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Jak parket patřil deváťákům 
Stačily krásné společenské šaty a z party puberťáků, 
které potkávám na školních chodbách, se stali pohlední 
mládenci a půvabné slečny. O čem je řeč? Tušíte správně. 
Čtyřiadvacátého ledna se v sokolovně uskutečnil Školní 
ples. V uvítacím projevu pan ředitel Tomáš Struška uvedl 
předtančení žáků deváté třídy, se kterými tancovalo i pár 
žaček z osmých tříd. Více než čtyřminutová polonéza byla 
jedním slovem úchvatná a věřím, že spousta rodičů uro-
nila slzu nad tím, jak rychle jejich ratolesti vyrostly. Cho-
reografie a nácviku polonézy se ujala paní učitelka Re-
náta Bednárová, které patří obrovský dík. Po předtanční 
následovalo sólo deváťáků s jejich rodiči. Žáci poté na 

parket vyzvali učitele, což byla letošní příjemná novinka. 
Po těchto dojemných chvílích spustila kapela Tremolo 
a taneční parket se brzy zaplnil množstvím tanečních 
párů. Půlhodinu před půlnocí proběhlo losování bohaté 
tomboly. Všem, kteří do ní přispěli, mnohokrát děkujeme. 
Ihned po konci tomboly začalo půlnoční překvapení de-
váťáků. Písní „Když něco končí“, kterou složil žák 9. třídy  
Tomáš, se budoucí středoškoláci loučili se svou dosa-
vadní školou. Všichni přítomní potvrdí, že šlo o další velmi 
emotivní část večera. 
Nyní si přečtěte, co o plese napsali naši deváťáci: 
●  „Ples se opravdu vydařil a měla jsem radost, že se mým 
rodičům a prarodičům líbilo předtančení. Bylo perfektní 
mít na sobě takové krásné šaty. Myslím si, že to dlouhé 

nacvičování  se  vyplatilo,  protože at-
mosféra byla nezapomenutelná.“
●  „V  9.  třídě  přichází  kromě  učiva 
i  tradiční  příprava  školního  plesu. 
Jako  třída  jsme se museli shodnout 
na  celkové  výzdobě  plesu.  Dalším 
důležitým  úkolem  bylo  nacvičit  po-
lonézu. Pravidelně  jsme se  scházeli 
s  paní  učitelkou  Bednárovou.  Celý 
páteční  den  se nesl  ve  slavnostním 
duchu.“ 
●  „Letošní  ples  jsem  si  moc  užila. 
Byla to skvělá příležitost poznat krás-
nou  atmosféru  tanečního  parketu, 
na  kterém  jsme  si  zatancovali  ne-
jen s rodiči a učiteli, ale  i se  třídou. 
Choreografie,  kterou  vymyslela  paní 
učitelka  Bednárová,  byla  úžasná. 
  -Jakub Šustr-

Okénko do mateřské školy
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Zahraniční stážistky zpestřily vyučování na základní škole

●  V lednu zhlédly děti dětské divadelní představení  
s ponaučením pod názvem „Kašpárku, tak tohle ne!“
●  Děti také dostaly Pololetní vysvědčení s dárečkem.
●  Pro rodiče starších i mladších dětí se konaly Konzul-
tační hodiny, kdy bylo možné si pohovořit o dětech, jejich 
úspěších nebo naopak drobných nedostatcích, které mů-
žeme společnými silami napravit. ■
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Kurz šití pro začátečníky a mírně pokročilé
Od konce února proběhne na naší škole opět kurz šití. Bude se konat vždy ve 
čtvrtek od 17 do 20 hodin, pět po sobě následujících týdnů. 
Poprvé se sejdeme 27. února 2020. Cena kurzu pro místní bude 1.250 Kč, 
pro přespolní 1.500 Kč.
Začátečníci si osvojí základy šití na stroji, práci se střihem a odnesou si svoje 
první výrobky. Pokročilejší mají téma kapsy (na teplácích, mikinách, kabát-
cích). Kdo bude mít o kurz zájem, může napsat na email simona.mifkova@
zssokolnice.eu.                                                                         -Simona Mifková-

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 Ko-
mise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.

Poslední lednový týden k nám, díky projektu EDISON, do-
razilo pět mladých stážistek z Arménie, Gruzie, Indoné-
sie, Ukrajiny a Jordánska. 
Během různých vyučovacích hodin k nám jednotlivě při-
cházely přednést prezentace o svých zemích, tradicích  
a zážitcích. Dozvěděli jsme se moc zajímavých věcí. Vě-
děli jste například, že v Indonésii není obvyklé používat 
toaletní papír? Mladé cizinky své prezentace zpříjemnily 
zábavnými hrami, zkusili jsme si například podpis v arab-
štině. Pár tříd mohlo i nakouknout do zahraniční kuchyně, 
kdy nám slečny z Jordánska a Indonésie uvařily jejich 

tradiční jídla. Jiné třídy si zazpívaly hymny cizích států  
a některé stážistky jsme se pokusili naučit českou 
hymnu. 
Stážistky byly ubytovány u rodin našich žáků. Tímto mno-
hokrát děkujeme Kunátovým, Štovíčkovým a Vymyslic-
kým za ochotu a pohostinnost. 
Se stážistkami jsme se domlouvali v angličtině, což se 
taky určitě vyplatí. Myslím, že návštěva stážistek byla 
velmi užitečná a zábavná dohromady. Budeme se těšit 
na další setkání.  

-Valerie Faltýnková, 8.B-

Čím žije SŠEE v únoru?
Zdánlivě klidně, ale je to takový klid před bouří. Pololetní vysvědčení jsou 
rozdána. Jsou takovým rozcestníkem jak pro žáky základních škol, tak i žáky 
naší školy. 
V lednu a v únoru proběhly ještě čtyři dny otevřených dveří. Navštěvovali je 
hlavně žáci, kteří již mají jasno ve volbě povolání a do naší školy se přišli 
podívat cíleně, seznámit se s prostředím, ve kterém hodlají strávit tři nebo 
čtyři roky přípravou na svoji profesní kariéru. Během měsíce února budou 
odevzdávat přihlášky, které se musí zaevidovat a připravit přijímací řízení, 
případně u maturitních oborů jednotné přijímací zkoušky. 
Pro žáky posledního ročníku bylo vysvědčení svědectvím o tom, zda budou 
jejich vědomosti dostačující pro závěrečnou nebo maturitní zkoušku, nebo 
pobídkou k tomu, aby si svoje znalosti doplnili a ve zkouškách obstáli. Ve 
spolupráci s obcí žáci dostávají maturitní vysvědčení a výuční listy v květnu  
a červnu v obřadní síni obecního úřadu. 
Ale abychom nemluvili jen o samé práci. Pro žáky, jejich rodiče, kamarády, 
zaměstnance i příznivce školy připravujeme již tradiční školní ples, na kte-
rém budou představeni budoucí maturanti a slavnostně dekorováni šerpami. 
Letos se do přípravy plesu zapojili intenzivněji sami žáci, kteří si obstarali 
kapelu podle jejich vkusu. V hodinách počítačové grafiky vytvářeli návrhy na 
pozvánku na ples. Tak se spojilo příjemné s užitečným. Tři nejlepší návrhy 
byly odměněny. -Jitka Čermáková-

Co nového 
u hasičů

V loňském roce členové výjezdové 
jednotky absolvovali několik celo-
denních stáží u HZS na stanici v Ži-
dlochovicích. Jsme rádi za tuto mož-
nost, protože stáže přináší spoustu 
cenných informací a zkušeností. Le-
tos bychom si to rádi zopakovali.
I když máme teprve únor, děti už 
pilně trénují. Také náš závodník 
v soutěžích TFA Petr Slouka se po ne-
dávném zranění připravuje na novou  
sezonu. 
Začínáme pomalu chystat naše dvě 
už tradiční akce, a to „Železného Sa-
ňaře“ (soutěž TFA) a „Den s hasiči“  
a vypadá to, že se máte na co těšit .

OSTATKY 2020
V sobotu 22. února se uskuteční tra-
diční ostatková pochůzka maškar 
po naší obci. Můžete potkat spoustu 
krásných masek, a pokud přispějete 
jakoukoliv částkou do našich poklad-
niček, třeba vám i zatancuje med-
věd. Výtěžek z této akce bude jako 
každý rok použit na činnost kroužku 
mladých hasičů. Například na nákup 
různých pomůcek nebo účast na 
soutěžích. Děkujeme.

 -Zuzana Hradílková-

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Bř
ez

en 1 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2020 Hostěrádky 9.15 hodin Soupeř 

Sokol Hostěrádky

1 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2020 Nové Bránice 13.00 hodin Soupeř

Sokol Nové Bránice
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Zprávy z rady
●  Smlouva s JMK – autobusové zastávky u hřbitova 

(právo stavby)
Obec připravuje stavbu autobusových zastávek u hřbi-
tova. Část pozemků, na kterých bude vybudován auto-
busový záliv a chodníky, jsou v majetku Jihomoravského 
kraje. Radě obce byl proto předložen návrh smlouvy 
o právu provést stavbu na stavbu nazvanou „Sokolnice – 
autobusové zastávky u hřbitova“, stavba autobusového 
zálivu a chodníků.
Rada obce schválila text a uzavření smlouvy o právu pro-
vést stavbu na stavbu nazvanou „Sokolnice – autobu-

sové zastávky u hřbitova“, stavba autobusového zálivu  
a chodníků mezi obcí Sokolnice a Jihomoravským krajem.
●  Smlouva s JMK – autobusové zastávky u hřbitova 

(věcné břemeno)
Obec připravuje stavbu autobusových zastávek u hřbi-
tova. Část pozemků, na kterých bude vybudováno veřejné 
osvětlení, je v majetku Jihomoravského kraje. Radě obce 
byl proto předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě  
o zřízení věcného břemene na realizaci stavby „Sokol-
nice SO 464 Veřejné osvětlení“. 
Rada obce schválila text a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene na realizaci stavby 
„Sokolnice SO 464 Veřejné osvětlení“.

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace
Bř

ez
en

 2
02

0

1 Neděle LÍPA  
komunitní centrum Hugo z hor Sokolnice 15.00 hodin 16.30 hodin Místní sokolovna  

v Sokolnicích

7 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2020 SH Telnice 10.30 hodin Soupeř

HK Ivančice

7 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2020 SH Telnice 12.00 hodin Soupeř

HK Ivančice

7 Sobota TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší  
dorost 2020 SH Telnice 14.00 hodin Soupeř

HBC Olomouc

7 Sobota Spolek přátel dobrého 
vína Sokolnice Sokolnický košt 2020 Sokolnice 14.00 hodin Místní sokolovna  

v Sokolnicích

8 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
muži 2020 Juliánov 16.00 hodin Soupeř

Sokol Juliánov B

12 Čtvrtek LÍPA  
komunitní centrum Digi děti Sokolnice 18.00 hodin 20.00 hodin Sídlo – Lípa KC na  

ul. Masarykova 35

14 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2020 SH Telnice 12.30 hodin Soupeř

Sokol Újezd u Brna

14 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2020 SH Telnice 14.00 hodin Soupeř

Sokol Újezd u Brna

14 Sobota TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší  
dorost 2020 Paskov 15.00 hodin Soupeř

Házená Paskov

14 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
muži 2020 SH Telnice 16.00 hodin Soupeř

Sokol Nové Bránice

19 Čtvrtek LÍPA  
komunitní centrum

Jak připravit děti  
na nástup do ZŠ/MŠ Sokolnice 18.00 hodin 20.00 hodin Sídlo – Lípa KC na  

ul. Masarykova 35

21 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jarní bazar dětského 
oblečení a hraček Sokolnice 13.00 hodin 15.00 hodin Místní sokolovna  

v Sokolnicích

21 Sobota TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší  
dorost 2020 SH Telnice 14.00 hodin Soupeř

HC Zlín

22 Neděle Kulturní komise  
při radě obce Sokolnice

Zájezd do  
termálních lázní Gÿor Maďarsko 6.00 hodin Odjezd autobusu  

od kapličky na návsi

22 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2020 Hustopeče 15.00 hodin Soupeř

Legata Hustopeče

22 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2020 Hustopeče 13.30 hodin Soupeř

Legata Hustopeče

27 Pátek LÍPA  
komunitní centrum Noc s Andersenem Sokolnice 18.00 hodin 21.00 hodin Místní knihovna 

Sokolnice

28 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
muži 2020

Uherské 
Hradiště 14.00 hodin Soupeř

Uherské Hradiště

29 Neděle TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší  
dorost 2020 Holešov 15.00 hodin Soupeř

TJ Holešov

29 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2020 SH Telnice 9.00 hodin Soupeř

Handball KP Brno

29 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2020 SH Telnice 10.30 hodin Soupeř

Handball KP Brno A

Kulturní komise při Radě obce Sokolnice sděluje, že současně s přihlášením na jakýkoliv zájezd pořádaný kulturní 
komisí Sokolnice je nutné uhradit účastnický poplatek.
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●  Povodí Moravy – smlouva o zřízení služebnosti
Obec uzavřela v minulosti nájemní smlouvu a smlouvu  
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím Mo-
ravy, s.p. na rekonstrukci NN, VO a MR. Nyní Povodí Mo-
ravy, s.p. předložil smlouvu o zřízení služebnosti.
Rada obce schválila text a uzavření smlouvy o zřízení slu-
žebnosti mezi obcí Sokolnice a Povodím Moravy, s.p.
●  Stavební úpravy 1. NP OÚ Sokolnice
Radě obce byla předložena CN na zhotovení na jedno-
stupňové projektové dokumentace pro výběr zhotovitele 
na stavební úpravy  1. NP OÚ Sokolnice v rozsahu soci-
ální zařízení a společné prostory nová část.
Rada obce odsouhlasila předloženou CN na zhotovení 
jednostupňové projektové dokumentace pro výběr zho-
tovitele na stavební úpravy  1. NP OÚ Sokolnice.
●  Studie přístavby ZŠ Sokolnice
Radě obce byla předložena CN na zpracování studie pří-
stavby ZŠ Sokolnice.
Rada obce schválila předloženou CN na zpracování stu-
die přístavby ZŠ Sokolnice. 
●  ČŠI zpráva k kontrole ZŠ Sokolnice
Rada obce se seznámila s inspekční zprávou a protoko-
lem o kontrole od České školní inspekce, která provedla 
ve dnech 7. listopadu 2019 až 12. listopadu 2019 in-
spekční činnost u právnické osoby Základní škola Sokol-
nice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace.
Rada obce vzala na vědomí inspekční zprávu a proto-
kol o kontrole od České školní inspekce a uložila ředi-
teli ZŠ Sokolnice, nejpozději do 7. února 2019, písemně 
informovat radu obce, jakým způsobem byly odstra-
něny nedostatky zjištěné při kontrole a jaká byla přijata  
opatření.
●  Dohoda o provedení práce se členy SPOZ.
Rada obce schválila předložený návrh na uzavření do-
hody o provedení práce (DPP) se členy sboru pro občan-
ské záležitosti (SPOZ). Jedná se o recitace a slavnostní 
řeči při občanských obřadech, uvádění a organizování 
občanských obřadů a provozování živé hudby  při občan-
ských obřadech v obřadní síni obecního úřadu Sokolnice 
nebo na jiném, matrikářkou určeném místě a smuteční 
řeč při pohřbech. 
●  Adventní koncert 2019 – výtěžek
Dne 19. prosince 2019 se v zámecké kapli uskutečnil 
Adventní koncert 2019. Na vstupném, které bylo dobro-
volné, se vybralo 3.824 Kč. 
Rada obce schvaluje zapojit výtěžek z Adventního kon-
certu 2019 do rozpočtu obce a v budoucnu z něj pořídit 
vybavení potřebné při pořádání kulturních akcí.  
●  Stavební dozor – rekonstrukce ul. Zámecké
Obec připravuje stavbu „Rekonstrukce ulice Zámecké“. 
Bylo by vhodné vybrat stavební dozor, který by kontrolo-
val prováděné práce, fakturaci a další.
Rada obce schvaluje záměr objednat výkon inženýrské 
činnosti – technický dozor investora a koordinátora 
BOZP na stavbu „Rekonstrukce ulice Zámecké“. 
Rada obce uložila starostovi do 30. ledna 2020 vyzvat 
alespoň tři osoby k předložení cenové nabídky na výkon 
inženýrské činnosti – technický dozor investora a koordi-
nátora BOZP na stavbu „Rekonstrukce ulice Zámecké“.

●  Smlouva se společností Písek Žabčice
Obec jedná se společností PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o.  
o možnosti odvozu a likvidace stavebního odpadu ze 
SSO Sokolnice prostřednictvím této společnosti. Společ-
nost PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. zaslala cenovou nabídku 
ukládky odpadu, která se potvrzením/podpisem této ce-
nové nabídky oběma smluvními stranami považuje za zá-
vaznou smlouvu.
Rada obce schválila text a podpis předložené „Cenové 
nabídky“ mezi obcí a společností Písek Žabčice spol. 
s r.o.
●  Smlouva se společností Remat s.r.o
Obec jedná se společností Remat, spol. s r.o. o možnosti 
zajistit využití papíru a lepenky ze SSO Sokolnice pro-
střednictvím této společnosti. Společnost nepředložila 
smlouvu, proto rada obce dne 17. prosince 2019 pře-
rušila projednávání tohoto bodu. Ještě v prosinci přišel 
e-mail od společnosti Remat, že v prosinci opět došlo 
k výraznému poklesu cen, zejména u smíšeného papíru 
a lepenek. Ceny u konečného zpracovatele se bohužel 
dostaly na takovou úroveň, že nepokryjí náklady na zpra-
cování a přepravu. Z tohoto důvodu zpoplatňují odběr 
částkou 300 Kč/t a k tomu účtují náklady na přepravu 
a manipulaci dle ujetých kilometrů ve výši 25 Kč/km. 
Ostatní oslovené společnosti zajišťují likvidaci této suro-
viny ještě za vyšší cenu. 
Rada obce schválila zajišťovat likvidaci papíru a lepenky 
prostřednictvím společnosti Remat s.r.o.
●  Přeložka kabelu – sportovní zařízení u rybníka
V souvislosti se zpracováním projektové dokumentace 
na zhotovení stavby „Sportovní zařízení u rybníka v So-
kolnicích“ je potřeba provést překládku telekomunikač-
ního zařízení. Společnost CETIN předložila ke schválení 
smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komu-
nikací č. VPI/MJ/2019/00151. Výše nákladů překládky 
dle zpracovaného cenového a technického návrhu činí 
152.937 Kč. Součástí nákladů není získání územního 
rozhodnutí pro překládku, to zajistí stavebník. 
Rada obce schválila text a uzavření smlouvy o reali-
zaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/
MJ/2019/00151 mezi společností Česká telekomuni-
kační infrastruktura, a.s. a obcí Sokolnice.
●  Přeložka kabelu – bytový dům s kavárnou
V souvislosti se zpracováním projektové dokumentace 
na zhotovení stavby „Bytový dům na ul. Komenského“ je 
potřeba provést překládku telekomunikačního zařízení. 
Společnost CETIN předložila ke schválení smlouvu o re-
alizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/
MJ/2019/00150. Výše nákladů překládky dle zpraco-
vaného cenového a technického návrhu činí 96.524 Kč. 
Součástí nákladů není získání územního rozhodnutí pro 
překládku, to zajistí stavebník. 
Rada obce schválila text a uzavření smlouvy o reali-
zaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/
MJ/2019/00150 mezi společností Česká telekomuni-
kační infrastruktura, a.s. a obcí Sokolnice.
●  Žádost o pronájem pozemku p.č. 2367
Myslivecký spolek Na Zlatém potoce Sokolnice požádal 
radu obce o pronájem lesního pozemku s rybníčkem,  
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Jak a co se psalo asi před 180 roky
Ze starých archivů se můžeme dovědět velmi mnoho o životě našich předků a o tehdejším životě lidí vůbec. Je 
nenahraditelná škoda, když se nějaké staré písemnosti zničí. V roce 1945 byl velký oheň, kdy se spálil archiv 
Mittrowských, ve kterém byly záznamy o tom, kolik se čeho zaselo a zasadilo, kolik se sklidilo, jaký byl stav zvířat, 
kolik se udělalo cihel, kdo se na panství přistěhoval, kdo odstěhoval, kdo se narodil nebo zemřel a podobně. Není 
to tak dávno, kdy se spálil archiv po jednom bývalém starostovi Sokolnic. Jeho praprapotomci dům, ve kterém žil  
a úřadoval, prodali a nový majitel objevil pod slámou písemnou pozůstalost, vystříhal kolky a známky a zbytek 
spálil. Tam by bylo čtení o dění z té doby a o našich předcích. Ale mám pro vás několik ukázek toho, co se kdysi 
řešilo a jak se to psalo.

Milostivý pane hrabě!
Že jste mně milostivě propujčiti ráčil místo správecké 
naplnilo mě srdečnou radostí, pročeš se osměluju vyslo-
viti Vašemu vysokorodí své nejvroucnější díky za proká-
zanou mi blahosklonosť. Přijměte, Vaše vysokorodí můj 
svatý slib, že neustále budu o to dbáti, abych věrným vy-
konáváním povinností ukazoval se hoden vysoké důvěry, 
kterou mne Vaše vysokorodí obdařiti ráčilo.
Vašeho blahorodí nejoddanější služebník K. P.

Velevážený pane učiteli!
Včera večer můj syn Karel rázně se roznemohl, lékař za-
volaný oznámil, že nemoc není nebezpečná, ale že ne-
mocný bude několik dní k loži připoután. Prosím tedy, 
abyste syna mého měl za omluvena, když po nějaký čas 
nebude školy navštěvovati.
S úctou nejoddanější F. B.

Každý zaměstnavatel musel svému zaměstnanci po 
ukončení pracovního poměru napsat vysvědčení – posu-
dek – ve kterém hodnotil jeho práci. V případě vysvěd-
čení napsaného lživě byl zaměstnavatel povinen uhradit 
vzniklou škodu, zaplatit pokutu a ve vážných případech 
jít i do vězení.  

Vysvědčení pro děvečku
Podepsaný podle pravdy dosvědčuje, že Barbora Šes-
táková, mající věku 26 let, rozená v Modřicích, až do 
dneška byla u něho ve službě za děvečku a že po celý 
čas chovala se spořádaně, poctivě, věrně, pilně, mravně  
a spůsobile. Jmenovaná osoba, vystupující dnes dobro-

volně ze služby, zasluhuje tedy býti každému co nejlépe 
doporučena.
V Brně dne 6. 8. 1875  Prokop M.

Vysvědčení pro kuchařku
Vydávám pravdě svědectví, že Karolína Hruzíková, ma-
jící věku svého 30 let, rodem z Rešova, sloužila u mne 
po šest let a dva měsíce za kuchařku a byla po celý ten 
čas věrna, pilna, mravna a ochotna. Mohu tedy řečenou 
Karolínu každému za kuchařku doporučiti, ana má ve 
vaření zvláštní spůsobilosť a umí též velmi dobře cukro-
vinky péci a ovoce zavařovati.
Ve Vídni dne 22. 12. 1864  František Kolísek

Vysvědčení chudoby
Představenstvo obce Leštinské tímto stvrzuje, že přísluš-
ník této obce, ženatý dělník tovární Jakub Lojda, nemá 
nižádného zde povědomého jmění, ani jiného důchodu, 
nýbrž se živí z práce nádenické ve zdejší továrně na 
hřebíky. Z toho skromného výdělku, jenž nepřesahuje 
v tomto místě mzdy nádenické, náleží mu živiti netoliko 
sebe a svou churavou manželku, nýbrž i dvě nedospělé 
dítky.
Jmenovaný patří tedy do třídy lidí docela chudobných, 
a vysvědčení toto vydává se mu za jeho žádost k tomu 
konci, aby došel nějaké podpory.
V Loštiné dne 23. 7. 1871 starosta obce Mikuláš B.

Vysvědčení o výdělku
Jímžto podepsaný majetník vinopalny v Hronově potvr-
zuje, že v této jeho vinopalně p. Karel Krovka, rodem 

p.č. 2367 k.ú. Sokolnice. O žádosti v současnosti nelze 
rozhodnout, neboť záměr na pronájem obecního po-
zemku p.č. 2367 nebyl dosud zveřejněn po zákonem sta-
novenou dobu.
Rada obce přerušila projednání žádosti Mysliveckého 
spolku Na Zlatém potoce Sokolnice. 
●  JMK – smlouva o VB (přípojka vody na hřbitov)
Rada obce v minulosti schválila uzavření Smlouvy  
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí 
a JMK na stavbu vodovodní přípojky na místní hřbitov. 
Nyní JMK předložil návrh smlouvy o zřízení věcného bře-
mene na tuto stavbu. 
Rada obce schválila text a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene mezi obcí a JMK na stavbu vodovodní 
přípojky na místní hřbitov. 

●  Požární řád obce
Rada obce schválila požární řád obce Sokolnice, kte-
rým se stanoví zásady organizace a provádění požární 
ochrany v obci. Určuje povinnosti fyzických a právnických 
osob v oblasti požární ochrany (dále jen „PO“) na území 
obce a určuje úkoly osob pověřených zabezpečováním 
požární ochrany obce a vztahu obce k těmto osobám.
●  Střednědobý výhled rozpočtu obce
Radě obce byl předložen návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu obce Sokolnice na léta 2021–2027.
Rada obce souhlasí s návrhem střednědobého výhledu 
rozpočtu obce Sokolnice na léta 2021–2027 a uložila 
starostovi předložit návrh střednědobého výhledu roz-
počtu obce Sokolnice na léta 2021–2027 nejbližšímu 
zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice. -OÚ-
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z Koválovic, je zaměstnán jako přepalovač a že kromě 
bezplatného bytu má 50 zl. měsíční služby pakz každého 
vědra vypáleného lihu 3 kr. odměny, kteráž odměna 
ročně činí okolo 100 zl.
Toto vysvědčení vydalo se p. Karlu Krovkovi dle pravdy 
za jeho požádáním, aby na jeho základě dostal povolení 
k sňatku.
V Hronově dne 10. 3. 1866  vinopalník Jaromír S.

Dopis pro pana Jiřího Lomníka v Celovci
V Pešti dne 5. 7. 1869
Od nějakých čtyř neděl nastal v obchodě s cukrem ná-
padný poklid, ceny pomalu klesaly. Melisu spadlo po ctě 
po1 zl. avšak ani nižší ceny té chvíle nejsou s to, aby po-
noukaly ke kupování. Udává se rafinát po zl. 31–32, me-
lis po zl. 27.–29. lompy po 28 zl. a syrový nejlepší po zl. 
19.–20. za ct.
Ke všem službám vždy ochotný            Karel Hevlít   

Dopis pro pana C. A: Hoferka  
Ve Vídni dne 29. 10. 1863
Vosk pro nastávající dobu vánoční silně se hledá. V po-
slední době prodalo se znamenité množství a ceny přes 
znamenitou láži přísně se udržují. Uherské zboží venkov-
ské platí zl. 120–122, banátské zl. 125–128, a bílený 
vosk v plástech zl. 145–148 za ct.
Káva jde pomalu na odbyt. Nově došlá káva Domingo  
platí se po zl. 86. očekává se hojnější dovoz nového zboží.
Pšenice ku konci tohoto týdne měla dobrý trh, cenám 
byť pomalu přiskakuje, ačkoliv zahraniční kupovači jsou 
nedůvěřiví a zakázek se zdržují. Dnes platí banádská 
pšenice zl. 7 za ct. Za příčinou větších nabídek zajisté  
v několika dnech ji spadne.
Se zvláštní úctou  R. N. Meliš a syn

Žádost za přijetí do chorobince
Slavná obecní rado!
Uprázdněno jest místo v chorobinci městském, za jehož 
propůjčení prositi si dovoluju, zakládaje žádost svou na 
důvodech následujících.
1. Dle listu křesního jsem v zdejší obci narozen, na-
lézám se v 68 roku věku svého a přísluším do zdejší  
obce.
2. Dle vysvědčení chudoby nemám sebeskrovnějšího 
jmění a pro vysoký věk svůj nejsa s to, abych sobě výživu 
svou vydělal. Podle vysvědčení toho vysvítá též, že ne-
mám ni dětí ni jiných příbuzných, k nim bych se uchýliti 
mohl o podporu.
3. Při velkém požáru roku 1879 mi zhynulo vše co jsem 
za léta minulých nastřádal a já bez viny své na mizinu 
přišel.
4. Lékařským vysvědčením prokázáno, že od mnoha let-
již sklíčen jsem nevyléčitelnou neduživostí.
5. Dle vysvědčení o mravech choval jsem se vždy po-
čestně a neprovinil se ničím ani proti předpisům policej-
ním ani politickým.
Slavná rado obecní ráčiž mně milostivě propůjčiti uprázd-
něné místo nadaci v chorobinci městském.
V Králově Poli dne 5. 2. 1880
V úctě oddaný  Jan Hodař

No, článek neskončil optimisticky, ale takový byl někdy 
život, vlastně je. Doufám však, že Jan Hodař volné místo 
dostal.

Vysvětlivky:
Zl. – zlatka, Kr. – krejcar, Ct – cent, Ctě – centě. 
Jeden cent rakouský byl 56 kg. 

-Jan Fojtl-

Únor
Únor je obdobím pokračujícího klidu. Tomuto období se 
také říká „včelařská zima“, je to období od konce listo-
padu do konce února. I když, jak jsme si všimli začátkem 
měsíce, byla teplota až nadmíru provokativní nejen pro 
lidi, ale i včely umístěné na slunném místě pěkně létaly 
a jak se říká mezi včelaři, pěkně se mohly vyprášit, čili 
uvolnit naplněné výkalové váčky a tím se vyhnout případ-
ným nemocem. V tomto období by již měla matka klást 
první vajíčka do buněk. Včelstvo pro udržení zdárného 
vývoje je soustředěno v nejteplejší části úlu a včelař 
hlídá co nejlepší zateplení. Je soustředěno podle teploty 
do vícevrstvého chomáče s matkou uprostřed. Pomalým 
trávením zásob udržují látkovou výměnu a vyrábějí si tak 
nutné teplo pro přežití. Také je zajímavé, a nechci to za-
křiknout, ale zatím mají asi opeřenci dost potravy okolo,  
a proto nechávají úly v klidu.
Jak jste jistě postřehli ve sdělovacích prostředcích v sou-
vislosti se včelařením, je očekáván velký úhyn včelstev. 
Už jsme jako organizace byli vyzváni ke hlášení úhynů 
k 29. 2. Dělají se opakovací odborné rozbory, ale mnohdy 
jsou včelaři nepoučitelní. Jenom lehce nastíním souvis-

losti s tak velkými úhyny. Ve staré literatuře se dočteme, 
že včely, které se rodí po 1. srpnu, jsou ty potřebné, dlou-
hověké na zimu, ale dneska se díky oteplování toto po-
souvá na polovinu července, přitom se rodí i ty obyčejné 
krátkověké. Když se dá volná ruka přírodě a rozmnožo-
vání, tak díky rojům a úhynům je vytvořena početní rovno-
váha, ale člověk propojený ekonomikou zahušťuje krajinu 
množstvím včelstev. Když se bere ideálně jedno včelstvo 
na 1 km čtvereční, tak okolní státy mají 3x tolik, u nás 
je 9x tolik, ale záleží jak kde. Jde zejména o dostatek 
nektaru, ale i rozmanitost pylu, ale taky i chybějící zdroje 
vody, což teprve přijde. S vysokou hustotou také souvisí 
s přenosem nemocí od zalétáváním cizích včel. Při úhynu 
je opuštěný úl vyloupen slídivkami, které si odnesou ne-
jen zásoby, ale i nemoci, a tím se zhoršuje zdravotní stav 
svého včelstva. Stále se řeší léčení, nosemóza a virozy 
se nedají léčit, ale důležité je důsledně tlumit varroázu.  
A to cíleně, plošně ve spolupráci všech chovatelů, které 
je třeba trpělivě získat ke spolupráci. Toto k ožehavé 
otázce chovu včel, již teď jsou včelaři bez včel.
V organizaci nás čeká výroční schůze spojená s výbě-
rem vzorků měli z jednotlivých stanovišť, tak abychom je 
mohli příští týden poslat do laboratoře. ■
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Příběhy moudrosti
V prosincovém vydání Sokolnického zpravodaje byly 
ukončeny texty „Kázání otce Pavla“ s doplněním podmal-
bami na sklo pana Jiřího Honisse.
Dalšími texty v rubrice „Duchovní okénko“ budou krátké 
příběhy z celého světa: ze židovské moudrosti, arabské, 
z antiky, japonské, indiánské, africké, z historie křesťan-
ství… Texty jsou převzaty z brožurky „Příběhy moudrosti“ 
paní MUDr. Jitky Krausové.
Brožura je šířena pod licencí Creative Commons CC BY 
3.0 – celou publikaci nebo její části a také její ilustrace  
a obálku je tedy možné dále šířit komerčně i nekomerčně. 
Publikaci najdete ke stažení zdarma na internetových 
stránkách FATYMu www.fatym.com a na www.amims.
net. Tam je také možné knihy objednat i v papírové po-
době (jen za příspěvek na tisk a poštovné).

Výběr z úvodu:  PROČ JSOU PŘÍBĚHY POMOCÍ  
    NA CESTĚ K MOUDROSTI?
Příběhy jsou pomocí na cestě k moudrosti z mnoha 
důvodů:
• Příběhy oslovují nejen rozum, ale i jiné vrstvy osob-

nosti, často emoce a především naši hlubinu.
• Někdy příběhy fungují jako symbol a člověk potře-

buje symboly k plnosti života.
• Oslovením hlubších vrstev osobnosti dokážou pří-

běhy obejít bariéry našich předsudků a náhle nám 
umožnit jiné pochopení, jiný úhel pohledu, „Aha zá-
žitek“, a to často i tam, kde ztroskotává racionální 
vysvětlování. To platí i pro nonverbální (neslovní) vy-
jádření, výtvarné dílo, hudbu, vlastní tvorbu, panto-
mimu, gesto, postoj.

• Tak mohou příběhy působit výchovně, k sebepo-
znání a růstu osobnosti i terapeuticky, léčivě. Po-
užívají se proto jako prostředek v některých smě-
rech psychoterapie a daleko dříve v náboženství  
a v lidové kultuře. Patří sem různé formy příběhů 
v judaismu, příběhy o pouštních otcích a o sva-
tých v křesťanství, bajky, některé pohádky, ně-
které anekdoty apod. Podobně působí i přísloví  
a citáty, což je často jakási krátká podstata vyta-
žená z mnoha lidských příběhů, a samozřejmě dobrá  
poezie!

• Příběhy většinou nesou nadčasové poselství, i když 
jsou vyjádřeny jazykem určité doby a kultury. Často 
existují v obměnách ve více společnostech, jakoby 
přeskakují z jedné do druhé, převlékají si šaty, ale 
podstata sdělované moudrosti zůstává stejná. Ve 
všech dobách a ve všech duchovních směrech pou-
žívali příběhy při výuce moudrosti a duchovní cesty.

• Moudrost, k níž vedou, také stabilizuje ctnosti. Ctnost, 
latinsky „virtus“ (od „vir“ – „muž“), je vlastnost oprav-
dového muže, pardon opravdového člověka. Dámy 
prominou, ale v antice považovali za dokonalého 
člověka muže. Ctnost je pevný postoj člověka, trvalá  
a pevná dispozice konat dobro – v určitém směru, 
tedy jakýsi „dobrozvyk“. Moudrost sama je mravní 
ctnost, jedna ze čtyř základních ctností (moudrost, 

spravedlnost, statečnost a mírnost, tj. umírněnost). 
Dává praktickému rozumu schopnost, aby v každé si-
tuaci rozeznal, co je naše pravé dobro, a zvolil přimě-
řené prostředky k jeho konání. Tak moudrost hlídá 
ostatní ctnosti, aby se z nich přeháněním na jednu 
nebo na druhou stranu nebo špatným pochopením 
nestaly neřesti či pošetilosti. Také o tom často vyprá-
vějí příběhy.

Ne všechny příběhy nás osloví. Některé se nás možná 
dotknou v hloubce, jiné spíš na povrchu nebo vůbec ne. 
Nebo je pochopíme až v jiném životním údobí.
Oblíbený citát je „Pravda může působit teprve tehdy, až 
je pro ni příjemce zralý“ (Molinié). Moudrost je rozsáhlá 
zahrada s mnoha bylinkami. Jen Zahradník zná všechny 
a ví, která a kdy je pro koho dobrá.
Doplnění příběhů otázkami k zamyšlení je pouze pomůc-
kou. Je proto označeno jiným typem písma.

DVA SVATÍ (z východního křesťanství)
Žili na poušti dva mniši: Mikuláš a Jan Kasián. (Alespoň 
dle této legendy. Ve skutečnosti se ale na poušti tito dva 
svatí nemohli potkat – ten druhý se narodil, až když první 
zemřel.)
Přes týden byl každý ve své poustevně a v neděli šli spolu 
do chrámu na bohoslužby.
Jednou potkali rolníka, kterému se převrhl vůz. Jan byl 
tak pohroužený v modlitbě, že si rolníka ani nevšiml –  
a ani toho, že už s ním není Mikuláš. Ten pomohl rolníkovi 
a ještě pro jistotu s ním kousek cesty šel.
Na zpáteční cestě na ně čekal sám Pán. „Ten rolník jsem 
byl já sám. Ty, Mikuláši, jsi viděl nouzi a pomohl jsi. Co-
koliv jste udělali jednomu z mých nejmenších… Budeš 
veliký světec a tvůj svátek bude 2x ročně. Ty, Jene, jsi byl 
tak pohroužen do myšlenek o mně, že sis mne nevšiml.  
I ty budeš světec, ale tvůj svátek bude 29. února…“
Je to legenda. Kasián má svátek skutečně 29. února (ten 
den ale bývá jen v přestupném roce…) a Mikuláš 6. pro-
since a ve východní církvi má ještě 8. května památku 
přenesení ostatků.
Je to legenda, ale:
Nejsem v nebezpečí, že pro modlitbu nevidím Pána? Pro 
myšlenky o lásce k bližnímu nevidím konkrétní nouzi?

DŽBÁN S OŘECHY (arabský)
Jeden muž šel pro ořechy. Ty byly uskladněny ve velkém 
džbánu. Muž do něj strčil ruku, nabral plnou hrst ořechů. 
Ale ouha – ruka šla do džbánu, ale nešla ven, ať lomco-
val, jak lomcoval. Začal křičet a přiběhli sousedé. Radili 
všelicos, ale nic nepomáhalo. Už se rozhodovali, že rozbijí 
džbán, když přišel stařec a slíbil, že muže vysvobodí. Jen 
musí udělat přesně to, co mu řekne. Muž rád slíbil.
„Tak strč svou ruku ještě hlouběji do džbánu.“ Muž to udi-
veně udělal. „Tak a teď otevři dlaň a pusť ořechy.“ To se 
muži nelíbilo, vždyť chtěl ořechy, ale nic nešlo dělat, po-
slechl a hle – opět mohl ruku volně vytáhnout.
A ořechy? No prostě otočili džbán…
Co držím a ničím se tím? Co nemohu dostat, protože 
něco jiného křečovitě držím? ■
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Jak se žije na sýpce?
V minulém roce v červnu finišovala přestavba sýpky na 
loftové byty. Duší celého projektu je paní Jolana Zouha-
rová, která ji také nazvala příznačně Domov s duší. Když 
jsem si přišla na sýpku poslechnout letošní novoroční 
koncert pana Josefa Klíče, dýchla na mě taková domácí 
atmosféra. Napadlo mě tehdy zeptat se obyvatel sýpky, 
jak se jim v ní bydlí. Poprosila jsem paní Zouharovou, aby 
mi jejich vyjádření zprostředkovala. 
Ráda Vám dávám k dispozici názor dvou obyvatel, který 
je velmi pozitivní. Svědčí o dobré práci sokolnického za-
stupitelstva, které podpořilo zachování a smysluplné vy-
užití této památky – barokní sýpky. Radost mohou mít  
i všichni občané Sokolnic, kteří mají zásluhy na tom, aby 
se tu noví obyvatelé cítili dobře. 

Jolana Zouharová,
za Společenství vlastníků Domov s duší:
Už první zájem Sokolnických o dění kolem připravované 
konverze sýpky na bytový dům mě mile překvapil. Slyšet 
pochvalné komentáře během rekonstrukce bylo velmi 
příjemné a ohromný zájem o DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
v létě, to bylo něco neskutečného. Představte si, na 
sýpku tehdy dorazilo přes 500 lidí! Tolik krásných slov, 
tolik zájmu a pozornosti, dostala jsem mnoho dárků  
a květin... bylo to dojemné. Od prvního okamžiku, kdy 
jsem sýpku uviděla, jsem věděla, že tu chci bydlet. 
Okouzlil mě ten prostor, atmosféra i pozitivní energie bu-
dovy, zkrátka GENIUS LOCI. Intuice mě tehdy nezklamala, 
protože bydlet na sýpce, to je opravdová radost. Nejen že 
tady v domě máme skvělou komunitu lidí, navštěvujeme 
se, a když je třeba, pomůžeme si nebo vypůjčíme coko-
liv, také jsme třeba společně pekli vánoční cukroví. A lidé 
v Sokolnicích? Jsou úžasní! Pokaždé mě mile překvapí 
třeba to, když vyjdu ze dveří s plnýma rukama a mladý 
gentleman, jako posledně, mi nabídne pomoc! Také sou-
sedé – starousedlíci z okolí budovy jsou velmi milí! Mám 

tu jen samé báječné zkušenosti, opravdu. Prostě bydlet 
na sýpce v Sokolnicích je velká radost, a to nejen kvůli 
místu, ale především díky lidem.
Sokolničtí, jste báječní!

Kreslíkovi
Měli jsme trochu strach odstěhovat se z Brna, kde jsme 
žili většinu života… ale bylo to super rozhodnutí. Sýpka 
byla láska na první pohled a po půl roce můžeme říct, že 
se nám tu žije krásně. A není to jen atmosférou historické 
budovy, která hromadila úrodu a vzpomínky z několika 
staletí. Je to hlavně díky lidem. Sokolnice jsme si hned 
zamilovali a po první návštěvě, ještě v úplných počátcích 
rekonstrukce, jsme věděli, že tu budeme žít. Ty první do-
jmy se nám s časem naštěstí jen a jen potvrdily. Strašně 
milí sousedé, přátelská atmosféra, klid, krásná příroda, 
divoká zvěř, milujeme to tu! Ke štěstí nám tu vlastně 
chybí už jen nějaká ta zahrádka k pěstování. Třeba se 
nám ale poštěstí a od nějaké dobré duše v okolí si něja-
kou pronajmeme. Takže Sokolnice, díky za vřelé přijetí!

Bali-Jenčíkovi
Byť jsme zde jen krátce, dojmů už máme spoustu.
Sýpku jsme objevili po mnoha pokusech najít vlastní by-
dlení a mezi první návštěvou a stěhováním uběhly pouhé 
dva měsíce – bylo to téměř uhrančivé setkání. Roz-
hodnutí opustit střed rodného Brna a takřka na „stará 
kolena“ přesídlit považujeme už nyní za šťastné – byť 
patříme mezi „služebně“ nejmladší a Sokolnice teprve 
objevujeme.
Čekalo nás vřelé přijetí od již zabydlených sousedů, kteří 
nám usnadnili zvládnout stěhovací chaos, vánoční kon-
certy, jóga, ticho a klid.
A tak už teď víme, že sýpka nám nabízí nejen originální 
bydlení, ale že musíme její jedinečnou atmosféru udržo-
vat a hýčkat, jak nejlíp to půjde. Díky za tuto možnost,  
už teď se nám zde bydlí báječně.             

  -Jitka Čermáková-

Zamyšlení na únor
V naší době se lidstvo spojuje. Ještě nikdy nebylo všechno 
v takovém pohybu. Povrch zeměkoule se přes všechno 
napětí, krize a rány stále rychleji sjednocuje. Všechno se 
dává do pohybu k budoucnosti.

Cesta je dlouhá. Dlouho bude trvat, než všichni lidé 
pochopí, že můžeme žít jedině tehdy, když se bu-
deme spolu dělit. Mnohé přepadá únava, vzdávají se 
nebo myslí – tomuto světu není pomoci, proto jezme 
a pijme a buďme veselí, tak se nasytíme alespoň  
my.

„Milovat bližního dříve znamenalo: nečinit mu bezpráví 
a ovazovat jeho rány. Od nynějška láska nepřestane být 
soucitná, ale bude se stravovat v životě věnovanému 
tomu, abychom všichni společně pokročili dál.“ 

Pierre Teilhard Chardin

Vidíme tolik věcí – a chtěli bychom, aby to nebyla pravda, 
aby to bylo jen přehánění, aby se nám to jen zdálo.
Např. děti se smutnýma očima, protože jim nikdo neda-
ruje radost.

Muži a ženy žijící v hádkách, kteří nemají nikoho, kdo by 
je vyslechl.

Mladí lidé, kteří nevědí, co si se sebou počít.

Zaostalí, duševně nemocní lidé, kteří se někam odklá-
dají, aby je nikdo neviděl.

Zločinci, kteří nedovedou pochopit, jak to mohli udělat.

Staří lidé, kteří čekají – na smrt.

„Kdo dnes věří, je ochoten očekávat ještě něco od  
budoucnosti.“  Otto Betz
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inzerce

Periodický tisk územního samosprávného celku  
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice,  
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Je vydáván desetkrát ročně. Místo vydávání Sokolnice. 
Nemá žádné regionální mutace. 
Náklad 930 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. 
Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.
Evidenční číslo tisku  
přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání Sokolnického zpravodaje  
č. 2 je 14. 2. 2020. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 3 je 5. 3. 2020.

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

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

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

Grafická příprava, sazba a tisk: Střední škola grafická 
Brno, příspěvková organizace, Šmahova 364/110, 
Brno-Slatina, telefon: 548 211 313

Likvidace jedlých tuků a olejů  
ve sběrném dvoře
Vážení spoluobčané,
novela Vyhlášky č. 210/2018 Sb., o rozsahu a způsobu 
zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního 
odpadu, přináší novou povinnost pro obce zajistit od-
dělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (např. olej po 
smažení jídel z domácností), a to s účinností od 1. ledna 
2020. Obec proto oslovila několik společností na zajiš-
tění této služby a vyžádala si jejich cenové nabídky. Nej-
výhodnější byla předložena ze strany společnosti TRAFIN 
OIL, a.s., která pro naši obec bude službu sběru olejů  
a tuků v plastových nádobách (např. uzavřené PET lahve 
apod.) realizovat. 
Co to pro Vás znamená? Možná nic, neboť jste sepa-
raci oleje už dlouho běžně dělali. Nicméně, použitý olej 
z Vaší domácnosti slejte do PET lahve. Když ji naplníte, 
odevzdejte ji uzavřenou na našem Sběrném středisku 
odpadů, kde je k tomuto účelu zřízena speciální nádoba 
(popelnice). Barel, kam se dříve olej vyléval, bude nyní 
sloužit pouze pro motorové oleje a další kapaliny, které 
jsou označeny jako nebezpečný odpad. 
Tím, že použitý olej nevylejete do kanalizace, ale ode-
vzdáte ve Sběrném středisku odpadů, zabráníte jeho 
usazování v kanalizační síti a budeme tak společně před-
cházet mnoha dalším problémům, které v konečné fázi 
stojí obec nemalé finanční prostředky. -starosta-
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Jak ekologicky zlikvidovat
použitý potravinářský olej?
Při vaření v domácnostech vzniká velké množství  
použitého jedlého oleje. Je velmi důležité jej šetrně  
zlikvidovat, aby se nedostal do odpadních vod a kana-
lizace. Oleje a tuky v kanalizacích jsou velký problém 
dnešní doby. Během celého roku jsou ve velkých měs-
tech stovky poruch odpadního potrubí, které způsobi-
ly tuky. Čištění kanalizace v obcích je velmi nákladné  
a v konečném důsledku se to může projevit i v ceně za 
vodu pro obyvatele obce.

Jak mohu jako občan naší obce  
ekologicky likvidovat použitý potravinářský olej  
z mé domácnosti?
1. Nalijte zchladlý použitý potravinářský olej  
 z pánviček a friťáků do PET láhve.
2. Jakmile PET láhev naplníte, upevněte pevný    
 uzávěr a vložte do označené popelnice na SSO  
 ve vaší obci.
3. Firma tento odpad odveze  
 a ekologicky zlikviduje a zrecykluje.

Děkujeme Vám za to, 
že vaší obci  
a jednotlivým obyvatelům  
není problém  
s tuky lhostejný

Krok sun krok
Každý čtvrtek v 17.00 hodin se budou 
ve školní družině scházet děti, které 
se budou s asistencí zkušenějších, 
krůček po krůčku, učit zpívat lidové 
písničky a tančit při muzice. Když byla 
v posledním zpravodaji zveřejněna 
pozvánka na první setkání zájemců  
o folklór, bylo to časově naknop. Pá-
tek a pondělí byly dny distribuce zpra-
vodaje a v úterý 28. ledna samotná 
akce. Organizátoři se báli, že to bude 
tzv. přesilovka, jak se říká akcím, 
kde je víc muzikantů než tanečníků. 
Nakonec vše dopadlo dobře. Rodiče 
přišli s dětmi, které evidentně, podle 
jejich zájmu, nemusel nikdo nutit. 
Besedovalo se, hrálo a zpívalo. Jen 
k tanci nenašel nikdo odvahu. Není 
se co divit, vždyť se někteří viděli po-
prvé v životě.
Ovšem na první oficiální zkoušce ve 
čtvrtek 6. února 2020 už vše vypa-
dalo úplně jinak. Stručností rozhlaso-
vého reportéra vyjádřeno: „Dětí při-
bylo, rodičů ubylo. U klavíru se střídají 
nebojácní zpěváci a všichni ostatní 
jsou v kole. Nestrojená radost z po-
hybu či zdařilého pěveckého výkonu. 
Věkové rozpětí zúčastněných je 4 až 
9 let. To je ten pravý folklór.“
Pro ty, kdo by se rádi přidali: nejpo-
drobnější a nejkvalifikovanější infor-
mace lze získat u Barbory Kučerové 
na telefonním čísle 721 834 531. 
Současně s tanečníky a zpěváky se 
připravuje i malá muzika složená 
z houslistů a flétnistů pod vedením 

Pavla Juřeníka, telefonní číslo 602 242 268.
Neváhejte, hody se nezadržitelně blíží! Budeme Vás potřebovat. 

-Richard Janoušek-

150
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Přivezli jsme první pohár roku 2020!!!
HANÁCKÉ POHÁR, Kostelec na Hané, 18.–19. ledna 2020

Byl to náročný víkend po vánočních prázdninách! Ale stál 
opravdu za to!! Přivezli jsme pohár za 3. místo mladších 
MINI. Ti odehráli bezchybně sobotní zápasy a v neděli 
ztratili jediný zápas, a to až na penalty.
Velmi potěšující byl výběr rozhodčích, a to hned dvou 
našich hráčů do ALL STAR GAMES (10 nejlepších hráčů 
turnaje), Adama Mrkvici 9 a Petra Váně 13, jejich tým 

zkombinovaný z těch nejlepších hráčů ze všech přítom-
ných oddílů i v tomto hvězdném utkání vybojoval vítězství.
Během vyhlášení však nezůstalo jen u jednoho poháru. 
Obrovským překvapením provázejícím nadšení celého 
týmu byl také zisk pohárů:
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ turnaje pro Martina Macenauera 1
NEJLEPŠÍ OBRÁNCE turnaje pro Adama Mrkvicu 9

Starší MINI v neděli skvěle sladili 
hru a vyhráli všechny tři zápasy.  
I přes získané 17 místo jsme hrdí na 
jejich souhru v posledních utkáních  
a touhu po vítězství! Krátký záznam 
z celého turnaje je ke zhlédnutí na 
internetu České televize – iVysilání 
ze dne 23. ledna 2020 8.40 hodin 
na ČT sport. Velmi pěkný rozhovor 
zde poskytly i naše hráčky Adélka 7 
a Emmička 8 Mrkvicovy, určitě stojí 
za zhlédnutí.
Děkujeme za pozvání, trenérům 
za trpělivost a rodičům za podporu  
a vzhůru za dalšími turnaji. 

-Jana Mrkvicová-
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