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Vysílá „Rádio Oříšek“
Hned v září k nám do prvních tříd 
zavítalo rádio Petrov v rámci akce 
„Hurá do školy“. Sympatické mode-

rátorky rádia Petrov ukázaly žákům 
hravou formou, jak to vlastně v rádiu 
funguje. 
Na chvíli se z prvňáčků stali mode-
rátoři a zaměstnanci jejich vlastního 
rádia, které pojmenovali „Rádio Oří-
šek“. Žáci si zvolili svého pana ředi-
tele, vytvořili vlastní znělku a zkusili 
si moderování. Prvňáčci hlásili svoje 
zprávy ze Sokolnic, předpověď po-

časí, dopravní situaci, zkoušeli rozho-
vory, vymýšleli reklamy a také zpívali. 
A to vše si samozřejmě vyzkoušeli  
s mikrofonem. 
Žáci byli nadšení a s moderátorkami 
krásně spolupracovali. Za odměnu 
všichni žáci dostali dárečky a do-
konce se mohli jeden den na rádiu 
Petrov slyšet ve vysílání. 

-Mgr. Kateřina Vopatová-



2 10/2017     Sokolnický zpravodaj 

Zprávy ze Zastupitelstva
V úterý 13. září 2017 se v kavárně restaurace U Husara 
uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva. Zastupitelé 
projednali tyto body:
●  Prodej obecního pozemku p.č. 757. Obec obdržela 
žádost o odprodej obecního pozemku p.č. 757 o výměře 
20 m2, zahrada. Žadatel nabízel 800 Kč/m2 a přesu-
nutí oplocení na jeho náklady. Rada doporučila prodej 
schválit. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr prodeje 
pozemku 757 byl zveřejněn zákonným způsobem od  
20. června 2017 do 10. července 2017 a schválilo prodej 
pozemku p.č. 757, o výměře 20 m2 za těchto podmínek: 
Kupní cena: 20.000 Kč bez DPH. Prodej je zatížen DPH 
dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty  
v platném znění. Celá kupní cena bude uhrazena nejpoz-
ději při podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí náklady 
na sepis smlouvy, správní poplatek za řízení o povolení 
vkladu práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemo-
vitostí. Oplocení bude přesunuto na náklady žadatele do 
30. listopadu 2017.
●  Prodej obecního pozemku p.č. 3160/11. Obec ob-
držela dvě žádosti o odprodej části obecního pozemku 
p.č. 3160/11, orná půda. Žadatelé zde hodlají postavit 
garáž / garáže. Rada obce nedoporučila prodej schválit. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr prodeje 
části pozemku 3160/11 byl zveřejněn zákonným způso-
bem od 20. června 2017 do 10. července 2017, ovšem 
neschválilo prodej části pozemku p.č. 3160/11 v k.ú. 
Sokolnice.
●  Žádost  o  odkup  pozemku  p.č.  578/8. Obec byla 
požádána o odprodej obecního pozemku p.č. 578/8, 
ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 45 m2. 
Jedná se o pozemek trojúhelníkového tvaru vedle nových 
garáží na ulici Topolka. Zastupitelstvo v březnu 2017 pro-
dej schválilo a kupující byli předem seznámeni s cenou 
800 Kč/m2, se kterou souhlasili, nicméně kupní smlouvu 
nepodepsali a následně o odprodej požádal jeden  
z manželů, jako podnikatel. Zastupitelstvo změnu kupu-
jícího schválilo, katastr však odmítl smlouvu vložit. Proto 
dotyčný požádal, aby jako kupující byl schválen on, jako 
fyzická osoba. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že záměr prodeje 
pozemku 578/8 byl zveřejněn zákonným způsobem 
od 6. ledna 2017 do 30. ledna 2017 a schválilo prodej 
pozemku p.č. 578/8, o výměře 45 m2, zapsaného na  
LV 1, obec a k.ú. Sokolnice, ve vlastnictví obce Sokol-
nice za cenu 36.000 Kč bez DPH. Prodej je zatížen DPH 
dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty  
v platném znění. Celá kupní cena bude uhrazena nejpoz-
ději při podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí náklady 
na sepis smlouvy, správní poplatek za řízení o povo-
lení vkladu práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí  
nemovitostí.
●  Směna pozemků s JM krajem. V letošním roce byly 
realizovány stavby obce na pozemcích kraje a některé 
krajské stavby se zase nacházejí na pozemcích obce So-
kolnice. Jednalo se o stavbu dopravních úprav v centru 

obce. Rada doporučuje schválit bezúplatné nabytí a pře-
vod pozemků mezi obcí a JM krajem. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že zá-
měr zcizení (prodej, směna, darování) majetku obce  
v k.ú. Sokolnice byl zveřejněn zákonným způsobem od  
19. července 2017 do 20. srpna 2017. Zastupitelstvo obce 
schválilo bezúplatné nabytí těchto pozemků do majetku 
obce Sokolnice: části pozemku p. č. 1050/1, ostatní plo-
cha, ostatní komunikace, nově označené geometrickým 
plánem číslo 1266-3238/2016 ze dne 22. června 2017: 
jako p.č. 1050/22 o výměře 24 m2, jako p.č. 1050/23 
o výměře 26 m2, jako p.č. 1050/24 o výměře 5 m2, jako 
p.č. 1050/25 o výměře 200 m2, jako p.č. 1050/26 o vý-
měře 154 m2, jako p.č. 1050/28 o výměře 26 m2, jako 
p.č. 1050/30 o výměře 83 m2, jako p.č. 1050/31  
o výměře 4 m2, jako p.č. 1050/32 o výměře 19 m2, jako 
p.č. 1050/33 o výměře 76 m2, jako p.č. 1050/34 o vý-
měře 2 m2; části pozemku p. č. 998/1, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, nově označené geometrickým plá-
nem číslo 1266-3238/2016 ze dne 22. června 2017: 
jako p.č. 998/3 o výměře 137 m2, jako p.č. 998/4 o vý-
měře 101 m2, jako p.č. 998/5 o výměře 56 m2.
Zastupitelstvo obce schválilo bezúplatný převod těchto 
pozemků z majetku obce Sokolnice do vlastnictví Jihomo-
ravského kraje: části pozemku p. č. 1090/1, ostatní plo-
cha, ostatní komunikace, nově označené geometrickým 
plánem číslo 1266-3238/2016 ze dne 22. črvna 2017:  
jako p.č. 1090/4 o výměře 15 m2, jako p.č. 1090/5 o vý-
měře 111 m2, jako p.č. 1090/7 o výměře 4 m2, části po-
zemku p. č. 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, nově 
označené geometrickým plánem číslo 1266-3238/2016 
ze dne 22. června 2017: jako p.č. 2/2 o výměře 3 m2, 
jako p.č. 2/3 o výměře 2 m2.

Zprávy z Rady
●  Studie  výstavby  bytového  domu  na  ul.  Komen-
ského. Obec obdržela studii výstavby bytového domu na 
ul. Komenského, obsahující v patře dva byty a v přízemí 
kavárnu.
RO souhlasí s předloženým záměrem výstavby bytového 
domu na ul. Komenského, obsahující v patře dva byty  
a v přízemí kavárnu. Uložila místostarostovi do 2. října 
2017 zajistit výpočet počtu parkovacích stání pro pro-
vozovnu kavárny (dle ČSN 73 6110) buď u autorů stu-
die, nebo u společnosti VIAPONT s.r.o., a dále zajistit do  
2. října 2017 jednoduchý projekt podélných parkovacích 
stání u silnice na ulici Komenského (buď u autorů studie, 
nebo u společnosti VIAPONT s.r.o.) a požádat o souhlas  
s jejich výstavbou SÚS JMK a PČR.
●  Studie  výstavby  sportovního  zařízení  u  rybníka. 
Obec obdržela studie výstavby sportovního zařízení u ryb-
níka ve dvou variantách. Rada se přiklonila k první vari-
antě (tj. rekonstrukce stávajícího objektu s bowlingem, 
posilovnou a nebo wellness) s venkovním tenisovým 
kurtem. 
Rada uložila místostarostovi do 2. října 2017 zajistit vý-
počet počtu parkovacích stání pro sportovní zařízení (dle 
ČSN 73 6110) buď u autorů studie, nebo u společnosti 
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VIAPONT s.r.o. a dále do konce roku 2017 zajistit statické 
posouzení budovy a geologický průzkum.
●  Výběrové řízení – zpevněné plochy Topolka. V čer-
venci bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele 
stavby zpevněných ploch na ulici Topolka a Podešvova  
s termínem do 15. srpna 2017. Šest společností bylo 
osloveno přímo, a kromě toho byla kompletní zadávací 
dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele, takže 
do výběrového řízení se mohl přihlásit neomezený počet 
účastníků. Rozpočet stavby činí 2.414.350 Kč + DPH. Ve 
stanoveném termínu byly předány celkem čtyři nabídky  
v cenovém rozpětí 1.605.800 Kč až 2.341.918 Kč + 
DPH. Soutěžní kritérium bylo jediné – cena. Vzhledem  
k tomu, že u nabídky s nejnižší cenou se objevily některé 
nesrovnalosti, byl uchazeč vyzván k objasnění. Uchazeč 
podal přijatelné vysvětlení, se kterým byla komise srozu-
měna a doporučuje radě obce schválit jako vítěze firmu 
AF-PROSTAVBY s.r.o.
RO tedy schválila jako vítěze výběrového řízení na doda-
vatele stavby zpevněných ploch na ulici Topolka a Pode-
švova společnost AF-PROSTAVBY s.r.o., IČ: 06048307, 
Družstevní 1/228, Slavičín s nabídkovou cenou 
1.605.800 Kč + DPH. 
●  Rekonstrukce NN  na  ulici  Kaštanová. E.ON zaslal 
obci oznámení, že připravuje kabelizaci vzdušného ve-
dení NN na ulici Kaštanová, a proto je nutné řešit i ve-
řejné osvětlení, které je aktuálně umístěno na jejich dis-
tribučním rozvodu. Současně nabízí interní službu, kdy 
odborníci E.ON řeší veškeré záležitosti spojené s veřej-
ným osvětlením (návrh, výstavbu i financování celé sou-
stavy) a také podání žádosti o dotaci v rámci programu 
EFEKT.
K výzvě na předložení cenové nabídky na vypracování PD 
pro stavbu veřejného osvětlení, včetně zajištění přísluš-
ného povolení ke stavbě, E.ON sdělil, že doporučuje ob-
jednat tyto činnosti u projektanta kabelizace NN a E.ON 
poskytne potřebnou součinnost. Dále sdělil, že je scho-
pen zajistit vypracování potřebných podkladů a podání 
žádosti o dotaci v rámci programu EFEKT. Cena vychází 
z počtu odběrných míst a cenu sdělí poté, co bude hotov 
pasport a odsouhlasen rozsah obnovy. 
RO vzala na vědomí záměr společnosti E.ON kabelizovat 
vedení NN na ulici Kaštanová. Uložila místostarostovi do 
2. října 2017 zaslat společnosti E.ON žádost o kontakt 
na projekční kancelář, která bude projektovat kabelizaci 
vedení NN na ulici Kaštanová a následně si od ní vyžá-
dat cenovou nabídku na vypracování PD pro stavbu ve-
řejného osvětlení, včetně zajištění příslušného povolení 
ke stavbě.
●  Zajištění vody na hřbitov. Hladina vody ve studni je 
stále nižší a bylo by třeba zajistit stabilní zdroj vody. Buď 
novou studnou, vrtem, nebo vodovodní přípojkou. VAS 
a.s. předložila cenový návrh na stavbu vodovodní přípojky 
ve výši 211.662 Kč. Z toho jen litinový výtokový stojan 
(staroměstské provedení) je oceněn částkou 65.813 Kč 
+ DPH. Takže je prostor pro snížení ceny. Rada se do-
hodla, že nejprve objedná dokumentaci a na jejím zá-
kladě si vyžádá podrobnou cenovou nabídku s cenově 
přijatelnějším výtokovým stojanem.

●  Smlouva o věcném břemeni s JMK – kanalizace Tel-
nická. Obec připravuje rekonstrukci silnice na ulici Pod 
Stráží. Součástí bude i stavba kanalizace na odvedení 
dešťových vod, která povede i po pozemku kraje. Proto je 
třeba uzavřít Smlouvu o věcném břemeni.
RO schválila text a uzavření předložené Smlouvy o věc-
ném břemeni mezi obcí a JM krajem na stavbu „Sokol-
nice – rekonstrukce ulice Pod Stráží“. 
●  Právo stavby – smlouva s JMK. Obec připravuje re-
konstrukci silnice na ulici Pod Stráží, která zasáhne i na 
pozemky kraje. Proto je třeba uzavřít Smlouvu o právu 
provést stavbu. 
RO odsouhlasila text a uzavření předložené Smlouvy 
o právu provést stavbu s názvem „Sokolnice – rekon-
strukce ulice Pod Stráží“. 
●  Překládka kabelů Moravská. Při stavbě parkovacích 
míst na ulici Moravská bude nutné ve čtyřech místech 
přeložit telekomunikační kabely. Návrh smlouvy č. VPI/
MJ/2017/00178 na tuto přeložku zaslala společnost 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN). 
RO schválila text a uzavření smlouvy číslo VPI/
MJ/2017/00178 se společností CETIN.
●  Zimní údržba. V loňském roce prováděl zimní údržbu 
chodníků (shrnování a posyp) pan Petr Gottvald. Jmeno-
vaný také prováděl posyp místních komunikací. Shrno-
vání sněhu z místních komunikací prováděl pan Dvořá-
ček z Prace.
RO uložila místostarostovi do 2. října 2017 požádat 
pana Gottvalda o sdělení, zda má zájem zajišťovat zimní 
údržbu chodníků (odhrnování sněhu a posyp) a dále po-
syp místních komunikací. V kladném případě jej požádat 
o cenovou nabídku. Současně mu uložila oslovit pana 
Gottvalda s nabídkou, zda je ochoten zajišťovat zimní 
údržbu na základě víceleté smlouvy (při výhodnější ceně 
pro obec).
Taktéž uložila místostarostovi do 2. října 2017 požádat 
pana Dvořáčka o sdělení, zda má zájem zajišťovat zimní 
údržbu místních komunikací (odhrnování sněhu). V klad-
ném případě jej požádat o cenovou nabídku. Současně 
jej do 2. října 2017 oslovit s nabídkou, zda je ochoten 
zajišťovat zimní údržbu na základě víceleté smlouvy (při 
výhodnější ceně pro obec).
●  Parlamentní  volby  a  volební  kampaň. Starosta in-
formoval radu obce, že nebude vyhrazovat plakátovací 
plochu pro volební kampaň ve smyslu § 16 odst. 4 voleb-
ního zákona. Současně obec nemá důvod bránit výlepu 
volebních plakátů na plakátovací plochu před budovou 
S-pasáže, nicméně kandidující strany a hnutí musí za 
výlep zaplatit. Proto je třeba stanovit cenu obvyklou za 
tuto službu. Na jiných místech (budovy obce, čekárny na 
zastávkách, sloupy VO a podobně) nebude výlep možný.
Na základě výše zmíněného RO schválila za výlep jed-
noho kusu plakátu, v rámci předvolební a volební kam-
paně, max. do formátu A3, na plakátovací ploše před 
budovou S-pasáže, jako cenu obvyklou, jednorázovou 
částku 200 Kč + 21% DPH. 
RO dále schválila, že na jiná zařízení v majetku obce 
(např. budovy, sloupy veřejného osvětlení, čekárny na za-
stávkách autobusu a podobně) nelze plakáty vylepovat. 
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RO konstatovala, že místní rozhlas ani Sokolnický zpravo-
daj nelze využívat k volební reklamě, a to ani ke komerč-
nímu oznámení např. konání volebního mítinku politické 
strany, setkání s některým kandidátem a podobně.
●  Odkup  části  pozemku  p.č.  1049/3. Firma EEIKA 
Šafránek je vlastníkem pozemku p.č. 1049/3 o výměře 
55 m2. Asi 32 m2 je mimo oplocený areál a částečně je 
na této venkovní ploše chodník, silnice a veřejná zeleň. 
Nově bude na tomto pozemku zřízen přechod pro chodce 
a uloženo vedení veřejného osvětlení. Bylo by vhodné 
venkovní plochu pozemku odkoupit. Jednatel firmy nemá 
proti prodeji námitky. 
RO doporučí zastupitelstvu zakoupení části pozemku  
p.č. 1049/3 o výměře cca 32 m2 za cenu 500 Kč/m2. Od-
dělovací geometrický plán, návrh kupní smlouvy, správní 
poplatek za vklad do katastru nemovitostí zajistí a uhradí 
obec Sokolnice.
●  Přemístění kříže od rozvodny. Obec plánuje obnovu 
kříže vedle cesty u rozvodny z dotačního titulu Minister-
stva zemědělství. Uskuteční-li se záměr společnost REWE 
(výstavba nákupního centra Billa), bylo by vhodné kříž po 
obnově přemístit na vhodnější místo. Poskytovatel do-
tace s přemístěním souhlasí za předpokladu, že obec je 

vlastníkem pozemku, kde má být socha nově umístěna, 
a že tento pozemek je bez omezení vlastnického práva  
(s výjimkou omezení ve prospěch provozovatelů distri-
bučních soustav – např. vedení plynu, elektřiny, apod.) 
nebo jiných omezení ve veřejném zájmu.
RO schválila přemístit kříž od cesty k rozvodně na poze-
mek p.č. 1364/1 – kousek od nově vysázeného třešňo-
vého sadu.
●  Výběrové  řízení  –  zadávací  dokumentace  (oprava 
obecního úřadu). Společnost RTS a.s. předložila návrh 
zadávací dokumentace na výběrové řízení na stavbu: 
„Stavební úprava 2. NP budovy č.p. 435 na pozemku 
765/1 v k.ú. Sokolnice“ (dále jen oprava obecního úřadu)
RO schválila zadávací dokumentaci na výběrové řízení na 
opravu budovy obecního úřadu.
●  Jiné – Na závěr schůze rady proběhla diskuse o stavu 
chodníků po kabelizaci vedení NN v naší obci a dále  
o stavu přípravy výstavby sportovní haly u rozvodny.
RO rozhodla pozvat ředitele SŠEE Sokolnice k vyjasnění 
způsobu a termínu oprav chodníků a dalších míst do-
tčených stavbou kabelizace vedení NN, a dále aby radu 
obce informoval o stavu přípravy výstavby sportovní haly 
u rozvodny. -OÚ-

Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v listopadu. 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

Li
st

op
ad

  2
01

7

4 Sobota TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost  
2017 podzim Litovel 15.00 hodin Tatran Litovel

4 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2017 podzim Kuřim 15.00 hodin SK Kuřim B

4 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2017 podzim Kuřim 16.30 hodin SK Kuřim B

11 Sobota TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost  
2017 podzim Telnice 14.00 hodin Zbrojovka Vsetín

11 Sobota TJ Sokol Sokolnice Listopáda Sokolnice 20.00 hodin 02.00 hodin Disco DJ Boris

12 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2017 podzim Brno 13.00 hodin Handball KP Brno B

18 Sobota TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost  
2017 podzim Velké Meziříčí 15.00 hodin Velké Meziříčí

19 Neděle Kulturní komise při 
radě obce Sokolnice

Zájezd  
do termálních lázní Györ (Maďarsko) 6.00 hodin Odjezd od kapličky  

na návsi

19 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2017 podzim Újezd u Brna 15.00 hodin Sokol Újezd u Brna 

19 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2017 podzim Újezd u Brna 16.30 hodin Sokol Újezd u Brna 

25 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2017 podzim Brno-Juliánov 9.30 hodin Sokol Juliánov

25 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2017 podzim Brno-Juliánov 10.45 hodin Sokol Juliánov

25 Sobota TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost  
2017 podzim Telnice 14.00 hodin Sokol Juliánov

26 Neděle TJ Sokol Sokolnice Mikulášská nadílka,  
výroba adventní výzdoby Sokolnice Místní sokolovna,  

začátek bude upřesněn
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Jste připraveni na zimní období?
Teploty bývají proměnlivé, vozovka může být mokrá, na-
mrzlá či zasněžená. Takové počasí je typické pro zimní 
období. Rizik na vozovce číhá celá řada.
Od 1. listopadu do 31. března zákon ukládá povinnost 
přezout vozidlo na zimní pneumatiky. A to za podmínek, 
kdy se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva 
sněhu, ledu a námrazy nebo by se vlivem povětrnostních 
podmínek mohla během jízdy vyskytnout.
Dopravní značky „Zimní výbava“ a „Zimní výbava – ko-
nec“ jsou dopravní značky, které označují úseky pozemní 
komunikace, na kterých je povinnost mít vozidlo kate-
gorie M a N vybaveno zimními pneumatikami za všech 
klimatických podmínek, tedy nejen v případě, kdy se na 
vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza 
nebo vzhledem k povětrnostním podmínkám lze takové 
jevy přepokládat.
Uvědomme si, že pokud klesne teplota pod +7 °C, je čas 
přezout. Letní pneumatiky při nízkých teplotách začnou 
tuhnout a začínají se zhoršovat jejich jízdní vlastnosti.
Zimní pneumatiky mají označení na svém boku M + S 
(mud + snow) bláto a sníh nebo winter – zima. Dále vý-
robci zavedli alternativní označení pro zimní pneumatiky, 
a to symbol horského štítu a sněhové vločky.
Pro zimní pneumatiky platí pravidlo 4 × 4:
• 4 stejné zimní pneumatiky na vozidle
Při montáži 2 ks zimních pneumatik, například na pohá-
něnou přední nápravu, zajistíte rozjezd vozu. Pokud však 
na zadní nápravě necháte pneumatiky letní, které v zim-
ním období ztrácejí takřka veškeré svoje jízdní vlastnosti, 
můžete velmi lehce dostat vozidlo do smyku. Pokud ne-
cháte zimní pneu pouze na zadní nápravě a na přední 
necháte pneumatiky letní, je velmi pravděpodobné, že při 
zatočení nebude vozidlo reagovat a pojede rovně!
• 4 zimní sezóny – doba pro použití pneumatik
Zimní pneumatika stárne podstatně rychleji než pneu-
matika letní. Je to díky používání více druhů olejů a směsí 

silic, než u pneumatik letních. Tyto přísady se postupem 
času z pneumatiky vytrácejí díky chemickým procesům.
• 4 mm – minimální hloubka vzorku hlavních dezéno-

vých drážek nebo zářezů
Pokud klesne hloubka dezénu pod 4 mm, pneumatika 
již nemá díky úbytku vzorku dostatečné schopnosti zá-
běru. Například pokud klesne hloubka dezénu pod dopo-
ručené minimum, pravděpodobně se setkáte s problémy 
nejen při jízdě, ale už při samotném rozjezdu, kdy pne-
umatiky začnou prokluzovat! (Nejméně 6 mm na všech 
hnacích kolech u vozidel nad 3.500 kg).
• 4 měsíce v roce – uplatnění pro zimní pneumatiky 
Zimní pneumatika má uplatnění nejen na zasněženém 
povrchu. Její využití začíná už při poklesu teploty pod  
+7 °C. Nezapomínejte, že i když je během podzimního 
dne +10 °C až +12 °C mohou večerní a hlavně noční 
teploty klesnout podstatně níže!
Samotné obutí zimních pneumatik nám nezaručí to, že 
můžeme jezdit na sněhu a ledu stejně, jako po suché 
silnici. Fyzikální zákony platí i pro vozidla se zimními 
pneumatikami.
Pro bezpečnou jízdu za zhoršených povětrnostních pod-
mínek je na místě zvýšená opatrnost a předvídatelnost. 
Dobrá péče o vozidlo a jeho příprava na toto období.
Je dobré si překontrolovat povinnou a doporučenou vý-
bavu vozidla (reflexní vesta, lékárnička, zvedák na vý-
měnu kola, rezervní kolo či opravná sada na opravu de-
fektu, dále žárovky, pojistky…)
Ve vozidle je též dobré mít s sebou lopatku se smetáč-
kem, škrabku na okna, hasicí přístroj, případně zimní 
řetězy při cestách po zasněžených oblastech a kontakt 
na odtahovou službu. Pokud by nás překvapila námraza, 
vyplatí se mít u sebe (nikoliv v autě) rozmrazovač zámku.
Po řádné přípravě na zimní období mi zbývá Vám popřát 
šťastné kilometry bez nehod.

-nprap. Bc. Alena Peterková-

Vzpomínka na  
1. světovou válku

Dne 28. října 2017 vzpomeneme 99. výročí 
vzniku Československé republiky. Tuto udá-
lost připomeneme trochu netradiční vzpo-
mínkou na první světovou válku. Nedávno 
se nám dostal do ruky dopis z r. 1915.
Odesilatelem dopisu je naše bývalá  
občanka Amálie Haluzová ze Sokolnic  
a dopis posílala svému manželovi na frontu. 
Získali jsme svolení ke zveřejnění obsahu 
dopisu a přepisujeme jej v původním znění. 
Prosíme laskavé čtenáře o shovívavost.  
Je třeba si uvědomit, že v době před  
téměř sto lety lidé měli většinou jen základní 
vzdělání, mnohdy jen několik tříd obecné 
školy.
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Dne 15/5. r 1915
Drahý Manželi.
Přijmi od nás ode všech srdečný pozdrav a milou spominku na tebe. Jsme fšichni chvála 
Bohu zdravi a vědět ti dávám že jsme psáni od tebe obdrželi. Cos poslal 7. A Cos poslal 
potem kamarádu take jsme dostali zaroveň stím. Co jsme se potěšili žes psal že již je ti 
trochu lepši. Jen de pozor a nepi moc vodu aby se to na tebe nevrátilo. Abys tam nezvostal 
na věčnost. Já mislim že snaď dá Pán Buch že se nám brzy vrátiž. Neb se tady povidá 
jak naši ženó rusy ven s karpát že již bude brzy mýr. Ptáš se jestli jsme dostali cos psal 
4. Nic sme nedostali od 4. dostali jsme cos psal 3. A ten Ruský kostel až 7. Právě jsme se 
vypravuvaly Lujzynovy Bělohoubkovy na pohřeb. Takove pohřeb jak měl lujzyn má málo 
gdo. Ten mněl lyctva děti prvni byli u boži muke, a poslední byli ještě u jejíhho. Tak že 
nebylo človička co by neplakal. 
Taky ti dávám vědět jestli ti Johan Sekanina nepsal tak ti již psat ani nebude. Neb Josef 
Konečnyho poslal Maruši že se mu jednu noc stratil že nespiš bude zajaté. A Václav ko-
nečnyho je raněny. Leži v uhrách v nemocnici. Právě take dnes rukujó ti staři. Spívajó só 
rádi že só vojáci. že si take zahrajó zrusama. jen Petr z glocem a Zdvořákem ti só mrzuti. 
Ti nespívajó že tá vojna jich nerostočí. Ale Pavliček Zdoležalem a Scupákem ti spívají 
ustavičně že jich vojna nerostočí. Kdyby juž tak Pán Buch dál a již byl ten svatý mýr. 
A Píšeš mě jak vipadá fšechno fpolu. Od 20. dubna již nepršelo. To můžeš myslet jak to 
fšechno volá déšť. Píšeš 7. že posílaš zymní prádlo. A již je 15 ješte sme jé nedostali. 
Taky ti zdělují že ti posíláme 5 baličků. Cviboch, šlihovico, maso, špek a škvarky. Jestli 
to dostaneš tak nám piš. Ještě ti fšichni srdečně pozdravujem a líbáme.

Z Bohem na zhledanou.
V dopise se píše o některých dalších 
občanech Sokolnic. Z jiných pra-
menů můžeme doplnit, že zmíněný 
Alois Bělohoubek, nar. v r. 1891, byl 
vojínem 8. pěšího pluku. Byl těžce 
zraněn na ruské frontě. Zemřel ve 
věku 24 let po dlouhém utrpení ráno 
v úterý 9. května 1915 v Sokolnicích. 
Pohřben byl na hřbitově v Telnici. 
Abyste si udělali představu, kolik lidí 
se zúčastnilo jeho pohřbu – průvod 
vycházel od místa bydliště – posled-
ního domu vlevo na dnešní Telnické 

ulici, a Boží muka je kaplička na kři-
žovatce s hlavní silnicí směr Telnice. 

Z kroniky místního  
Sokola doplňujeme:
Zápis o schůzi výborové  
dne 2 června 1915
Zpráva pokladníka. Na zapravení 
shora uvedených účtů bylo nutno 
vyzvednouti obnos /z fondu/, dále 
místo věnce dala jednota rodině 
zemř. Bělohoubka 20 K na pohřeb. 
Na věnec a podušku sebráno mezi 

členstv. zvlášť 27.10 K. Br. sta-
rosta mimo to zaplatil hudeb. 10 K.  
Br. Perna jako varhaník vykonal vše 
též zadarmo.

Poznámka: 
Starostou v té době byl František 
Dvořák. Shora uvedenými účty jsou 
myšleny výdaje za běžné nákupy na 
provoz jednoty sokolské. 
Zkratkou br. se rozumí „bratr“ – ob-
vyklé oslovení mezi členy Sokola. 
 -M. Mifková, J. Čermáková-
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Okénko do Mateřské školy
Ať je hezky nebo leje 
nám tu dobře je
úsměv jako teplé slunce 
všechny zahřeje.
Pohlaď svého kamaráda, 
za ruku ho vem
a teď všichni dokolečka 
sedneme si sem.

●  V září k nám prostřednictvím 
pana Z. Ševčíka z brněnského di-
vadla RADOST zavítala první po-
hádka, a to loutková, s názvem 
„Dvě barevné pohádky“. Děti byly 
během pohádkového představení 
nejen diváky, ale i účinkujícími.
●  Konečně jsme se dočkali a sklí-
zeli první „dýňovou“ úrodu z našich 
zahrádek na školní zahradě. Nejvíce 
radosti si při vyrábění z dýní všemož-
ných velikostí i barev užili všichni dět-
ští tvořílci a pomocníčci.
●  Ve spolupráci se zkušenou lo-
gopedkou Mgr. Petrou Hrančíkovou, 
která má ambulanci v sokolnické  
S-pasáži, jsme v naší MŠ realizovali 
každoroční logopedickou depistáž 
pro děti. Jedná se  o odborné logope-
dické vyšetření, které pomůže odha-
lit možné vady řeči i výslovnosti dětí.
●  V první polovině měsíce října 
proběhne společná schůzka s ro-
diči předškolních dětí, na níž rodiče 
seznámíme s veškerými aktivitami, 
které předškoláky v posledním roce 
jejich předškolní docházky do MŠ če-
kají, a také s dalšími skutečnostmi, 
které souvisí se školní zralostí a do-
vednostmi dětí.  ■
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Družina u hasičů
Tak jako v minulých letech, navštívila i letos školní dru-
žina prvňáčků profesionální hasiče v Brně-Líšni. 
V parném, posledním školním týdnu (27. června) jsme vy-
razili linkovým autobusem směrem na Brno. Hodinovou 
cestu jsme zvládli na výbornou a dorazili na místo. 
Po náročném pracovním nasazení při záchraně tonou-
cího na nás čekali usměvaví hasiči se spoustou zajíma-
vých informací a ukázek.
Děti obdivovaly nová auta, vybavení, přístroje i s povo-
lením si ledacos vyzkoušet. Proč tedy nevyužít možnost  
a nevyzkoušet hasičskou přilbu, zjistit váhu dýchacího 
přístroje, prohlédnout si termokameru nebo si sednout 
do nejnovějšího auta.
Zajímavé bylo seznámení i s běžným režimem dne na ta-
kové hasičské stanici. Viděli jsme ložnice hasičů, kance-
láře, kuchyň, sportovní zázemí.

Děti ohromila ukázka skluzu po tyči.
Tečkou, která nejvíce pobavila i osvěžila byla opravdová 
hadice. Stříkací pistolí se všichni do posledního snažili 
uhasit maketu hořícího domku. Vše bylo tak opravdové, 
že se nám ani nechtělo odejít a čas určený pro exkurzi byl 
nakonec strašně krátký.
Cesta do školy některé ukolébala, protože zážitky byly ur-
čitě nevšední a tak i sny mohly z některých udělat oprav-
dové hasiče–záchranáře. DĚKUJEME!!!!

-Markéta Kupská-

Želešická růže
Dne 27. září vyjelo 24 žáků v šesti čtyřčlenných druž-
stvech poměřit své síly na závodech v přespolním běhu 
Želešická růže. V nabité konkurenci 25 základních škol  
a gymnázií se naši žáci rozhodně neztratili a zaběhli 
pěkné výsledky. Vyzdvihnout je třeba skvělý výkon Terezie  
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Štěpánkové, která zvládla trasu 
1.500 m v čase 6 minut a 12 sekund 
a doběhla si pro pomyslnou bron-
zovou medaili. Jen několik sekund 
za ní zůstala Anna Machálková  
(14. místo). Z dalších dobrých umís-
tění je třeba zmínit 9. místo Viktorie 
Hrazdírové (kilometrovou trať zvládla 
za 4:40), 9. místo Hany Novákové 
(trať 800 metrů v silně obsazené 
konkurenci zdolala za 2:59) a dvě  
17. příčky žáků 5. třídy: Adély Freyové 
a Viktora Štěpánka. 
Uznání však patří všem žákům naší školy, kteří se s ná-
ročnou tratí vypořádali se ctí. Jsem si jistá, že naši mladí 
atleti mají před sebou ještě mnoho úspěšných závodů.

-Mgr. Dana Truksová-

Jíme zdravě a s chutí
V úterý 3. října 2017 proběhla v rámci školní družiny ve 
všech odděleních interaktivní přednáška JÍME ZDRAVĚ  
A S CHUTÍ, která osvětlila pravidla 3P – jíme „pestře, pra-
videlně a přiměřeně“.
Děti se ve dvou skupinkách a ve dvou časech aktivně 
zapojily do besedy o hygienických návycích, co jíst,  
co je zdravé, kolikrát denně jíst, dozvěděly se, jaké  
jsou základy látkové výměny, základní živiny, nápoje 
zdravé a nezdravé, kolik denně vypít, jak nakupo- 
vat potraviny a jak s nimi zacházet. Formou hry  
se některé staly hlavou rodiny a zvažovaly co koupit  
a co nikoliv. Zahrály si na bacily s viry a další děti v po-
době vitamínů jim odolávaly. Dětem se akce moc líbila. 
Škoda jen vymezeného času, určitě by si vydržely hrát  
i déle.
Akce proběhla pod hlavičkou Ministerstva zdravotnictví 
ČR a byla pro školu bezplatná. Každý si odnesl domů pra-
covní sešit s úkoly i informacemi a do třídy výukové DVD 
včetně malého dárečku na sportování.
Děkujeme za tuto prospěšnou akci a lektorům za trpěli-
vost a ochotu.

-Markéta Kupská-

9



10/2017     Sokolnický zpravodaj 10

Mezigenerační den – „Byla vojna, byla“ 
Domov pro seniory Sokolnice p. o. ve spolupráci s Jihomoravským krajem, MPSV, Acaballado, Mohyla míru – 
Austerlitz o.p.s., městem Újezd u Brna, obcí Sokolnice, Rodinným centrem Sokolnice a Rádiem Petrov uspořádal  
v sobotu dne 16. září 2017 „Mezigenerační den“ za účelem setkávání všech generací a poznávání regionální kultury.

Při společném setkání proběhlo soutěžní dopoledne 
pro děti, jejich rodiče a prarodiče se zaměřením na po-
znávání historie v našem regionu, a to zábavnou formou. 
Byly připraveny společné aktivity s cílem nalezení ztrace-
ného pokladu ruských kozáků z Bitvy tří císařů. Program 
soutěže byl zahájen v 10.00 hodin na Mohyle míru pro-
hlídkou expozice za účasti francouzských dragounů, kteří 
doprovodili rodiny s dětmi do zámeckého parku v Sokol-
nicích. Již cestou začali účastníci plnit připravené úkoly. 
Prvním z nich bylo na místě palpostů francouzského dě-
lostřelectva u zámecké zdi poznávání uniforem jednotli-
vých vojsk. Na louce u Zlatého potoka byl druhý soutěžní 
bod – střelba lukem na terč. V altánu zámecké zahrady 

nalezly děti třetí soutěžní bod, kde bylo úkolem složit pu-
zzle památníku Mohyly míru. Následně soutěžící rodiny 
pokračovaly ke čtvrtému úkolu, kde měli za úkol poznat 
předměty, které patří do vojenské torny. U Hájenky, kde 
se nachází ve zdi originální dělová koule z bitvy, nalezly 
děti další, již páté stanoviště, kde byl úkolem hod dělo-
vou koulí do dálky. Následoval další soutěžní bod číslo 
šest – hledání rozsypaných mincí v trávě zámeckého 
parku. Po nasbírání pěti mincí získal soutěžící právo pro-
jít labyrintem k historickému vojenskému ležení, kde byla 
umístěna velká truhlice se zlatým kozáckým pokladem. 

K vidění byla také spousta atrakcí, jako polní vojenská 
kuchyně, polní lazaret, fotokoutek s vojákem, skákací 

Kurz šití
Během října se rozběhly kurzy flamenga, francouzštiny  
i keramiky pro dospělé. Stále je možné se přihlašovat do 
druhého termínu keramiky pro dospělé, který probíhá ve 
dnech 1. 11. a 15. 11.
Jako úplnou novinku jsme pro vás připravili kurz šití.
Kurz bude probíhat každý druhý pátek vždy v bloku od 

17.00 do 20.00 hodin. Seznámíte se s materiály, naučíte 
se konstruovat střih na míru (sukně, kalhoty), upravovat 
střihy z časopisů či jiné koupené střihy a opravit či přešít 
starší kusy oděvů. Kurzem vás provede školená lektorka 
Simona Mifková. 
Cena za celkem šest tříhodinových lekcí je 1.200 Kč pro 
sokolnické občany a 1.500 Kč pro přespolní. Začínáme 
3. listopadu 2017.  ■
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hrad, labyrint, projížďky na ponících a spousta další zá-
bavy. Součástí dne byla komentovaná ukázka výcviku 
jezdectva, napoleonských uniforem a vystoupení mužác-
kých souborů z Žatčan a z Otnic.

Příjemnou atmosféru navzdory deštivému počasí do-
tvářely stánky s občerstvením, grilovanými klobásami, 

pivem, burčákem. trdelníky, perníkem a s cukrovinkami 
pro děti.

Naše velké poděkování patří všem spolupořadatelům, 
zejména děvčatům z Rodinného centra Sokolnice, které 
po celý den pomáhaly na jednotlivých stanovištích. 

-MVDr. Petr Nováček, ředitel DpS Sokolnice, p.o.-
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
v tomto čísle Zpravodaje jsme oslovili dalšího z uživatelů 
nových prostor v S-pasáži. Přesněji řečeno, uživatelku. 
Nahlédli jsme do ambulance klinické logopedky paní 
Mgr. Petry Hrančíkové. V dřívějších dobách v Sokolnicích 
taková služba nebyla k dispozici. Zeptali jsme se sympa-
tické paní magistry na její zkušenosti a dojmy z půldruha-
ročního působení v Sokolnicích. 

Co Vás přivedlo na myšlenku zřídit si ambulanci  
v Sokolnicích?
Rodiče mých klientů. Vedla jsem ve zdejším Rodinném 
centru kroužek logopedie a rodiče sami projevili zájem 
o to, abych si zřídila ambulanci přímo zde v Sokolnicích. 
Šlo to poměrně rychle, krátce před Vánoci roku 2015 
jsem oslovila vedení obce a za týden už jsem podepiso-
vala smlouvu na pronájem prostor pro zřízení ambulance 
logopedie.

Jak jste spokojená s prostory, které máte k dispozici?
Pracuje se mi tady moc dobře, nic mi tu nechybí. Oproti 
předchozím ambulancím, kde jsem působila, mám 
zde dostatek prostoru pro práci. Mám k dispozici dvě 
místnosti, které využívám především s dětmi s těž-
šími diagnózami, kdy při terapii využívám také pohyb  
v prostoru. 

Kdo Vám zařizoval vybavení ambulance?
Já sama. Základní zařízení od obce – přívod energií  
a vody – mi vyhovuje. Na dodatečné vybavení jsem ne-
měla požadavky. Nábytek a vybavením potřebné pro 
práci jsem si obstarala sama.
Zpočátku byly problémy s klimatizací, které už jsou vyře-
šeny. Snad by bylo vhodné okna opatřit venkovními žalu-
ziemi, ale já jsem opravdu s prostory spokojená. 

Jak probíhala a probíhá spolupráce s vedením obce při 
zřizování a provozu ambulance?
Při jednáních a všech mých žádostech mi vedení obce vy-
šlo vždy maximálně vstříc a bez zbytečně časové prodlevy. 

Využíváte zázemí pro lékaře?
Ano, využívám, především společnou čekárnu, sociální 
zařízení a zázemí pro úklid. K dispozici máme také ku-
chyňku, kterou však zatím moc nevyužívám. 

Jak se Vám zde pracuje?
Určitě dobře. 

Většinu Vašich klientů tvoří děti. Jak se Vám zde s nimi 
pracuje? Co na ni říkají jejich rodiče nebo dospělí klienti?
Přestože služby nabízím všem věkovým kategoriím,  
v současné době tvoří moji klientelu výhradně děti, které 
přicházejí v doprovodu rodičů. Co se týká prostor, líbí se 
zde všem, dětem i rodičům, cítí se zde příjemně. 

Má Vaše ambulance v S-pasáži v Sokolnicích výhody 
proti Vašim dřívějším působištím?
Velkou předností je dopravní spojení. Já sama jsem ze 
Šlapanic, které mají přímou autobusovou linku do Sokol-
nic. Hodně klientů dojíždí z Brna, Tišnova, Vyškova a dal-
ších obcí. Oceňují možnost parkování přímo u S-pasáže, 
spojení MHD, nejsou zde dopravní zácpy jako ve větších 
městech. Výhodou je také propojení s nákupní zónou. 
Pro děti je motivační, když po skončení terapie jim rodiče 
koupí nějaké občerstvení. 

A nějaké nevýhody?
Nevím, jestli to lze považovat za nevýhodu, ale mám tak 
rozsáhlou klientelu, že už nemám prostor na vedení např. 
kroužků v Rodinném centru nebo jiných aktivit. 

Vaše vize do budoucna? 
Plánuji navázat spolupráci s konkrétními odborníky, jako 
je např. optometrista, psycholog, speciální pedagog, 
fyzioterapeut, čímž budu moci ještě lépe zajistit kom-
plexní péči, protože za schopností vokálně komunikovat 
(pomocí vyřčených slov) a za bezchybnou artikulací stojí 
řada dalších dovedností, které nám toto vše umožňují 

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme Vám hodně úspě-
chů v další práci.                                          

-J. Čermáková-
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Na jedné větvi
Nebojte se, nebudeme psát o ptactvu. Budeme psát 

o tom, jak sokolnické seniorky navštívily hrad Pernštejn. 
Řekne-li se Pernštejn, může se člověku vybavit v mysli to-
lik věcí! Pernštejn, to je hrad. Pernštejn, to jsou pohádky, 
kolik jich na tomto hradě bylo filmováno! Je to i příroda 
kolem, vyhlídky na hrad i z hradu i četné kulturní akce.  
A také jistá souvislost se Sokolnicemi.

Bylo to v pátek 29. září 2017. Brzy po ránu jsme se 
vypravily na autobus číslo 40 a odjely do Brna, kde jsme 
přestoupily do vlaku směr Nedvědice. Vlak nás dovezl je-
nom do Tišnova a kvůli výluce jsme musely pokračovat 
dál náhradním autobusem do obce Nedvědice. 

Po naučné stezce jsme se od nádraží dostaly k samot-
nému hradu Pernštejn. Tam už jsme měly objednanou 
prohlídku základního okruhu, abychom si mohly prohléd-
nout aktuální výstavu podzimních květinových aranžmá. 

Kromě samotného hradu Pernštejna nás zajímala také 
souvislost se Sokolnicemi, protože spojovacím prvkem 
je rod Mitrovských. Škoda, že jsme si nemohly prohléd-
nout obrazy Sokolnic, které jsou k vidění na jiném pro-
hlídkovém okruhu. Rod Mitrovských pocházel z jižních 
Čech. K majetku rodu připojil Vladimír I. hrabě Mitrovský 
z Mitrovic a Nemyšle díky sňatku s Antonií Josefou Die-
trichsteinovou roku 1847 i statek Sokolnice. Když jsme 
se my, které se tolik nevyznáme v dějepise, zeptaly, ke 
které větvi rodu patří Pernštejn, průvodkyně nám odpově-
děla, že tři panství – Dolní Rožínka, Pernštejn a Sokolnice 
tvořila hlavní osu rodového majetku Mitrovských. Takže – 
jsme spolu s panstvím Pernštejn na jedné větvi.

Na cestu zpět jsme se opět vydaly po naučných stez-
kách. Protože jich je kolem hradu Pernštejn několik, „po-
dařilo“ se nám rozdělit a některé jsme i trošku bloudily. 
Ale přece jen se nám podařilo se v Nedvědici opět sejít. 
Pak už nám zbýval jen zasloužený oběd a tak jako ráno, 
stejným způsobem jsme se dostaly domů. I tento výlet se 
vydařil, možná i zásluhou babího léta, které na pár dní 
ukázalo svoji příjemnou stránku. 

Na společné fotografii se nám tentokrát podařilo za-
chytit i paní Mílu Roblíkovou, která pro nás všechny výlety 
s nesmírným nasazením připravuje. 
Poznámka: doplňující informace o hradu Pernštejn  
a rodu Mitrovských jsme čerpaly z internetového serveru 
Wikipedie a z informačních letáků vydaných mikroregio-
nem Pernštejn.                         -M. Mifková, J. Čermáková-
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Říjen
Říjen je měsícem zařazeným do ob-
dobí včelařského podletí.
V přírodě jste si jistě všimli, jak pří-
chodem většího množství vláhy se 
na jižní Moravě rostliny jako by pro-
braly, dohání to nejen růstem, ale  
i kvetením. Tím máme možnost i teď 
vidět jak včely nosí sporadicky i pyl. 
Může kvést břečťan, ocún, vřes, ale 
celkově se vše již zpomaluje.
Včelstva jsou tvořena převážně  
z dlouhověkých včel. V případě vyš-
ších teplot ještě vylétají pro vodu, pří-
padně pyl. Čím déle mohou vyletovat, 
tím si můžou vyprazdňovat výkalové 
váčky.
Včelař v tomto období už zasahuje 
do včelstev minimálně, pouze při lé-
čení nebo úpravě česen na vletovou 
velikost 7 milimetrů. Nejedná se ani 
tak o zabránění vstupu chladu, ale 
zamezení přístupu hlavně včelímu 
specialistovi rejskovi. Velmi důležité 
je i odstranění klepajících větví od 
úlů, které by při větru způsobovaly 
vyrušování včelstev, tím jejich větší 
spotřebu zásob a možnost úhynu 
hladem. Z dalších úkolů včelařů je 
uskladnění přebytečných souší, což 
jsou prázdné plásty, které jsou ob-
vykle napadány zavíječem. Jeho hou-
senky vykoušou a zničí voskové dílo 
včel. Proti tomuto je ochrana pomocí 
chladícího skladu, nebo se nejčastěji 
v uzavřených bednách vysíří oxidem 
siřičitým.
Léčení včel je, po krmení, jednou  
z nejdůležitějších prací včelařů. Po-
mocí přípravku Varidol. Po nakapání 
na doutnající pásek je lék vložen do 
úlu. Kouř se snaží včely vyvětrat, a 
tak rozeženou včely i tuto látku po 
celém úle. Roztoči, kteří jsou přichy-
ceni na včelách, z nich odpadávají na 
podložky vložené na dně úlu. Včelař 
má pak možnost kontrolovat na vlo-
žených podložkách spad za určitý čas  
a dále provést opakování léčení. Je-
den velký problém při použití fumi-
gace je, že včelstva by neměla mít za-
víčkovaný plod. Pod víčka se léčebná 
látka nedostane a právě roztoč se 
množí jenom na plodu. Dále je důle-
žité provádět léčení ve stejnou dobu 
se sousedními včelaři, protože v pří-
padě loupeží mezi včelstvy se pře-
náší i roztoči včetně virových nemocí.

Na členské schůzi proběhlo vybrání 
a zpracování žádostí 1. D včetně 
zpracování statistiky (kolik kdo měl 

medu, vychoval matek, získal vosku 
nebo i kočoval k plodinám nebo do 
lesů). -Václav Hůrka-
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 ► Hledám ke koupi RD
s dobrou dojezdností 
do Brna.  
Tel. 736 123 995

inzerce

 ► Hledám bydlení 
v Sokolnicích 
a v okolí (menší RD 
nebo byt 2–3+1). 
Tel.: 732 434 910

inzerce
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Vranov nad Dyjí a Bohutice
Na přání účastníků jarního zájezdu 
zorganizovala paní Anička Nečasová 
na čtvrtek 28. září 2017 ještě jeden 
zájezd. Tentokrát byl cílem zámek 
Vranov nad Dyjí a malá jihomoravská 
obec Bohutice.

Odjížděli jsme ve slunečném podzim-
ním ránu, jako obvykle autobusem 
p. Hrdličky z Telnice. Za necelé dvě 
hodiny nás vysadil přímo u vchodu 
do zámku, což bylo milé zejména 
pro starší účastníky. Měli jsme ještě 
chvíli času pokochat se okolím a po-
hledem do údolí pod zámkem, ve 
kterém se rozkládá obec Vranov nad 
Dyjí.
Ve stylově upravené místnosti, kde 
se nacházela pokladna, jsme si rov-
nou mohli zakoupit suvenýry, mimo 
jiné výbornou čokoládu s motivem 
zámku. 
Jak je dnes obvyklé, zámek nabízí ně-
kolik prohlídkových okruhů. Paní Ne-
časová pro nás zajistila za výhodnou 
cenu výběrový okruh – prohlídku ce-
lého zámku. Rozdělili jsme se na dvě 
skupiny, abychom se vešli do malých 
místností, které jsou pro tento zámek 
charakteristické. 
První prohlídkový okruh nás za-
vedl do nejhonosnějších interiérů 
a seznámil nás s historií hraběcího 
rodu Althannů, kteří iniciovali velko-
lepou vrcholně barokní přestavbu  
i klasicistní úpravy zámku v 17.  
a 18. století.
Někteří s nadšením, někteří ode-
vzdaně proklouzali v zámeckých pan-
toflích první část prohlídky a potom 
jsme se zase vrátili ke vstupu, kde 
jsme započali se stejnou průvodkyní 

prohlídku druhého okruhu. Ten nám 
přiblížil osudy vranovského zámku 
a jeho majitelů – polských hrabat 
Mniszků a Stadnických – v průběhu 
19. a na počátku 20. století. Součástí 
tohoto okruhu byla i prohlídka kaple 

Nejsvětější Trojice. Jenom jsme mu-
seli dávat pozor, abychom za sebou 
nezavřeli dveře s masivním zámkem, 
jinak bychom se odsud asi nedostali. 
To se nám podařilo, sešli jsme stez-
kou dolů na parkoviště, kde už na 
nás čekal náš autobus a pokračovali 
v cestě, tentokrát do malé obce Bo-
hutice. Ryzí jihomoravská vesnice 
s úrodnou půdou, výnosnými vino-
hrady a známá pěstováním meru-
něk s vlastní odrůdou „bohutická 
meruňka“. Bohutice také skrývají, 
pro nás zatím netušené, kulturní 
bohatství.
V pohostinství „U Cóla“ – jak jsme 
vyzvěděli, je to přezdívka součas-

ného majitele – na nás čekal laciný 
a chutný oběd v podobě kuřecího 
stehna s bramborami a zeleninou. 
Potom už na nás čekala sama paní 
starostka Bohutic paní Simona Ma-
šová se svojí spolupracovnicí, aby 
nás provedly expozicí křížové cesty. 
Její zajímavostí je, že nikdy netvo-

řila křížovou cestu. Sochy nechal 
zhotovit bohutický farář pan Prášek 
krátce před druhou světovou vál-
kou. Než mohlo být dílo dokončeno, 
vypukla válka a sochy putovaly do 
skrýší. Po válce je nečekal pěkný 
osud, byly poničené a nárokovaly si 
je jiné obce. Až v r. 2007 se podařilo 
Bohuticím sochy získat zpět, zrestau-
rovat a nyní jsou umístěny v bývalém 
zámku. Soubor tvoří 54 soch, jedna 
se nedochovala.
Dále nás paní starostka seznámila 
se zámeckými vinnými sklepy. Je tak-
též zajímavé, že ačkoliv je v Bohuti-
cích úrodná půda, víno se tam pěs-
tuje a daří se mu tam, nezpracovává  
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KŘÍŽOVKA
K sokolnickému zámku přiléhá veřejně přístupný park v anglickém stylu,  
s palouky a okružní cestou, na něj pak navazuje bývalá zámecká obora. Zámek 
včetně parku a obory je chráněn jako kulturní památka České republiky.  
V zámeckém parku se nachází památný (viz tajenku).
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se zde, ale prodává se do jiných obcí. 
Proto také místní sklepy nemají tzv. 
presshausy, ve kterých se hrozny 
zpracovávají na víno.
Naše prohlídka pokračovala návště-
vou kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie a odsud jsme se vydali směrem 
ke hřbitovu, kde stojí od r. 1928 
Lurdská jeskyně, zbudované taktéž 
na popud faráře Práška. Po jejím 
vysvěcení začala další etapa dějin 
obce jako poutního místa.
Ještě dodávám, že nejvíce informací 
a zajímavostí o Bohuticích jsme se 
dozvěděli při neformálním rozhovoru 
s paní starostkou. Všichni jsme se 

tam cítili velice dobře. Opravdu stojí 
za to se do Bohutic vypravit.
Sympatické také bylo, že jak na 
zámku ve Vranově, tak v Bohuticích 
jsme mohli libovolně fotografovat.
V krásném slunečném odpoledni by 
se dalo ještě v Bohuticích dále pobýt 
a poslouchat jejich zajímavou histo-
rii, ale čas pokročil a my se museli 
vydat na cestu zpět.
Za všechny účastníky zájezdu sr-
dečně děkujeme paní Aničce Neča-
sové za její iniciativu a snahu při-
pravit pro nás velmi pěkný kulturní 
zážitek, což se jí podařilo. 

-J. Čermáková-


