) níže uvedeného 
majetku byl zveřejněn zákonným způsobem od 13. srpna 
2021 do 30. srpna 2021. Zastupitelstvo obce Sokolnice 
schválilo bezúplatný převod/darování dále uvedeného 
majetku za těchto podmínek: 
Dárce: Obec Sokolnice
Obdarovaný: Jihomoravský kraj
Předmět daru: 
Devět kusů svislých dopravních značek, realizovaných 
v rámci stavby „Sokolnice – zastávky U hřbitova“, do-
pravní značky: 2× A12a, 2× B20a, 2× B21a, 1× B26, 
2× IJ4a. Pozemek p.č. 403/3 o výměře 62 m2. Stavbu 
dvou zálivů autobusových zastávek se všemi součástmi 
a příslušenstvím, kromě obrubníků a veřejného osvět-
lení, realizovaných v rámci stavby „Sokolnice – za-
stávky U hřbitova“. Příčný propustek, dl. 8,28 m, včetně  
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vtokového objektu, podélného propustku, dl. 68,3 m, 
včetně zpevnění na vtoku a výtoku, 3 ks revizních ša-
chet, zpevnění vsakovacího příkopu, 12 ks vsakovacích 
boxů 600/600/1200 mm, včetně lapače splavenin. Vše 
realizováno v rámci stavby „Sokolnice – zastávky U hřbi-
tova“. Veškerý výše uvedený majetek se nachází v k.ú. 
Sokolnice. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo místostarostce, 
nejpozději do 30. září 2021, informovat SÚS JMK a JMK 
o rozhodnutí zastupitelstva a starostovi nejpozději do 
30. března 2022 provést schválené majetkoprávní 
vypořádání.
● Bezúplatné převzetí majetku od JM kraje 
Obec Sokolnice realizovala stavbu autobusových zastá-
vek na ulici Kobylnická (u hřbitova). Na základě dohody 
se SÚS JMK a JM krajem bude provedeno majetkoprávní 
vypořádání. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo bezúplatné na-
bytí/přijetí daru dále uvedeného majetku do vlastnictví 
obce Sokolnice. Pozemky:
p.č. 585/5/ 34 m2 obec Sokolnice a k.ú. Sokolnice
p.č. 585/6  124 m2 obec Sokolnice a k.ú. Sokolnice
p.č. 585/7  19 m2 obec Sokolnice a k.ú. Sokolnice
p.č. 585/8  4 m2 obec Sokolnice a k.ú. Sokolnice
p.č. 585/9  1 m2 obec Sokolnice a k.ú. Sokolnice
p.č. 585/10  11 m2 obec Sokolnice a k.ú. Sokolnice
Celkem 193 m2.
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo místostarostce 
nejpozději do 30. září 2021 informovat SÚS JMK a JMK 
o rozhodnutí zastupitelstva a starostovi nejpozději do 
30. března 2022 provést schválené majetkoprávní 
vypořádání.
● Nabídka na odkup „pivovodu“ do majetku obce
Obec obdržela od majitele nabídku na odkup pivovodu 
(cca 52 m), umístěného mezi Říčkou (Zlatým potokem) 
a silnicí směr Kobylnice. Odkup pivovodu byl obci nabíd-
nut za 1 Kč. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice neschválilo odkup pivo-
vodu, mezi Říčkou (Zlatým potokem) a silnicí směr Kobyl-
nice, za 1 Kč.

Zprávy z Rady
● Oranžové hřiště 
Nadace ČEZ poskytla v minulosti obci dotaci na stavbu 
hřiště za obecním úřadem s tím, že již skončila smluvní 
udržitelnost tohoto projektu. Obec proto obdržela žádost 
od této nadace s dotazem, zda je ze strany obce zájem 
o další provozování hřiště umístěného pod značkou 
Oranžové hřiště, které Nadace ČEZ podpořila před více 
než 10 lety na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního 
příspěvku. 
RO souhlasila, aby na hřišti za obecním úřadem bylo i na-
dále umístěno označení „Oranžové hřiště” a každoročně 
byla zasílána informace o kontrole jeho stavu Nadaci 
ČEZ.
● Oprava plotu na ulici Zámecká č.p. 150 
Obec je vlastníkem objektu na ulici Zámecká. Část oplo-
cení je ve špatném stavu, při deštích se splavuje zemina 

na sousední pozemek, hrozí destrukce stávajícího oplo-
cení a je třeba provést opravu. Obec si vyžádala CN na 
rekonstrukci části tohoto oplocení. 
RO schválila vyžádanou CN na rekonstrukci části oplo-
cení objektu na ulici Zámecká p.č. 488 a uložila paní 
Hrdličkové nejpozději do 2. července 2021 zaslat objed-
návku na realizaci rekonstrukce části oplocení objektu 
na ulici Zámecká p.č. 488 dle předložené CN.
● Pověření k uzavírání nájemních smluv 
Zákon o obcích umožňuje radě obce, aby část své pravo-
moci (např. pronájmy) zcela nebo zčásti svěřila starostovi 
nebo obecnímu úřadu. 
Rada obce Sokolnice pověřila Obecní úřad Sokolnice 
k uzavírání nájemních a pachtovních smluv a smluv o vý-
půjčce, v souladu s § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění, takto:
– Obecní úřad rozhoduje o uzavírání všech nájemních 
smluv a smluv o výpůjčce (s výjimkou pronájmu nebyto-
vých prostor a bytů), které jsou uzavřeny na dobu neurči-
tou s výpovědní lhůtou max. 3 měsíců. 
– Obecní úřad rozhoduje o uzavírání všech nájemních 
smluv a smluv o výpůjčce (s výjimkou pronájmu nebyto-
vých prostor a bytů), které jsou uzavřeny na dobu určitou 
a jejichž délka nepřesahuje 12 měsíců. 
– Obecní úřad rozhoduje o uzavírání všech nájemních 
smluv, pachtovních smluv a smluv o výpůjčce na země-
dělské pozemky a zahrady, které jsou uzavřeny na dobu 
určitou a jejichž délka nepřesahuje 5 let.
– Obecní úřad rozhoduje o uzavírání všech nájemních 
smluv, pachtovních smluv a smluv o výpůjčce na země-
dělské pozemky a zahrady, které jsou uzavřeny na dobu 
neurčitou a jejichž výpovědní lhůta nepřesahuje dobu 
dvanácti měsíců. 
– Obecní úřad rozhoduje o uzavírání všech nájemních 
smluv a smluv o výpůjčce na hrobová místa a kolumbár-
ních schránek na pohřebišti v Sokolnicích, které jsou uza-
vřeny na dobu určitou a jejichž délka nepřesahuje 10 let.
Rada obce Sokolnice dále schválila, že v případě proná-
jmu/pachtu zemědělského pozemku či zahrady (např. 
je-li pozemek v zanedbaném stavu) může Obecní úřad 
Sokolnice osvobodit nájemce/pachtýře od úhrady ná-
jemného/pachtovného na dobu maximálně 12 měsíců.
Rada obce Sokolnice schválila pověření Obecního úřadu 
Sokolnice k ukončování nájemních smluv, pachtovních 
smluv a smluv o výpůjčce v souladu s § 102 odst. 3 zá-
kona 128/2000 Sb. o obcích, a to dohodou, odstoupe-
ním od smlouvy či výpovědí. 
Rada obce Sokolnice schválila výši nájemného:
– u nových nájemních (pachtovních) smluv u zahrádek 
za bývalým zdravotním střediskem 2,50 Kč/m2 a rok,
– u nových nájemních (pachtovních) smluv u zahrá-
dek mezi benzínovou čerpací stanicí a rozvodnou  
1,00 Kč/m2 a rok,
– u nových nájemních (pachtovních) smluv u zahrádek 
kolem vodoteče Dunávka 1,00 Kč/m2 a rok,
– u nových nájemních (pachtovních) smluv u zahrádek 
za rozvodnou 1,00 Kč/m2 a rok,
– u nových nájemních (pachtovních) smluv u zahrádek 
v zastavěné části obce 2,50 Kč/m2 a rok,
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– u nových nájemních (pachtovních) smluv na pole 
0,30 Kč/m2 a rok,
– u nových nájemních smluv na nezemědělské pozemky 
v zastavěném a zastavitelném území obce Sokolnice 
5,00 Kč/m2 a rok.
● Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a 2022 
Obec obdržela návrh smlouvy na přezkoumání hos-
podaření obce za rok 2021 a 2022 od společnosti  
AUDIT-DANĚ s.r.o.
RO schválila text a uzavření předloženého návrhu 
smlouvy na přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 
a 2022 od společnosti AUDIT-DANĚ s.r.o.
RO uložila paní Hrdličkové nejpozději do 26. června 2021 
informovat společnost AUDIT-DANĚ s.r.o. o schválení 
předloženého návrhu smlouvy na přezkoumání hospo-
daření obce a starostovi nejpozději do 30. června 2021 
informovat KrÚ JMK, že přezkoumání hospodaření obce 
Sokolnice provede společnost AUDIT-DANĚ s.r.o.
RO uložila starostovi nejpozději do 9. července 2021 uza-
vřít smlouvu se společností AUDIT-DANĚ s.r.o.
● Nákup dvou velkoobjemových kontejnerů 
Rada obce schválila na minulém zasedání nákup dvou 
velkoobjemových kontejnerů na Sběrné středisko od-
padů Sokolnice. Po jejich objednání obdržela obec sdě-
lení, že v mezidobí došlo k velkému nárůstu ceny železa 
na trhu, a proto je možné dodání dvou VOK pouze za vyšší  
cenu.
RO schválila nákup dvou kusů velkoobjemových kon-
tejnerů 7 m3 a jejich umístění na SSO dle nové cenové 
nabídky.
● Dodatek ke smlouvě se společností SUEZ CZ a.s. 
Společnost SUEZ CZ zaslala obci upozornění, že došlo ke 
změně v evidenci odpadů. Jedná se o změnu a zrušení 
některých katalogových čísel odpadů. Tyto změny mají 
také vliv na cenu, proto byla obci předložena nová Příloha 
č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 140621316, Ceník č. 3 – Sběr, 
svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního od-
padu, změna číslo 02. 
RO schválila text a podpis předloženého návrhu Přílohy 
č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 140621316, Ceník č. 3 – Sběr, 
svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního od-
padu, změna číslo 02. 
● Žádost o změnu subjektu 

v Dodatku nájemní smlouvy 
Obec Sokolnice pronajala gynekologickou ambulanci  
v S-pasáži s tím, že nájemce není oprávněn dát prona-
jatý prostor do podnájmu bez předchozího písemného 
souhlasu obce. Nájemce nyní požádal o vydání souhlasu 
s uzavřením podnájemní smlouvy pro právnickou osobu, 
jednající MUDr. Paděrovou, za účelem provozování aler-
gologické ambulance. 
RO souhlasila, aby současný nájemce gynekologické 
ambulance v S-pasáži uzavřel podnájemní smlouvu 
s právnickou osobou s názvem: MUDr. Jana Paděrová 
s.r.o., IČO: 09815244 a uložila starostovi do 9. července 
2021 zaslat nájemci gynekologické ambulance v S-pa-
sáži souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy s práv-
nickou osobou s názvem: MUDr. Jana Paděrová s.r.o.,  
IČO: 09815244.

● Oznámení o stornování objednávky 
ASEC elektrosystémy s.r.o. – Rada obce obdržela upo-
zornění od firmy ASEC – elekrosystémy s.r.o., Havelkova 
689/23, 625 00 Brno, o nuceném stornování objednávky 
č. 24/2021 ze dne 30. dubna 2021. Na jejím základě 
měla být vyměněna rozhlasová ústředna. Firma od ob-
jednávky odstoupila se zdůvodněním, že ji nelze provést 
z důvodu neexistující ústředny s požadovaným výkonem 
pro topologii kabeláže v obci Sokolnice. 
RO vzala na vědomí informace o stornování objednávky 
č. 24/2021 od firmy ASEC – elekrosystémy s.r.o., Havel-
kova 689/23, 625 00 Brno a uložila starostovi nejpozději 
do 30. července 2021 vyzvat alespoň tři subjekty k před-
ložení nových cenových nabídek na výměnu rozhlasové 
ústředny.
● Změna nájemní smlouvy – 

Sdružené ordinace Sokolnice s.r.o. 
Obec obdržela žádost o změnu nájemní smlouvy mezi 
obcí a společností Sdružené ordinace Sokolnice s.r.o., 
která má od obce pronajatou ordinaci dětského lékaře 
v S-pasáži. Společnost sdělila, že se slučuje s jiným sub-
jektem a nadále bude vystupovat pod obchodním ná-
zvem Sdružené ordinace Slatina s.r.o., se sídlem Dr. Sto-
jana 307, 765 02 Otrokovice, IČO: 03749932.
RO vzala na vědomí, že záměr pronájmu ordinace dět-
ského lékaře v S-pasáži byl zveřejněn zákonným způso-
bem od 7. června 2021 do 25. června 2021. RO schválila 
ukončení účinnosti Smlouvy o nájmu prostor sloužících 
k podnikání, ze dne 4. srpna 2015, mezi obcí a společ-
ností Sdružené ordinace Sokolnice s.r.o. ke dni 31. čer-
vence 2021 a dále schválila text a uzavření předloženého 
návrhu Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání 
číslo: N-001-2021 mezi obcí a společností Sdružené or-
dinace Slatina s.r.o., IČO: 03749932.
RO uložila starostovi nejpozději do 9. července 2021 
předmětnou smlouvu podepsat.
● Zapůjčení vozidla IVECO
Sbor dobrovolných hasičů požádal o zapůjčení DA IVECO 
na letní soustředění v termínu od 19. července 2021 do 
24. července 2021 v lokalitě obce Jedovnice. Vozidlo 
bude využito na dopravu dětí, materiálu, nářadí a potřeb 
pro požární sport, jež je součástí soustředění, dále na 
dopravu osobních věcí účastníků akce, možné využití na 
2 výlety v okolí místa soustředění.
RO schválila zapůjčení DA IVECO na letní soustředění 
v termínu od 19. července 2021 do 24. července 2021 
v lokalitě obce Jedovnice.
● Elektrowin – nová smlouva
Obec obdržela návrh nové smlouvy od společnosti ELEK-
TROWIN a.s., reagující na změny v odpadové legislativě. 
Nová smlouva zcela nahrazuje smlouvu původní. 
RO schválila text a uzavření předloženého návrhu 
„Smlouvy o využití obecního systému odpadového hos-
podářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení“ 
a uložila starostovi obce nejpozději do 9. července 2021 
tuto smlouvu podepsat.
● Dotační management 
Obec připravuje opravu přízemí budovy obecního úřadu. 
Obec má přislíbenou na tuto akci nenávratnou finanční 
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dotaci. Radě obce se proto navrhuje objednat službu do-
tačního managementu pro akci „Rekonstrukce obecního 
úřadu v Sokolnicích“ u externí organizace, která je čle-
nem Finanční skupiny České spořitelny, a.s. 
RO schválila předloženou cenovou nabídku na zajištění 
dotačního managementu, kterou předložila společnost 
Erste Grantika Advisory, a.s. 
● Oprava kanalizace na ulici Zámecká 
Obec obdržela vyžádanou cenovou nabídku na opravu 
stávající uliční vpusti a její kanalizační přípojky na ul. Zá-
mecká (u sv. Jána). 
RO odsouhlasila předloženou cenovou nabídku na opravu 
stávající uliční vpusti a její kanalizační přípojky s tím, že 
realizace bude provedena do 8/2021. 
● Putování vinohradem 

po Moravských vinařstvích 
Obec Sokolnice ve spolupráci se Spolkem přátel dobrého 
vína Sokolnice a Vinařstvím Rozařín navrhla uspořádat 
akci Putování vinohradem po Moravských vinařstvích, 
která by se uskutečnila ve vinohradě pod Mohylou. Bylo 
by pozváno cca 6 menších registrovaných vinařství, která 
by prezentovala svá vína. Rozestup jednotlivých vinařství 
bude zohledněn podle aktuální covidové situace. K dobré 
náladě by zahrála CM. Vstup by byl zpoplatněn – výtěžek 
by byl zapojen do rozpočtu obce.
Obec by hradila náklady za pronájem mobilních toalet 
a náklady na cimbálovou muziku.
RO schválila uspořádat akci Putování vinohradem po 
Moravských vinařstvích dne 10. července 2021 ve vino-
hradě pod Mohylou vč. úhrady nákladů za pronájem mo-
bilních toalet a nákladů na vystoupení CM max. do výše 
5.000 Kč. 
● Koncert skupiny 

Simon & Garfunkel revival Groovey 
Obec Sokolnice ve spolupráci se Sokolnice žijí hudbou 
a Domovem pro seniory Sokolnice navrhla uspořádat 
koncert skupiny Simon & Garfunkel revival Groovey, který 
by se uskutečnil dne 17. července 2021 v zámeckém 
parku Domova pro seniory. Vstupné by bylo dobrovolné – 
případný výtěžek by byl zapojen do rozpočtu obce. Obec 
by hradila náklady za vystoupení kapely 10.000 Kč 
a ozvučení 3.000 Kč.
RO schválila uspořádat koncert skupiny Simon & Garfun-
kel revival Groovey dne 17. července 2021 v zámeckém 
parku Domova pro seniory. 
RO schvaluje úhradu nákladů za vystoupení kapely 
10.000 Kč a ozvučení 3.000 Kč. 
RO ukládá panu Janouškovi zajistit vše potřebné k reali-
zaci této akce.
● Pořízení nové rozhlasové ústředny 
Obec se rozhodla pořídit novou rozhlasovou ústřednu, 
z důvodu, že stávající rozhlasová ústředna je již nevy-
hovující. Obec obdržela celkem dvě nabídky. Cenovou 
nabídku (dále jen „CN“) předložila společnost, BÁRTEK 
rozhlasy s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 
a spol. Mabil Mobil, s.r.o., Na Šancích 344/70, 724 00 
Ostrava – Nová Bělá.
RO schválila předloženou CN od společnosti BÁRTEK roz-
hlasy s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2. 

● Erste Grantika Advisory, a.s. – 
návrh na uzavření smlouvy

Společnost Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 
602 00 Brno, předložila návrh na uzavření smlouvy 
o poskytnutí vybraných služeb dotačního manage-
mentu v rámci projektu „Rekonstrukce obecního úřadu 
v Sokolnicích“.
RO předložený návrh smlouvy o poskytnutí vybraných slu-
žeb dotačního managementu schválila. 
● Podnět pro překonání komunikace 

na ulici Komenského
Obec obdržela podnět k řešení situace pro bezpečnější 
překonání komunikace č. 418 mezi cyklostezkou kon-
čící na ul. Komenského a ul. U Rybníka v obci Sokolnice, 
včetně fotodokumentace a popisu stávajícího stavu.
RO vzala na vědomí zaslaný podnět k překonání komuni-
kace na ulici Komenského a uložila starostovi nejpozději 
do 12. srpna 2021 oslovit odbornou firmu s požadavkem 
na vypracování projektové dokumentace (a její schválení 
PČR), včetně cenové nabídky za realizaci navržených 
úprav. 
● Povolení akce Saň Day 2021
TJ Sokol Sokolnice požádala o povolení pořádání akce 
Saň Day 2021, na sokolském hřišti u rybníka v Sokolni-
cích, v termínu 28. srpna 2021.
RO schválila pořádání akce Saň Day 2021 dne 28. srpna 
2021 dle žádosti, za předpokladu, že organizátoři zajistí 
řádnou pořadatelskou službu nejen v místě konání, ale 
i v bezprostředním okolí. Úspěšnost této pořadatelské 
služby může mít vliv na případné další povolení či nepo-
volení veřejné akce.
● VŘ na vypracování PD přístavby ZŠ Sokolnice – ZD
Společnost RTS a.s., která pro obec připravuje výběrové 
řízení na vypracování PD přístavby ZŠ Sokolnice, zaslala 
návrh zadávací dokumentace včetně návrhu SoD.
RO odsouhlasila obsah předložené zadávací dokumen-
tace na stavbu s názvem „PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
V SOKOLNICÍCH“ včetně návrhu SoD.
● Licenční smlouva s OSA
OSA, tak jako každý rok, předložila návrh Licenční smlouvy 
o veřejném provozování hudebních děl. RO schválila text 
a uzavření licenční smlouvy s OSA č. VP_2021_65247 
a uložila starostovi do 30. července 2021 smlouvu 
uzavřít.
Schválení zpracování změny č. 2 ÚP Sokolnice - Společ-
nost Ak09,s.r.o. Myslínova 1689/33, 612 00 Brno, IČO: 
64286703, předložila radě smlouvu o dílo na zpracování 
změny č. 2 územního plánu Sokolnice. 
RO schválila text a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 
změny č. 2 územního plánu Sokolnice a uložila starostovi 
do 13.08.2021 tuto smlouvu uzavřít. 
● Schválení CN na zpracování PD 

na opravu mostu na ul. Zámecká 
RO na svém 66. zasedání dne 24. června 2021 vzala na 
vědomí předloženou studii opravy silničního mostu nad 
Zlatým potokem na ulici Zámecká. V rámci studie bylo 
konstatováno, že most je ve špatném technickém stavu 
a bude třeba jej opravit. S ohledem na tuto skutečnost 
RO uložila starostovi nejpozději do 30. června 2021  
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vyzvat alespoň tři osoby k předložení cenové nabídky 
(dále jen „CN“) na vypracování projektové dokumentace 
na opravu mostu a předložit je dne 22. července 2021 
radě obce k projednání. 
CN byly předloženy projekční a inženýrskou kanceláří DO-
SING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s.r.o, projekční 
a inženýrskou kanceláří VIAPONT, s.r.o., a projekční a in-
ženýrskou kanceláří PIS PECHAL, s.r.o. Cenově nejvýhod-
nější byla nabídka spol. VIAPONT, s.r.o.
RO vzala na vědomí obsah všech CN na opravu mostu na 
ulici Zámecká a schválila CN spol. VIAPONT, s.r.o., která 
byla cenově nejvýhodnější. 
● Daňové příjmy za I.–VII./2021 
RO byla předložena přehledná tabulka s daňovými příjmy 
obce za sedm měsíců roku 2021. Příjmová stránka roz-
počtu je plněna na 114,85 %. RO vzala na vědomí da-
ňové příjmy obce za sedm měsíců roku 2021.
● Schválení termínu uzavření MŠ 
Paní ředitelka mateřské školy požádala radu o schvá-
lení uzavření MŠ ve dnech 23.–31. prosince 2021 
z důvodu revize elektrických zařízení v celé budově MŠ. 
Zaměstnanci budou v uvedených dnech čerpat řádnou 
dovolenou. 
RO schválila uzavření MŠ Sokolnice ve dnech 23.–31. pro- 
since 2021. 
● Povolení výjimky z počtu dětí – MŠ
Paní ředitelka mateřské školy požádala o udělení výjimky 
týkající se počtu dětí ve třídě.
RO schválila žádost o povolení výjimky na 28 dětí do 
všech čtyř tříd mateřské školy s tím, že kapacita mateř-
ské školy 100 dětí, zapsaná do rejstříku škol, nebude 
překročena a hygienické předpisy budou dodrženy. 
● Nabídka platebního terminálu 
Obec obdržela od Komerční banky nabídku na pronájem 
platebního terminálu i transakce kartou v objemu do 
50.000 Kč měsíčně na 1 rok zdarma. Po uplynutí doby 
12 měsíců budou účtovány služby dle platného Sazeb-
níku KB Smart Pay. Tzn. balíček Start+ s pultovým ter-
minálem za 790 Kč/měsíc, s přenosným terminálem 
840 Kč/měsíc (transakce do limitu 50.000 Kč jsou 
zdarma, nad limit 50.000 Kč provize 1,4 %), ceny jsou 
uvedeny bez DPH. Nabídka platí při uzavření smlouvy na 
36 měsíců. 
Obec si vyžádala konkurenční nabídku od České spo-
řitelny, a.s., která nabízí po dobu 6 měsíců od podpisu 
smlouvy neúčtovat žádné poplatky. Po uplynutí této lhůty 
bude účtován měsíční poplatek 299 Kč + provize z trans-
akce 0,99% + fixní poplatek za transakci 0,75 Kč, to vše 
bez ohledu na měsíční objem transakcí v Kč. Uvedené 
ceny jsou vč. DPH. Dodání a instalace platebního termi-
nálu je zdarma. 
RO schválila pořízení platebního terminálu, dle předlo-
žené nabídky, od České spořitelny, a.s. 
● Předání majetku do vlastnictví JMK 
Obec Sokolnice realizovala stavbu autobusových zastá-
vek u hřbitova. Na základě dohody se SÚS JMK a JM kra-
jem bude provedeno majetkoprávní vypořádání. Převod 
vlastnického práva k věcem nemovitým musí projednat 
a schválit zastupitelstvo obce. Převod věcí movitých ná-

leží do kompetence rady obce. Vzhledem k nejasné po-
vaze některého majetku a také k faktu, že se v čase vyvíjí 
názor na to, co je a co není movitý/nemovitý majetek, 
se radě obce doporučuje schválit sporné věci jak v radě 
obce, tak na zasedání zastupitelstva. 
Rada obce Sokolnice vzala na vědomí, že návrh na zci-
zení (bezúplatný převod/dar) níže uvedeného majetku 
byl zveřejněn zákonným způsobem od 13. srpna 2021 
do 30. srpna 2021. 
Rada obce Sokolnice schválila bezúplatný převod/daro-
vání dále uvedeného majetku za těchto podmínek: 
Dárce: Obec Sokolnice
Obdarovaný: Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, Žero-
tínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, Hospodaření se 
svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Jiho-
moravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO: 
70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 60 200 Brno.
Předmět daru: Devět kusů svislých dopravních značek, 
realizovaných v rámci stavby „Sokolnice – zastávky 
U hřbitova“, osazených u silnice III/4183. Dopravní 
značky: 2× A12a, 2× B20a, 2× B21a, 1× B26, 2× IJ4a. 
Vše realizováno v rámci stavby „Sokolnice – zastávky 
U hřbitova“. Veškerý výše uvedený majetek se nachází 
v k.ú. Sokolnice.
Rada obce Sokolnice uložila starostovi nejpozději do 
30. března 2022 provést schválené majetkoprávní 
vypořádání.
● Digitální technická mapa JMK – 

smlouva o spolupráci 
Jihomoravský kraj vytváří Digitální technickou mapu (dále 
jen DTM JMK) jako součást Digitální mapy veřejné správy 
a za tímto účelem uzavírá s vybranými obcemi Jihomorav-
ského kraje smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci 
a správě DTM JMK. Cílem Jihomoravského kraje a obcí 
Jihomoravského kraje je zavedení systému k vytvoření 
a udržování DTM JMK v aktuálním stavu. DTM JMK bude 
vytvořena v rámci projektu „Digitální technická mapa 
Jihomoravského kraje“, který bude spolufinancován 
Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). 
Jihomoravský kraj předložil návrh smlouvy o spolupráci 
a poskytnutí dat při tvorbě, aktualizaci a správě DTM 
JMK. 
RO schválila text a uzavření smlouvy o spolupráci a po-
skytnutí dat při tvorbě, aktualizaci a správě DTM JMK 
a uložila starostovi bezodkladně tuto smlouvu uzavřít. 
● Oprava pomníku padlých 
Společnost S:LUKAS s.r.o. Brno předložila vyžádanou ce-
novou nabídku (díle jen „CN“) na obnovu pomníku pad-
lých na návsi v obci (za kapličkou).
RO vzala na vědomí předloženou CN na obnovu pomníku 
padlých s tím, že jeho obnova bude realizována z roz-
počtu obce na rok 2022.
● Soutěž TFA ŽELEZNÝ SAŇAŘ 
Sdružení dobrovolných hasičů Sokolnice (dále jen „SDH“) 
požádalo radu obce o souhlas s využitím části areálu 
bývalých kasáren na ul. Polní za účelem pořádání dal-
šího ročníku soutěže TFA ŽELEZNÝ SAŇAŘ, ve dnech  
25.–26. září 2021. 
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RO souhlasila s využitím části areálu bývalých kasáren 
na ul. Polní za účelem pořádání soutěže TFA ŽELEZNÝ 
SAŇAŘ, ve dnech 25.–26. září 2021.
RO uložila paní Hrdličkové nejpozději do 17. září 2021 
sdělit SDH, že rada souhlasí s využitím části areálu bý-
valých kasáren na ul. Polní za účelem pořádání soutěže 
TFA ŽELEZNÝ SAŇAŘ, ve dnech 25.–26. září 2021. RO 
dále uložila místostarostce zajistit před termínem pořá-
dání této akce posekání trávy v celém areálu bývalých 
kasáren na ul. Polní. 
● Nákup zlatých přívěsků pro narozené občánky 
Matrikářka obce, paní Jana Brabcová, požádala radu 
o schválení nákupu 50 ks zlatých přívěsků – dar pro na-
rozené občánky, kteří jsou na OÚ pravidelně vítáni do řad 
občanů obce. 
RO schválila nákup 50 ks zlatých přívěsků pro narozené 
občánky.
● Oprava mostu na ul. Zámecká – 

návrh SoD na zpracování PD 
Rada obce na své schůzi dne 22. července 2021 schvá-
lila cenovou nabídku od spol. VIAPONT s.r.o. na zpraco-
vání projektové dokumentace na opravu mostu na ul. 
Zámecká. Tato společnost nyní předložila návrh smlouvy 
o dílo. 
RO schválila text a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 
projektové dokumentace pro akci „Most v Sokolnicích na 
ulici Zámecká“ ve stupni projektová dokumentace pro vy-
dání společného povolení (DUSP) a projektová dokumen-
tace pro provádění stavby (PDPS), vč. vyřízení přísluš-
ného povolení ke stavbě a uložila starostovi nejpozději 
do 30.09.2021 tuto smlouvu podepsat. 
● Parkovací plochy u hřbitova 
Radě obce byl předložen návrh na vybudování nových 
parkovacích míst u hřbitova v Sokolnicích na travnaté 
ploše před hřbitovem. Navržené jsou dvě varianty. Vari-
anta 1 počítá s vybudováním 8 nových parkovacích míst, 
varianta 2 počítá s vybudováním 16 nových parkovací 
míst. Obě varianty počítají s tím, že stávající parkoviště 
budou propojená a průjezdná. Obec obdržela vyžádané 
CN na případnou realizaci obou variant. 
RO schválila vybudování nových parkovacích míst 
u hřbitova, dle předloženého návrhu, ve variantě 2 – 
tedy, že parkovací plocha bude rozšířena o dalších  
16 míst. 
● Výběrové řízení na zpracování PD na stavbu 

s názvem „Přístavba ZŠ v Sokolnicích“ 
Společnost RTS, a. s. Lazaretní 13, Brno, zajistila ad-
ministraci zakázky malého rozsahu na zpracování pro-
jektové dokumentace na stavbu s názvem: „Přístavba 
Základní školy v Sokolnicích“. Výzva k podání nabídky 
byla zaslána celkem třem právnickým osobám. Ve sta-
noveném termínu obec obdržela jednu nabídku. Komise 
pro hodnocení nabídek doporučila vybrat jako vítěze spo-
lečnost FRAZPET s.r.o., se sídlem Úvoz 493/29, Staré 
Brno, 602 00 Brno, IČO: 08826854, s nabídkovou cenou 
1.899.700 Kč vč. DPH, jejíž nabídka byla jedinou nabíd-
kou, podanou na tuto veřejnou zakázku.
RO schválila jako vítěze výběrového řízení na zpracování 
projektové dokumentace na stavbu s názvem: „Přístavba 

Základní školy v Sokolnicích“ společnost FRAZPET s.r.o., 
se sídlem Úvoz 493/29, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 
08826854, s nabídkovou cenou 1.899.700 Kč vč. DPH, 
jejíž nabídka byla jedinou nabídkou podanou na tuto ve-
řejnou zakázku. 
● Přechody na ul. Kaštanová a Kobylnická –

návrh SoD na zpracování PD 
Rada obce v minulosti schválila cenovou nabídku od 
spol. VIAPONT s.r.o. na zpracování projektové dokumen-
tace na stavební úpravy přechodů pro pěší na ul. Kaš-
tanová a Kobylnická s názvem „SOKOLNICE, PŘECHODY 
ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ“. Společnost VIAPONT, 
s.r.o. nyní předložila návrh smlouvy o dílo na zpracování 
projektové dokumentace. 
RO schválila text a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 
projektové dokumentace na stavební úpravy přechodů 
pro pěší na ul. Kaštanová a Kobylnická s názvem „SO-
KOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ“ 
ve stupni projektová dokumentace pro vydání společ-
ného povolení (DUSP) a projektová dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS). 
RO uložila starostovi nejpozději do 17. září 2021 pode-
psat Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumen-
tace na stavební úpravy přechodů pro pěší na ul. Kašta-
nová a Kobylnická. 
● Smlouva o právu stavby – 

rekonstrukce ulice U cihelny
Obec Sokolnice připravuje stavbu s názvem: „Obec So-
kolnice, rekonstrukce ulice U Cihelny“. Součástí stavby 
je i nové připojení na krajskou komunikaci III/4183, ulici 
Kobylnická. Krajská komunikace se nachází na pozemku 
p.č. 585/1, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. 
Aby bylo možné získat stavební povolení, je třeba uzavřít 
s krajem smlouvu o právu stavby. 
RO schválila text a uzavření Smlouvy o právu provést 
stavbu mezi obcí Sokolnice a Jihomoravským krajem 
a uložila starostovi nejpozději do 30. října 2021 před-
mětnou smlouvu uzavřít.
● T.O.O. – výstavba VO a MR na ul. Kaštanová
Společnost T.O.O., spol. s r.o., Košinova 103b, 612 00 
Brno, IČ: 46961526 předložila cenovou nabídku a ná-
vrh smlouvy o dílo na provedení zemních prací pro vý-
stavbu veřejného osvětlení a místního rozhlasu na ulici 
Kaštanová. 
RO schválila předloženou cenovou nabídku a text a uza-
vření smlouvy o dílo na provedení zemních prací pro vý-
stavbu veřejného osvětlení a místního rozhlasu na ul. 
Kaštanová a uložila starostovi nejpozději do 30. září 
2021 tuto smlouvu uzavřít.
● Volební řád Školské rady ZŠ Sokolnice 
Ředitel ZŠ Sokolnice Mgr. Tomáš Struška požádal radu 
obce o vydání nového volebního řádu Školské rady Zá-
kladní školy Sokolnice, neboť aktuálně platný volební řád 
neumožňuje volbu elektronicky. Zároveň předložil návrh 
nového Volebního řádu do Školské rady Základní školy 
Sokolnice.
RO schválila předložený Volební řád do Školské rady  
ZŠ Sokolnice a uložila starostovi podepsat jej nejpozději 
do 17. září 2021. -OÚ-
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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 24. 9. 2021.

Příspěvky můžete odevzdávat 

na OÚ Sokolnice nebo posílat na 

adresu zpravodaj@sokolnice.cz.

Uzávěrka Sokolnického 

zpravodaje č. 10 je 7. 10. 2021.

Kontakt inzerce: 

Andrea Hrdličková, 

e-mail: hrdlickova@sokolnice.cz

Elektronická verze 

Sokolnického zpravodaje, 

termíny uzávěrek a vydání 

jsou umístěny 

na webových stránkách 

www.sokolnice.cz

Příspěvky občanů nejsou 

redakčně upravovány.

Nepodepsané příspěvky 

nejsou zveřejňovány.

Komise neodpovídá 

za obsah inzerce.

Grafi cká příprava, sazba a tisk: 

Střední škola grafi cká Brno, 

příspěvková organizace, 

Šmahova 364/110, Brno-Slatina, 

telefon: 548 211 313

prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

zaměření - konzultace

ZDARMA

inzerce

Ochutnávka vína 
ve vinohradě pod Mohylou

Známá hláška z fi lmu Rozmarné léto „Tento způsob léta zdá se mi poně-
kud nešťastným“, asi nejlépe vystihuje letošní počasí o prázdninách. Zamra-
čená obloha, nízké mraky přidělávaly starosti organizátorům jedné z akcí so-
kolnického kulturního léta 2021, která se uskutečnila v sobotu  odpoledne 
17. července 2021 na vinici pod Mohylou. 

Spolek přátel dobrého vína, Vinařství Rozařín a garant akce – Obec Sokol-
nice, kulturní komise, poprvé uspořádali prezentaci vína od šesti rodinných 
vinařství z okolí. Každé vinařství mělo stánek, kde prezentovalo svá vína. 
Vinaři krátce představili svá rodinná vinařství, uvedli velikost obhospodařova-
ných vinic, pohovořili o odrůdách vína, které pěstují a o celkové produkci vína. 
Dále pak nabízeli k ochutnání jednotlivé vzorky.

Spolek přátel dobrého vína připravil pro hosty akce příjemné posezení pod 
slunečníky se stoly ozdobenými květinami. Hosté dostali malé občerstvení 
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v podobě krajíčků chleba se škvarkovou pomazánkou. 
A také si mohli zakoupit i další občerstvení.  Pan Josef 
Drda zapůjčil slunečníky a chladící vůz. S jeho pomocí 
jsme udrželi tekutiny vychlazené. Díky finanční pod-
poře ze strany obce jsme mohli obstarat i mobilní toa-
lety a umývárny, které jsou při pořádání venkovní akce 
nezbytné.

K vínu jistě patří hudba, proto nám hrála cimbálová 
muzika, z větší části tvořena muzikanty ze Sokolnic. Pod-
pořili dobrou náladu a brzy se kolem utvořila skupina zpí-
vajících, veselých hostů.

Ochutnávka vína se vydařila, podmračené počasí bylo 
nakonec výhodou. Prostředí vinice s širokým rozhledem 

na všechny světové strany a na obec Sokolnice, byl pro 
účastníky příjemným zážitkem. Mnozí využili také do-
pravu ze středu obce do vinohradu, kterou zajišťovala tři 
koňská spřežení kočárů. Nebo si domluvili projížďku po 
okolí.

Na závěr patří poděkování všem, kteří se na přípravě 
akce podíleli. 

Ohlasy o spokojenosti přítomných organizátory velmi 
potěšily. Jsme rádi, že tato nová akce přispěla k rozšíření 
kulturní nabídky pro sokolnické občany. Pevně proto vě-
říme, že se příští rok ve vinohradu opět setkáme.

-Za Spolek přátel dobrého vína Ivana Zmrzlá-

17

Rybářské závody Spolku rybářů Sokolnice 2021
Vše špatné je i k něčemu dobré. Minulý rok jsme byli i 

my, rybáři Spolku rybářů Sokolnice, nuceni z důvodů všech 
možných omezení, spojených s epidemií Covidu, zrušit na 
jaře naše tradiční rybářské závody. Ty se konaly v náhrad-
ním termínu na konci prázdnin. No a protože se tento 
termín – hlavně naší nejmladší generaci – docela hodil, 
konaly se Závody dospělých i následující Dětské rybářské 
dopoledne na konci prázdnit již cíleně. A opět s velkým  
úspěchem!

V sobotu 21. srpna 2021 proběhly Tradiční rybářské 
závody dospělých členů SRS. Závodů v pohodové atmo-
sféře se zúčastnilo 12 závodníků z našich řad. Největší 
rybu chytil: 
Alois Mikulášek – amura 63 cm
3. místo: Michal Krupica – 143 cm
2. místo: Mikulášek Alois – 248 cm
1. místo: Němeček Pavel – 404 cm.

V neděli 29. srpna 2021 se konalo 
pod hlavičkou SRS tradiční Dětské 
rybářské dopoledne. Závodů se zú-
častnilo 41 závodníků. Každý mladý 
závodník dostal k povolence k lovu – 
která byla již tradičně zdarma – i ba-
líček s občerstvením. I během klání 
byli všichni závodníci dostatečně zá-
sobení zdravým mlsáním v podobě 
jogurtů a bramborových placek s po-
vidlím a mákem. A došlo i na opékání 
buřtů! Prvních 10 umístěných zá-

vodníků obdrželo hodnotné ceny a velký úspěch sklidila  
i oblíbená bohatá tombola. Ale co je nejdůležitější – ryby 
dobře braly a hlavně jsme se zase mohli svobodně setkat 
a pokecat na čerstvém vzduchu!
3. místo: Natálka Kučerová – 303 cm
2. místo: Furik Jakub – 430 cm
1. místo: Peťa Kučera – 612 cm
Největší rybu – jesetera 88 cm chytil Adam Príhoda.

Spolek rybářů blahopřeje všem závodníkům ke krás-
ným výsledkům a zároveň děkuje svým členům za skvěle 
vytvořené zázemí u obou akcí                             -Laďa Žilka-

Kapra 78 cm  Bára opravdu ulovila sama!Pavel Němeček s vítězným kaprem 
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Humanitární pomoc pro Moravu zasaženou tornádem
Náš sbor se rozhodl přispět pomocí oblastem Moravy 
postižených tornádem z 24. 6. 2021.

Od 1. 7. do 3. 7. 2021 probíhala na hasičské zbrojnici 
v Sokolnicích veřejná sbírka materiální pomoci od ob-
čanů naší obce i občanů okolních vesnic. Oznámení o ko-
nání sbírky jsme zveřejnili na našich oficiálních stránkách 
FB, veřejné stránce SDH Sokolnice. Vždy odpoledne bylo 
přítomno několik členů sboru, kteří materiál přijímali.

Každý den byly aktualizovány požadavky z míst posti-
žené oblasti - ruční nářadí, lopaty, košťata, elektrické ná-
řadí, drogistické zboží, vruty, šrouby, závitové tyče, štafle, 
žebříky, dětské oblečení, deky, mikrovlnné trouby, hře-
bíky, značkovací barvy, metry, balená voda, energetické 
nápoje, balené potraviny, montážní pěny a další. Jedna 
z obyvatelek Sokolnic domluvila předání čtyř van, které 
měla doma a nebyly jí již k potřebě. Dále bylo dodáno 
desítek kusů střešní krytiny, několik kusů nábytkového 
materiálu. Celková odhadovaná cena materiálu byla 
45.000 Kč. Několik rodin se rozhodlo podpořit náš sbor 
finanční hotovostí v celkové částce 18.500 Kč. Zakoupili 
jsme další materiál v hodnotě 15.000 Kč.

Dne 4. července 2021 bylo vše naloženo do náklad-
ního vozu a proběhl odvoz do centrálního shromaždiště 
v Hodoníně-Tabačka, kde jsme složili část nákladu a po 
poradě s dobrovolníky v Hodoníně jsme pokračovali do 
postižené obce Moravská Nová Ves. Stavební materiál 
jsme složili na shromaždišti a přejeli do místní sokolovny, 
ve které byl předán zbývající materiál.

Z finančních prostředků, jež zbyly po prvním nákupu, 
byla ještě 12. 7. 2021 zakoupena 1,5 paleta pytlovaného 
betonu a ta byla okamžitě odvezena po jednotlivých do-
mech, které projevily zájem o tento materiál. Zbývajících 
cca 15 pytlů bylo předáno na stavební dvůr, kde našly 
okamžitě uplatnění.

Všem členům, již se podíleli na celé akci, děkuji.
Děkuji všem dárcům, kteří podpořili dobrou věc. Věřím, 

že jakákoliv pomoc, kterou se podařilo shromáždit a pře-
dat lidem, již mnohdy přišli o mnohé ze svých domů, byla 
ku prospěchu. Sám mám v této oblasti rodinu, které jez-
dím pomáhat při obnově, a tudíž vím, že všichni, již byli 
podarováni, jsou vděčni.                      

 -Za SDH Jiří Krejčí-

S hasiči před prázdninami a v jejich průběhu
Družina při ZŠ

Náš sbor si připravil program pro děti družiny, o který 
nás poprosila paní družinářka Markéta.

Akce se konala 13. května 2021 na hasičce a na pro-
storu za zbrojnicí. Připravili jsme prohlídku naší tech-
niky a výstroje, různé soutěže a úkoly, které se plnily po 
skupinkách. 

Děti si vyzkoušely několik disciplín dětského TFA – že-
lezný hasič, dále plnily program, který jim přichystaly paní 
družinářky. Znázorňovaly graficky, co potřebují jednotlivé 
složky IZS. Snad se dětem náplň přichystaného programu 
líbila a užily si ji. 

Děkuji všem našim mladým hasičům, vedoucím mlá-
deže i paním družinářkám za pomoc s přípravou a prove-
dením akce.

Akce pro předškoláčky z MŠ na rozloučenou se školkou
I pro tuto skupinku jsme připravili soutěže, prohlídku 
techniky a výstroje, garáže. Děti se seznámily s oběma 
výjezdovými auty, kladly hodně otázek na naši práci.

Za zbrojnicí byla připravena dráha s prvky TFA, použití ha-
dice, hasicí přístroj, se kterým proběhla ukázka, vyzkou-
šely si naši výstroj. Děti byly šikovné a za splněné soutěže 
dostaly drobné dárky. Program se jim podle reakcí líbil. 
Rozloučili jsme se pořádným vodním osvěžením.
Moc děkuji všem za pomoc s přípravou a uskutečněním 
akce.

Naši mladí hasiči ještě před prázdninami vyrazili na zá-
vody TFA pro děti v Podolí. Závodilo 7 dětí.
Dále se zúčastnili soutěže v požárním útoku v Otmarově, 
kde se umístili na 5 místě.
Těsně před koncem školního roku si vedoucí MH připra-
vili pro děti táborák na ukončení letošního podivného 
školního roku v Mokré. Tento si dítka užila maximálně 
a s večerem se navrátila domů.

Soustředění hasičů JEDOVNICE 2021
V červenci jsme se vydali na připravené soustředění do 
Jedovnic na „TYRŠOVU OSADU“.
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Pro děti byl připraven program na celý pobyt, spousta ha-
sičského sportu a hasičských dovedností, dost pohybo-
vých aktivit, výlety po okolí, návštěva leteckého muzea 
Vyškov.
Mladí hasiči si procvičili hlavně požární útok, štafetu dvo-
jic, zdravovědu, topografii a požární značky. Denně se 
nachodilo kolem 15–20 km, ale měli i spoustu volného 
času, ve kterém si vyrobili oddílové vlajky a mohli se rea-
lizovat ve svém programu. Připraven byl tradiční táborák, 
noční stezka odvahy – prostě vše, co s takovým soustře-
děním souvisí. -Jiří Krejčí-

19

Z Holešova do Vizovic
(z pohledu účastníka)

V den státního svátku, 6. července, se konečně usku-
tečnil dvakrát odložený zájezd, který pro občany Sokolnic 
a Telnice připravila paní Anna Nečasová.  Na vině posu-
nutí termínu byla stále ještě platná opatření proti šíření 
Covidu 19, která nás pronásledují již více než rok. Ale 
přesto se zájezd podařilo uskutečnit.

Tentokrát byl na programu zámek v Holešově  a Vizo-
vicích. Tradičně jsme vyrazili v sedm hodin ráno s osvěd-
čeným dopravcem panem Hrdličkou. Po dálnici to šlo 
docela rychle, my jsme byli natěšení a do Holešova jsme 
přijeli poměrně brzy. Věžní hodiny sice nešly, ale měli 
jsme do začátku prohlídky  ještě půl hodiny času. 

V půl deváté se nás ujala průvodkyně paní Marta Do-
leželová, která nás potěšila tím, že jsme nemuseli mít 
respirátory. A fotografovat jsme mohli cokoliv. Zámek 
v poslední době prošel nákladnou rekonstrukcí. Druhé 

patro  je podle slov průvodkyně stále ještě v dezolátním 
stavu a zámek nemá vlastní mobiliář. Je však vybaven 
četnými obrazy na stěnách, ne vždy originály, protože ty 
se záhadným způsobem asi dostaly do soukromých sbí-
rek a některé jsou umístěny v zámcích v cizině a u nás 
jsou namalovány jejich kopie. Ty ale zcizeny nebyly. Paní  
Doleželová nám velmi humornou formou zprostředkovala 
základní informace z historie zámku. Jak se vyjádřila – 
„co nemůžu ukázat, musím okecat“.  Ještě že tu mají po-
hodlné schody, protože výtah (samozřejmě zbudovaný až 
v dnešní době) nefungoval. Jana z Rotállu vynášeli na no-
sítkách, ale paní průvodkyně prý sama nosítka neunese. 

Po návštěvě zámku jsme si mohli projít zámecké za-
hrady. Kdo měl zájem, byla dohodnuta návštěva kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, kde nás očekávala příjemná, 
mladá a velmi chytrá slečna. Velmi podrobně nás sezná-
mila se všemi zajímavostmi kostela.  

Ve městě je ještě kostel sv. Anny, zajímavý tím, že 
nemá zvony, kaple sv. Martina a  kaple sv. Kříže. Toto už 
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jsme pro nedostatek času nenavštívili, kdo chtěl, mohl si 
je v rychlosti prohlédnout zvenčí. Všechny památky jsou 
soustředěny kolem hlavního náměstí a zámku.

Nikdo se nikde neopozdil, nastoupili jsme zpět do au-
tobusu a úrodná Haná se mění na Valachy. Odjeli jsme do 
Vizovic, kde jsme měli objednaný výborný oběd v místní 
restauraci U Tonka, příjemná obsluha, výborné jídlo a ce-
nově velice příjemné, řekla bych, že i dokonce levné, ko-
lem nás výzdoba na poličkách ze starých džbánů, kon-
viček, keramických vánoček, potřeb do kuchyně, které 
používaly naše pra- i babičky, bylo to zajímavé i pěkné.

Posilněni jsme se vydali, sice už ne všichni, na ná-
vštěvu vizovického zámku. Naše skupina měla štěstí na 
paní průvodkyni paní Zlatku Hálovou, která ještě v dů-
chodu vypomáhá. Přiblížení dějin v jejím podání nemělo 
chybu. Nádherný porcelán, překrásné obrazy, zrestau-
rované podlahy, malé postele do 180 cm. Spávali prý 
s hodně podloženou hlavou, údajně měli strach, když 
budou ležet natažení, že jsou blíž k smrti. Podle jejího vy-
jádření zámek Vizovice není moc honosný, ale dali jsme 
jí za pravdu, že je k vidění. Taky měl smůlu v tom, že byl 

postaven na nešťastném místě, samé nájezdy a plenění. 
Na prohlídkové trase je k vidění 340 obrazů. Věděli jste, 
že obrazy jsou zašlé nejenom chemickou reakcí barev 
s okolním prostředím, ale také byly zanášeny sazemi 
z knotů svíček? K vidění je 70 pokojů a místností a už ten-
krát měli suché mobilní toalety.  Bez zajímavosti není, že 
reprezentační sál vymaloval laik – sluha na zámku. Dílo 
se mu velice povedlo, nikdo by v tom nehledal amatéra.

Po prohlídce zámku jsme ještě měli volno na individu-
ální prohlídku zahrad, ale hodně lidí dalo přednost ná-
vštěvě místní cukrárny  a čokoládovny, kde bylo možné 
si dát sladké občerstvení nebo zakoupit zajímavé kousky 
zde vyráběné čokolády. To byla  sladká třešinka na dortu 
a na našem výletu. Krátkou prohlídku Vizovic jsme ab-
solvovali tím, že od parkoviště k zámku se prochází celé 
vnitřní město. 

Zájezd se opět díky velmi dobré organizaci a přípravě 
paní Aničky Nečasové vydařil, počasí nám přálo a odnesli 
jsme si spoustu zážitků.

-S použitím podkladů od A. Nečasové 
zpracovala Jitka Čermáková-

Handball kemp pro děti sokolnické házené od 8–14 let 
v Budišově nad Budišovkou

I letos jsme se vydali na soustředění s dětmi sokolnické házené 
do Budišova nad Budišovkou v termínu od 22. do 27. 8. 2021. 
Oproti loňskému roku jsme letos vyrazili již v neděli odpoledne  
a ubytovali se v autokempu Budišov nad Budišovkou. Děti se již 
před odjezdem těšily na společné chvíle strávené celý týden s ka-
marády. Odjezd od Sokolovny tak neprovázely žádné slzy při lou-
čení s rodiči.

Celý týden trenéři pilně trénovali s dětmi malou i velkou háze-
nou se spoustou soutěží a her v místní krásné hale na házenou 
v tréninkových jednotkách 2 hodiny dopoledne (9.30–11.30 ho-
din) a 2 hodiny odpoledne (15.30–17.30 hodin).  Samozřejmostí 
během tréninku byla i ovocná svačinka pro děti, aby měli všichni 
dostatek síly. 

Středeční odpolední program jsme tréninkovou jednotku na-
hradili návštěvou místního zámku Hradec nad Moravicí, kde se 
pohádka stává skutečností. Děti absolvovaly prohlídkovou trasu 
zámku velice klidně a pozorně, což zaskočilo průvodkyni i nás 
trenéry. 
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Podzimní burza dětského oblečení a hraček
Máme velkou radost. Povedlo se 

nám uspořádat zatím největší bazá-
rek dětského oblečení! Na tradiční 
sokolnický podzimní bazárek dět-
ského oblečení a hraček se nám 
5. září 2021 přihlásilo neskutečně 
mnoho maminek a bohužel jsme 
byly nuceny (pro nedostatek prostor) 
několik z nich i odmítnout. Opravdu 
velké množství věcí nás donutilo ote-
vřít i přísálí, zaplnily jsme všechny 
stoly, které máme k dispozici  
a dobře posloužily i branky určené na 
házenou.

Za víkend nám prošlo pod ru-
kama přes 2.200 kusů oblečení, bot  
a hraček. Maminky dohromady utr-
žily přes 30 tisíc a my vybraly pro 
malé házenkáře celkem 2.619 Kč 
(1 Kč/1 ks + dobrovolné příspěvky) 
které budou využity na pomůcky  
a jako příspěvek na turnaje MINI há-
zené, především ten domácí – Me-
morial Libora Koníčka.

Vysoká účast nakupujících 
a dlouhá fronta před sokolovnou, 
i přes krásné nedělní počasí, nás po-
těšila a zájem o další bazárek ještě 
více. Skvělá parta holek, které tráví 
svůj čas počítáním, skládáním, pro-

dejem, odškrtáváním, tříděním, uklí-
zením a to téměř celý víkend a zcela 
zdarma bez odměny. 

Děkujeme všem holkám – ma-
minkám (Ivona Fricová, Andrea Hrd-
ličková, Pavlína Jamborová, Tereza 
Žáčková, Alena Skolkowská, Kristýna 
Vinklerová), které se na bazárku po-
dílí ve svém volném čase a bez od-
měny, stejně tak žákyním z 9. třídy 
ZŠ Sokolnice Kačce Vinklerové, Ven-
dulce Páralové, Kristýnce Krakowc-
zykové a nejmladší pomocnici Emmi 
Mrkvicové. Díky nim mají maminky 
ze Sokolnic a okolí možnost prodat 
či pořídit svým dětem pěkné věci za 
výhodné ceny. 

Prodávajícím maminkám děku-
jeme za účast a trenérům MINI há-
zené za pomoc se stoly. 

Těšíme se zase na jaře 2022!
Sledujte nás na facebooku a in-
stagramu a vše se dozvíte včas 
(https://www.facebook.com/ha-
zena.sokolnice)

-Jana Mrkvicová, Sokol Sokolnice-

Ranní vstávání měly děti zpestřené ranní rozcvičkou již 
v 7.30 hodin. Po snídani následovalo bodování pokojů, 
kdy některé děti vstávaly již v 6.30 hodin, aby mohly 
uklízet své pokojíky a dostaly nejvyšší možný počet bodů 
„10“.

Odpolední program děti vyplnily nafukovací trampolí-
nou, vyhřívaným zastřešeným venkovním bazénem, mi-
nigolfem, závody v koloběžkách, hledání pokladu a další 
volnočasovou aktivitou v kempu.

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 repre-
zentaci a chování na kempu sokolnické házené. Podě-
kování patří i rodičům, kteří nám pomohli s dopravou  
a přípravou kempu.

Budeme se těšit na příští kemp v roce 2022.
-Trenéři Zdenda a Standa Mrkvicovi, 

Petr Kotolan-
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