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Okénko do Mateřské školy
Hurá děti, už je zima,
koulování bude prima.
Z nebe padá bílý sníh
pojedeme na saních.

●  V měsíci lednu navštívily mateřskou školku studentky 
posledního ročníku Střední zdravotní školy s programem 
pro děti o správném čistění zubů a zubní prevenci pod 
názvem: Dental prevention.
●  Další návštěva byla tentokrát „divadelní“. Paní Ra-
kovčíková z brněnského divadla RADOST zahrála dětem 
loutkovou pohádku „Popelka“.
●  Neodmítli jsme pozvání na hudebně taneční po-
hádku sehranou dětmi, která se jmenovala: Zlatovláska. 
Společně se sokolnickými školáky jsme ji zhlédli v místní 
sokolovně.
●  Poslední lednový den dostaly i naše děti pololetní vy-
svědčení a sladkou dobrotu.
●  S našimi předškoláky jsme začali dojíždět do kurzu 
plavání, jež probíhá v příjemně zrekonstruovaném kry-
tém bazénu v Blučině.
●  Jedno lednové páteční dopoledne jsme provoněli 
školku lahodnými zdravými čaji. V Čajovně u Sluníček se 

vařily a servírovaly nejvybranější a nejzdravější čajíčky – 
bylinkové, ovocné s medem a citrónem, nechyběly ani 
sušenky, oplatky. Chladné mrazivé dopoledne jsme si 
zpříjemnili tímto milým posezením, ze kterého se potěšily 
nejen děti z celé školky, ale pozvány byly i tety školnice  
a paní kuchařky.
●  Asi největší radost však udělal leden „našim“ dětem 
nádherně bílou a hlavně bohatou sněhovou nadílkou. ■
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Zprávy z rady
●  Rozhledové  poměry  na  křižovatkách  MK. Společ-
nost VIAPONT předložila v prosinci posouzení rozhledo-
vých poměrů celkem na třinácti křižovatkách místních 
komunikací v naší obci. Z materiálu vyplývá nutnost 
úprav stávajícího porostu a některých stromů v prostoru 
křižovatek. V místech, kde jsou neodstranitelné překážky 
ve formě stávajících soukromých objektů, je třeba snížit 
plochy rozhledových trojúhelníků změnou uspořádání kři-
žovatek (záměna značky P4 „Dej přednost v jízdě“ za P6 
„Stůj, dej přednost v jízdě“), případně upravit dopravní 
režim. Změny dopravního režimu, změny dopravního zna-
čení, případně doplnění svislých dopravních značek, lze 
provádět na základě příslušného stanovení místní úpravy 
provozu, které vydá odbor dopravy Městského úřadu Šla-
panice, úprava dřevin je v kompetenci Obecního úřadu 
Sokolnice.
RO schválila vystavit objednávku firmě URBANIA na 
projednání navržených úprav dopravního značení  
s PČR a MěÚ Šlapanice a dále v průběhu roku 2017  
zajistit likvidaci – prořezání keřových porostů v dotče-
ných křižovatkách. 
●  Prodej vozidla Multicar. Obec nabídla prodej vozidla 
MULTICAR M 2510 (třístranný sklápěč, rok výroby 1989) 
celkem 31 obcím a městům v okolí. O vozidlo projevila 
zájem obec Měnín. RO schválila prodej tohoto vozu za 
cenu 30.000 Kč obci Měnín.
●  Údržba dřevin v ochranném pásmu vzdušného ve-
dení  VN. Obec obdržela upozornění na povinnost od-
straňování dřevin v ochranných pásmech vedení (OPV). 
Pokud vlastník tyto dřeviny neodstraní sám, může uza-
vřít dohodu o údržbě OPV, kterou by provedla společnost 
ELID s.r o. Rada rozhodla schválit předloženou Dohodu  
o způsobu provedení údržby ochranného pásma mezi 
obcí a společností ČEPS a.s. 
●  Smlouva o bezúplatném užívání radiostanice. Naši 
hasiči používají zapůjčenou radiostanici EASY, která je 
majetkem HZS JMK. Ten nyní předložil návrh smlouvy  
o bezúplatném užívání této radiostanice. Smlouva bude 
uzavřena mezi Hasičským záchranným sborem Jihomo-
ravského kraje a obcí, jakožto zřizovatelem jednotky 
SDH. RO schválila předložený návrh smlouvy o bezúplat-
ném užívání radiostanice EASY mezi obcí a Českou re-
publikou – Hasičským záchranným sborem Jihomorav-
ského kraje.
●  Nákup  vodoměrů. Vedoucí provozu VAS a.s. Židlo-
chovice zaslal sdělení, že je třeba zakoupit 100 ks no-
vých fakturačních vodoměrů Qn 2,5 m3 potřebných na 
výměnu po cejchovní lhůtě 6 let. V obci Sokolnice mají  
v roce 2017 vyměnit 240 ks vodoměrů s procházejícím 
cejchem, ovšem k dispozici mají pouze 20 ks volných 
vodoměrů na výměnu pro obec Sokolnice. Celkově bylo 
v obci Sokolnice ke konci roku 2016 osazeno 810 ks vo-
doměrů, obec ke stejnému datu vlastnila pouze 309 ks 
vodoměrů. Počet volných vodoměrů v majetku VAS a.s. 
používaných k výměně vodoměrů v cejchovní lhůtě po-
stupně klesá v důsledku vyřazování starých typů vodo-

měrů v cejchovně. Nově pořizované vodoměry jsou dle 
zákona č. 274/2001 Sb. v majetku vlastníka vodovodu, 
tedy obce Sokolnice. 
Cena nového vodoměru je 730 Kč + 21 % DPH. Rada 
odsouhlasila nákup 100 ks nových vodoměrů Qn 2,5 m3 
prostřednictvím provozovatele vodovodu, tedy VAS a.s.
●  Veřejně  prospěšné  práce  v  roce  2017. Obec So-
kolnice má v současnosti smlouvu s úřadem práce na 
tři pracovní místa do konce ledna 2017. Dvě místa jsou 
obsazena a na třetí chodili uchazeči, které posílal úřad 
práce. Bohužel nikdo z nich o práci neměl zájem. Dne 
31. ledna 2017 končí platnost loňské dohody s úřadem 
práce, stejného dne končí pracovní smlouvy pracovní-
kům na VPP. Rada se shodla, že opět požádá úřad práce 
o uzavření dohody o vytvoření pracovního místa, ideálně 
od 1. února 2017. Dále projednala návrh na přijetí jed-
noho dalšího kmenového zaměstnance obce od 1. února 
2017.
Rada obce schválila podat žádost na úřad práce o uza-
vření smlouvy na vytvoření jednoho pracovního místa, 
ideálně od 1. února 2017 a dále přijmout jednoho dal-
šího kmenového zaměstnance obce od 1. února 2017 na 
pozici údržbář obecního majetku, veřejných prostranství 
a zeleně. 
●  Rekonstrukce cesty k zámku. Zjara letošního roku 
začne rekonstrukce budovy barokní sýpky na ulici Zá-
mecká. Součástí rekonstrukce je i úprava bezprostřed-
ního okolí a výstavba parkovacích ploch u této budovy. 
Celková doba rekonstrukce se předpokládá cca 12 až 
15 měsíců. Obec se vrací k myšlence z roku 2008, kdy 
plánovala, že současně s venkovními úpravami u sýpky 
proběhne i rekonstrukce cesty k zámku a navíc zvažuje 
i novostavbu chodníku. Ředitel Domova pro seniory So-
kolnice předběžně souhlasí se stavbou chodníku na 
pozemku DsP Sokolnice a projevil přání, aby součástí 
akce byla i parkovací místa pro návštěvníky DSP Sokol-
nice. Na těchto nákladech by se finančně podílel DsP  
Sokolnice.
Rada obce odsouhlasila záměr rekonstrukce cesty  
k zámku s tím, že součástí by byl chodník k zámku, ve-
doucí na opačné straně k autobusové zastávce naproti 
restaurace Na Bednárně. Povrch komunikace by byl 
zpevněn kamennými valouny tak, jako doposud. RO 
nemá výhrady ke stavbě parkovacích míst na pozemku 
DpS Sokolnice p.č. 376/2, ostatní plocha. 
RO uložila místostarostovi do 1. února 2017 zaslat spo-
lečnosti VIAPONT potřebné podklady (zejména zaměření, 
trasy inženýrských sítí a část PD na rekonstrukci sýpky). 
Dále mu uložila do 1. února 2017 požádat společnost  
VIAPONT o zaslání cenové nabídky na vypracování projek-
tové dokumentace v úrovni DUR a DSP v ulici Zámecká, 
včetně projednání s PČR a památkovým ústavem. 
●  Výběrové řízení na dopravní úpravy v centru obce. 
Výběrové řízení na stavbu s názvem „Dopravní úpravy  
v centru obce“ bylo vyhlášeno a otevírání obálek pro-
běhlo 31. ledna 2017. Kompletní podklady byly zveřej-
něny na Internetu, takže do soutěže se mohl přihlásit 
neomezený počet uchazečů. Nabídku podalo celkem 
11 firem s nabídkovou cenou od 4,985 milionu po  
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7,389 milionu, s dobou výstavby od 40 do 147 dnů. Nyní 
proběhne vyhodnocení podaných nabídek dle soutěžních 
kritérií a kontrola úplnosti u vítězné nabídky. Nebudou-li 
zjištěny chyby, mohlo by v půlce února padnout rozhod-
nutí o vítězi výběrového řízení. 
●  Doplnění prvků na dětská hřiště.
Obec obdržela návrh Smlouvy o dílo číslo B 
039/13/1/2017 mezi obcí a společností TEWIKO sys-
tems, s.r.o., se sídlem Dr. Milady Horákové 185/66,  
460 07 Liberec, o doplnění herních prvků na dětská hři-
ště v naší obci. Platnost smlouvy je podmíněna získáním 
a přidělením dotace z MMR ČR – Podpora obnovy a roz-
voje venkova.
RO schválila text a uzavření Smlouvy o dílo číslo B 
039/13/1/2017 mezi obcí a společností TEWIKO sys-
tems, s.r.o.
●  Prodej  obecního  pozemku  p.č.  3528. Zastupitel-
stvo v prosinci schválilo dvě usnesení ve věci zakoupení 
pozemků: nákup pozemků p.č. 391/4, 417/4 a 417/5, 
a druhým usnesením zakoupení pozemku p.č. 3528. 
Všechny pozemky jsou vedeny na LV číslo 499. Vlastníci 
pozemků nesouhlasí s prodejem pozemků p.č. 391/4, 
417/4 a 417/5 za podmínek schválených ZO, pouze 
souhlasí s prodejem pozemku p.č. 3528. Radě obce byl 
předložen návrh kupní smlouvy. Ta schválila její text a její 
uzavření mezi obcí a vlastníky tohoto pozemku.
●  Zřízení zastávky BUS u hřbitova. Rada obce se za-
bývala podnětem zřízení autobusové zastávky linky 151 
u hřbitova na Kobylnické ulici. Hřbitov je z pohledu ve-
řejné dopravy hůře dosažitelný a nejbližší zastávky jsou 
ve větší vzdálenosti. Problém je o to palčivější v případě 
starších občanů a těch, kteří např. přijíždějí MHD z Brna. 
Podle předběžného vyjádření Ing. Jiřího Horského – ře-
ditele společnosti KORDIS JMK, by s vybudováním nové 
zastávky pro linku 151 souhlasili. Zastávky se zřizují sta-
novením dopravního značení a k tomu je třeba mít zpraco-
vaný projekt. Dále je nutné požádat o stanovisko správce 
komunikace, PČR a další. Projekčně připravit a zejména 
projednat tuto stavbu však bude časově náročnější. 
Rada obce vyjádřila souhlas s návrhem na vybudování 
zastávek městské hromadné dopravy u místního hřbi-
tova. Uložila místostarostovi do 20. února 2017 požádat 
SÚS JMK o stanovisko, zda by stavba zastávek u míst-
ního hřbitova byla možná a za jakých podmínek. Dále ulo-
žila místostarostovi, aby v případě kladného stanoviska 
SÚS JMK požádal společnost VIAPONT o zaslání cenové 
nabídky na projekt a jeho projednání s PČR, SÚS JMK, 
E.ON a MěÚ Šlapanice. 
●  Údržba zeleně u hřbitova. Několik firem bylo vyzváno 
k podání nabídky na údržbu zeleně u hřbitova podle 
podkladů, které vypracovala Ing. Žižlavská. Kromě toho 
byly vyzvány k předložení cenové nabídky další firmy na 
údržbu zeleně v jiných částech obce. 
RO schválila objednat u J. Vrbase odbornou údržbu dře-
vin dle předložené cenové nabídky (zejména živý plot 
hřbitov, Výhon, Mrtvá, kolem SSO, Masarykova).
Objednat u Z. Rouzkové odbornou údržbu dřevin dle 
předložené cenové nabídky (zejména centrum obce, dět-
ské hřiště vedle školky a starého zdrav. střediska).

Objednat u P. Gottvalda odbornou údržbu dřevin dle 
předložené cenové nabídky (zejména bývalá kasárna, 
Nad Vrbím, u rybníka kolem „Zajíčkovy studny“ a na ulici 
Kobylnická).
Objednat u AGRO Tuřany a.s. odbornou údržbu zeleně  
u hřbitova dle předložené cenové nabídky v rozsahu sta-
noveném v posudku Ing. Žižlavské.
●  Nesouhlasné  sdělení BC-HSV. Rada obce rozhodla 
v prosinci o ukončení rezervace kapacity ČOV Telnice pro 
bytovou výstavbu v areálu bývalého cukrovaru. Na tuto 
skutečnost reagovala společnost BUILDINGcentrum-HSV 
(dále jen BC-HSV) následujícím sdělením: 
Vážený pane místostarosto a rado obce Sokolnice, 
dne 9. ledna 2017 jsme od Vás obdrželi dopis se  
zamítnutím rezervované kapacity na ČOV Telnice.  
V tomto dopise napadáte reálnost provedení projek- 
čních prací tj. zpracování územní studie, územního  
rozhodnutí a stavebního povolení na danou loka-
litu včetně vydání příslušných vyjádření a rozhodnutí. 
Územní studii, jak jsme zohlednili i v přiloženém harmo-
nogramu, zpracováváme od měsíce listopadu. V témže 
měsíci jsme i oslovili p. Jarmilu Haluzovou z ateliéru Pro-
jektis a požádali ji o zpracování územní studie. Jelikož 
předpokládáme, že si budeme územní studii financo-
vat ze svých prostředků, nepovažovali jsme za důležité  
o pořízení územní studie žádat zastupitelstvo obce. Další 
fáze projekčních prací tj. vydání územního rozhodnutí  
a vydání stavebního povolení je dle našich dlouholetých 
zkušeností v tomto termínu možné dostát. Dále bychom 
byli rádi, kdyby rada vzala na vědomí, že poskytujeme 
plnou součinnost s obcí již od roku 2006. V tomto roce 
byla dohoda s vedením obce Sokolnice o změnu areálu 
bývalého cukrovaru z průmyslové výstavby na bytovou 
výstavbu. 
V rámci změny průmyslové výstavby na výstavbu bytovou 
bylo nutné danou lokalitu vyjmout ze záplavového území. 
Vyjmutí včetně potřebných stavebních a zemních prací 
jsme vyřídili. Poté proběhlo několikaleté zpracovávání 
územního plánu, na jehož konci byla daná lokalita změ-
něna na bytovou výstavbu. V roce 2007 dala obec jako 
podklad na zpracování PD na akci ČOV Telnice, zpraco-
vanou projekční firmou DUIS s.r.o., předpoklad na kapa-
citu v areálu bývalého cukrovaru 200 bytových jednotek. 
V průběhu zpracování územního plánu bylo naší firmou 
předkládáno mnoho návrhů s dispozicemi, jak zastavět 
toto území. V těchto návrzích předpokládala studie ka-
pacitu 180 bytových jednotek. Všechny tyto studie byly 
ze strany obce postupně zamítány. Po vzájemné dohodě 
bylo v roce 2009 s obcí dohodnuto o rezervaci 137 připo-
jovacích míst na ČOV Telnice. Dále pak byl proveden úklid 
a oplocení celého areálu. V průběhu jednání bylo naší fir-
mou přislíbeno možné vedení plánovaných inženýrských 
sítí přes pozemek bývalého cukrovaru. Z výše uvedeného 
je zřejmé, že již od koupě areálu bývalého cukrovaru pl-
níme požadavky obce a poskytujeme plnou součinnost 
s obcí a jsme ji do rozumné míry ochotni plnit i nadále. 
Dále pak považujeme požadovaný harmonogram za do-
statečně určitý a reálný. Z výše uvedeného nechápeme 
rozhodnutí obce o zrušení rezervované kapacity obce na 
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ČOV Telnice a s rozhodnutím o zrušení kapacity 137 při-
pojovacích míst na ČOV Telnice nesouhlasíme. 
S pozdravem Karel Věžník, Naděžda Veselá, jednatelé 
společnosti 
Rada obce trvá na svém postoji, že předložený harmo-
nogram je nereálný, neboť podle § 6 stavebního zákona  
o pořízení „Územní studie“ rozhoduje obec, nikoliv inves-
tor. Dále obec od listopadu 2013 (tedy více než tři roky!) 
čeká na vyjádření BS-HSV zejména k těmto věcem: 
– jak si BC-HSV představuje budoucí majetkoprávní vypo-
řádání celého areálu (např. zda všechny pozemky budou 
po dokončení výstavby převedené do vlastnictví spole-
čenství vlastníků jednotek), 
– jak chce BC-HSV řešit postavenou infrastrukturu (vodo-
vody, kanalizace, silnice, chodníky atd.) – zda si ji pone-
chá nebo ji za korunu prodá obci, zda BC-HSV bude pro-
dávat parkovací stání nájemníkům, a pokud ano, v jakém 
počtu, a jaký počet parkovacích stání by zůstal veřejným 
parkovacím stáním a čí by to byl majetek), 
– součástí výstavby bude i stavba školky – zamýšlí  
BC-HSV tuto stavbu i s pozemkem převést bezúplatně  
do majetku obce, nebo ji zamýšlí provozovat společnost 
BC-HSV sama?
V uplynulých letech byly písemně i ústně urgovány odpo-
vědi na tyto otázky, firma BC-HSV dosud svoje představy 
nesdělila.
●  BC-HSV – žádost o pořízení územní studie. Společ-
nost BUILDINGcentrum-HSV, s.r.o. (dále jen BC-HSV) po-
dala žádost o pořízení územní studie podle ustanovení  
§ 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon) na areál bývalého 
cukrovaru. Rada nemá výhrady k vypracování studie. Po-
važuje však za nutné jasně a srozumitelně stanovit pod-
mínky, které by měly být obsahem této studie a budou tak 
ovlivňovat následující výstavbu a život v obci. Zejména: 
– vyřešení ekologické likvidace odpadních vod (např. 
stavbou menší ČOV v areálu bývalého cukrovaru, nebo 
intenzifikací ČOV Telnice; vše na náklady BC-HSV) 

– aktuální architektonicko-urbanistické zpracování to-
hoto území
– dopravní napojení této lokality na silniční a komuni-
kační síť v obci (nejen v době výstavby, ale i poté).
Kromě toho bude obec trvat (v souladu s ustanovením  
§ 86 odst. 2 písmeno d) stavebního zákona) na uzavření 
plánovací smlouvy, která bude obsahovat výčet budo-
vané dopravní a technické infrastruktury, rozsah občan-
ské vybavenosti, termíny, sankce za nesplnění apod., 
včetně smluvního ujednání, kdo bude vlastníkem vybu-
dované dopravní a technické infrastruktury a občanské 
vybavenosti - zda si ji BC-HSV ponechá a bude zajišťovat 
její správu či provoz, nebo ji hodlá někomu předat či pro-
dat. A za jakých podmínek. 
●  Veřejná  služba  v  naší  obci. Od 1. února 2017 se 
mění zákon o pomoci v hmotné nouzi (č. 111/2006 Sb.) 
a dochází k zintenzivnění realizace veřejné služby (dále 
jen také „VS“). Od uvedeného data organizuje úřad práce 
zajištění výkonu VS také obcemi na základě uzavřené 
Smlouvy o organizování veřejné služby. Obec by využila 
veřejnou službu zejména k zajištění udržování čistoty ulic 
a jiných veřejných prostranství, ochrany životního pro-
středí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.
RO tedy schválila text a uzavření předložené Smlouvy  
o organizování veřejné služby a uzavřením dodatku ke 
stávající pojistné smlouvě na pojištění osob, které budou 
vykonávat VS v souladu se Smlouvou o organizování ve-
řejné služby. -OÚ-

Mapa obce
Vážení občané, vzhledem ke skutečnosti, že při zpraco-
vání pasportu místních komunikací bylo zjištěno, že se 
např. na internetu používají neznámé nebo nesprávné 
názvy některých našich ulic, rozhodlo zastupitelstvo naší 
obce dne 14. září 2016 o upřesnění jejich názvů. Přílo-
hou tohoto čísla zpravodaje se k vašim rukám dostává 
mapa obce s aktuálně platnými názvy ulic.  -starosta-

Režim zpětného odběru pneumatik – veřejná místa zpětného odběru 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje mimo jiné 
povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného od-
běru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně 
dostupná jako místa prodeje pneumatik, což znamená, 
že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa 
zpětného odběru musí být viditelně označena a zpětný 
odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez 
vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a ne-
smí nadměrně zatěžovat konečného uživatele. Výrobce 
musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez 
rozdílu jejich značky nebo typu.
Výrobci a dovozci pneumatik zajišťují zpětný odběr pneu- 
matik na tzv. místech zpětného odběru. Tato místa pro-
vozují za součinnosti svých smluvních partnerů, typicky 
v prodejnách pneumatik, automobilů a v pneuservisech. 
Poslední prodejci při prodeji informují konečné uživatele 
o způsobu zajištění zpětného odběru, jinak jsou povinni 
použité pneumatiky sami odebírat (i bez dohody s někte-

rým z výrobců o vyvezení pneumatik k recyklaci). O pro-
vozu míst zpětného odběru v dané lokalitě informují své 
obyvatele také obce, aby nedocházelo primárně k sou-
střeďování pneumatik na sběrných dvorech na náklady 
obcí. 
Seznam míst zpětného odběru sestavil Odbor odpadů 
Ministerstva životního prostředí na základě informací 
uvedených v ročních zprávách výrobců pneumatik za rok 
2015. V případě, že budete chtít využít některé z uvede-
ných míst zpětného odběru a budete odmítnuti nebo se 
setkáte s problémy při provedení zpětného odběru ze 
strany provozovatele místa, prosím, kontaktujte pracov-
níka Odboru odpadů marek.livora@mzp.cz, nebo zašlete 
přímo podnět na ředitelství České inspekce životního 
prostředí.
V našem regionu jsou nejbližší místa zpětného odběru 
uvedena v následující tabulce nebo více informací zís-
káte na http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu.
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Město Ulice Provozovatel místa zpětného odběru Povinná osoba

Brno Kollárova 2903/6a AUTO-PNEU-SERVIS Lubomír Novotný s.r.o. Van den Ban Autobanden B.V. – Pneumatiky

Brno Řípská 20 Truck centrum Brno-Slatina Volvo Group Czech Republic, s.r.o.

Brno Jihlavská 755/27 PEMM Brno s.r.o. YAMAHA

Brno Hviezdoslavova 51 CARLING s.r.o. Yokohama Austria GmbH - Pneumatiky

Brno Obřanská 130 Europneu Ivo Roznos Yokohama Austria GmbH - Pneumatiky

Brno Bohunická 29 Vonka Racing s.r.o. Yokohama Austria GmbH - Pneumatiky

Brno U Svitavy 3 Pneuservis A s.r.o. Yokohama Austria GmbH - Pneumatiky

Brno Pražákova 51 Pneuservis A s.r.o. Yokohama Austria GmbH - Pneumatiky

Brno Tuřanka 119 Zeppelin CZ s. r. o. Zeppelin CZ s. r. o.

Brno-Komín Bystrcká 38/1137 UNI HOBBY Market Global Stores, a.s.

Brno-Lesná Loosova 1c Auto Kelly a.s. Auto Kelly a.s.

Brno-Líšeň Trnkova 117 – areál 
Zetor a.s. – stará část CZ VEHA, s.r.o. CZ VEHA, s.r.o.

Brno-Modřice Tyršova 684 CZECH STYLE, spol. s r.o. CZECH STYLE, spol. s r.o.

Brno-Řečkovice Ovčírna 70/5 Tetyana Hrdlichkova Van den Ban Autobanden B.V. – Pneumatiky

Brno-Slatina Řípská 1407/2B Auto Kelly a.s. Auto Kelly a.s.

Brno-Slatina Šmahova 111 Prodejna Inter Cars Česká republika s.r.o.

Brno-Modřice Brněnská 543 Chára Sport, a.s. Chára Sport, a.s.

Brno-Slatina Řípská 5c Renocar, a.s. BMW Vertriebs GmbH - organizační složka ČR

Brno-Vinohrady Žarošická 4329/24 Chára Sport, a.s. Chára Sport, a.s.

Brno Černovická 38 AAA AUTO a.s. AAA AUTO a.s.

Brno-Černovice Hájecká 14 CARLING, spol. s r.o. CARLING, spol. s r.o.

Brno-Královo Pole Šumavská 415/5 Pneuservis – Rudolf Doleček s.r.o. Van den Ban Autobanden B.V. – Pneumatiky

Brno-Slatina Hviezdoslavova 
1308/51 CARLING, spol. s r.o. CARLING, spol. s r.o.

Brno-Slatina Drážní 5 Renocar Pneu a tuning centrum PointS Czech s.r.o.

Brno-Slatina Drážní 5 Renocar Pneu a tuning centrum Yokohama Austria GmbH – Pneumatiky

Modřice U Vlečky 665 ASKO KC ASKO KC

Modřice Brněnská 543 Pneuservis Hankook Tire Česká Republika s.r.o.

Telnice Telnice 428 Agrozet České Budějovice, a.s. Seco GROUP a.s.

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
7

1 Středa Komunitní škola 
při ZŠ Sokolnice Kurz keramiky ZŠ Sokolnice 17.00 hodin 18.30 hodin Více informací na

www. zssokolnice.cz

1 Středa Komunitní škola 
při ZŠ Sokolnice Kurz francouzštiny ZŠ Sokolnice 18.10 hodin 19.00 hodin Více informací na

www. zssokolnice.cz

4 Sobota
Spolek přátel 
dobrého vína 
Sokolnice

Sokolnický košt 2017 Místní Sokolovna 14.00 hodin
K poslechu a tanci 
zahraje Varmužova 
cimbálová muzika

7 Úterý Rodinné Centrum 
Sokolnice

Beseda – Sourozenecké 
konstalace 

prostory RC na  
ul. Masarykova 35 19.00 hodin 21.00 hodin

8 Středa Komunitní škola 
při ZŠ Sokolnice Kurz francouzštiny ZŠ Sokolnice 18.10 hodin 19.00 hodin Více informací na

www. zssokolnice.cz

15 Středa Komunitní škola 
při ZŠ Sokolnice Kurz keramiky ZŠ Sokolnice 17.00 hodin 18.30 hodin Více informací na

www. zssokolnice.cz

18 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga muži Maloměřice 12.30 hodin SHC Maloměřice B

22 Středa Komunitní škola 
při ZŠ Sokolnice Kurz keramiky ZŠ Sokolnice 17.00 hodin 18.30 hodin Více informací na

www. zssokolnice.cz

22 Středa Komunitní škola 
při ZŠ Sokolnice Kurz francouzštiny ZŠ Sokolnice 18.10 hodin 19.00 hodin Více informací na

www. zssokolnice.cz
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Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace
Bř

ez
en

 2
01

7 26 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga muži Sokolnice 12.30 hodin Sokol Újezd u Brna

26 Neděle Rodinné Centrum 
Sokolnice Den pro  mne Místní Sokolovna 10.00 hodin 17.00 hodin

29 Středa Komunitní škola 
při ZŠ Sokolnice Kurz francouzštiny ZŠ Sokolnice 18.10 hodin 19.00 hodin Více informací na

www. zssokolnice.cz

31 Pátek Rodinné Centrum 
Sokolnice Noc s Andersenem Místní knihovna 17.00 hodin 20.00 hodin Ve spolupráci 

s knihovnou

Nejčastější příčiny dopravních nehod u dětí
Rizikové situace, které ohrožují děti v silničním provozu

Děti na silnici:
Neopatrnost, nekázeň
• Velmi často dochází k úrazům, a to vběhnutím do sil-

nice před autobusem nebo za ním. Děti z autobusu 
vbíhají do silnice, aniž by měly dostatečný přehled o 
dění v silničním provozu. To samé platí i pro ostatní 
vozidla a jiné překážky na silnicích.

• Vždy je dobré si zvolit přehledné místo, popř. počkat, 
až autobus odjede. Mít dostatečný rozhled na obě 
strany (nevhodná místa: zatáčka, kopec, překážka…).

• Pořádně se rozhlédnout na obě dvě strany (vlevo, 
vpravo, vlevo)

• Před vstupem na přechod pro chodce je nezbytné 
čekat, až přijíždějící vozidlo zastaví. Důležitý je oční 
kontakt. 

• Pravidlo „Vidět a být viděn“.
• Chodec musí dát přednost tramvaji a vozidlům s prá-

vem přednosti v jízdě.
• Během přecházení se nevracet, nezastavovat, nezdr-

žovat se na silnici a dokončit přejití na druhou stranu.
Sluchátka na uších – nevěnování dostatečné pozornosti 
silničnímu provozu
• V poslední době je velice rozšířené nošení sluchátek 

s hlasitou hudbou. Děti pak neslyší okolní dění, takže 
ani nemohou reagovat na případně vzniklou akutní 
situaci (např. troubení vozidla, nebezpečné před-
měty padající ze střechy, z okna…).

Špatná viditelnost (dítě x vozidlo)
• Tmavé oblečení je za snížené viditelnosti špatně vi-

dět, řidič může takového chodce spatřit na poslední 
chvíli nebo zcela přehlédnout.

• Viditelnost dítěte výrazně zvyšuje barevné oblečení a 
reflexní prvky, zejména mimo obec, kde není osvětlení  
a dále za snížené viditelnosti.

• Reflexní doplňky zvyšují viditelnost chodců až na 200 
metrů.

Nevhodně zvolené místo pro přecházení
• Děti často silnici přebíhají, což už je samo o sobě ne-

bezpečné.  Při běhu se zorný úhel zužuje a může dojít 
k přehlédnutí přijíždějícího vozidla. Přes silnici se jde 
přímo, středně rychle na druhou stranu. Pokud dítě 
poběží, může zakopnout či spadnout. 

• Vždy přecházet na přehledném úseku.
• Je důležité upozorňovat děti na využívání přechodu 

pro chodce, který mají ve své blízkosti.

Hry v blízkosti silnice
• Pro hry je nutné si zvolit vhodné místo dál od vozovky, 

jinak hrozí nebezpečí vběhnutí či spadnutí do silnice. 
Děti na železnici:
• Nedostatečná vzdálenost od přijíždějícího vlaku 

(vlaky jezdí rychlostí až 160 km/hod.), člověk jej ne-
musí slyšet.

• Vyklánění se z oken.
• Přecházení přes koleje.
Jak se bezpečně pohybovat na vlakovém nádraží
• Dodržovat bezpečnou vzdálenost minimálně 50 cm 

od okraje nástupiště zejména v okamžiku, kdy při-
jíždí vlak.

• Nevstupovat do odstavených vagónů ani nepřelézat, 
hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem (25 000 
voltů).

• Nevyklánět se z oken.
• Být opatrný při přecházení přes koleje.
Cyklisté:
• Malá viditelnost cyklistů (je nutné myslet na svoji bez-

pečnost, a to za využití barevného oblečení, reflexních  
doplňků, vhodného osvětlení).

• Nenošení cyklistické přilby, a to i na kratší vzdálenosti.
• Špatné nasazení cyklistické přilby (nejčastější chyby 

– špatné nasazení, volné či příliš těsné upnutí, helma 
nesedí, je malá).

• Špatná výbava kola (nedostatečná povinná výbava, 
chybí odrazky nebo jsou nefunkční brzdy).

• Sluchátka na uších.
• Tzv. „blbnutí“ na kolech a nedostatečná pozornost 

při řízení (neukázněná jízda, nedávají zřetelně na-
jevo, co chtějí udělat, povídání si při jízdě, jízda vedle 
sebe).

• Prudké brždění přední brzdou (dítě může přeletět 
přes řídítka a poranit se).

• Prudké brždění zadní brzdou (nebezpečí smyku a ná-
sledného pádu). 

Co hrozí při pádu z kola?
Kromě odřenin a zlomenin největším nebezpečím je po-
ranění hlavy nebo páteře, které může vést ke smrti nebo 
invaliditě. 
Je důležité používat cyklistickou přilbu a mít ji správně na-
sazenou! Nejčastějšími místy poranění u dětí, ke kterým 
dochází po pádu z kola – hlava 44 %, paže 27 %, břicho 6 %  
a kolena 23 %. 
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Ochranná přilba
• Měla by být lehká (u dětí hranice do 200 g, u dospě-

lých do 300 g).
• Široký výběr na trhu.
• Přilba musí mít certifikát ES. Přilbu musí výrobce 

opatřit označením CE. 
• Obsahuje vložku vyrobenou z tuhé rozbitné pěny (ab-

sorbuje většinu vlivů při nárazu). Dále plastická sko-
řápka, která drží pohromadě pěnu při nárazu. Pásky 
a spony zabraňují, aby přilba při srážce neodletěla. 
Vzadu může být zámek, aby zabezpečil stabilitu 
přilby.

• Pro správnou funkci je důležité řádné usazení přilby 
na hlavě.

Testy cyklistických přileb se provádí tak, že se přilba 
nasadí na zkušební hlavu a naráží se ve volném pádu 

z výšky 1,5 m na zašpičatělou kovadlinu, která simuluje 
hranu obruby chodníku.
Pokud dítě jezdí na bruslích či koloběžce
• Je důležité používat ochrannou přilbu a ochranu 

loktů a kolen.
• Jezdit opatrně a předvídat.
• Jezdit tam, kde neohrozí ostatní.
• Přizpůsobit jízdu povrchu, po kterém jede. 
Dítě v autě:
• Nepřipoutání bezpečnostními pásy ve vozidle či 

připoutání nevhodným zádržným systémem (hrozí 
uškrcení).

• Nebýt v dosahu vozidla, když vozidlo couvá (možnost 
přehlédnutí).

• Nevstupovat do vozovky (riziko sražení přijíždějícím 
vozidlem). -nprap. Bc. Alena Peterková-

Nejlepší škola
Pod pojmem „nejlepší škola“ si nejspíše většina žáků 

představí zchátralou, škaredou a neobývanou budovu  
s dynamitem či jinými demoličními prostředky. Ta menší 
skupina žáků, do níž patřím i já, si vykreslí prestižní školu 
s excelentními profesory a školním vedením, vynikajícím 
hodnocením a podobně. Jednou bych tuto prestižní školu 
chtěla vystudovat, ať už u nás nebo za hranicemi, ale  
k tomu vede dlouhá cesta plná strmých a nepříjemných 
překážek a spousta hodin strávených s učebnicemi  
a knihami v rukou, vyhledáváním informací a sepisová-
ním poznatků z přednášek. Jelikož jsem v osmém ročníku 
základní školy v malebné vesničce Sokolnice poblíž Brna 
a každým dnem jsem blíže a blíže k přijímacím zkouškám 
na střední školu, myslím si, že je nejvyšší čas vzdát poctu 
této škole a napsat o ní pár řádků.

Na vchodových dveřích školy je letopočet 1891  
a udává nám její vznik, stáří a dobu, po kterou nás činí 
moudřejšími. V roce 2012 proběhla velká přestavba, 
protože zde začalo chodit více dětí, což svědčí o tom, že 
Základní škola Sokolnice je vážená a chválená, s čímž 
můžu jen souhlasit. Do této školy chodím od první třídy 
a nikdy jsem s ní neměla sebemenší problém. Učitelé 
jsou vždy ochotni pomoci, vysvětlit danou látku znovu a 
znovu, dokud si ji pořádně nezapamatujeme a chovají 
se k nám způsobem „jak vy k nám, tak my k vám“, jež 
mi plně vyhovuje a zdá se mi spravedlivý. Vybavení školy 
je vcelku moderní, ve všech učebnách, až na pár výji-
mek, se nachází interaktivní tabule, ty využíváme hlavně 
na zpestření učiva a hodin. Dále tu jsou dvě odborné 
učebny, chemická a počítačová, kam chodíme dělat ex-
perimenty nebo se zabýváme počítačovou technologií. 
Zkrátka – naše škola je velmi dobře vybavena a je radost 
se v ní učit.

I přes skutečnost, že je škola výborně vybavena a je ve-
dena skvělými lidmi, je tu pár věcí, které by se daly vylep-
šit nebo změnit, ale to jsou malé nepodstatné drobnosti. 
Jak jsem již zmínila v úvodu, za rok nás čekají přijímací 
zkoušky na střední školu a já jsem přesvědčena o tom, 
že nám naši učitelé poskytli maximum informací a do po-

sledního dne se nás snaží co nejlépe připravit na tento 
důležitý a přelomový životní krok. Všem jim za to náleží 
naše díky a na strávená léta na Základní škole Sokolnice 
budu ráda vzpomínat.

-Lenka Vymazalová, žákyně 8. třídy-

Náš lyžařský kurz 2017
Lyžařský kurz v Jeseníkách jsme odstartovali dne  

16. ledna 2017 a se smutkem v očích jsme se s ním roz-
loučili 20. ledna 2017. Všichni účastníci kurzu a učitelé, 
kteří nás doprovázeli po celý pobyt, jsme se sešli před 
budovou školy v 8.30 a společně vyhlíželi autobus, jenž 
nás tam dopravil.

V polovině cesty jsme objevili krásnou krajinu plnou 
bílé pokrývky. Po přijetí do Staré Vsi jsme se ubytovali, 
seznámili s instruktory a po obědě se vydali na blízký 
svah, kde jsme se rozdělili do družstev podle dovedností 
na lyžích a snowboardu.

Po večeři nastal večerní program. Ten byl obohacen 
testem „Jak se chovat na svahu“ a představovací hrou 
s pantofli.

Po probuzení následovala snídaně v 8.00, byla pojata 
stylem švédského stolu a každý si mohl naservírovat na 
svůj talířek, jak je mu libo. Kolem 9.00 jsme se setkali 
před lyžárnou, kde nastal největší problém – nasoukání 
se do lyžařské a snowboardové obuvi. Až jsme dokonali 
tuto těžkou záležitost, odebrali jsme se na svah (cca  
350 m) a začala nám méně oblíbená rozcvička. Za  
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odměnu jsme dostali permanentku a nastala ta pravá zá-
bava na sněhu. Jelikož nám po celodopoledním tréninku 
na svahu vyhládlo, skočili jsme na oběd na chatu. Co se 
týče jídel na chatě Orientka, chutnalo nám a výhodou 
bylo libovolné množství polévky.

Až po hladu nebyla ani stopa, měli jsme asi 2 hodiny 
volného času a klidu. Okolo 14.00 hodin následoval opět 
svah a jeho stejný průběh. Večer jsme měli program, ten-
tokrát venku a „pašovali jsme drogy“, všichni jsme se 
moc nasmáli. Ostatní dny probíhaly ve stejném duchu, 
akorát čtvrtek se lišil.

Měli jsme diskotéku a ohnivou show, kterou nám  
připravili instruktoři. Byla velká sranda, dokonce se  
diskotéky zúčastnili i někteří učitelé a dozorci chaty.  
Tančili jsme na známé písničky, které nám vykouzlily 
úsměv na tváři. Na dobrou noc nám zahrál na housle 
pan učitel „Milhouse“, a proto se poslední noc nejlépe 
usínalo.

Páteční ráno bylo trošku hektické, jelikož jsme si  
balili kufry a nechávali je v jídelně. Poté jsme šli na  
svah, závodili jsme ve slalomu a měli pár volných jízd, 
ty jsme si užívali ze všech nejvíce. Po vydatném obědě 
nastala smutná část lyžáku – odjezd. Kufry a zavazadla 
jsme dali do autobusu, nasedli jsme a rozloučili se s in-
struktory a po hodině i s panem učitelem „Milhousem“ 
a celý autobus zpíval „Nesnáším loučení“ od Michala 
Davida.

Do Sokolnic jsme dojeli asi v 16 hodin, vzali si svých 
pět švestek a plní dojmů a zážitků jsme šli domů.

-V. Medusová, T. Štěpánková, K. Brejčáková, 
L. Vymazalová, žákyně 8. třídy-

Úspěch florbalového týmu 
Téměř po roce postoupil náš dívčí tým opět do finále 

Moravy ve florbale. V krajském finále hraném v Brně nej-
dříve naše děvčata ve skupině porazila Tygřice z Březí 
7:0, Dvořky z Blanska 5:1, Holky z Vyhlídky 9:0 a prohrála 
jen s Mládežkou 2 ze Znojma 0:3. V semifinále si děv-
čata připsala výhru 7:0 nad Sovičkami ze Žarošic, které 
vyhrály druhou skupinu. A ve finále jsme bohužel opět 
nestačili na Mládežku 2, tentokrát jsme prohráli 8:2. Ale 
i tak obrovský úspěch a obrovská gratulace všem děvča-
tům a realizačnímu týmu. Už se můžeme připravovat na 
další turnaj, který bude 24. března v Olomouci. A z něj 
se dá postoupit do celorepublikového finále, tak honem 
trénovat! -David Elicer-

Kurzy komunitní školy
Francouzština pro začátečníky
Lákají Vás cizí jazyky, ale zatím jste neměli ten 
správný impuls a odhodlání? Nebojte se a přijďte do 
našeho kurzu moderní francouzštiny. Vůbec nevadí, 
že jste začátečníci nebo jste francouzštinu od škol-
ních let neviděli. Společně probereme úplné základy, 
kromě nezbytné gramatiky a slovíček se naučíte po-
zdravit a představit sami sebe, napsat krátký dopis či 
pohlednici, poradit si v obchodě či kavárně a spoustu 
dalších užitečných věcí, které opravdu použijete v re-
álném životě.
Kurz bude probíhat každou středu v termínech 1. 3., 
8. 3., 22. 3., 29. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 
10. 5., 17. 5., 24. 5., 31. 5., 7. 6. a 14. 6. v budově 
základní školy, od 18.10 hodin.
Cena kurzu je pro sokolnické občany 1.000 Kč, pro 
ostatní 1.200 Kč.
Udělejte první krok a přijďte si vyzkoušet francouz-
štinu přímo v Sokolnicích. Jako lektor Vás bude pro-
vázet Jakub Ilík, dlouholetý soukromý lektor francouz-
štiny v Brně s pracovní praxí ve Švýcarsku.

Keramický kurz 
Tak jako každý rok připravujeme i letos keramický 
kurz. V tomto školním roce chystáme celkem tři. 
První proběhne 1. 3. a 15. 3., druhý proběhne 22. 3.  
a 5. 4. a třetí 26. 4. a 10. 5. V novém školním roce 
dále plánujeme další dva kurzy: 11. 10. + 25. 10.  
a 1. 11. + 15. 11., vzdy 17.00–18.30 hodin.
Jedná se vždy o dvě 90minutové lekce, ve kterých si 
vytvoříte a poté naglazujete vlastní keramický výrobek 
ať už s velikonoční či adventní tématikou nebo malý 
dárek pro vaše blízké.
Cena je 150 Kč pro důchodce, 200 Kč pro ostatní  
sokolnické občany a pro přespolní cena činí 250 Kč.

Přihlášky na všechny kurzy posílejte na e-mail  
kurzy@zssokolnice.eu, osobně se přihlašujte v ředi-
telně ZŠ Sokolnice nebo u T. Strušky.

Těšíme se na Vás. 
-Tomáš Struška-
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Lednové sportování a závěr s vysvědčením
Měsíc leden se v naší škole nesl na 
vlně radosti ze sportovního úspě-
chu. Náš školní florbalový tým zvítě-
zil v okresním kole florbalu školních 
sportovních klubů a postoupil do 
krajského kola. Úspěch to je veliký. 
Srovnávat náš tým malé školy s vý-
běrem sportovců z velkých škol ne-
lze, ale i přesto zaznamenáváme 
tak pěkné úspěchy. Tým házenkářů, 
který postoupil koncem roku do kraj-
ského kola, se nakonec do celore-
publikového kola neprobojoval, há-
zenkáři skončili druzí za sportovním 
družstvem veliké školy, ale kdyby 
naši chlapci zvítězili a postoupili do 
republikového kola, byla by to prý 
senzace. Sportovní aktivity na ledu 
také lákaly, a tak si skupina žáků  
z domova mládeže s vychovatelkou 
vyzkoušeli bruslení na ledové ploše 
u Olympie. Ale to nejpodstatnější se 
stejně odehrávalo ve škole. Všichni 

doháněli známky na pololetní klasi-
fikaci, aby jim vyšly krásné průměry, 

které zaručí dobrým studentům vý-
platu stipendií. Motivace totiž fun-
guje úplně nejlíp. A když už bylo po 

klasifikační konferenci, vyhodnoceni 
byli i nejlepší žáci školy. Těm pře-
dal ředitel školy pochvalu i věcné  
dárky. ■

Únor
Únor je měsícem zařazeným do 

období včelařské zimy. Nikdo si moc 
neuvědomuje, že včelařství je obor 
velmi závislý na počasí. Minulé jaro 
mělo normál rozvoj, ale toto bylo 
pokaženo příchodem mrazu v době 
květu. Letošní rok je po dlouhé době 
teplotně normální. Včely jsou staženy 
do chomáče s vystrčenými zadečky  
s matkou uprostřed a využívají zásob 
pro vytváření tepla. Zadečky vystr-
čené proto, že jsou nejméně citlivé 
na chlad. Každý se však ptá na chu-
dáky včeličky, ale opak je pravdou.

Tím že je nízká teplota, mají malou 
aktivitu i spotřebu zásob. Matky za-
tím nenakladly první vajíčko, ze kte-
rého by se vylíhl první plod, na který 
čeká roztoč varoa, aby nakladl svá 

vajíčka. Tím je přímo velmi potlačená 
produkce pro včely nebezpečného 
roztoče, který se rozmnožuje pouze 
na plodu a má i určitou dobu života. 

Včelstva celosvětově napadá 
mnoho chorob. Kromě obávané va-
roózy jsou to i včelí virózy, jež mají 
řadu viníků: ať je to virus deformo-
vaných křídel, virus pytlíčkovitého 
plodu, virus černání matečníků, kaš-
mírský virus, nebo virus pomalé pa-
ralýzy. Právě na něj se zaměřili vědci 
ze Středoevropského technologic-
kého institutu (CEITEC) v Brně.

V době včelího klidu však včelaři 
neodpočívají, ale opravují, čistí a na-
tírají úly, dna, nářadí a pomůcky, zho-
tovují nové rámky včetně drátkování, 
vyvařují staré již hodně opotřebované 
souše, což jsou vystavěné rámky, do 
kterých matka již vícekrát zakladla 

plod. Vyvařený vosk se pak s doplat-
kem vymění za mezistěny, což jsou 
voskové desky síly asi 3 milimetry, 
které mají oboustranně naznačené 
včelí buňky. 

Únor je taky obdobím odevzdávání 
vzorků měli, což je spad voskových 
víček včetně roztočů, které se flo-
tační metodou spočítají a podle vý-
sledku se doporučí nátěr uzavřeného 
plodu včel. Myslím si však, že pre-
vence musí začít už v dubnu, květnu 
použitím kyseliny mravenčí. A pak její 
použití mezi jednotlivým vytáčením 
medu. V poslední době se toto jeví 
zatím jako jediný účinný prostředek. 
V naší organizaci bylo poprvé využito 
léčení aerosolem, který je použitelný 
i do teploty –5 °C.  A poslední úkol, 
který by měl včelař udělat, je nahlásit 
na obecním úřadě stanoviště včel.  
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Již vícekrát byl v mých příspěvcích 
vzpomenut zimní klid, včetně vzpo-
menutých návštěv zvířat například 
datla nebo jezevce, pro které je úl 
jako naplněná chladnička. Přestože 

jsem reagoval natažením pletiva 
okolo úlů, stejně na přiložené foto-
grafii je vidět, jak datel využil mezeru 
mezi pletivem. Podobný problém ře-
šili skoro všichni včelaři, bez ohledu 
na umístění včelstev.   

-Václav Hůrka-
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 ►Sháním RD se zahradou  

do 3,5 mil. Kč do 40 km od Brna.  

Opravy nevadí.  

Tel. 728 901 841

 

 ►Koupím byt 2–3+1, balkon výhodou.  

Tel.: 721 387 897

inzerce

Siven americký
V zimních měsících se v našem 

rybníku při lovu na dírkách společně 
se pstruhem duhovým můžeme 
sporadicky setkat i s další lososovi-
tou rybou, se Sivenem americkým  
a stejně jako u pstruha duhového 
se jedná o nepůvodní druh. Jeho 
původní domovinou jsou severoame-
rická jezera a chladnější, kyslíkem 
bohaté prameništní úseky potoků. 
Hřbet má olivově zelený, mramoro-
vaný světlejšími proužky, boky svět-
lejší až stříbrné, břicho načervenalé, 
oranžové nebo šedočerné. Na bocích 
jsou žluté skvrny a červené tečky na 
bílém podkladu. Prsní, břišní a řitní 
ploutve jsou začervenalé neb oran-
žové, obroubené sytě bílým a černým 
proužkem. V přirozeném prostředí 
horských potoků, kde je siven uměle 
vysazen a vyskytuje se společně  
s pstruhem obecným, může dochá-
zet ke vzniku kříženců, obě ryby jsou 
ve tření ve stejnou dobu. Kříženec, 
nazývaný tygrovitou rybou, má po 
celém těle význačnou žlutohnědou 
meandrovitou kresbu na olivovém 
podkladě. Barevné skvrny však 
chybějí a je neplodný. Stejně jako  
u pstruha duhového se provádí u Si-
vena amerického v našich podmín-
kách umělý odchov, dnes hlavně pro 
komerční využití v gastronomii a pro  
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Zahajujeme šestý ročník!
Setkání v novém roce jsme uspo-

řádaly 13. ledna 2017 v restauraci  
U Husara. Ani se nesnažíme  
spočítat, kolik nás v našem neofi- 
ciálním uskupení sokolnických se-
niorek je. Čtete správně – senioři  
se občas přidají na nějaký výlet, ale 
motorem našich aktivit jsou ženy  
v čele s Mirkou Mifkovou – duší 
všeho dění – a Mílou Roblíkovou, 
která se osvědčila jako perfektní or-
ganizátorka a je hlubokou studnicí 
nápadů. 

Na již tradiční první setkání v no-
vém roce se ani všechny seniorky 
nedostavily, hlavně proto, že byly 
vytíženy hlídáním vnoučat. I tak se 
nás sešlo dvacet sedm. Je vhodné 
zmínit, že naše řady netvoří výlučně 
sokolnické seniorky, ale i několik 
příznivkyň například z Telnice nebo 
Brna, které mají nějaký vztah k So-

kolnicím a lákají je naše aktivity. 
Naše skupina je otevřená všem, 
koho baví poznávat okolí místa, 
kde žije. Přivítaly jsme mezi sebou  
i nové tváře, děvčata se nám krátce 
představila. 

Hlavním cílem lednového setkání 
je plán našich aktivit v nadcházejí-
cím roce. Letos už pro nás měla Míla 

připravený a dokonce vytištěný plán 
výletů a vycházek, který nám rozdala. 
Ani se do něj pro tento rok všechny 
nápady nevešly. Možná ještě zvlád-
neme nějaké akce navíc, bude zále-
žet na nás, kolik chuti a času budeme 
mít. Na konci roku pak budeme moci 
porovnat, jak se nám podařilo pláno-
vané aktivity naplnit.

Mirka potom všechny přítomné 
seniorky, ostřílené výletnice i nové 
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sportovní rybolov. Velkou výhodou sivena je vysoká schopnost přeží-
vat ve velmi kyselých vodách, u nás se mu docela dobře daří v příto-
cích řeky Svitavy v Moravském krasu i ve Svitavě samotné a hlavně 
k kyselých podhorských potůčcích v pohraničí. Dokáže také přežít 
ve vodách velmi chudých na potravu, ovšem za cenu minimálních 
ročních přírůstků. Siven americký je krásnou sportovní rybou a kusy, 
které v našem rybníku přežijí do jarních měsíců, jsou vždy vítanou 
změnou na háčku.

SIVEN ALPSKÝ S OMÁČKOU ZE SEKTU, 
RAGŮ Z ČERVENÉ ČOČKY A ZELENINOU
Filet Sivena 4 ks, sůl, pepř, olej, máslo.
Sivena vyfiletujeme, osolíme, opepříme a kůží dolů opečeme z každé 
strany dozlatova. Zjemníme máslem. Opékáme jen krátce, aby ryba 
zůstala sklovitá.    
Omáčka 
Drůbeží vývar 2 dl, sekt 2 dl, smetana 2 dl, bílý vinný ocet 1 lžíce, 
šalotka 2 ks, máslo 50 g, sůl, pepř, sekaná petrželka. 
Na másle orestujeme najemno krájenou šalotku, zalijeme vývarem, 
smetanou a svaříme na polovinu. Přilijeme šampaňské a umixujeme 
hladký krém. Svaříme do hustší konzistence, osolíme, opepříme  
a přidáme sekanou petrželku.
Ragů z červené čočky
Červená čočka 200 g, šalotka 2 ks, malá mrkev 1 ks, stonek řapíka-
tého celeru 2 ks, zeleninový vývar 1 dl, máslo 80 g, olivový olej, sůl, 
pepř, pažitka .
Červenou čočku namočíme ve vodě, necháme nabobtnat a scedíme. 
Zeleninu nakrájíme najemno a na oleji lehce orestujeme, přidáme 
čočku, vývar a svaříme na polovinu. Zjemníme máslem, dochutíme 
solí, pepřem a bylinkami.
Ragů naklademe na talíř, přelijeme omáčkou a doprostřed posa-
díme opečeného sivena. Podáváme s bílým vínem – pochopitelně 
moravským.                                                                          -Laďa Žilka-
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Periodický tisk územního samosprávného celku  
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice,  
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Je vydáván desetkrát ročně. Místo vydávání Sokolnice. 
Nemá žádné regionální mutace. 
Náklad 900 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  
24. 2. 2017. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 3 je 9. 3. 2017.

Kontakt inzerce:  
Ivanka Hamanová, e-mail: hamanova@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

Zpětný odběr se provádí:

Z recyklovaných  
pneumatik lze  

vyrobit dětská hřiště,  
sportoviště a další  
užitečné výrobky?

Kam s použitými pneumatikami?
Věděli jste, že…

Pneumatiky  
lze ekologicky  
zlikvidovat či  
recyklovat pro  
další využití?

Zakoupením  
pneumatiky  
automaticky  

zaplatíte 
za její recyklaci?

Sběrný dvůr či  
dokonce černá skládka  
nejsou ta pravá místa  

pro odevzdání použitých 
pneumatik!

Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma 
a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v naší síti se vaše pneumatika dostane do správných 

rukou a je garantována její 100% likvidace.

Více informací na www.eltma.cz.

bez vazby na nákup zboží či služeb bez ohledu na značku pneumatik bezplatně

Odevzdávejte použité pneumatiky
na místa zpětného odběru

Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.

účastnice seznámila stručně s pře-
hledem výletů a vycházek od roku 
2012, kdy jsme začínaly. Poté jsme 
si přečetly několik ukázek záznamů  
z kroniky, kterou si od počátku 
vedeme. Těší nás, že se setkaly 
s pozitivním ohlasem. Kroniku 

jsme nechaly kolovat a všechny 
seniorky si ji s velkým zájmem  
prohlížely. 

Pro zpestření nám Mirka přečetla 
úsměvnou historku, která k ní „při-
létla“ z éteru e-mailem – fejeton „Jak 
jsem chtěla mít sexy klín“.

Při volné zábavě jsme prodisku-
tovaly plán výletů a naše představy  
o oslavě MDŽ, kterou připravujeme 
na začátek března.

Setkání jsme zakončily přátelským 
posezením u vínka, čaje, kávy nebo 
malého občerstvení.  -J. Čermáková-


