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Nový školní rok, noví prvňáčci, nový ředitel
Tak by se ve zkratce dal charakterizo-
vat letošní začátek září, který do zá-
kladní školy přinesl mnoho novinek.
Letos nastoupilo celkem 32 žáčků do 
dvou prvních tříd. Pokud započítáme 
24 deváťáků, 2 sedmáky a 2 páťáky, 
kteří odešli na střední školy, a k tomu 
ještě přidáme ty, co se přistěhovali a 
odstěhovali, vyjde nám, že se celkový 
počet dětí v naší škole zvýšil z loň-
ských 275 na 284. (Jen pro srovnání 
– v roce 2008 naši školu navštěvo-
valo 139 dětí.)
Velikou novinkou v tomto školním 
roce je také přechod na elektronic-
kou žákovskou knížku. Mnozí asi 
namítnete, že papír je papír, nebo že 
veliké několikrát podtržené červené 
jedničce se nic nevyrovná, ale pokud 
se na věc podíváme prakticky, už ni-
kdy žákovskou nikdo nezapomene, 
nepolije, nespálí a vy jako rodiče se 
hodnocení svých dětí dozvíte včas. 
Časté rozhořčení, které se po zhléd-
nutí známek dostaví, stačí vyprchat  
a následná konfrontace s potomkem 
už třeba proběhne v klidné a přátel-
ské atmosféře.

Po více než 11 letech ve funkci se 
paní ředitelka Zita Butalová rozhodla 
vrátit k žákům do třídy a místo ře-
ditele se uvolnilo. Já jsem uspěl ve 
výběrovém řízení a mám tu čest se 
zařadit po bok osobností jako byl pan 
ředitel Jiří Žalud, Rudolf Kopeček, Mi-
roslav Horák, Emil Šindelka, paní ře-

ditelka Zita Butalová, Anna Zimmer-
mannová, a mnozí další, kteří měli 
ten nesnadný, ale krásný úkol vést 
naši sokolnickou základní školu.
I touto cestou bych rád paní ředitelce 
poděkoval za všechno, co pro nás – 
své bývalé žáky, pro nás – své bývalé 
kolegy a pro celou sokolnickou školu 
udělala. -Mgr. Tomáš Struška,  
� nový�ředitel�ZŠ�Sokolnice-
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Zprávy z Rady
●  Rozvoj místního hřbitova. Rada obce dne 19. dubna 
2018 souhlasila s vypracováním studie rozvoje místního 
hřbitova. Dne 17. května 2018 bylo osloveno celkem pět 
subjektů se žádostí o cenovou nabídku dle zadání schvá-
leného radou obce. Obec obdržela celkem čtyři nabídky. 
Rada schválila objednání studie rozvoje místního hřbi-
tova u pana Ing. Jiřího Vrbase, Nádražní 155, Blažovice. 
●  Ohňostroj. Rada obce se dohodla, že součástí oslav 
vzniku naší republiky, které proběhnou v Sokolnicích 
dne 26. října 2018, bude i ohňostroj. Rada odsouhlasila  
objednání ohňostroje u pana Milana Pantůčka dle před-
ložené cenové nabídky. 
●  Výběrové řízení na projektovou dokumentaci sport. 
zařízení  u  rybníka. Obec obdržela tři nabídky na zpra-
cování projektové dokumentace na sportovní zařízení 
u rybníka (dříve areál čerpací stanice). Po vyhodnocení 
těchto nabídek schválila objednat zpracování projektové 
dokumentace na sportovní zařízení u rybníka u společ-
nosti JANSPORT PROJEKT s.r.o., která předložila nejnižší 
cenovou nabídku. 
●  Oprava dětského hřiště U Bednárny. V rámci perio-
dické revize byla obec upozorněna na nedobrý stav hou-
padel na dětském hřišti (DH) U Bednárny. Podle názoru 
stolaře nemá smysl houpadla opravovat, doporučuje  
pořídit nová.
RO schválila nákup dvou kusů houpadel na DH U Bed-
nárny, konkrétně motorku, a od společnosti Flora Servis 
s.r.o., Fáměrovo náměstí 29, 618 00 Brno-Černovice. 
RO uložila místostarostovi do 15 dnů ode dne dodání  
zajistit instalaci houpadel na dětské hřiště.
●  Dotace z  rozpočtu JM kraje. Obec obdržela schvá-
lenou dotaci z JM kraje na pořízení vybavení pro naše 
hasiče ve výši 197 tisíc korun. 
Vzhledem k této skutečnosti RO schválila text a uzavření 
smlouvy číslo 052522/18/OKH mezi obcí a JMK. 
●  Rezignace na člena KŽP. Předseda komise životního 
prostřední informoval starostu, že dne 3. června 2018 
obdržel od pana Dušana Faltýnka informaci, ve které 
jmenovaný ke dni 4. června 2018 rezignuje z osobních 
důvodů na členství v komisi životního prostředí.
RO vzala na vědomí rezignaci pana Dušana Faltýnka 
na členství v komisi životního prostředí ke dni 4. června 
2018.
●  Autobusová  zastávka  Kaštanová. Obec obdržela 
nesouhlasné vyjádření ke stavbě autobusových zastávek 
na ulici Kaštanová od majitelů sousedních nemovitostí. 
Na tuto stavbu má vydané pravomocné územní rozhod-
nutí. Stavební povolení se pokusila získat formou veřej-
noprávní smlouvy. Někteří účastníci ji však nepodepsali 
a proto proběhne na MěÚ Šlapanice „klasické“ stavební 
řízení.  
RO bere na vědomí nesouhlasná stanoviska majitelů 
sousedních nemovitostí ke stavbě autobusových zastá-
vek na ulici Kaštanová a dále konstatuje, že je na MěÚ 
Šlapanice, odboru výstavby, jakým způsobem vypořádá 
jednotlivé připomínky, které mohou uplatnit všichni 
účastníci řízení, a zda bude stavba povolena či nikoliv. 

●  Sdělení MZe ČR – plán financování obnovy. Minis-
terstvo zemědělství ČR zaslalo obci upozornění, zejména 
na základě provedené analytické činnosti, na riziko ne-
dostatečné tvorby prostředků na obnovu vodárenských 
zařízení. Obec v současnosti odkládá podle „Plánu finan-
cování obnovy“ (PFO) vodárenských zařízení každoročně 
částku 1,954 milionu korun. Podle názoru Mze ČR by 
obec měla odkládat každoročně alespoň 3,048 milionů 
korun. 
MZe ČR proto vyzývá k provedení důsledné kontroly výše 
uvedených skutečností a ke sjednání nápravy s tím, že 
změny je třeba zohlednit při výpočtu ceny pro vodné  
a stočné pro rok 2019 s ohledem na sociální únosnost 
této ceny pro obyvatele. 
Navíc vešla v platnost novela prováděcí vyhlášky k zá-
konu o vodovodech a kanalizacích, která stanoví, že fi-
nanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací se 
zahrnují do vodného a stočného. 
V minulosti naše obec realizovala výstavbu vodovodní 
sítě a splaškové kanalizace i na k.ú. Telnice v nádražní 
části a je vlastníkem této infrastruktury. Podle dohody 
by tato infrastruktura měla být předána (jakmile to do-
volí dotační podmínky Mze ČR) do majetku obce Telnice. 
Tato změna vlastnictví bude mít vliv i na výši tvorby pro-
středků na obnovu vodárenských zařízení. Je třeba zahá-
jit jednání s obcí Telnice o návrhu na převod vodovodní 
sítě a splaškové kanalizace v nádražní části obce Telnice 
do jejího vlastnictví. Současně zahájit jednání i s obcí 
Otmarov, jakým způsobem bude stanoveno stočné pro 
rok 2019. 
Návrh na usnesení:
RO ukládá starostovi do 15. července 2018 zahájit jed-
nání s obcí Telnice o návrhu na bezúplatné předání vodo-
vodní sítě a splaškové kanalizace v nádražní části obce 
Telnice na tuto obec. 
RO ukládá starostovi zahájit jednání s obcí Telnice  
a Otmarov o výši stočného na rok 2019 tak, aby na pod-
zim (při schvalování cenové kalkulace od VAS a.s.) bylo již 
jasno, jak se bude stočné v roce 2019, a dalších letech, 
stanovovat. 
●  Novostavba 16 RD v k.ú. Sokolnice. Obec obdržela 
žádost od společnosti LIVING FUTURE s.r.o., aby se vy-
jádřila k návrhu projektové dokumentace na stavbu  
16 rodinných domů na ulici Zámecká na bývalém „spod-
ním dvoře JZD“. Rada se zároveň rozhodla požádat inves-
tora, zda by bylo možné prodloužit nově projektovanou 
dešťovou kanalizaci až na ulici Zámecká a odvodnit i toto 
místo. 
RO konstatovala, že nemá výhrady k předložené projek-
tové dokumentaci s názvem „Novostavba technické a do-
pravní infrastruktury pro 16 RD v k.ú. Sokolnice“.
Obec Sokolnice, jako vlastník inženýrských sítí (veřejné 
osvětlení, místní rozhlas, splašková kanalizace, dešťová 
kanalizace a vodovodní řad), souhlasí s prodloužením 
těchto stávajících řadů do nově navrhované lokality. 
Obec Sokolnice, jako vlastník místní komunikace číslo 
6c, souhlasí s připojením nově budované komunikace 
na stávající komunikaci 6c na ulici Zámecká. Dále sou-
hlasí s převzetím výše uvedené dopravní a technické  
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infrastruktury za podmínek uvedených v plánovací 
smlouvě uzavřené mezi obcí Sokolnice, společností Quba 
s.r.o. a Jiřím Václavíkem dne 4. dubna 2018.
RO uložila místostarostovi do 29. června 2018 požádat 
společnost Quba s.r.o. o cenovou nabídku na zpracování 
PD na prodloužení dešťové kanalizace až na ulici Zá-
mecká a vyčíslení, o kolik by se zvýšily investiční náklady 
na stavbu dešťové kanalizace za předpokladu odvodnění 
i ulice Zámecká.
●  Domov pro seniory EUPHRASIA. Obec obdržela kom-
pletní projektovou dokumentaci na přestavbu bývalého 
vojenského areálu na Prackém kopci. Projekt byl předán 
k posouzení ATELIERU PROJEKTIS (z hlediska urbanismu 
a architektury), ze strany rady obce (technická stránka) 
není k projektu připomínek.
●  Kulturní komise –  vstupenky do divadla. Předsed-
kyně kulturní komise požádala radu obce s předstihem 
o schválení nákupu 47 ks vstupenek, v celkové částce 
23.444 Kč, na divadelní představení, které se uskuteční 
17. listopadu 2018 v Praze v divadle Na Fidlovačce.  
Z důvodu konání komunálních voleb již nebude v termínu 
divadelního představení předsedkyní kulturní komise při 
radě obce Sokolnice.
RO odsouhlasila nákup vstupenek na divadelní předsta-
vení konané dne 17. listopadu 2018 v Praze v divadle Na 
Fidlovačce.
●  Auto pro hasiče. Ministerstvo vnitra ČR, generální ře-
ditelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 
vyhlásilo pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí vý-
zvu na pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobi-
lové stříkačky v roce 2019. Maximální výše nenávratné 
dotace je 70 % pořizovacích nákladů, max. 2,5 mil. ko-
run. JM kraj k tomu přispívá další nenávratnou dotací ve 
výši max. 2/3 státní dotace (tj. 1,65 mil. korun). Zbytek 
musí uhradit obec ze svého rozpočtu. Pořízení nového 
auta představuje částku cca 5,5 až 6,2 mil. korun. Uzá-
věrka podávání žádostí byla stanovena 30. června 2018. 
RO schválila podání žádosti o dotaci na nákup nového 
hasičského auta. Uložila starostovi do 29. června 2018 
podat žádost o dotaci na pořízení nové cisternové au-
tomobilové stříkačky v roce 2019 a dále uložila staros-
tovi zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2019 částku  
2 miliony korun na kofinancování nákupu nové cister-
nové automobilové stříkačky. 
●  Petice občanů  z  ulice Niva. Dne 20. června 2018 
byla Obecnímu úřadu Sokolnice doručena petice s ná-
zvem: „Petice k řešení místních komunikací v ulici Niva“. 
V ní podepsaní občané žádali, aby nebyl akceptován 
žádný z projektů, který na úkor východní strany ulice 
posune hranici parkovacích míst přibližně dva metry od 
stavební čáry domů, zatímco na protější straně zůstane 
široký zelený pruh a chodník. 
RO vzala na vědomí petici občanů z ulice Niva a uložila 
starostovi zaslat do 19. července 2018 občanům sdě-
lení, že zatím nerozhodla o žádné z variant možného 
uspořádání zpevněných ploch a zeleně v ulici Niva, ale do  
29. června 2018 předá písemné zobrazení jednotlivých 
variant pověřenému zástupci, který s nimi seznámí ob-
čany z ulice Niva. Ten do 15. srpna 2018 bude písemně 

informovat obec, jaký je většinový názor občanů této 
ulice a teprve poté se rada k projednávání vrátí a bude 
rozhodovat o dalším postupu.
●  Přípojka el. energie do bývalých kasáren Předky. 
Obec je vlastníkem areálu bývalých kasáren v trati 
Předky, který je využíván jako „výletiště“. Bylo by vhodné 
sem zřídit přípojku el. energie pro potřeby obce.
RO tedy schválila podat na E.ON žádost o zřízení přípojky 
el. energie do areálu bývalých kasáren v trati Předky.
●  Parkové  úpravy  u  Rybníka. Ing. Hawerlandová  
a Ing. Skácel provedli kontrolu projektu s názvem „Par-
kové úpravy u rybníka Sokolnice“ s dotací Státního fondu 
životního prostředí ČR. Vzhledem k opakovaným ne-
příznivým klimatickým podmínkám v uplynulých letech 
došlo k úhynu části vysazeného rostlinného materiálu‚ 
především trvalek, travin a některých keřů. V rámci udr-
žitelnosti projektu je nutné zajistit provedení nápravných 
opatření.
RO odsouhlasila objednat u společnosti GOZGARDEN 
s.r.o., provedení nápravných opatření v projektu s ná-
zvem „Parkové úpravy u rybníka Sokolnice“ dle návrhu 
Ing. Hawerlandové a Ing. Skácela v celkovém objemu cca 
25.000 Kč + DPH.
●  Zadávání  veřejných  zakázek. Dne 18. října 2018 
bude účinná novela zákona o zadávání veřejných zaká-
zek (týkající se obcí i dobrovolných svazků obcí), která 
stanoví, že od tohoto data bude písemná komunikace 
mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení pro-
bíhat povinně elektronicky. To znamená, že po 18. říjnu 
již zadavatel nesmí umožnit podávání listinných nabídek, 
musí v zadávacích podmínkách stanovit požadavek na 
elektronickou formu nabídky a určit elektronický nástroj 
pro jejich podání. Za písemnou komunikaci je považo-
vána nejen komunikace v rámci řízení (např. dotazy ve 
lhůtě pro podání nabídek, vysvětlení zadávací dokumen-
tace apod.), ale i samotné podání a příjem nabídek. Jako 
optimální by bylo pořízení takového profilu zadavatele, 
který bude také umožňovat i příjem nabídek v elektro-
nické podobě. Bohužel společnost RTS a.s. (u které má 
naše obec profil zadavatele) zveřejnila, že bude i nadále 
provozovat profily zadavatelů pouze ve stávající podobě, 
prostřednictvím tohoto profilu tak nebude možné elektro-
nicky komunikovat a přijímat elektronické nabídky. Jako 
optimální by mohlo být využití bezplatného „Národního 
elektronického nástroje“ (NEN), kde by obec provedla re-
gistraci na své jméno, ale současně bylo umožněno pří-
kazníkovi NEN využít. Pro obec by se tak de facto nic ne-
změnilo a nenarostly by ani náklady. V současnosti tento 
model na RTS testují. 
RO vzala na vědomí informace o novele zákona o za-
dávání veřejných zakázek a uložila místostarostovi do  
15. srpna 2018 zjistit u společnosti RTS a.s. zkušenosti 
s použitím NEN jako elektronického nástroje pro podání 
nabídek. 
●  Chodník  Zámecká. Obec obdržela žádost od spo-
lečnosti LIVING FUTURE s.r.o., aby se vyjádřila k návrhu 
rozšíření projektové dokumentace (na stavbu 16 rodin-
ných domů na ulici Zámecká na bývalém „spodním dvoře 
JZD“) i o chodník na ulici Zámecká, včetně místa pro  
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přecházení. RO souhlasila s rozšířením projektové doku-
mentace s názvem „Novostavba technické a dopravní 
infrastruktury pro 16 RD v k.ú. Sokolnice“ i o chodník na 
ulici Zámecká, včetně místa pro přecházení chodců.
●  Výběrové řízení na stavbu autobusových zastávek. 
Obec vyhlásila výběrové řízení na stavbu autobusových 
zastávek na ulici Brněnská. K účasti bylo vyzváno cel-
kem sedm společností, jedna se ze soutěže omluvila. 
Ve stanoveném termínu byla předložena jedna nabídka 
s cenou 2.097.002,84 korun, lhůtou výstavby tři měsíce 
a záruční dobou 60 měsíců. Rada dlouze zvažovala, zda 
nabídku akceptovat, nebo vyhlásit výběrové řízení znovu. 
Dotazem u společnosti RTS bylo zjištěno, že v současné 
době se soutěží zúčastňuje stále méně firem, neboť 
všichni mají hodně práce. Jedna nabídka není žádnou 
výjimkou. Rada proto rozhodla soutěž nerušit a nabídku  
přijmout.
RO schválila jako vítěze výběrového řízení na stavbu au-
tobusových zastávek na ulici Brněnská společnost Pro-
stavby a.s., IČO: 27713130, Dědina 447, Otnice. 
RO zároveň schválila požádat MAS Slavkovské bojiště  
o dotaci na stavbu autobusových zastávek a uložila sta-
rostovi zajistit vše potřebné a podat žádost o dotaci na 
stavbu autobusových zastávek na ulici Brněnská.
●  Výběrové  řízení  na  dodávku  nábytku. Obec vyhlá-
sila výběrové řízení na vyhotovení dílenské dokumen-
tace, zhotovení nábytku dle této dokumentace (po jejím 
odsouhlasení zadavatelem) a dopravu a montáž tohoto 
nábytku. Jedná se o kancelářský nábytek do nových 
kanceláří ve II. NP budovy obecního úřadu. K účasti bylo 
vyzváno celkem šest společností, žádná se ze soutěže 
neomluvila. Ve stanoveném termínu obdržela obec jednu 
nabídku. 
RO se rozhodla zrušit výběrové řízení s názvem „Výroba  
a montáž nábytku do nových kanceláří v budově OÚ 
Sokolnice“. RO uložila starostovi do 3. srpna 2018 pro-
jednat s paní Jakubcovou (projektantkou) zjednodušení 
dokumentace na výrobu nábytku s cílem výrazného sní-
žení ceny a po úpravě dokumentace si vyžádat novou  
cenovou nabídku.  
●  Revize parkovacích míst pro invalidy. Při stavbě par-
koviště je povinností investora zřídit na každých dvacet 
míst alespoň jedno parkovací místo pro invalidy. V obci 
je řada parkovišť s méně než dvaceti parkovacími místy 
a u každého je alespoň jedno vyhrazeno pro invalidy. Při 
celkovém posouzení potom vychází poměr 20 : 1 lépe pro 
invalidy. Rada se domnívá, že by stálo za pokus zkres-
lit všechna parkovací místa a projednat možnost zrušit 
některá místa pro invalidy tak, aby byl dodržen poměr  
20 : 1. 
RO v tomto směru odsouhlasila objednat u společnosti 
VIAPONT vyhotovení přehledu všech parkovišť s vyznače-
ním celkového počtu parkovacích míst a celkového počtu 
parkovacích míst pro invalidy. 
●  Krajská  silnice  III/4183  (ulice  Kobylnická). V po-
slední době došlo k několika vážným dopravním neho-
dám na ulici Kobylnická na silnici III/4183. Rada zvažo-
vala, zda nevyzvat správce této komunikace ke svolání 
místního šetření za účasti Policie ČR a zvážení, zda do-

pravní značku „Začátek obce Sokolnice“, ve směru jízdy 
od obce Kobylnice, neposunout před křižovatku ulic 
Kobylnická–Zámecká. Nakonec se rozhodla vyzvat SÚS 
JMK písemně, zda by s touto změnou souhlasili. 
●  Výjimka z počtu dětí v MŠ. Paní ředitelka MŠ Sokol-
nice 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 ma-
teřské školy 100 děti, zapsaná do rejstříku škol, nebude 
překročena a hygienické předpisy budou dodrženy. 
●  Plán rozvoje sportu. Radě obce byl starostou předlo-
žen k projednání a schválení návrh plánu rozvoje sportu 
v naší obci, který je zpracován ve smyslu ustanovení § 6 
odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve 
znění pozdějších předpisů. 
RO tento Plán rozvoje sportu v obci Sokolnice na léta 
2018–2024 schválila. 
●  Prodloužení dešťové kanalizace do ulice Zámecká. 
Rada obdržela vyžádaný cenový návrh na prodloužení 
dešťové kanalizace do ulice Zámecká, kde by nově mohla 
být zřízena jedna uliční vpusť. Prodloužení dešťové kana-
lizace do ulice Zámecká ovšem představuje investiční ná-
klad cca 455.081 Kč (včetně DPH) + náklady na rozšíření 
projektové dokumentace (zatím nevyčísleno).
S ohledem na tuto skutečnost RO neschválila prod- 
loužení dešťové kanalizace do ulice Zámecká dle  
předložené cenové nabídky. 
●  Zajištění vyklizení objektu Zámecká 150. Obec je 
vlastníkem objektu č.p. 150 na ulici Zámecká. Bylo by 
vhodné, než bude vydán demoliční výměr a i poté, za-
jistit vyklizení veškerého nepořádku z tohoto objektu  
a jeho samotnou demolici. S ohledem na množství jiné 
práce není reálné, aby veškerou tuto činnost zvládli 
naši pracovníci. Radě bylo proto navrženo zajistit ně-
kolik brigádníků, kteří by objekt vyklidili, popř. pomohli  
s demolicí. 
RO odsouhlasila zajistit několik brigádníků (max. 4 osoby) 
na Dohodu o provedení práce, kteří by objekt vyklidili  
a uložila starostovi zabezpečit jejich činnost na vykli-
zení nepořádku či případnou pomoc s demolicí objektu  
č.p. 150 na ulici Zámecká co nejdříve. 
●  RC – žádost o pronájem části starého zdravotního 
střediska. Rodinné centrum Sokolnice, spolek, Niva 
296, 664 52 Sokolnice, podalo žádost o pronájem části 
starého zdravotního střediska. Konkrétně místnost bý-
valé čekárny o podlahové ploše 24,99 m2. Tuto hodlají 
využívat jako keramickou dílnu. Záměr pronájmu byl zve-
řejněn po dobu stanovenou zákonem.
RO schválila text a uzavření Dodatku číslo 1 ke Smlouvě 
o nájmu prostor sloužících k podnikání s Rodinným cen-
trem Sokolnice.
●  JMK – smlouva o věcném břemeni (propojení VO). 
Obec připravuje, v rámci stavby zastávek na ulici Brněn-
ská, také propojení jednotlivých větví veřejného osvět-
lení. Toto propojení bude realizováno i na osvětlení cyklo-
stezky napříč ulicí Brněnská (protlakem pod komunikací) 
v rámci stavby s názvem: „Sokolnice, autobusová za-
stávka Brněnská – přepojení VO“. Protože je to pozemek 
JM kraje, je nutné uzavřít smlouvu.
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RO odsouhlasila text a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí a JM 
krajem. 
●  Parkoviště na pozemku p.č. 2060/1. V současnosti 
se zpracovává projektová dokumentace na stavbu deš-
ťové kanalizace na ulici Václava Haňky, včetně úpravy 
zpevněných ploch. Bylo by vhodné na tento projekt na-
vázat a nechat zpracovat projekt parkoviště na pozemku 
p.č. 2060/1 (u křižovatky ulic Moravská–V. Haňky–Šla-
panická–Polní), kde by vzniklo 36 až 48 parkovacích 
míst. Inženýr Skřička sdělil, že stále platí cenová nabídka 
z loňska na vyhotovení projektové dokumentace par-
koviště na pozemku p.č. 2060/1. RO schválila objed-
nat vyhotovení PD parkoviště na pozemku p.č. 2060/1 
v úrovni DUR a DSP + PDPS dle předložené cenové  
nabídky.
●  Rekonstrukce  ulice  Niva. Rada obce obdržela vy-
žádané situace možného uspořádání zpevněných ploch 
a zeleně na ulici Niva. Materiál byl předán zástupci ob-
čanů, který je předložil svým sousedům a následně infor-
moval obec, že většina této ulice preferuje variantu „A“.
Varianta A: Ulice Niva je rozdělena osou uprostřed ulič-
ního prostoru a celý prostor je osově souměrný (jízdní 
pás, parkovací pás, chodník, zeleň). Po pravé straně je 
navržen zelený pás šířky 1,15 m, chodník šířky 1,5 m, 
parkovací pás šířky 2,2 m. Uprostřed je jízdní pás šířky 
4,0 m. Po levé straně pokračuje parkovací pás šířky  
2,2 m, chodník šířky 1,5 m a zelený pás šířky 1,15 m. 
V této variantě by bylo nutno odstranit stávající chodník 
ze zámkové dlažby. Nově vybudovat oba parkovací pásy, 
chodníky po obou stranách a pásy zeleně. Tuto variantu 
by bylo vhodné pojmout jako celkovou rekonstrukci 
včetně nově vybudovaného jízdního pásu. Šířka vjezdů  
k nemovitostem je uvažována 3,0 m. 
Odhadovaná cena: 3.128.100 Kč + DPH = 3.785.001 Kč
Klady – situace nejspravedlivější k občanům po obou 
stranách ulice, dostatečná šířka jízdního pásu i parkova-
cích míst.
Zápory – náklady na vybudování jsou nejvyšší z variant.
Varianta B: Po pravé straně stávající vozovky se nachází 
stávající chodník šířky 1,4 m ze zámkové dlažby. Chod-
ník zůstane zachován beze změny, beze změny zůstane 
prostor od chodníku k domům na pravé (západní) straně 
ulice Niva. Na pravé straně stávající vozovky (k chodníku) 
budou vyznačena vodorovným značením parkovací místa 
šířky 2,0 m. Jízdní pás se vyznačí šířky 4,0 m. Po levé 
straně stávající vozovky bude vybudován parkovací pás 
šířky 2,2 m. Zbývající prostor mezi parkovacím pásem  
a domy šířky 1,6 m bude osázen zelení. Šířka vjezdů  
k nemovitostem je uvažována 3,0 m. V této variantě by 
se nově vybudoval pouze parkovací pás vlevo od silnice. 
Chodník po levé straně by se nebudoval, zůstal by pouze 
stávající chodník po pravé straně a oba stávající pásy ze-
leně. V této variantě by bylo vhodné nově vybudovat kryt 
jízdního pásu z asfaltového betonu.
Odhadovaná cena: 1.575.100 Kč + DPH = 1.905.871 Kč
Klady – nejnižší náklady, dostatečná šířka jízdního pásu, 
dostatečná šířka parkovacího pásu vlevo.
Zápory – bez chodníku vlevo.

Varianta C: Po pravé straně stávající vozovky se nachází 
stávající chodník šířky 1,4 m ze zámkové dlažby. Chod-
ník zůstane zachován beze změny, beze změny zůstane 
prostor od chodníku k domům na pravé (západní) straně 
ulice Niva. Na pravé straně stávající vozovky (k chodníku) 
budou vyznačena vodorovným značením parkovací místa 
šířky 2,0 m. Jízdní pás se vyznačí šířky 3,5 m. Po levé 
straně stávající vozovky bude vybudován parkovací pás 
šířky 2,0 m. Za parkovacím pásem se vybuduje chodník 
šířky 1,5 m ze zámkové dlažby. Zbývající prostor mezi 
chodníkem a domy šířky 0,8 m bude osázen zelení (sku-
tečná šířka je vzhledem k šířce obrubníků cca 0,7 m). 
Šířka vjezdů k nemovitostem je uvažována 4,0 m vzhle-
dem k šířce jízdního pásu. V této variantě by se nově vy-
budoval parkovací pás vlevo od silnice a chodník vlevo.  
V této variantě by bylo vhodné nově vybudovat kryt jízd-
ního pásu z asfaltového betonu.
Odhadovaná cena: 1.865.700 Kč + DPH = 2.257.497 Kč
Klady – chodník po obou stranách.
Zápory – menší šířka jízdního pásu a parkovacích stání 
(horší manévrovací prostor pro vjezdy k nemovitostem 
a parkování pro větší vozidla), menší prostor pro zeleň 
vlevo. 
Společné pro všechny varianty:
Počet parkovacích míst je ve všech variantách zhruba 
stejný: 22 míst vpravo a 20 míst vlevo od jízdního pásu, 
celkem 42 parkovacích míst.
Pro všechny varianty je nutno vybudovat uliční vpusti 
také po levé straně vozovky.
RO vzala na vědomí informaci, jaký je většinový názor 
občanů ulice Niva na možné varianty uspořádání zpev-
něných ploch a zeleně na ulici Niva. Odsouhlasila záměr 
varianty A (prosazovaný občany), kdy budou vzaty v potaz 
připomínky občanů z ulice Niva, obsažené v jejich vyjá-
dření a uložila místostarostovi do 21. září 2018 předat 
připomínky občanů k variantě A projektantovi k vyhodno-
cení, zda mohou být včleněny do projektu a jaký cenový 
dopad by to mělo na výslednou cenu tohoto projetu. 
●  MPS  GRADIOR  –  žádost  o  vyjádření  obce. Obec 
Sokolnice obdržela od společnosti MPS GRADIOR s.r.o. 
žádost o vyjádření k zamýšlené přestavbě areálu bývalé 
cihelny. Areál má rozlohu 15.200 m2. Záměrem investora 
je vybudovat v areálu výrobní halu a potřebné zázemí pro 
výrobu ocelových produktů. Po prostudování dostupných 
materiálů byla rada obce nucena konstatovat, že k zod-
povědnému vyjádření obce je ještě třeba:
Zpracovat rozptylovou studii, která by mohla naznačit  
případné emisní ovlivnění obce.
Zpracovat hlukovou studii. Hlukovou zátěž posoudit ku-
mulovaně s ohledem na stávající a již povolené zdroje 
hluku v tomto území. 
Projekt doplnit o posouzení dopravní dostupnosti a vhod-
nosti stávající dopravní sítě, jejich únosnost a schopnost 
pojmout novou zátěž. 
Záměr nechat posoudit MěÚ Šlapanice, zda je v souladu 
s platným územním plánem naší obce.
Předložit obci vyjádření OŽP KrÚ JMK a OHES JMK. 
Dominantním problémem bude zřejmě hluk, neboť 
jeho hygienické limity jsou již v současnosti na hranici  
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hygienických norem. Nárůst dopravy, spousta vzducho-
techniky, kompresory a další zdroje hluku mohou být vel-
kým problémem. Zejména v noci, neboť projekt bohužel 
neřeší směnnost. Není tak zřejmé, zda hluk z dopravy  
a ostatních zdrojů bude okolí zatěžovat jen ve dne nebo 
i v noci. 
RO přerušila projednávání žádosti společnosti MPS GRA-
DIOR s.r.o. o vyjádření k zamýšlené přestavbě areálu 
bývalé cihelny v obci Sokolnice a uložila místostarostovi 
do 21. září 2018 informovat společnost MPS GRADIOR 
s.r.o., že obec k posouzení jejich žádosti požaduje doplnit 
ještě materiály popsané viz výše. 
●  Dotace na výsadbu zeleně. Obec Sokolnice obdržela 
rozhodnutí č. 058861832 Státního fondu životního pro-
středí (SFŽP) o poskytnutí nenávratné finanční výpomoci 
ve výši 109.288 Kč na výsadbu zeleně v areálu bývalých 
kasáren. SFŽP je třeba předložit několik dokladů, aby 
mohla být uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Uve-
denou částku je nutné vyčerpat do 31. prosince 2022. 
RO schválila přijetí nenávratné dotace ve výši 109.288 Kč 
od SFŽP a uložila starostovi, aby do 30. října 2018 zajistil 
prostřednictvím společnosti Atregia s.r.o. a JUDr. Navrá-
tila všechny potřebné podklady k administraci žádosti na 
výsadbu zeleně v areálu bývalých kasáren a odeslal je 
na SFŽP.
●  CN na PD opravy vodojemu. Obec je vlastníkem vo-
dojemu v bývalém areálu kasáren na Prackém kopci. 
Stavba i technologie potřebují provedení řady oprav. Na-
víc se nyní objevil problém s požární vodou pro vojenský 
radar. A možná stejný problém bude mít i společnost EU-
PHRASIA. Proto proběhlo jednání za účasti obce, provo-
zovatele vodovodu a zástupců armády. Bylo dohodnuto, 
že obec zajistí a uhradí projektovou dokumentaci na 
provedení stavebních a technologických úprav v tomto 
vodojemu, včetně možnosti zajištění provozu i v případě 
beznapěťového stavu (formou náhradního zdroje). Běžné 
opravy stavby a technologie by potom uhradila obec  
s tím, že náklady bude spolufinancovat i společnost  
EUPHRASIA. Náklady na zajištění provozu i v případě 
beznapěťového stavu (formou náhradního zdroje) ne-
bude hradit obec, ale buď vojsko či EUPHRASIA. 
RO odsouhlasila objednat projektovou dokumentaci na 
provedení oprav a úprav stavby i technologie ve vodo-
jemu v bývalém areálu kasáren na Prackém kopci, dle 
předložené cenové nabídky Ing. Švestky.
●  Výběrové řízení na stavbu autobusových zastávek. 
Obec vyhlásila výběrové řízení na stavbu autobusových 
zastávek na ulici Brněnská. K účasti bylo vyzváno cel-
kem sedm společností. Ve stanoveném termínu byla 
předložena jedna nabídka. Rada rozhodla soutěž nerušit  
a nabídku přijmout. Po oznámení výsledku řízení obdr-
žela obec sdělení vítězné společnosti, že jsou nuceni od-
stoupit z veřejné soutěže „Stavba autobusové zastávky 
na ulici Brněnská v obci Sokolnice“, neboť se nepodařilo 
smluvně zajistit subdodavatele na pokládku živičných 
vrstev a stejně složitá situace je dodávka betonových 
výrobků.
Z těchto důvodů nezbylo obci nic jiného, než vítěze vylou-
čit a kompletní soutěž zrušit. 

RO uložila starostovi do 21. září 2018 podepsat Rozhod-
nutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení a Rozhod-
nutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení a oba doku-
menty odeslat v písemné podobě společnosti RTS a.s. 
●  SÚS  JMK – dopravní  značení  na ulici Kobylnická.  
V poslední době došlo k několika vážným dopravním ne-
hodám na ulici Kobylnická na silnici III/4183 a proto byla 
SÚS JMK vyzvána ke zvážení, zda dopravní značku „Za-
čátek obce Sokolnice“, ve směru jízdy od obce Kobylnice, 
neposunout před křižovatku ulic Kobylnická–Zámecká.
SÚS JMK dne 20. srpna 2018 odpověděla na písemný 
podnět obce, že na základě výzvy od Policie ČR ze dne  
17. května 2018 začátkem měsíce června SÚS JMK 
osadila 2 kusy dopravního značení Z3 (vodící desky)  
a provedli dosypání vyvýšeného hydrantu zeminou tak, 
aby netvořil pevnou překážku. Po další dopravní nehodě 
19. června 2018 operativně znovu osadili poškozenou 
desku Z3. Tím přispěli ke zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu v souladu s požadavky Policie ČR v uvedeném 
úseku silnice III/4183. Současně sdělují, že k posunutí 
dopravní značky 12a na začátek obce nemají námitek. 
Bohužel již neuvádí, kdo by měl o posunutí požádat, kdo 
zajistí úpravy pasportu dopravního značení na krajské 
silnici a kdo změnu polohy dopravního značení provede. 
Obec nemá právo jakkoliv zasahovat do dopravního zna-
čení na silnicích, kde není správcem. 
RO vzala na vědomí informace SÚS JMK ohledně zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu v souladu s požadavky 
Policie ČR na silnici III/4183 v ulici Kobylnická a uložila 
místostarostovi do 21. září 2018 požádat SÚS JMK (jako 
správce komunikace III/4183), na základě jejich zasla-
ného stanoviska, realizovat posunutí DZ 12a před křižo-
vatku ulic Kobylnická–Zámecká. 
●  Výběrové řízení na stavu veřejného osvětlení. E.ON 
již má připravenou stavbu s názvem „Sokolnice, Obnova 
NN, Komenského“. Jedná se o kabelizaci vzdušného ve-
dení NN v další části obce. Obec současně bude v této části 
ukládat do země kabely veřejného osvětlení a místního 
rozhlasu. Na zhotovitele bylo vyhlášeno výběrové řízení. 
RO schválila jako vítěze výběrového řízení na stavbu ve-
řejného osvětlení a místního rozhlasu v k.ú. Sokolnice 
Střední školu elektrotechnickou a energetickou Sokol-
nice, Sokolnice 496, 664 52 Sokolnice a uložila staros-
tovi do 14. září 2018 uzavřít s vítězem výběrového řízení 
smlouvy o dílo na stavbu veřejného osvětlení a místního 
rozhlasu.
●  Nákup  dvou  kusů  kontejnerů. Plastové kontejnery 
na sklo nejsou příliš vhodné, neboť sklo je těžká komo-
dita. Bylo by vhodné zakoupit dva plechové kontejnery na 
SSO Sokolnice, do kterých by se ukládal skleněný odpad. 
RO schválila nákup dvou kusů plechových kontejnerů  
o obsahu 1,1 m3.
●  Dotace  EFEKT  2019. Bylo by vhodné pokračovat 
v obnově veřejného osvětlení (VO) s využitím investiční 
dotace programu EFEKT. Na konci srpna byla spuštěna 
výzva pro rok 2019 s příjmem žádostí do konce října. RO 
schválila požádat o dotaci obnovy VO v rámci programu 
EFEKT a uložila starostovi do 30. října 2018 zajistit vše 
potřebné a podat žádost o tuto dotaci. -OÚ-
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Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v září a říjnu. Uzávěrka Sokolnického zpravodaje je v ča-

sovém předstihu, proto si pořadatelé akcí vyhrazují právo 
na změnu. O podrobnostech se včas informujte také po-
mocí jiných informačních zdrojů. Za pochopení děkuje 
Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Zá
ří 

 2
01

8

10 Pondělí RC Sokolnice / Lípa 
komunitní centrum

Spuštění registrace 
kroužků

Sídlo RC na ul. 
Masarykova 35

15 Sobota Domov pro seniory 
Sokolnice

Mezigenerační den  
„Byla vojna byla“

Mohyla míru, 
zámecký park 
Domova pro seniory 
Sokolnice

10.00 hodin 16.00 hodin Zahájení v 10.00 hodin 
na Mohyle míru

22 Sobota TJ Sokol Sokolnice Cesta za pokladem  
královny víl a bludiček 

Hřiště TJ Sokola 
Sokolnice 18.30 hodin 20.00 hodin Místo konání akce  

a sraz bude upřesněno

23 Neděle Kulturní komise při 
radě obce Sokolnice 

Zájezd do termálních 
lázní Gÿor Maďarsko 6.00 hodin 19.00 hodin Odjezdu autobusu ze 

zastávky před S-pasáží      

24 Pondělí

RC Sokolnice / Lípa 
komunitní centrum

Ukázkové hodiny  
v kroužcích

Sídlo RC na ul. 
Masarykova 35

25 Úterý

26 Středa

27 Čtvrtek

28 Pátek

Ří
je

n 
20

18

1 Pondělí RC Sokolnice / Lípa 
komunitní centrum Zahájení kroužků Sídlo RC na ul. 

Masarykova 35

20 Sobota Kulturní komise při 
radě obce Sokolnice

Zájezd za nákupy  
do Polského Těšína Sokolnice 5.00 hodin Odjezdu autobusu ze 

zastávky před S-pasáží      

20 Sobota RC Sokolnice / Lípa 
komunitní centrum Drakiáda Bývlá kasárna  

v trati Předky 15.00 hodin 17.00 hodin

24 Středa RC Sokolnice / Lípa 
komunitní centrum

Výchova je IN (tentokrát 
pro muže)

Sídlo RC na ul. 
Masarykova 35 19.30 hodin 21.30 hodin

27 Sobota TJ Sokol Sokolnice Lampiónový průvod Místo konání akce  
a sraz bude upřesněno

Nebojím se, vím jak se bezpečně chovat
• Chovám se slušně ke svým vrs-

tevníkům a pomáhám starším 
spoluobčanům

• Neotvírám cizím lidem – využí-
vám kukátko a řetízek

• Nosím klíče od domu schované, 
nejsou každému na odiv

• Když někdo volá, neříkám, že ro-
diče nejsou momentálně doma

• Všímám si neznámých a pode-
zřelých lidí v domě, nevstupuji  
s nimi do výtahu

• Chodím do školy vždy bezpečnou 
cestou, i když je delší

• Neberu si od cizích lidí žádné dár- 
ky. Vím, že je to pouze záminka

• Nikam s cizími lidmi nechodím,  
i když znají moje jméno

• Nesbírám a vůbec se nedotýkám 
použitých injekčních stříkaček. 
Vím, že bych se mohl nakazit

• Nejezdím autostopem

• Na sociálních sítích si chráním 
své soukromí, nezveřejňuji vše 
o sobě (celé jméno, adresa, 
telefon…)

• Lidé se většinou na sociálních 
sítích chovají jinak než ve sku-
tečnosti. Nevěřím všemu, co se 
píše. Raději si vše ověřím

• Neposílám nikomu intimní fo-
tografie, videa nebo informace, 
protože by mohly být zneužity 
třeba k vydírání

• Nikdy nechodím na schůzku  
s neznámým člověkem bez toho, 
že bych o tom někomu řekl

• Mám právo, aby mě nikdo na 
sociálních sítích neobtěžoval, 
pokud se tak stane, tak o tom 
řeknu osobě, které důvěřuji. 
Mám právo se bránit

• Nikdy ani z legrace nezkouším 
žádnou drogu. Nevezmu si ji, 

i kdyby mi ji nabízel spolužák 
nebo kamarád. Drogy mi mohou 
ublížit

• Nikdy nesedám do cizího auta  
k neznámým lidem

• Říkám rodičům, kde jsem a s kým 
se stýkám 

• Pokud mi někdo chce ublížit 
nebo ubližuje, svěřím se osobě, 
které důvěřuji nebo zajdu na 
policii

• Pokud vidím agresivní osobu, 
nepřibližuji se k ní a vůbec ji ne-
provokuji. Snažím se dostat co 
nejrychleji pryč, do bezpečí

• Znám tísňové linky, které mi v pří-
padě nebezpečí mohou pomoci

Policie ČR 158
Městská policie 156
Záchranná služba 155
Hasiči 150
Mezinárodní tísňová linka 112

-nprap.�Bc.�Alena�Peterková-
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Vzpomínka na Taneční přehlídku v Ivančicích
Dne 10. března se v Ivančicích konala nesoutěžní taneční 
přehlídka Let’s Dance 2018. Zúčastnily se jí naše mladší 
orientální tanečnice Djamelky. Na přehlídce bylo možno 
pokochat se různými tanečními styly – od mažoretek 
přes hiphop, orientální tanec až po zumbu. Vystoupení 
byla pestrá, svižná a účinkující byli odměňováni velkým 
potleskem. Naše dívky sice nebyly kvůli chřipce v plném 
počtu, ale přesto se na své vystoupení poctivě připravily 
a daly do něj vše. Předvedly tanec s hedvábnými vějíři, 
zatančily překrásně a diváci byli nadšeni. Po celou dobu 
se dívky na přehlídce chovaly ukázněně a udělaly nám 

8

Okénko do Mateřské školy
●  V posledním srpnovém týdnu se uskutečnila schůzka 
s rodiči všech dětí, jež budou ve školním roce 2018/2019 
docházet do naší MŠ, ohledně informací týkajících se jak 
každodenního provozu MŠ tak vzdělávací práce s dětmi.
●  V pondělí 3. září 2018 se mateřská škola opět ote-
vřela dětem i jejich rodičům. Děti zjišťovaly, co se přes 
prázdniny ve třídách změnilo a noví kamarádi si zaujatě 
hráli se stavebnicemi i hračkami. Během dne se ozýval 
nejen dětský smích, ale i pláč a smutek po mamince. Na 
památku z prvního dne ve školce si všechny děti odná-
šely barevné nafouknuté balonky. V průběhu prvních dnů 
se děti seznamovaly s novými kamarády, prostorami tříd 
i celé školky i školní zahrady.
●  V tomto školním roce jsou ve 4 třídách naší školky 
paní učitelky v tomto složení:
Třída KOŤÁTKA p. uč. Zdenka Jirgalová
 p. uč. Bc. Hana Jahodová
 školní asistentka Petra Jáhnová
Třída KUŘÁTKA p. uč. Anna Poláčková
 p. uč. Milena Krpenská
 asistentka pedagoga Jerwanová Alena
Třída MOTÝLCI p. uč. Milena Vraspírová
 p. uč. Věra Kašparová
Třída SLUNÍČKA p. řed. Bc. Jarmila Fialová
 p. uč. Ivana Cábová
●  O úklid v budově školky se v letošním školním roce 
budou starat paní školnice Petra Palánová, Iva Kračma-
nová a Romana Šťastná. A naše paní kuchařky, které 

se starají o spokojená bříška dětí z mateřské i základní 
školy - paní vedoucí školní jídelny Renata Chmelíková  
a kuchařky – Ilona Kochlíková, Věra Černá, Martina Tichá 
a Jiřina Jirgalová. 
●  Ve druhé polovině září se bude konat informativní 
schůzka pro rodiče předškoláků, na které probereme 
všechny aktivity a požadavky vztahující se v průběhu 
školního roku k předškolákům.
●  Ve spolupráci s logopedkou Mgr. Petrou Hrančíkovou, 
která má ambulanci v sokolnické S-pasáži, opět pro-
běhne v naší MŠ logopedická depistáž pro děti. Jedná se 
o odborné logopedické vyšetření, které pomůže odhalit 
možné vady řeči i výslovnosti dětí. 
●  Doufáme, že jsme vykročili do nového školního roku 
správnou nohou, aby se dětem ve školce líbilo a rodiče 
byli spokojeni stejně jako jejich děti. ■
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velikou radost. Za krásný zážitek dostaly dárek, pamětní 
list a již teď se všechny těší na příští ročník.
Let’s Dance!!! -Jiřina�Teterová-

Škola v přírodě – 21.–25. 5. 2018 
Na škole v přírodě jsme byli společně s pátou třídou. Měli 
jsme krásné ubytování a výborné jídlo. Soutěžili jsme ve 
čtyřech týmech. Chodili jsme na výlety. Už se moc těším 
na další školu v přírodě. -Amélie�Lišková,�2.B-

Olympijský běh na naší škole
I letos jsme se zúčastnili největšího celorepublikového 
běžeckého závodu, kterým je Olympijský běh. Spolu  
s námi to bylo dalších téměř 75 tisíc účastníků ze všech 
koutů ČR. Cenu si u nás na škole odnesl každý běžec,  
neboť není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Olympijský 
výbor chce v tomto závodě ocenit všechny ty, kteří aktivně 
rozhýbali své tělo. Za rok si tuto akci zase zopakujeme.

-David�Elicer-

Železný mužíček
Po roce si děti opět zazávodily ve víceboji o to, kdo je 
„Železný mužíček“ naší školy. Jednalo se již o 4. ročník  
a tentokrát se soutěžilo v těchto čtyřech disciplínách –
běh na 60 m, trojskok z místa, hod medicinbalem přes 

hlavu a dribling v běhu na 2 minuty. Děti se dokázaly 
vypořádat s velmi teplým počasím a předváděly kvalitní 
výkony. Ti nejlepší v jednotlivých kategoriích byli oce-
něni drobnými cenami a navíc jména absolutních vítězů  
z I. i II. stupně budou zapsána na náš pamětní pohár. 
Všem účastníkům gratulujeme. -David�Elicer-

Jedeme na výlet

Červen je neodmyslitelně spjat s výlety. Prázdniny kle-
pou na dveře, a i děti se už těší na velká dobrodružství 
a cesty. Družina se se svým programem pokusila zkrátit 
tento čas očekávání také malými výlety.
Mezi prvními byla 15. června pěší túra do telnické školy 
na sousedskou návštěvu. Po cestě zlákalo děti nové work- 
outové hřiště, kde vyzkoušely různé druhy cviků. Školou 

nás provedl sám pan ředitel Gabrhel, 
který si pro děti připravil i pár sou-
těžních otázek. Správně odpovídající 
byli oceněni malými dárky. Velice se 
líbila lezecká stěna, kterou si mohli 
všichni vyzkoušet. Na odchod dostal 
každý sladkou odměnu, za což moc 
děkujeme. Někteří pozdravili své ka-
marády z kroužků či sportovních akti-
vit, a tak cesta měla i přes počáteční 
nechuť velký úspěch.
Ve čtvrtek 21. června absolvovalo  
21 žáků výlet do Brna-Líšně na sta-
nici profesionálních hasičů. Ve vy-
mezeném čase (1,5 hod) nám při-
dělení hasiči ukázali auta, vybavení 
i zázemí této hasičky. Všichni si rádi  
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vyzkoušeli sedadla v moderním zásahovém vozidle, po-
těžkali si hydraulické nůžky, nasadili helmu nebo zjistili, 
jak funguje termo kamera. Na závěr všichni podstoupili 
cestu za místními strašidly, ze kterých se nakonec vy-
klubaly kabáty s refl exními prvky. Horké odpoledne jsme 
završili zmrzlinou a rozdali si dárky od hasičů v podobě 
skládaček, omalovánek či záložek.
Poslední předprázdninový výlet byl 26. června opět do 
Telnice, tentokrát však na zemědělský statek, kde rodina 
Sekaninova našla domov pro všechny svoje čtyřnohé mi-
láčky. Ve stájích se vzpínala asi desítka koní, volně se 
procházel oslík Davídek, v ohradě bylo několik telátek 
i s jejich maminkami. Venku bylo možno pozorovat sle-
pičky i s králíčky. Všude nás provázel i psí kamarád. Od-
loučit se vůbec nedalo od malých koťátek, která si chtěl 
hned každý pochovat či pohladit, a dokonce i odnést 
domů. Pro všechny jmenované jsme donesli něco málo 
k snědku, a tak po rozdání mohlo přijít na řadu slibované 
svezení a pohled na svět z koňského sedla. Cesta na sta-
tek byla dlouhá a únavná, ale po této dávce zážitků se už 
vůbec nikomu nechtělo pospíchat domů. 
Všechno jsme si báječně užili a teď už hurá na prázdniny.
Děkujeme všem, kteří nám tyto zážitky umožnili a po-
mohli zrealizovat.  -Markéta�Kupská-

Kurzy komunitní školy
Komunitní škola ve spolupráci se školskou komisí 
a ZŠ Sokolnice otevírá nové kurzy pro dospělé, které se 

uskuteční již tradičně v budově základní školy. Kurzy si již 
našly svůj okruh zájemců, ale rádi přivítáme i nové tváře. 
Pokud máte nějaký návrh na zajímavý kurz, neváhejte 
a ozvěte se nám, rádi Vám vyjdeme vstříc.
 -Tomáš Struška-

Kurz francouzštiny
Toužíte po tom beze strachu mluvit cizím jazykem 
a pouhá angličtina vám k životu prostě nestačí? Přijďte 
na kurzy francouzštiny v Sokolnicích pod vedením lektora 
Jakuba Ilíka. I jako začátečníka vás kromě nezbytné gra-
matiky a slovíček naučíme konverzaci z praxe, připravíte 
se na reálné situace např. na dovolené či služební cestě 
v zahraničí a dokážeme vám, že cizí jazyk může opravdu 
bavit.
Výuka bude probíhat vždy ve středu od 18.10 do 19.00 
hodin v budově ZŠ. Celkem se uskuteční 14 lekcí, za-
čínáme 10. října 2018. Cena je pro sokolnické občany 
1.000 Kč, ostatní 1.200 Kč. 
Přihlašujte�se�na:�jakub.ilik@zssokolnice.eu.

Kurz šití
V letošním školním roce bude pokračovat kurz šití pro za-
čátečníky a mírně pokročilé. 
Podzimní část se uskuteční 12. a 19. října a 9. a 16. lis-
topadu vždy od 17.00 do 20.00 hodin. Cena je pro sokol-
nické občany 800 Kč a pro ostatní 1.000 Kč. 

Přihlašujte�se�na:�simona.mifkova@zssokolnice.eu.� ■

krevní plazmu

věrnostní program on-line objednánípravidelná kontrola
zdravotního stavu

Kde nás najdete?
Břeclav - J. Palacha 2613/36 • breclav.caraplasma.cz

Brno - U Dálnice 777, Modřice - nákupní centrum Olympia • brno.caraplasma.cz 

Daruj
Kdy můžete plazmu darovat?

 

 

...protože pomáhat je lidské. Odběr je bezbolestný a podobný odběru krve.

Zdravý člověk ve věku 18 - 60 let.
Člověk s váhou nad 50 kg a max do 130 kg.
Člověk ochotný podstoupit vstupní lékařskou
prohlídku, která je součástí odběru a zaručuje
Vám neustálou kontrolu Vašeho zdravotního stavu.
Člověk ochotný strávit u nás 45 - 60 min svého času.
Občanský průkaz a zdravotní kartičku s sebou.

Náhrada

600 Kč
za každý

odběr

nápoje zdarma
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Prázdniny s rodinným centrem
O� prázdninách� Rodinné� centrum� Sokolnice� (Lípa)� uspořádalo� celkem�
tři� úžasné� příměstské� tábory� a� jako� obvykle� jsme� je� připravili� s� velkým� 
nasazením.
Kouzelný les onemocněl a čaro-
dějka Dobrodějka svolala na pomoc 
děti. Všichni společně se vydali hle-
dat chýši Ducha lesa, který jediný 
zná kouzlo tak mocné, aby zvrátilo 
vymírání lesa. Sám Duch byl velmi 
zesláblý, protože ochořel společně 
s lesem, ale naštěstí měl ještě tolik 
sil, aby našel seznam ingrediencí na 
kouzelný lektvar.
Během následujících několika dní 
jsme se setkali s Rusalkou, která nás 
požádala o vyčištění studánky, sbírali 
jsme nohama žabí vejce, stříleli jsme 
na draka, abychom získali skořápku 
z jeho vajec. Luštili jsme runové 
písmo, abychom našli hnízdo ptáka 
Fénixe. Také jsme navštívili bylinko-
vou zahradu a planetárium. Překva-
pením byly dopisy, které místo listo-
noše přinesli čerti. Část ingrediencí 
nám ale stále chyběla. A tak jsme 
se vydali na dobrodružnou cestu, 
na které jsme museli splnit spoustu 
úkolů a zodpovědět řadu otázek. Pře-
lezli jsme přes propast, stříleli z luku, 
setkali jsme se s permoníkem, který 
nám za odměnu daroval rubíny…Ma-
lým skřítkům, kterým zlý obr rozšlápl 
domečky, jsme postavili nové. S ča-

rodějkou Dobrodějkou jsme v kotlíku 
uvařili potřebný lektvar, který Duch 
lesa vypil a uzdravil se on sám i Kou-
zelný les. Jako poděkování nám Duch 
rozdal odměny a čarodějka nám na 
památku rozdala malé dárečky.

Expedice dobrodruha, zoologa  
a fotografa Emana Holoubka začala 
velkým, ale fakt velkým seznamova-
cím kruhem (mrkněte na facebook). 
Taková výprava za zvířaty všech 
kontinentů není nijak jednoduchá 
záležitost. Čekala nás spousta orga-
nizačních záležitostí (lékařské zprávy  
o očkování jednotlivých účastníků 
proti malárii), představení všech 
členů expedice, příprava technic-
kého vybavení či pravidla výpravy… 
Během pěti dnů jsme procestovali 
šest kontinentů. To nestihl ani Willy 
Fog.
Cestu jsme zahájili v Evropě a po-
stupně se přemístili do Afriky.  
Připlížili jsme se k divokým (a nebez-
pečným!) zvířatům tak blízko, aby-
chom je mohli vyfotografovat. Zvládli 
jsme lov ryb a výpravu za daňky, 
poznávání zvířat, stopování i vědo-
mostní zkoušky.

Při návštěvě Antarktidy jsme navští-
vili zoo, cestovali jsme lanovou džun-
glí, koupali se v ledovcovém jezírku 
a hlavně vysvobozovali zvířata z ledu. 
Do cestovatelských deníků jsme na-
lepili další zvířata.
Na výlet do Severní a Jižní Ameriky 
se řada z nás vydala poprvé. Děti 
si na Divokém západě užily jízdy na 
koních, chladili jsme se v řece Mi-
ssissippi, klestili si cestu džunglí  
a úspěšně se ubránili náletům supa. 

Školní rok začal
I ve Střední škole elektrotechnické a energetické v Sokol-
nicích. Opět budou naši spoluobčané potkávat v Sokolni-
cích naše žáky, a to nejen česky hovořící.
V tomto školním roce zde bude studovat 358 žáků ve 
všech studijních i maturitních oborech denního i zkráce-
ného denního studia. Do prvního ročníku nastoupilo cel-
kem 140 žáků. Potěšilo nás, že zájem o technické obory 
roste a třídy jsou naplněné do posledního místečka.  
Čekají zde na ně připravené třídy, učebny odborného vý-
cviku s nejnovějšími technologiemi, i několik nových mla-
dých pedagogů. 
V rámci projektu „Studium bez hranic“, který realizuje Ji-
homoravský kraj, u nás v současné době studuje celkem 
24 žáků ze Srbska. Devět z nich k nám přijelo poprvé 
a nastoupilo do třetího ročníku učebních oborů. Mají za 
sebou dva roky studia maturitního oboru v našem part-
nerském městě Kragujevac. Tam také dva roky navštěvo-
vali kurz češtiny, hrazený také z projeku.  Jejich cílem je 
v průběhu školního roku  zdokonalit  se v českém jazyce, 
aby mohli dál pokračovat k získání vzdělání s maturitou.

Ani o prázdninách provoz ve škole neustal. Největším 
počinem a zásluhou vedení školy je zrekonstruované 
venkovní hřiště, které je těsně před dokončením. Areál 
školy opět získá na kráse a žáci budou mít další možnosti 
sportovního vyžití. 
Podařilo se také nakoupit nové vybavení do internátu, 
celé jedno patro pokojů bude mít nové postele, přejme 
všem  žákům , aby se jim nejen dobře spalo, ale po celý 
rok dobře studovalo.  -Jitka�Čermáková-
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Chudák, už měl hlad. Z tak vysokého 
nasazení jsme všichni onemocněli 
kurdějemi, které jsme léčili zvýšenou 
dávkou vitamínu C.
Nazuli jsme si pohorky a do Asie se 
dostali přes Himálaje. Dojili jsme 
jaky, u japonského císařského stolu 
jsme se učili jíst hůlkami, absolvovali 
jsme balónkovou vodní bitvu, osvěžili 
se pod vodopádem a krmili jsme ka-
merunské kozy.
V Austrálii jsme se seznámili s Abori-
ginci. Pak se ale vyskytl problém. Ně-
kdo o nás rozšířil pomluvu, že jsme 
expedici neabsolvovali a sponzorské 
peníze utratili. Pan Thomas Fitzge-
rald, sponzor naší výpravy, dorazil 

na kontrolu. Nejdříve to vypadalo, 
že budeme muset peníze vrátit. Ale 
naštěstí jsme se prokázali vynikají-
cími znalostmi o světadílech a do-
vednostmi, které lze získat pouze 
cestováním. Tím jsme pana Fitzge-
ralda přesvědčili, že cestování jsme 
jen nepředstírali. Dle jeho slov jsme 
si dar opravdu zasloužili. Předal nám 
příspěvky na cestu a Eman Holoubek 
nám rozdal medailony našich zna-
mení podle čínského zvěrokruhu.

Do Školy čar a kouzel v Sokolni-
cích dorazili noví studenti! Nejprve 
se museli v Příčné ulici vybavit na 
školní rok. V Gringottově bance jsme 

si vybrali zlaté galeony, u pana Olli-
vandera si koupili kouzelnické hůlky,  
u madam Malkinové hábity, v Kru-
cánkách a kaňourech koupili jíz-
denku na vlak, kouzelný brk a ne-
zbytný lexikon. Pak už jsme vyrazili 
vlakem z nádraží King‘s Cross z ná-
stupiště 9 a 3/4 do Sokolnic. Tam už 
na nás čekala ředitelka školy Albína 
Brumbálová s moudrým kloboukem, 
který děti spravedlivě rozdělil do 
čtyř kolejí – Žluté, Modré, Červené  
a Zelené.
Každá kolej si vybrala zvíře, které 
bude po dobu studia čar a kouzel je-
jich patronem. Hned následující den 
nás čekala výuka na hradě Veveří. 
Devět členů skupiny Siasta An‘aren 
už pro nás mělo připravený učební 
plán – hodinu přípravy magických 
tinktur v jižní věži, nácvik famfrpálo-
vého družstva na příhrádku, obrana 
proti černé magii na vedlejším ná-
dvoří, hodina bylinkářství ve sklení-
cích. Na vnitřním nádvoří byla hodina 
přeměňování a lekce věštění z run. 
Na malém nádvoří jsme na chvilku 
proklouzli do tajné knihovny a ve vý-
chodní věži jsme absolvovali základy 
zaklínání a magické řeči. Zpátky 
jsme jeli lodí přes Zelené jezero.
Další den nám madam Pomfreyová 
ukázala, jakými kouzly vyléčit různá 
zranění, navštívili jsme zapovězený 
les a seznámili se základy minera-
logie. Ve čtvrtek nás navštívilo Pla-
netárium Morava a společně jsme 
se dozvěděli něco o nebeských tě-
lesech. Také jsme vyráběli magické 
pomůcky. Poslední den se konal 
famfrpálový zápas. Byla to skvělá zá-
bava, ale také napínavá hra. Se za-
tajeným dechem jsme sledovali věš-
tění Sybily Trelawneyové. A to už nás 
čekala závěrečná zkouška. Následo-
vali jsme pavouky a ti nás přiváděli  
k úkolům, poznávání a testům. Závo-
dili jsme s hmyzem, rozeznávali ka-
meny, skládali zkoušky z astronomie, 
přeměňovali jsme se ve vepříky, pře-
nášeli jsme Hagridovo mládě draka 
z věže na věž. Uf! Pak už nám ředi-
telka školy Albína Brumbálová s pro-
fesorkou Minervou McGonagallovou 
rozdaly kameny mudrců, které jsme 
celotýdenním úsilím získali, a zaslou-
žené dárky.
Děkujeme všem, kteří nám posílají 
své poděkování a kladné ohlasy na 

 ►Nabídne mi někdo ke koupi  
domek k trvalému bydlení.  
S opravami počítám.  
Tel. 732 907 439

 ►Koupíme byt 2+1 nebo 3+1,  
balkon výhodou,  
dobrá dostupnost do Brna.  
Tel. 731 333 710

inzerce
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příměstské tábory. Moc nás to těší. I my jsme si to užily 
a už teď je nám po dětech smutno. A tak po večerech 
přemýšlíme nad tím, co připravíme na další prázdniny. ■

Rodinné Centrum Sokolnice se mění
Jak postupuje čas, přicházejí změny, ať chceme či ne-
chceme. Děti nám rostou, rosteme i my – rodinné cent-
rum. Všechny zakladatelky předaly své děti vzdělávacímu 
systému, začaly opět chodit do zaměstnání, a tak se bo-
hužel zkrátil i čas, který mohou věnovat Rodinnému cen-
tru. Proto jsme se postupně uplynulý rok připravovali na 
změny, které nastanou.
Na post člena Poradního výboru k 31. srpna rezigno-
valy Inka Fricová, Peťa Jirgalová a Zuzka Žilková. Naše 
řady neopouští, stále zůstávají našimi příznivci a dob-
rovolníky. Tímto jim děkujeme za práci, kterou odvedly,  
a jak společně s předsedkyní Irenou Zigmanovou cent-
rum vybudovaly.
Novými členy Poradního výboru se staly Monika Michal-
číková, Tereza Šteflová a Lydie Tomšíková. Těšíme se na 
příjemnou spolupráci a na výzvy, které chceme pokořit.
Chceme do změn skočit rovnýma nohama, a tak jsme se 
rozhodli rozšířit zaměření rodinného centra na centrum 
komunitní, neboť už delší dobu neposkytujeme služby 
jen pro rodiny, ale pro celou obecní (i mimoobecní) ko-
munitu. Při té příležitosti také chystáme výrazný upgrade 
našich webových stránek, rozšíření nabídky kroužků i jed-
norázových aktivit, workshopů a kurzů.
Změnou nejvýraznější pro naše klienty, je změna názvu. 
Do nového školního roku opouštíme název Rodinné cent-
rum Sokolnice a vstupujeme pod kratším a jednodušším 
označením – LÍPA. ■

Kroužky 2018/2019
Rodinné Centrum Sokolnice / LÍPA komunitní centrum si 
pro Vás na letošní školní rok připravilo tyto kroužky.
PONDĚLÍ
 09.00 –11.00  Klubík (pro rodiče s malými dětmi) – 
prostor pro maminky či tatínky ke scházení se na kus řeči 
u kávy, k seznámení se s ostatními rodiči, se zázemím 
herny. Čas od času ozvláštněné zajímavou besedou nebo 
ochutnávkou;
 16.00– 16.45  Hudební kroužek pro předškoláky – se-
známení se s rytmem, hudebními nástroji, notami;
 16.30– 17.30  Keramika pro starší děti – nápadité  
vytváření z různých druhů keramických hlín;
 17.00– 18.00  Hudební kroužek pro školáky – kroužek 
pro mladé hudební nadšence;
 17.30– 19.00  Keramika pro dospělé – práce s kera-
mickou hlínou, licí hmotou, různými technikami glazo-
vání, zdobení;
Úterý
 08.00– 12.00  Lipka – hlídání dětí od dvou do šesti let  
s programem v prostoru naší skvěle vybavené herny;
 16.00– 16.45  Výtvarný kroužek pro předškoláky – se-
známení s různými výtvarnými technikami, osvojení si  
používání rozmanitých pomůcek;

 16.30– 17.30  Angličtina Oxford Discoveries I. – krou-
žek angličtiny pro starší děti;
 17.00– 18.30  Výtvarný kroužek pro školáky – rozvi-
nutí talentu dětí, práce s různými technikami, materiály  
a zpracováními;
 17.45–18.45  Angličtina Oxford Discoveries II. – krou-
žek angličtiny pro starší a pokročilejší děti;
 19.00– 20.00  Anglická konverzace A2/B1 – angličtina 
pro dospělé;
StřEDA
 08.30– 9.45  Montessori dílna I. – kroužek pro při-
rozený rozvoj nejmladších dětí s použitím rozmanitých 
pomůcek;
 08.30– 09.30  Hopsalky – tanečky pro děti od 1,5 do  
3 let (Domov pro seniory Sokolnice);
 10.00– 11.15  Montessori dílna II. – kroužek pro přiro-
zený rozvoj malých dětí za pomoci nejrůznějších aktivit;
 16.00– 17.00  Předškoláček – edukativně stimulační 
skupinka pro budoucí prvňáčky;
17.00–17.45  Jóga pro předškoláky – zvládnutí nejzá-
kladnějších technik jógového cvičení pro malé děti;
18.00–19.00  Jóga pro dospělé – hodina protažení,  
relaxace a zklidnění;
ČtVrtEK
 08.30– 09.30  Keramika pro nejmenší – patlání s kera-
mickou hlínou pro nejmladší děti v doprovodu rodičů;
 10.00– 11.00  Cvičení pro děti 1,5 až 3 roky s rodiči – 
zábavný pohybový kroužek s prvky stabilizačních cvičení;
 16.00– 16.45  Keramika pro předškoláky – tvoření  
z keramiky;
 16.00– 16.45  Angličtina Playtime Starter – kroužek 
angličtiny pro začátečníky;
 17.00– 17.45  Angličtina Playtime B – anglický krou-
žek pro malé děti;
PátEK
 08.00– 12.00  Lipka – hlídání dětí od dvou do šesti let  
s programem v prostoru naší skvěle vybavené herny.
Pokud není uvedeno jinak, kroužky probíhají v klu-
bovně na Masarykové 34/35. Registrace od 10. září na  
www.lipa-kc.cz. Od 24. do 28. září ukázkové hodiny jed-
notlivých kroužků. V pondělí 1. října začátek kroužků. 
Těšíme se na Vás. ■
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Cestujeme po kraji
Olšany a Habrovany a nikde žádné kafe!
Náš několikrát odložený výlet se uskutečnil v úterý  
19. června 2018. Sešlo se nás dvanáct. Linkou č. 151 
přes Kobylnice a Bedřichovice jsme dojely do Rousínova 
a odtud do Olšan. 
Měli jsme naplánované takové hvězdicové vycházky, pro-
tože žádná okružní cesta nebyla pro nás dost krátká. Je 
zde sice studánková naučná cesta, ale 8,5 km jsme si 
netroufly žádná. Vydaly jsme se tedy jako první ke stu-
dánce s pěkným jménem Koretínka, název odvozený od 
říčky Korytné. Přestože na dnešní den slibovali pěkné po-
časí, ještě než jsme došly k místnímu rybníku s pěknou 
vyhlídkou a malou výletní restaurací, bohužel zavřenou – 
začalo pršet. Schovaly jsme se pod přístřešek a dobře 
jsme udělaly, protože – nevím z jakého mraku – začaly 
padat kroupy.
Naštěstí déšť za chvíli přestal a my jsme mohly pokračo-
vat dál. Došly jsme ke studánce, pokochaly se voňavým 
lesem, studánkou, načepovaly jsme do našich lahví vý-
bornou kojeneckou vodu a vydaly se na zpáteční cestu.
Olšany mají pěkně upravenou náves, my jsme se vydaly 
horní cestou po vedlejší silnici směrem k bývalé proslulé 
farmě Bolka Polívky. Ta bohužel chátrá a je na prodej. 
Aspoň že vedle stojí nějaká novější hacienda, která stojí 
za podívání, a kolem jsou ohrady s pastvinami pro koně. 
Poseděly jsme na zchrátralých lavičkách kolem farmy, 
daly si dalších pár soust na posilněnou, podívaly se na 
koníčky a vydaly se směrem na Habrovany. Počasí už se 
umoudřilo a bylo tak akorát příjemně na vycházku. 
Ani to nebylo tak daleko, cestou jsme shora nahlédly do 
lomu, který je jako jediný z několika bývalých v okolí v pro-
vozu. Habrovany jsou rozseté na pěkných kopcích! Sešly 
jsme na místní náves, část naší skupiny odjela nejbližším 
autobusem zpět, část si ještě prošla parky kolem habro-
vanského zámku. Panská skála a Skalka nám zůstaly na 
nějaký další budoucí výlet, stejně jako zbývající studánky 
z naučné stezky. Výlet si účastnice pochvalovaly, jediným 
nedostatkem bylo, že nikde nebyla žádná hospůdka, kde 
by bylo možné si koupit kafe.

Proč se Skřipák jmenuje Skřipák?
Náš další výlet následoval v úterý 17. července. Naším cí-
lem byly Ivančice, rozhledna na Oklikách, letovisko Stříb-
ský mlýn a kolem řeky Jihlavy zpět do Ivančic. Tentokrát 
jsme si s sebou vzaly zástupce muž-
ského pohlaví, když jsou ty prázdniny 
a kluci mají volno.
Trochu s obavami jsme sledovali po-
čínání dopravců, protože o prázdni-
nách bývají různé výluky. Měli jsme 
štěstí, protože vlaku, kterým jsme 
chtěli jet, se výluka netýkala. Tak 
jsme dojeli vláčkem motoráčkám až 
na zastávku Ivančice město, vydali 
jsme se nejprve ke splavu, kde je 
malá vodní elektrárna. Po regulačce 
a kolem bývalé elektrárny „Panov-

ský“ jsme přišli na cestu, která vede k rozhledně. Odsud 
už jsme hravě trefili k rozhledně.
Míla opět dobře zvolila trasu. I když rozhledny bývají na 
kopcích, cesta nebyla nijak krkolomná. Zato nevedla le-
sem, ale jen úbočím lemovaným akáty a tak jsme puto-
vali žhavým tetelícím se vzduchem k rozhledně. Naštěstí 
jen kilometr. Pokochali jsme se výhledem do údolí řeky 
Jihlavy, přidala jsem pár místopisných informací, napili 
jsme se a šli dál k rekreační oblasti Stříbský mlýn. Tam 
je vlaková zastávka na znamení Ivančice – letovisko, ale 
tady už se cesta od rozhledny docela prudce svažovala. 
Jít v obráceném směru, to bychom supěli do kopce!
Minuli jsme Penzion pro pohozené pány – to je ten bývalý 
mlýn. Proč se jmenuje Stříbský? Po majiteli. Ale proč se 
mu říká Skřipák, se můžeme jen domýšlet. Přešli jsme po 
lávce řeku a tentokrát už krajem lesa jsme pokračovali 
kolem řeky směrem na Ivančice. Zvedl se docela silný vítr 
a spadlo pár kapek. Po té vyprahlé vycházce po druhé 
straně docela úleva. Ale nerozpršelo se, což bylo dobré, 
ani jsme nevytahovali pláštěnky. Minuli jsme „Ptačí ho-
tel“, což je nově upravené místo a na tabuli si můžeme 
prohlédnout, které ptáky je možné v této oblasti vidět. 
Řeka zde tvoří několik meandrů, pohledných na oko.
Cestou jsme šli také kolem nově založené chřestové 
plantáže – Ivančice obnovují zašlou slávu ivančického 
chřestu, který se dodával i na císařský stůl císařovně Sisi 
do Vídně. A tady už je Réna. 
Některé účastnice po nezbytné kávě šly rovnou na vlak 
zpět do Brna, pár se jich odvážně vydalo ještě na roz-
hlednu V. Menšíka na Réně, ale tam je cesta strmá, tak 
to asi ve dvou třetinách vzdaly. Tak zase někdy příště.

Jak bylo na Valašsku?
S podporou sociální komise obce jsme uspořádali nejen 
pro seniory zájezd na Valašsko, prohlédnout si rázovité 
dřevěné chalupy a zdejší malebný kraj Vsetínských vrchů. 
Příjemné na tom bylo už to, že i na Valašsku panovala 
úmorná vedra tohoto léta, ale přece jen uprostřed lesů 
a přírody, která občas dostala příděl vláhy, bylo ovzduší 
snesitelnější.
Zájezd se uskutečnil 17. srpna 2018. Bylo nás celkem 
44, seniorek, seniorů i dětí. Cesta nás zavedla nejprve do 
Nového Hrozenkova. Tam na nás čekala jedna z mnohých 
příbuzných naší seniorky Aničky Vráželové. Prošli jsme si 
nejprve Památník malíře Antonína Strnadla. Je umístěn  
v roubené chalupě a jsou zde vystaveny nejen obrazy, ale 
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také část exponátů z „Výstavy salaš-
nictví“ z roku 1936. V druhé budově 
jsme si prohlédli výstavu fotografií  
i předmětů z období 2. světové války, 
která nám přiblížila těžký život na Va-
lašsku. O kousek dál se nacházela 
soukromá obrazová galerie malířů ze 
zdejšího kraje. Mimo jiné jsme tam 
viděli i obraz sokolnického rodáka 
Františka Podešvy. 
Milou pozorností naší „průvodkyně“ 
byla nejen pravá valašská slivovice, 
ale také výborný chléb ze zdejší pe-
kárny, kterému mnohé z účastnic ne-
odolaly a šly si ho koupit.
Z Nového Hrozenkova jsme pokračo-
vali do obce Karolinky. Předmětem 
našeho zájmu byl kostel Panny Ma-
rie Karmelské, postavený v letech 
1994–1997, s jeho oltářem – ka-
mennou mozaikou, kterou skládali 
místní obyvatelé.
První část programu jsme završili 
obědem ve Velkých Karlovicích. Po-
chutnali jsme si na řízku s brambo-
rem, byli jsme rychle obslouženi a vy-
razili jsme obdivovat dřevěný kostel 
na místním hřbitově, před nedávnem 
zrekonstruovaný. Vedle stojí fara, 
známá z natáčení televizního seriálu.
Když jsme se ptali na cestu, pracov-
nice místního infocentra nám po-
radila udělat si malou odbočku na 
Kyčerku, kde stojí dřevěné sochy, 
představující různá řemesla, a zvo-
nice. Tam se nám také podařilo hro-
madné foto účastníků.
Poslední zastávkou našeho putování 
byl vrch Soláň, kde se v Čarťácké 
hospodě scházeli významní malíři, 
spisovatelé a hudební skladatelé, 
a v okolí se točilo několik filmů. Na 
Soláni jsme se podle chuti prošli, 
protože potom nás čekalo dvouho-
dinové sezení v autobuse cestou  
domů. -Jitka�Čermáková-
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KříŽOVKA ►
V Sokolnicích je několik aktivních 
spolků a sdružení: (Viz tajenku) Ce-
zava, Svaz dobrovolných hasičů (na 
obrázku je hasičská zbrojnice v So-
kolnicích), Svaz myslivců, Rodinné 
centrum, Svaz rybářů, Sokol, Sokol-
nický dům, Telnická farnost, Svaz 
včelařů.
Správné znění křížovky 
z minulého čísla – StřEDISKO 
SLUŽEB A OBCHODŮ

 ► Koupím pozemek
od 400 m2  
pro stavbu 
rodinného domu. 
Tel.: 733 639 034

inzerce
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Srpen – září
Srpen a září je měsícem zařazeným 
do období včelařského plného léta 
a podletí. V tomto období jsou včel-
stva již krmena a připravována na 
zimní období. Krmení je prováděno 
cukerným roztokem na různé způ-
soby. Buď přímo jako roztok nebo za-
litý krystalový cukr, případně hotové 
na bázi sacharózy, která nevyvolává 
takovou snahu o loupež mezi včel-
stvy, protože je bez klasické cukrové 
lákavé vůně. Horší však byly vysoké 
teploty, kdy včely pro udržení plo-
dování matky a životaschopnosti 
vylíhlého plodu musely ve velkém 
donášet vodu na udržování teploty  
a ředění krmení pro larvičky. 
V tomto období je nutné taky sledo-
vat napadení varroózou. Tento roztoč 
nejen že se jako veze a živí na včele, 
ale tím i včely nakazí viry, které způ-
sobují ztráty včel. Tento rok se vlivem 
velkých veder částečně potlačil ná-

růst roztočí populace. U naší orga-
nizace jsme nasadili na léčení kon-
taktní pásky GABON, které nejsou 
jako odpařovací přípravky tak závislé 
na vysokých teplotách, kterých jsme 
si tento rok užili až dost. Horší však 
bylo, že kromě vysokých teplot, bylo 
to období s minimálními srážkami. 
A když nic nepadne z nebe, rostliny 
živoří a tím nedají nejen nektar, ale 
hlavně pyl. A to bude asi hlavní pro-
blém, protože pro krmení larviček 
je hlavní pyl, který je jako chleba  
u lidí. Pochybuji, že bychom vydr-
želi jenom na sladkých zákuscích.
Tak jako každý rok, musí každý vče-
lař poslat hlášení o počtu včelstev 
na jednotlivých stanovištích a taky 
podat žádost o dotaci na jednotlivá 
včelstva. 
Stále se vykládá o důležitosti včel. 
Potravinový řetězec Penny Market 
si tuto otázku položil a svým zákaz-
níkům ukázal, jaká by byla praxe.  
Z jejich regálů zmizelo asi 60 % 

zboží. Praktická ukázka proběhla 
v prodejně v německém Langen-
hagenu nedaleko Hannoveru. Z cel-
kové nabídky 2.600 produktů jich 
ubylo hned šedesát procent, a tak 
byly police rázem o 1.560 potravin 
a výrobků chudší. Překvapení zákaz-
níci uvnitř našli poloprázdné regály. 
Chybělo především ovoce a zele-
nina, ale třeba i luštěniny, pečivo, 
marinované maso nebo čokoláda. 
A v Německu tolik oblíbení gumoví 
medvídci, kteří se leští včelím vos-
kem. Kdyby vymřely včely, Evropa by 
byla chudší o 20 tisíc druhů rostlin. 
Včely jsou zkrátka naprosto zásadní 
nejen pro zaplnění obchodů s potra-
vinami, ale třeba i pro biodiverzitu  
v přírodě. Pokud by vymřely, nikdo 
by neopyloval květy a v Evropě by-
chom se museli rozloučit s asi dva-
ceti tisíci rostlinami, ale i mnoha 
druhy hmyzu, ptactva či dalších  
živočichů.

-Václav�Hůrka-


