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Sokolnické plesání
Jako každoročně se i letos stala místní sokolovna dějiš-
těm školního plesu. Ples byl zahájen v pátek 25. ledna 
2019 ve 20.30 hodin vtipným úvodem našeho pana ředi-
tele Tomáše Strušky a jeho zástupce Davida Elicera.

Hned na to se ozvaly první tóny hitu The Night we met  
a žáci devátého ročníku dojali všechny přítomné vyda-
řenou polonézou. Všem patnácti tanečním párům patří 
velký dík. Všichni se aktivně podíleli na výběru hudby, 
choreografii, ale také na volbě barvy košil, což byl velký 
oříšek a letošní novinka. 

Program plesu byl bohatý. Vystou-
pily Mažoretky LILI, Džamelky,  
Tékačko, Taneční klub Martiny Bar-
tuschkové i bývalá žákyně Terezie 
Štěpánková a sestry Sarah a Sabina  
Černé. 
Nechyběla ani pestrá tombola. Děku-
jeme všem, kteří do tomboly přispěli. 
K tanci a poslechu nám příjemně 
po celý večer hrála kapela Tremolo. 
Jídla a pití bylo dostatek, nálada  
výborná a atmosféra příjemná. Dě-
kujeme všem. 
Bohužel závěr plesu již tak příjemný 
nebyl. Někdo z návštěvníků si z plesu 
odnesl věci, které mu nepatřily. Odci-
zil dort, kytici třiceti růží a nejednu 
lahev vína. 

-Renáta Bednárová-
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Okénko do mateřské školy
Na lyžovačku leden láká
postavíme sněhuláka.
Na bobech i na lyžích
projedeme bílý sníh.

●  První měsíc roku 2019 – leden – poskytnul v několika 
dnech dětem bohatou sněhovou nadílku. Samozřejmě 
jsme ji na školní zahradě maximálně využili k sáňkování, 
bobování, tvoření ze sněhu a dalšímu nepřebernému 
množství aktivit, včetně stavění sněhuláků i domečků.
●  V jednom lednovém dopoledni k nám do mateřské 
školy zavítala malá divadelní společnost „Kača a Kača“ 
s veselou pohádkou „O holčičce Natálce a panu Neto-
pejrovi“. Pohádka vykouzlila úsměvy na tvářích nejen dě-
tem, ale také paním učitelkám.
●  Sníh a správná zima jak má být nás samozřejmě 
inspirují k realizaci vzdělávacích témat s dětmi, během 
nichž se děti například seznamují se základy ochrany 
svého zdraví pomocí oblečení, stravování a také bez-
pečným chováním a pohybem. Rozvíjejí a upevňují si 
pohybové dovednosti, poznatky o některých volně ži-
jících zvířatech a ptácích, podporujeme u nich zájem  
o přírodu a její ochranu činnostmi jako je krmení přezimu-
jících ptáků, pozorování stop zvířat ve sněhu a určování 
jejich „původců“, individuálními či společnými rozhovory 
s dětmi nad obrázkovými materiály, o dosavadních zku-
šenostech dětí s výše jmenovanými aktivitami.
●  Konec ledna je nejen ve škole příležitostí ke zhodno-
cení předchozích půlročních aktivit dětí. Školáci z „velké 
školy“ najdou na svých vysvědčeních svoji snahu ohod-
nocenou danou odpovídající škálou známek. Děti v ma-
teřské škole odmění paní učitelky nejen symbolickou jed-
ničkou, ale také obrázkem, pamlskem, vlídnými slovy či 
pohlazením.
●  V následujícím období se chystáme na realizaci kon-
zultačních hodin. Ty probíhají v tomto období již několi-
kátým rokem. Rodiče mají možnost si s paními učitel-
kami pohovořit o pokrocích a rozvoji jejich dětí, probrat 
společně případné obavy či postřehy. To vše v soukromí  

a klidné atmosféře po každodenním provozu třídy či celé 
MŠ. Samozřejmě se podobná setkání odehrávají i v ji-
ných než oficiálních termínech, které zvolí v závislosti na 
naléhavost situace jak paní učitelky, tak daní rodiče.
●  V pátek 1. února 2019 jsme se nejen my, ale i zájemci 
ze širšího okolí, těšili na zajímavou přednášku známé 
klinické psycholožky PhDr. Lidmily Pekařové s názvem 
„Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme“, jejíž orga-
nizaci jsme ve spolupráci s místní ZŠ Sokolnice chystali. 
Bohužel paní Pekařová onemocněla a tudíž k přednášce 
nedošlo. Protože nám ale nabídla jiný termín, s radostí 
jej využijeme a doufáme, že 6. září 2019 se konečně se-
jdeme a její praktické i funkční rady, postřehy i doporu-
čení budeme mít možnost vyslechnout. ■



3Sokolnický zpravodaj     2/2019



2/2019     Sokolnický zpravodaj 4

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Sokolnice za rok 2018
V rámci celého teritoria Obvodního oddělení Policie ČR Židlochovice bylo za uvedené období šetřeno celkem  
284 trestných činů, z čehož se podařilo objasnit 116 trestných činů, t.j. 40,85 procent. 
Oproti roku 2017 došlo k nárůstu počtu spáchaných trestných činů o 28 trestných činů a došlo k poklesu objasně-
nosti trestné činnosti o 8,8 procent. V trestné činnosti nejvíce převažují majetkové trestné činy, celkem bylo šetřeno 
150 oznámení – krádeže vloupáním (42), krádeže prosté (58) a ostatní majetková činnost – poškození cizí věci, 
podvody, zpronevěry (50). 

Přehled  trestné  činnosti  v  teritoriu  obce  Sokolnice  
v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018. 
Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno  
38 trestných činů, přičemž u 26 trestných činů byl zjištěn 
pachatel. 

Skladba trestných činů:
• vloupání do rodinných domů – 12 případů
• krádeže prosté – 8 případů
• fyzické napadení osob – 3 případy
• ohrožení pod vlivem návykové látky – 3 případy
• ostatní trestná činnost – 12 případů  

(jedná se zejména o tr. činy neplacení výživného,  
nebezpečné vyhrožování, týrání blízké osoby,  
podvod a jiné)

U trestných činů převládají, jak je vidět u výše uvedeného 
přehledu, majetkové trestné činy, tj. krádeže vloupáním 
do rodinných domů a krádeže prosté.

Přehled spáchaných přestupků v teritoriu obce Sokol-
nice za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018. 

Celkem bylo za uvedené období šetřeno 116 přestupků, 
z čehož byl u 112 přestupků zjištěn pachatel. 

Skladba přestupků:
• přestupky proti občanskému soužití – 28 případů
• přestupky proti majetku – 4 případy
• alkohol v dopravě – 2 případy
• přestupky v dopravě – 82 případů
Dále bylo v obci Sokolnice provedeno 14 šetření. Tato še-
tření se týkala součinnosti s ostatními složkami Policie 
ČR, zpráv pro soudy a dalších státních organizací. 

Spolupráce s orgány obce: 
Spolupráce s Obecním úřadem Sokolnice je na velmi 
dobré úrovni. 
Spolupráce s obecní policií: 
Spolupráce s Městskou policií Židlochovice, působností 
Sokolnice, je na velmi dobré úrovni. Do budoucna je 
vhodné spolupráci více prohloubit, k pachatelům trest-
ných činů.                                

  -prap. Mgr. Josef Panták-
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Zprávy z Rady
●  Stavební  dozor  autobusové  zastávky. Obec připra-
vuje stavbu autobusových zastávek na ulici Brněnská. Je 
třeba zajistit koordinátora BOZP a bylo by vhodné vybrat 
stavební dozor, který by kontroloval prováděné práce, 
fakturaci a další.
Rada obce schválila záměr objednat výkon inženýrské 
činnosti – technický dozor investora a koordinátora BOZP 
na stavbě autobusových zastávek na ulici Brněnská  
a uložila starostovi do 8. února 2019 vyzvat alespoň tři 
osoby k předložení cenové nabídky na výkon inženýrské 
činnosti – technický dozor investora a koordinátora BOZP 
na stavbě autobusových zastávek na ulici Brněnská. 
●  Žádost  TJ  Sokola  o  povolení  akce  Šibřinky. Tělo-
cvičná jednota Sokol Sokolnice, Masarykova 370, Sokol-
nice, podala žádost o povolení pořádání akce „Šibřinky" 
konané 16. února 2019. Akce proběhne v místní soko-
lovně v čase od 20.00 hodin do 02.00 hodin. 
Rada obce schválila pořádání akce „Šibřinky“, konané 
16. února 2019 v době od 20.00 hodin do 02.00 ho-
din, v místní sokolovně. Současně s kladným stanovis-
kem obce obdrželi organizátoři výzvu k zajištění řádné 
pořadatelské služby nejen v místě pořádání, ale i v bez-
prostředním okolí. Úspěšnost této služby může mít vliv 
na případné příští povolení obdobné produkce. RO dále 
schválila dar do tomboly – balíček dárkových předmětů 
s logem obce.
●  E.ON  kabelizace  ul.  Kobylnická–Kaštanová. Obec 
Sokolnice obdržela od společnosti E.ON, zastoupené 
ELING CZ s.r.o., žádost o vyjádření k plánované stavbě 
technické infrastruktury s názvem: Sokolnice obn.  
V130 o.MŠ, TS Zděná, NN za vlastníka VO + MR. Jedná 
se o kabelizaci VN a NN na ulici Kaštanová a Kobylnická. 
Rada obce nemá výhrady k předložené projektové doku-
mentaci stavby s názvem: Sokolnice obn. V130 o.MŠ, TS 
Zděná, NN.
●  Dohoda  o  provedení  práce  se  členy  SPOZ. Rada 
obce odsouhlasila návrh na uzavření dohody o prove-
dení práce (DPP) se členy sboru pro občanské záležitosti 
(SPOZ). Jedná se o recitace a slavnostní řeči při občan-
ských obřadech, uvádění a organizování občanských 
obřadů a provozování živé hudby při občanských obřa-
dech v obřadní síni obecního úřadu Sokolnice nebo na 
jiném, matrikářkou určeném místě, a smuteční řeč při  
pohřbech. 
●  Žádost o poskytnutí dotace. Středisko rané péče po-
žádalo dne 17. ledna 2019 o finanční příspěvek ve výši 
8.000 Kč za péči, kterou poskytuje jedné rodině v naší 
obci. Stejnou žádost obdržela obec již v předcházejících 
letech. Středisko bylo v minulosti opakovaně informo-
váno, do kdy je možné žádat o finanční prostředky na ná-
sledující rok. Od 9. července 2018 byla zveřejněna výzva, 
aby všechny požadavky do rozpočtu obce na rok 2019 
byly doručeny nejpozději do 8. října 2018 s upozorně-
ním, že na později podané požadavky již nebude možné 
brát zřetel. Obec každoročně poskytuje nejrůznější do-
tace v řádu až stovek tisíc na žádosti, které byly podány  
včas. 

S ohledem na tuto skutečnost RO neschválila finanční 
příspěvek Středisku rané péče a uložila místostarostce 
do 8. února 2019 informovat Středisko rané péče o ne-
schválení dotace v roce 2019. Současně bude žadatel 
opětovně upozorněn, že požadavky do rozpočtu obce je 
nutné doručit obci ve stanoveném termínu předcházejí-
cího roku. Termín je vždy zveřejněn na úřední desce i na 
elektronické úřední desce.
●  VŘ založení zeleně  lokalita Předky. Obec vyhlásila 
výběrové řízení na akci „Založení zeleně – lokalita Předky 
v Sokolnicích“, která bude realizována do roku 2021 na 
základě výzvy 18/2017 k předkládání žádostí o poskyt-
nutí finančních prostředků ze SFŽP. Výběrové řízení bylo 
administrováno JUDr. Petrem Navrátilem, AK Joštova 4, 
Brno. Ve stanoveném termínu byly zaslány tři nabídky. 
Rada obce schválila jako vítěze výběrového řízení na akci 
nazvanou „Založení zeleně – lokalita Předky v Sokolni-
cích“ společnost GOZ GARDEN s.r.o., IČO 05744164, Olo-
moucká 164, Brno. 
●  Polyfunkční  objekt  a  bytové  domy  na  ul. Masary-
kova – SoD na zpracování PD. RO v minulosti schválila 
jako vítěze VŘ na zpracování PD na polyfunkční objekt 
a bytové domy na ul. Masarykova společnost BKN, spol. 
s r.o. Vysoké Mýto. Tato společnost nyní předložila radě 
obce ke schválení smlouvu o dílo na zpracování PD.
Rada obce odsouhlasila text a uzavření smlouvy o dílo se 
společností BKN, spol. s r.o. Vysoké Mýto. 
●  Darovací smlouva – dopravní značky. Radě obce byl 
předložen návrh darovací smlouvy na převod dopravního 
značení na silnicích II/418 a III/4182 v k. ú. obce Sokol-
nice z vlastnictví obce Sokolnice do vlastnictví Jihomo-
ravského kraje. Dopravní značení je součástí nemovité 
věci, kterou je silnice (§ 13, odst. a) zákona o pozem-
ních komunikacích), a proto musí být zveřejněn záměr po 
zákonem stanovenou dobu. Ten dosud zveřejněn nebyl,  
a proto nemohlo být o převodu dopravního značení  
rozhodnuto. Proto rada obce přerušila projednávání  
darovací smlouvy na převod dopravního značení mezi 
obcí Sokolnice a Jihomoravským krajem.  
●  VIAPONT – zastávky u hřbitova dodatek č. 3. Obec 
má se společností VIAPONT uzavřenou smlouvu na vy-
pracování PD na autobusové zastávky u hřbitova. Nyní 
byl společností předložen dodatek č. 3, kterým se mění 
rozsah předmětu plnění, termín plnění a cena vypraco-
vání PD. 
Rada obce schválila text a uzavření Dodatku číslo 3 mezi 
obcí a společností VIAPONT s.r.o., kterým se mění rozsah 
předmětu plnění, termín plnění a snížení ceny za vypra-
cování PD. 
●  Povodňový plán. Radě obce byla předložena cenová 
nabídka na zpracování aktualizace povodňového plánu 
pro obec Sokolnice. Podle § 71 zákona 254/2001 Sb. 
(vodní zákon) je nutné provádět minimálně 1x ročně 
aktualizaci povodňového plánu dle aktuálně platné 
legislativy. 
Rada obce odsouhlasila předloženou CN na zpracování 
aktualizace povodňového plánu obce Sokolnice. 
●  Stavební  dozor  zastávky  ul.  Brněnská. Rada obce 
schválila v minulosti záměr objednat výkon inženýrské 
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činnosti – technický dozor investora a koordinátora BOZP 
na stavbě autobusových zastávek na ulici Brněnská  
a uložila starostovi vyzvat alespoň tři osoby k předložení 
cenové nabídky na výkon inženýrské činnosti – technický 
dozor investora a koordinátora BOZP na stavbě autobu-
sových zastávek na ulici Brněnská. Starostou byly oslo-
veny čtyři firmy, z nichž pouze jedna předložila CN. Jedná 
se o společnosti Hyšpler Developing, s.r.o., ul. Přádlácká 
245/30, Brno.  
Rada obce schválila předloženou CN na výkon inženýr-
ské činnosti – technický dozor investora a koordinátora 
BOZP na stavbě autobusových zastávek na ulici Brněn-
ská od společnosti Hyšpler Developing, s.r.o., ul. Přád-
lácká 245/30, Brno. 
●  E.ON  –  SoSB  VB  na  rozšíření  sítě  NN  kasárna 
Předky. Obec Sokolnice obdržela od společnosti E.ON, 
zastoupené ELING CZ s.r.o., žádost o stanovisko k pro-
jektové dokumentaci na kabelové vedení s názvem: So-
kolnice, rozš. NN, obec areál po vojsku. Současně byl 
předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na tuto stavbu a výpočet ceny věc-
ného břemene. 
Rada obce přerušila projednávání tohoto bodu a požá-
dala o úpravu projektu z důvodu změny umístění přípoj-
kové skříně.  
●  Oprava  povrchu  silnice  ul.  Brněnská. Radě obce 
byla společností VIAPONT, s.r.o. předložena cenová na-
bídka na zpracování PD pro opravu ul. Brněnská mezi 
budoucí nově vzniklou zastávkou na ul. Brněnská a do-

končenou opravou komunikace na nám. Z. Fialy v centru  
obce. 
Rada obce schvaluje předloženou cenovou nabídku na 
zpracování PD pro opravu ul. Brněnská mezi budoucí za-
stávkou Brněnská a dokončenou opravou komunikace  
v centru obce.  
●  Parkoviště  na  pozemku  p.č.  2060/1.  Radě obce 
byla předložena společností VIAPONT, s.r.o. smlouva  
o dílo na zpracování PD v rozsahu DUR/DPS na stavbu 
nazvanou „SOKOLNICE, PARKOVIŠTĚ NA P.Č. 2060/1“ – 
ulice Šlapanická.
RO schválila text a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 
PD v rozsahu DUR/DPS na stavbu nazvanou „SOKOL-
NICE, PARKOVIŠTĚ NA P.Č. 2060/1“. 
●  Parkovací místa v centru obce. Radě obce byla spo-
lečností VIAPONT, s.r.o. předložena cenová nabídka na 
zpracování PD na parkovací místa v centru obce.  
Rada obce schválila předloženou cenovou nabídku na 
zpracování PD na parkovací místa v centru obce od spol. 
VIAPONT, s.r.o.  
●  SÚS – změna posypu. Správa a údržba silnic Jihomo-
ravského kraje požádala obec o stanovisko k případné 
změně technologie posypu v k.ú. obce z inertního posypu 
(štěrkopísek) na posyp chemický (sůl), z důvodu zamýšle-
ných úprav technologií při zajišťování zimní údržby v ná-
sledujících letech. 
Rada obce odsouhlasila případnou změnu technologie 
posypu v k.ú. naší obce z inertního posypu (štěrkopísek) 
na posyp chemický (sůl).    -OÚ-

Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v březnu. Uzávěrka Sokolnického zpravodaje je v časo-

vém 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

Bř
ez

en
 2

01
9

2 Sobota LÍPA  
komunitní centrum

Velikonoční  
keramická dílna I. Sokolnice 9.00 hodin Sídlo – Lípa KC na  

ul. Masarykova 35

2 Sobota SDH Sokolnice Ostatkový průvod Sokolnice 9.00 hodin 15.00 hodin Hasičská zbrojnice

2 Sobota Spolek přátek dobrého 
vína Sokolnice Sokolnický košt 2019 Sokolnice 14.00 hodin Místní sokolovna 

Sokolnice

3 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší dorost 2019 Sokolnice 14.00 hodin Soupeř – Sokol Újezd 

u Brna

3 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2019 Brno 15.00 hodin Soupeři – KP Brno A

3 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2019 Brno 16.30 hodin Soupeři – KP Brno B

6 Středa LÍPA  
komunitní centrum

Výchova je In – škola 
úspěšného rodiče  
3. setkání

Sokolnice 19.30 hodin Sídlo – Lípa KC na  
ul. Masarykova 35

7 Čtvrtek LÍPA  
komunitní centrum

Jarní prožitkový  
workshop Sokolnice 18.00 hodin Sídlo – Lípa KC na  

ul. Masarykova 35

9 Sobota LÍPA  
komunitní centrum Kávový workshop Sokolnice 10.00 hodin Sídlo – Lípa KC na  

ul. Masarykova 35

9 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jarní bazar dětského 
oblečení a hraček Sokolnice 13.00 hodin 15.30 hodin Místní sokolovna 

Sokolnice

9 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší dorost 2019 Žeravice 16.00 hodin Soupeři – SK Žeravice

10 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2019 Sokolnice 10.30 hodin Soupeř – Tatran 

Bohunice
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Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace
Bř

ez
en

 2
01

9

10 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2019 Sokolnice 12.00 hodin Soupeř – Tatran 

Bohunice

10 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
muži 2019 Juliánov 17.00 hodin Soupeř – Sokol  

Juliánov B

14 Čtvrtek LÍPA  
komunitní centrum

Jak připravit dítě  
na nástup do MŠ/ZŠ Sokolnice 18.00 hodin Sídlo – Lípa KC na  

ul. Masarykova 35

17 Neděle Římskokatolická  
farnost Telnice Biblická pátrání na faře Sokolnice 9.50 hodin 10.35 hodin Fara v Telnici

17 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2019 Sokolnice 12.00 hodin Soupeř – Sokol  

Nové Bránice

17 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga 
starší dorost 2019 Sokolnice 14.00 hodin Soupeř – TJ Dolní 

Cerekev

20 Středa LÍPA  
komunitní centrum

Výchova je In – škola 
úspěšného rodiče  
4. setkání

Sokolnice 19.30 hodin Sídlo – Lípa KC na  
ul. Masarykova 35

23 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2019 Hustopeče 10.00 hodin Soupeř – Legata 

Hustopeče

23 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2019 Hustopeče 11.30 hodin Soupeř – Legata 

Hustopeče

23 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga 
starší dorost 2019 Hranice 17.30 hodin Soupeř – TJ Cement 

Hranice

24 Neděle Kulturní komise při  
radě obce Sokolnice

Zájezd do termálních  
lázní Gÿor Maďarsko 6.00 hodin 19.00 hodin Odjezd autobusu  

od kapličky na návsi

24 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
muži 2019 Hostěrádky 11.00 hodin Soupeři – Sokol 

Hostěrádky

29 Pátek LÍPA  
komunitní centrum

Noc s Andersenem 
(čteme dětem) Sokolnice 18.00 hodin Místní knihovna  

S-pasáž

29 Pátek TJ Sokol Sokolnice Valná hromada Sokolnice 18.00 hodin Místní sokolovna 
Sokolnice

30 Sobota LÍPA  
komunitní centrum

Velikonoční  
keramická dílna II. Sokolnice 9.00 hodin Sídlo – Lípa KC na  

ul. Masarykova 35

31 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2019 Sokolnice 10.30 hodin Soupeř – Sokol Telnice

31 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2019 Sokolnice 12.00 hodin Soupeř – Sokol Telnice

31 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga 
starší dorost 2019 Sokolnice 14.00 hodin Soupeř – Tatran Litovel

31 Neděle LÍPA  
komunitní centrum

Divadlo Tramtárie –  
O pračlovíčkovi Sokolnice 14.00 hodin Místní sokolovna 

Sokolnice

31 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
muži 2019 Sokolnice 16.00 hodin Soupeř – Újezd u Brna

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL SOKOLNICE
svolává

VOLEBNÍ VALNOU HROMADU,
která se bude konat v pátek dne 29. 3. 2019 v 18.00 hodin v sále místní sokolovny s tímto  

pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady,
2. Volba členů výboru a funkcionářů,
3. Prezentace závěrečných zpráv jednoty a oddílů,
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018,
5. Rozprava, závěr.

Občerstvení zajištěno. Možnost uhrazení členských příspěvků na rok 2019.

Srdečně zve výbor T.J. Sokol Sokolnice
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Bonus Brno, Křenová 69
EVA VEVERKOVÁ
Újezd u Brna, Nádražní 258

Realitní činnost
Prodeje, pronájmy, poradenství 
Odhady nemovitostí
Tel. číslo: 603 564 101
www.evaveverkova.cz

inzerce

Hasičské Jelito
Jak je již tradicí, Hasičský sbor v Sokolnicích pořádá  
Hasičské Jelito, které se uskuteční 23. února 2019 v ha-
sičské zbrojnici.
Období zabíjaček je obvykle v zimních měsících až do ma-
sopustního úterý. V dřívějších dobách se zabíjačky konaly 
výlučně v zimních mrazivých měsících, kdy bylo možné 
velké množství sádla, masa, ale hlavně výrobků z vnitř-
ností lépe uchovat. I proto se v tomto období na vesni-
cích odbývalo nejvíce svatebních hostin, při nichž vedle 
ovarů, jitrnic, jelit a pečeného masa nesměly chybět ani 
na sádle smažené koblížky, šišky a boží milosti.

Ostatky, masopust, fašank …
Hned další víkend 2. března 2019 proběhne Ostatkový 
průvod, který vychází v 9 hodin z hasičské zbrojnice. Rádi 
mezi sebou uvítáme všechny maskované. Máte-li chuť, 
kontaktujte členy sboru. Veškerý výdělek z obou akcí je 
určen na podporu činnosti sboru a sportovních aktivit 
mládeže.
Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě 
sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen 
běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcháze-
jících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před 
Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl 
pohyblivým svátkem i masopust. Přípravou na masopust 
býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný „tučný 
čtvrtek“ či „tučňák“. Panovalo přesvědčení, že v tento 
den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při  
síle.
Hlavní masopustní zábava začínala o „masopustní ne-
děli“. Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš 
dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. 
Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často  
protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probí-
halo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vesnicích se  
konal „mužovský bál“, kam neměla přístup svobodná 
chasa; tancovali jen ženatí a vdané. Vyvrcholením  
masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi 
průvody maškar, hrála se masopustní divadelní před-

stavení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek ne-
měly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti 
„maškarádů“, jaké taškařice budou provádět. Masky 
byly všude pohoštěny – něčím k zakousnutí a přede-
vším pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpus-
tilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, 
které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. 
medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou 
tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koní-
ček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska 
s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zá-
dech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho  
dalších.
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půl-
noci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo  
z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, pro-
tože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde 
zakončili o půlnoci muziku „pochováním basy“ (symbol 
toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci 
pochovávali Basu. Lidé věřili, že pokud budou o maso-
pustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, 
často jako cizinec v zeleném kabátě.
O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány 
písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě 
ještě staršího data. Od středověku mravokárci vystu-
povali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly,  
lidem to však nijak neubíralo na dobré náladě.

Masopust držíme,
nic se nevadíme

pospolu.
Proč bychom se hádali,

když jsme se tak shledali
poznovu!

V dobrém jsme se sešli,
rádi jsme se našli

pospolu.
Dříve než se rozejdeme,
ještě k sobě připijeme

poznovu!

-Petra Hrdličková-
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Po třiceti letech…
se do naší školy vrátila ruština. Velice nás těší, že zájem 
o tento jazyk projevili sami žáci. Takže kromě angličtiny, 
kterou vyučujeme již od první třídy, dáváme žákům a je-
jich rodičům na výběr, zda se učit jako druhý cizí jazyk 
němčinu či ruštinu. Těší mě to o to víc, že se mohu po 
tolika letech výuky němčiny vrátit k předmětu, který jsem 
vystudovala. 
Po půl roce se v šestnáctičlenné skupině žáků sedmé 
třídy objevili velice talentovaní rusisté, kteří zvládli 
všechna úskalí ruské azbuky v psaní i čtení na výbornou. 
Jsou už schopni číst jednoduché krátké texty, představit 
sebe, svou rodinu. Naučili se také několik zdvořilostních 
frází. Na počítači si můžou přepnout klávesnici na ruštinu 
a psát slova, věty i souvětí bez větších problémů. Ti, kteří 
potřebují na novou abecedu více času, si mohou doplnit 
znalosti v kroužku a překonat první nezdary, které s se-
bou zvládnutí cizího jazyka a písma přináší.
Do budoucna plánujeme s výukou ruštiny pokračovat, 
protože zájem žáků zaznamenáváme i v dalších ročnících.

-Simona Mifková, učitělnica ruskogo jazyka i istoriji-

Vycházka do Telnice
Vánoční čas ukončila školní družina procházkou do Tel-
nice, kde si prohlédla místní betlém, jenž je umístěn 
ve sklepním prostoru Orlovny. Autorem je Tomáš Pavlík  
z Ivančic. Každý rok je stavěn samotným autorem a vždy 
má trochu jinou podobu. Použity jsou vždy nové materi-
ály, mechy apod. Cestu za touto podívanou absolvovalo 
dne 24. 1. 2019 16 dětí a obdivovalo společně svatou 
rodinu i postavičky darovníků.
Již samotná cesta kolem místního potoka s částečně za-
mrzlou hladinou a několika bobřími hrázemi, o kterých 
probíhala čilá diskuze, byla v tomto zimním čase příjem-
ným zpestřením. Krásně promrzlí a bohatší o nové zá-
žitky jsme se vraceli do školy s tím, že na nadcházející 
dny je v předpovědích hlášena sněhová nadílka, takže 
bude zase o zábavu postaráno. -Markéta Kupská-

První stupeň na lyžích
V pátek 1. února se poprvé v dlouhodobé historii naší 
školy vydaly za krásami zasněžených hor a požitkem  
z lyžování i děti z prvního stupně. I přesto, že jsme jeli  
o prázdninách a o víkendu, našlo se 30 statečných dětí  

a 3 učitelé, kteří chtěli toto dobrodružství absolvovat. Vy-
dali jsme se do malebných Jeseníků, které nás uvítaly 
ukryté pod sněhovou peřinou a ozářené nádherným zim-
ním sluncem. Bohužel během následujících dvou dnů se 
oteplilo a velká část sněhu nám roztála. Ovšem na stav 
sjezdovky to až takový vliv nemělo a tak nebyla naše vý-
uka ohrožena. Ubytovaní jsme byli na chatě Orientka, kde 
jsme měli k dispozici i krytý bazén a všichni se k nám zde 
po celou dobu pobytu chovali velice mile. Na sjezdovku 
jsme to měli pouhých 300 metrů, tak jsme se šli hned 
po příjezdu zdokonalovat v jízdě na těch čerchmantských 
prkénkách. A všem dětem to šlo úžasně, za jeden víkend 
udělaly velký posun. Teď už jen, aby jezdily lyžovat pravi-
delně. Kromě bazénu pro nás měli na chatě každý večer 
připravenou i nějakou společnou aktivitu a zábavu. Snad 
se lyžák líbil (podle reakcí dětí tomu tak bylo) a za rok 
budeme moci tuto akci díky tomu zopakovat.

-David Elicer-

Druhý stupeň na lyžích
Do tajemných koutů jesenických lesů pod mračný po-
hled hory Praděd se vydali žáci II. stupně naší základní 
školy. České a moravské hory již od Vánoc hlásí výraznou 
nadílku sněhu, ale víkendové počasí před odjezdem ne-
věstilo nic dobrého. Vytrvalý déšť smyl v Sokolnicích i ty 
poslední zbytky sněhu a dle informací z chaty Orientka 
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byla situace ve Staré Vsi u Rýmařova, kam se naše vý-
prava měla vydat, velmi podobná. Nedělní noc však při-
pravila milé překvapení a přikryla celé Jeseníky novou 
třiceticentimetrovou peřinou. Proto se všichni v pohodě 
a za svitu ostrého horského sluníčka mohli pustit do 
pilování lyžařských a snowboardových dovedností. Za-
slouženou odměnou byl vždy v podvečer relaxační bazén  
a večer plný her. Týden na horách uběhl v pohodovém 
duchu jako voda a krásně navázal na lyžařský výcvik dětí 
z I. stupně.  -Jakub Ilík-

Zimní sporty v našem podání
Zimní sporty jsou bezpochyby krásné. Ve druhé třídě 
jsou dokonce jedním ze základního učiva o zimě. To je 
všechno hezké, ale celé svátky jsem přemýšlela, jak to 
bez ledu a sněhu vlastně budu učit. Není nad šedou 
nudu teorie, že?
Naštěstí se paní zima v lednu umoudřila, napadlo trochu 
sněhu a my jsme mohli vyrazit ven. Poprvé nás čekal 
pouhý poprašek, ve kterém jsme sledovali stopy různých 
zvířat, ale nic jiného se dělat nedalo. I když nadšení dru-

háci dokázali téměř nemožné, zkoušeli ty trošky sbírat  
a koulovat se, vytvářet andělíčky a stavět pidi sněhuláky. 
Trpělivé a hodné maminky ani neprotestovaly, že jim děti 
přišly domů víc špinavé, než mokré.
Jenže pořádný mráz stále nikde a tudíž ani žádný led na 
bruslení. Co s tím? Zachránila nás umělá ledová plocha 
v Újezdě u Brna za školou. Pan ředitel nám tam domluvil 
hodinu bruslení a my, řádně poučení a vybavení, jsme ve 
čtvrtek 17. ledna vyrazili. Díky hodným učitelům tělocviku 
ze ZŠ Újezd jsme měli k dispozici i pomůcky pro úplné 
začátečníky a po dvaceti minutách i ti, co stáli na bruslích 
poprvé, bruslili už bez pomoci. Sice pomalu a s mnohými 
pády, ale statečně to zkoušeli znova a znova. Po jarních 
prázdninách to hodláme ještě zopakovat, protože se nám 
to moc líbilo.
A asi proto, že jsme byli tak vytrvalí, odměnila nás zima 
větší dávkou sněhu a my jsme mohli i bobovat na míst-
ním kopci za bývalými kasárnami. Užili jsme si pěknou 
zimu a naučili se spoustu věcí o zimě a zimních sportech. 
Takováto výuka nás opravdu baví.

-Jana Hrdličková-

Kurz šití
V tomto pololetí plánujeme otevřít kurz šití pro začáteč-
níky a pokročilé.
Naučíte se šít tašku, kimono, tričko a jednoduché tep-
láky. Pokročilejší se mohou vrhnout na úpletový kabátek 
nebo sako bez podšívky, trička s raglánovým rukávem  
a mikiny či šaty z teplákoviny.
Kurz bude probíhat každý pátek od 17.00 do 20.00 hodin 
v budově základní školy. První lekce proběhne 1. března 
2019. Kurzovné bude 1.500 Kč za 6 tříhodinových se-
tkání. Kurz je možné prodloužit a upravit podle zájmu 
přihlášených.
Děkuji za Váš zájem a těším se na první setkání. 
Zájemci, volejte do školy na telefonní číslo 515 537 132 
nebo pište na e-mail simona.mifkova@zssokolnice.eu.

-Simona Mifková-

Lednový život v SŠEE
Jako v každé škole, i u nás se finišovalo před 
pololetní klasifikací. Bylo to období náročné 
především pro žáky, ale také pro učitele. 
Mohli jste také zaznamenat, že nikdo po So-
kolnicích nekope výkopy, nepokládá kabely…
je to dáno nejen tím, že se žáci i učitelé od-
borného výcviku zaměřili na získání známek. 
Ty se ostatně udělují i za práci, kterou vyko-
nají žáci v tzv. produktivní činnosti. Jinými 
slovy, dostanou známky i za to, jak dobře 
provedou práce na venkovním pracovišti, 
jak Vám správně přivedou elektrický proud 
do domu. Ale především je třeba dodržovat 
předpisy, které hovoří o tom, za jakých klima-
tických podmínek smí žáci pracovat venku. 
A jistě mi dáte za pravdu, že letos v lednu 



Sokolnický zpravodaj     2/2019 11

docela zima byla. Žáci se tedy přestěhovali do dílen  
a tam vylepšovali svoji zručnost a dovednost na cvičném 
montování elektrotechnických zařízení, aby byli v terénu 
pokud možno dokonalí. Práce v Sokolnicích budou pokra-
čovat zhruba od března. 
Měsíc leden je také ve znamení příprav na další školní 
rok. Ptáte se, proč tak brzy? Žáci devátého ročníku zá-
kladních škol se totiž rozhodují pro výběr povolání, 
učebního nebo studijního oboru, a střední školu, kterou 
budou navštěvovat. Sbírají informace z různých zdrojů. 
Velmi užitečné a populární se staly Dny otevřených dveří. 
Také u nás ve škole jsme otevřeli dveře zájemcům, jak ve 

všední dny, tak i o sobotách. Potěšilo nás, že si školu při-
šli prohlédnout i někteří žáci ze sokolnické základní školy, 
mnohdy v doprovodu rodičů, sourozenců i prarodičů. Že  
u nás je co vidět, jistě víte. 
Na fotografii můžete vidět zájemce v Energy centru, kde 
se dozvěděli vše o alternativních zdrojích elektrické 
energie. 
Nyní už se můžeme těšit na únor, kdy se rozhodne o tom, 
kolik nových žáků v příštím školním roce k nám chce přijít 
s odhodláním se v naší škole připravit na svoji profesní 
kariéru. O tom zase někdy příště.  

-Jitka Čermáková-

Spokojenost je nakažlivá
Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle jmenoval nového (od roku 1990  
v pořadí třetího) generálního vikáře brněnské diecéze. V pondělí 4. února 
2019 slavnostně uvedl do tohoto úřadu svého pomocného biskupa Pavla 
Konzbula. Ten ve funkci vystřídal dosavadního generálního vikáře Mons. Ji-
řího Mikuláška, který tuto službu vykonával od 15. srpna 1992.
Při této příležitosti bylo otci biskupovi Pavlovi položeno pár otázek. S jeho 
předchozím svolením uvádíme odpovědi.

Před třemi lety jste se stal biskupem, 
nyní přijímáte novou významnou roli 
v životě církve. Jak se liší Vaše pocity 
tehdy a nyní?
Podstatně. Je totiž nejen teologicky, 
ale i pocitově něco jiného přijmout 
biskupské svěcení a získat tak pl-
nost svátosti kněžství, nebo dostat 
více práce a odpovědnosti. To první 
se týká spirituality a to druhé prak-
tického úkolu v diecézi. Na druhou 
stranu ale obě skutečnosti většinou 
kráčí ruku v ruce. Když se Ježíš ptá 
Petra, zda ho miluje, a on souhlasně 
odpoví, tak vždy dostane nějaký 
úkol, nějakou práci. A tak asi ne ná-
hodou se v Direktoriu pro pastýřskou 

službu biskupů píše, že pomocný bis-
kup je zpravidla jmenován generál-
ním vikářem nebo alespoň vikářem 
biskupským.
Co pro Vás znamená služba generál-
ního vikáře brněnské diecéze?
Brněnskou diecézi mám rád a jsem 
zde doma. Proto bych chtěl, aby pro 
ni byla moje role generálního vi- 
káře skutečnou službou. Bude to znít 
možná lacině, ale rád bych parafrá-
zoval jeden reklamní slogan slovy: 
„Spokojený farář, náš cíl.“ Spokoje-
nost je totiž nakažlivá a přenosná, 
takže pokud je spokojený farář, tak 
je šance, aby byli spokojení i jeho 
farníci. Právě k tomu bych v této 
službě rád přispěl, a proto prosím  
i o modlitbu.
Jaké první konkrétní úkoly či kroky 
jste si stanovil?
Jsou to tři kroky. Nejprve bych se rád 
více seznámil s děkanáty diecéze, 
které ještě detailně neznám. Dále 
bych rád inicioval pastorační zma-
pování farností tak, aby byl jasnější 
obraz o jejich situaci a potřebách do 
budoucna a podle toho bylo možno 
učinit vhodné kroky. Do třetice bych 
se rád aktivně připojil k iniciativám 
otce biskupa Vojtěcha a podporoval 
pravidelné formy modliteb za naši 
diecézi.
Jste známý svým smyslem pro hu-
mor a často citujete svého oblí-

beného spisovatele G. K. Chester-
tona. Napadá Vás i nyní nějaký jeho 
vhodný citát?
„Jestliže nás humor nepřiměje, aby-
chom se pozastavili nad svou hlou-
postí, nekoná svou práci.“
Děkuji za rozhovor a přeji hojnost 
všech Božích darů pro Vaše nové  
poslání. 

-Martina Jandlová, tisková mluvčí-

Zamyšlení na únor
• To přece dělají všichni! To si my-

slí každý!
• Ten? Toho nemohu vystát!
Dokud si myslíme takové věci, jsme 
otroky, otroky sebe sama, své minu-
losti, svého okolí.

„Člověče, u tebe je moc odpuštění,  
u tebe je moc prominutí. Ty sám jsi 
určen za původce odpuštění. Na-
darmo prosíš o odpuštění pro sebe, 
když se zdráháš dát odpuštění bliž-
nímu. Člověče, ty sám jsi byl učiněn 
mírou milosrdenství: Kolik si žádáš 
slitování, tolik ho dávej.“

Petr Chrysologus

„Člověk, který nachází omluvu pro 
druhé, je blízko všem lidem. Nezavírá 
oči, ví, kde a kdy se děje zlo, ale ne-
soudí. Ví, kolik temnoty vládne v člo-
věku, jak málo víme o tom, z jakých 
motivů k nějakému činu došlo.“

Ladislaus  Boros

Fyzik Einstein byl toho názoru, že ne-
máme svůj život počítat na roky, ale 
na minuty – 24 hodin je 1440 minut.                                                                   

Věnovat denně několik minut ztišení, 
soustředění – to by bylo příliš?

-Věra Životská-
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Únor
Únor je obdobím pokračujícího klidu. I když jak jsme si 
všimli koncem ledna a začátkem měsíce, byla teplota ko-
nečně zimní, kdy včely se semknou a tím se i sníží spo-
třeba zásob a i teplotní výkyvy jsou jenom krátkodobé. 
Ale tím, že bylo začátkem zimy ještě teplo, matky kladly  
a proto byla větší spotřeba a z toho vyplývající teď nedo-
statek, který se bude muset i dohánět jarním dokrmová-
ním medocukrovým testem. 
Taky byly v lednu zaslány vzorky na vyšetření měli na mor 
včelího plodu, ale výsledky budou do půlky února. Každý 
je v očekávání a doufá, že se nám tato nemoc vyhne.  
O výsledku budete informováni v příspěvku v březnu. Ale 
stejně se nám nevyhnula povinnost se zasláním dalších 

vzorků jako každý rok, na vyšetření roztočové nákazy  
a z toho možného  jarního přeléčení nátěrem plodu. Se-
tkání při sběru vzorků bude v rámci členské schůze.
Po stránce administrativní jsme bez problému vyúčtovali 
dotaci kraje na výsadbu medonosných stromů a keřů  
v katastru obce Kobylnice, letos budeme žádat obdobně 
v naší obci, aby po nás taky něco prospěšného zůstalo  
a ně, že se bude jenom kácet a planýrovat.
Též pokračuje další dílčí jednání se samosprávami obcí, 
pro zajištění oslavy 100. výročí založení našeho spolku.
Jsme v období klidu, kdy někteří členové připravují nové 
rámky, čistí, natírají, aby se nezdržovali na jaře, až to vy-
pukne. Taky jsou pořádané různé odborné konference,  
z kterých třeba při předávání zkušeností vyplývá, že jsou 
oblasti v republice bez včel, jaké jsou zaregistrované 

úhyny, z důvodu kombinace napa-
dení roztočem varoa a houbou no-
semou. Již se o to zajímají výzkum-
níci, taky byl vzpomenut důsledek 
kůrovcové kalamity v minulém roce  
a z toho vyplývající úbytek medovico-
vého medu.
K závěru obrázky, jak se snaží ptac-
tvo dostat do úlů a taky pár pranostik:
Je-li o Hromnicích sníh a vítr, není 
jaro příliš daleko. 
V únoru, když zima málo doléhá,  
o Velikonocích tě za to vyšlehá 

-Václav Hůrka-
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LÍPA – Novoroční vize
Na leden, začátek roku, jsme si naplánovali prožitkový 
workshop Novoroční vize. V něm jsme si pomyslně zavřeli 
dveře svého minulého roku za vším nepotřebným a záro-
veň jsme načerpali energii a dobrou vizi do roku nového. 
Využili jsme času k tomu, abychom se na chvíli zastavili 
a v poklidu, bez stresu a spěchu, jsme se zamysleli, co 
chceme opustit či odpustit a čím chceme, aby byl napl-
něný rok 2019. Užili jsme si několik prožitkových aktivit 
(např. imaginace, rituál s ohněm, výtvarné ztvárnění naší 
vize) a sdíleli své dojmy v uzavřené skupině.

-Tereza Šteflová-


