
• Veřejné zasedání. Ve čtvrtek 16. června 2011 se 
v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné zase-
dání zastupitelstva:

Studie výstavby na ulici Polní. Záměrem sou-
kromých majitelů pozemků v této části lokality je 
výstavba osmi nových rodinných domů. Aby byla 
jasná pravidla pro tuto stavbu, předložila rada zastu-
pitelstvu ke schválení studii výstavby. Zastupitelé 
studii schválili s tím, že vydání územního rozhod-
nutí na výstavbu rodinných domů musí předcházet 
dokončení technické infrastruktury v dané lokalitě 
(tj. zejména plynovod, splašková kanalizace, veřejné 
osvětlení, místní rozhlas, chodník, část nové komu-
nikace vedle trafostanice, rozvody nízkého napětí, 
případně sdělovací kabely).
Změna zřizovací listiny. Základní škola požádala 
o doplnění zřizovací listiny – možnost požádat letní 
prázdninové pobyty pro děti. Návrh byl bez diskuse 
schválen.
Obecně závazná vyhláška. Rada doporučila před-
ložit zastupitelstvu k projednání novou vyhlášku, 
která omezuje používání pyrotechnických výrobků. 
K návrhu se vyjádřila řada občanů i zastupitelů, kteří 
předkládali různé argumenty a poukazovali na nej-
různější aspekty tohoto problému. Po obsažné roz-
pravě nebyl návrh schválen. Polovina zastupitelů 
byla pro a druhá polovina proti. 
ISŠ Sokolnice. V naší obci se nachází Integrovaná 
střední škola Sokolnice, jejímž zřizovatelem je Jiho-
moravský kraj. Vzhledem k demografi ckému vývoji 
nastupuje do škol stále méně žáků. Z těchto důvodů 
připravuje JM kraj selekci středních škol a gymnázií. 
Podle aktuálních informací má být postupně ukon-
čena i činnost Integrované střední školy v Sokolni-
cích. Zastupitelstvo vyslovilo zásadní nesouhlas se 
zrušením ISŠ Sokolnice a vyslovilo jí plnou pod-
poru. O stanovisku zastupitelstva byl neprodleně 
informován i Jihomoravský kraj. 
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace. Na 
základě požadavku naší obce poskytl Jihomoravský 
kraj dotaci ve výši 140.000 Kč Domovu pro seni-
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ory Sokolnice na opravu vstupního portálu zámecké 
kaple. Obce se zavázala poskytnout dalších 10.000 
korun, aby oprava byla zcela pokryta. Zastupitel-
stvo schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
Domovu pro seniory Sokolnice ve výši 10.000 Kč. 
Prodej zahrádek. Obec Sokolnice je vlastníkem 
řady zahrádek kolem rozvodny. Většina z nich 
byla prodána, rada navrhuje odprodat i ostatní 
v této části obce.  Zastupitelé návrh schválili za cenu 
40 Kč/m2. 
Nabytí pozemků do majetku obce. Zastupitelstvo 
v březnu 2010 schválilo záměr výkupu pozemků 
za část kupní ceny, kterou obec obdržela za prodej 
pozemků na fotovoltaickou elektrárnu. Důvodem 
pro toto rozhodnutí byl názor, že by obec neměla jen 
prodávat pozemky, ale i dalším generacím umožnit 
spravovat a rozhodovat o volných pozemcích, které 
jsou ve vlastnictví obce. Nové zastupitelstvo letos 
v březnu tento názor potvrdilo a schválilo stejný 
záměr. Tato informace byla zveřejněna po dobu asi 
šesti týdnů a obec obdržela dvě nabídky. Zastupitel-
stvo odmítlo nabídku na pozemek vedle železniční 
trati v lokalitě Nad loučky za cenu 850 Kč/m2. Nao-
pak schválilo zakoupení čtyř pozemků o celkové 
výměře 4,3315 ha za cenu jednoho milionu korun, 
což je 23,14 Kč/m2. 
Závěrečný účet. Zastupitelstvo schválilo závěrečný 
účet obce Sokolnice za rok 2010. Je do de facto pře-
hledný souhrn příjmů a výdajů obce za celý rok. Jeho 
součástí je i zpráva auditora o výsledku přezkoumání 
a fi nanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organi-
zacím (škola a školka).
Prodej bývalého vojenského areálu v trati Předky. 
Obec Sokolnice je vlastníkem bývalého vojenského 
areálu v trati Předky. V březnu o odprodej požádal 
pan Filip Debef. Po provedení podrobnější analýzy 
stavu areálu a možností rezignoval na tuto rezer-
vaci a od záměru odstoupil. O odkup nově projevila 
zájem společnost EURO-DEVELOP s.r.o., Brno, 
která požádala o rezervaci do září 2011. Zastupitelé 
návrhu vyhověli, společnost však v srpnu na odkup 
také rezignovala.  
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Mariastar humanity – kasárna Mohyla míru. 
Obec Sokolnice je také vlastníkem bývalého 
vojenského areálu pod Mohylou míru. O odprodej 
požádala Nadace Mariastar humanity. Uvedená spo-
lečnost hodlala v areálu vybudovat „Bytový dům pro 
seniory se zdravotnickými a sociálními službami“. 
Zastupitelé prodej schválili, správní rada nadace 
však uzavření kupní smlouvy odmítla. 
Informativní zprávy.  
– Ředitelka školy Zita Butalová podala informaci 
o plánované přístavbě školy. K přednesené infor-
maci se rozvinula rozsáhlá diskuze, ve které byl 
záměr přístavby včetně předpokládané ceny díla-
rozebírán detailně a ze všech možných úhlů. 
Diskuze se účastnila řada občanů a zastupitelů. Na 
závěr starosta informoval o tom, že rada zvažuje 
ukončení spolupráce se současným projektantem 
Ing. arch. Běhalem. 
– Starosta podal informaci o tom, s jakými problémy 
se setkává záměr úpravy středu obce včetně přestě-
hování autobusové zastávky k OÚ, zřízení nového 
přechodu u ulice Pod Stráží, osvětlení přechodu 
u pošty. Podal informaci také o tom, jaké výsledky 
vykazuje dopravní průzkum provedený obcí pro-
střednictvím studentů VUT a jaké rozdíly jsou od 
dopravního průzkumu provedeného Ředitelstvím 
silnic a dálnic. 
– Starosta dále sdělil, že rada obce zásadně nesou-
hlasí s rozšířením šrotiště bez provedení posouzení 
vlivů na životní prostředí. Podle posledních infor-
mací z krajského úřadu by měl v řízení vedeném 
Krajským úřadem toto posouzení následovat.
– Starosta také informoval o zaslání výzvy sdružení 
vlastníkům v ulici U Cukrovaru ohledně předání 
infrastruktury v této ulici (veřejné osvětlení a splaš-
kovou kanalizaci). Zastupitelstvo v roce 2004 schvá-
lilo převzetí veřejného osvětlení a v roce 2005 pře-
vzetí splaškové kanalizace. Rada sdružení dala na 
výběr – buď tuto infrastrukturu obci předají, nebo 
rada doporučí zastupitelstvu revokovat svoje usne-
sení a obec infrastrukturu nepřevezme. Není možné, 
aby obec fi nancovala majetek, který není v jejím 
vlastnictví. 

        
• Přijetí dotace od JMK. Rada schválila uzavření 
smlouvy mezi obcí a JM krajem o poskytnutí dotace naší 
obci ve výši 147.000 Kč jako dotaci na splátky úroků 
z úvěru na kanalizaci.
• Terénní úpravy. Rada se seznámila s návrhem 
Ing. Čegana, který hodlá na pozemku pod Mohylou míru 
vyrovnat terénní depresi navezením velkého množství 
hlíny a inertního materiálu. Návrh byl podroben poměrně 
složité a dlouhé diskusi. Na jedné straně to znamená 
nárůst dopravy i přes naši obec, na straně druhé může 
obecní pokladna získat nemalé fi nanční prostředky. 
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Rada se nakonec dohodla, že s defi nitivním stanoviskem 
vyčká do doby, než žadatel obci předloží návrh smlouvy 
a provozního řádu. Tyto dokumenty musí jednoznačně 
vymezit typy odpadů, které bude možné ukládat, a jakým 
způsobem bude obci poukazován její podíl na zisku. 
Důležitý je i způsob zabezpečení celého prostoru, aby 
nemohlo dojít u ukládání nepovoleného odpadu cizí oso-
bou a podobně. 
• Žádost o pronájem kasáren pod Mohylou míru. 
Obec obdržela žádost fi rmy ATD invest s.r.o., která by 
chtěla v areálu provozovat ubytovnu a výletní restau-
raci s občasnými kulturními akcemi. Rada vidí problém 
zejména v ubytovně, která by sloužila převážně sociálně 
slabým občanům. Panuje obava, že objeví-li se o obci až 
několik set sociálně slabých občanů, způsobí to nemalé 
napětí a problémy v naší obci. Z výše uvedených důvodů 
rada žádost zamítla. 
• Oprava hlavního kříže na hřbitově. Rada se sezná-
mila s návrhem kameníka pana Konečného na způsob 
opravy hlavního kříže na našem hřbitově. Oprava byla 
objednána a bude hotova do konce září.  
• Změna na stavebním úřadě.  Na konci června dala 
Ing. arch. Jakubcová výpověď z pracovního poměru. 
V červenci byla zveřejněna výzva k přihlášení zájemců 
na toto místo. Ve stanoveném termínu obce obdržela 
celkem 13 přihlášek uchazečů. Po ústních pohovorech 
byl vybrán na místo technika stavebního úřadu pan Petr 
Macan, DiS. z Újezdu u Brna. Jmenovaný má 31 let,   
vystudoval Vyšší odbornou školu rozvoje venkova, obor 
Státní správa – rozvoj regionů a do zaměstnání nastoupil 
ve druhé polovině srpna 2011. 
• Digitální hodiny na štítovou zeď pošty. Rada 
schválila předběžnou dohodu mezi obcí a fi rmou 
Šrot Gebeshuber o instalaci digitálních hodin na ští-
tovou zeď pošty. Byla vybrána varianta s výškou číslic 
250 mm v červené barvě, rámeček černý a pod hodi-
nami červenobílé logo společnosti Šrot Gebeshuber. 
Na hodinách se bude střídavě zobrazovat čas a tep-
lota. Budou vybaveny GPS přijímačem, takže čas bude 
skutečně přesný.  Hodiny pořídí na své náklady obce 
s tím, že se společností Šrot Gebeshuber bude uzavřena 
smlouva o reklamě na stejnou částku, za jakou budou 
hodiny pořízeny.
• Ukazatele rychlosti. Rada schválila zakoupení 
a instalaci dvou ukazatelů rychlosti. Po konzultaci 
s odborníky byla stanovena nejvhodnější místa pro jejich 
instalaci – ulice  Kaštanová a  Brněnská. Ukazatele měří 
rychlost s přesností 1 km/hod., jsou vybaveny kamerou 
napojenou na záznamové zařízení. Zajímavostí je, že 
měří rychlost v obou směrech (ale zobrazují ji pouze 
z jednoho). 
• Žádost Diakonie Broumov. Diakonie požádala 
o uspořádání další humanitární sbírky. Rada návrh 
neschválila, protože jedna sbírka v naší obci již proběhla 
v květnu letošního roku. 
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• Výběrové řízení – stavební úpravy sklepa obec-
ního úřadu. Na konci července bylo vyhlášeno výbě-
rové řízení na opravy hydroizolací v suterénu obecního 
úřadu a ve stavbě šaten, sociálního zařízení a nářaďovny 
(pro potřeby sousedního sportoviště). Výzva k před-
ložení písemné nabídky byla zveřejněna na Internetu 
a dále zaslána na doručenku sedmi fi rmám. Součástí 
zveřejnění byla i úplná projektová dokumentace v elek-
tronické podobě, takže se soutěže mohla zúčastnit kte-
rákoliv fi rma. Obec do 24. srpna však obdržela jen čtyři 
nabídky s těmito cenami: 

PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 148/104b, 
619 00 Brno 1 319 558 Kč
AVUS spol. s r.o., Ponětovice 121, 
664 51  1 548 975 Kč
Luboš Král, Krátká 143, 
664 52 Sokolnice 1 573 033 Kč
TH STAVBY , spol. s r.o., Masarykova 351, 
667 01 Židlochovice  1 645 666 Kč

Rada se podrobně seznámila s předloženými nabíd-
kami a referencemi o těchto fi rmách. Rada se přiklonila 
k názoru, že nejlevnější nabídka nemusí být vždycky 
nejvýhodnější, jak se např. v současnosti přesvědčujeme 
při přípravě projektové dokumentace na stavbu školy. 
Při poměrně  rozsáhlé opravě se najde celá řada pro-
blémů, které se objeví až po odkrytí podlahy či jiných 
částí stavby. A bude velmi záležet na serióznosti smluv-
ního partnera, aby se tyto problémy vyřešily ke spoko-
jenosti obce (např. aby nebyla požadována úhrada více-
prací za každou maličkost). Proto nakonec rada rozhodla 
nevybrat nabídku cenově nejlevnější, ale nabídku pana 
Luboše Krále.
• Vyhlášení výběrového řízení – oprava hasičské 
zbrojnice. V průběhu měsíce září by měla mít obec 
pohromadě všechny podklady potřebné pro opravu hasič-
ské zbrojnice – generální opravu fasády a střechy včetně 
zateplení, výměnu oken, nové zpevněné plochy kolem 
zbrojnice a podobně. Jakmile to bude možné, vyhlásí sta-
rosta výběrové řízení na tyto práce. 
• Návrh dohody ŠLP Křtiny. Po opravě mostu 
v zámeckém parku budou zase chodit pohřební prů-
vody přes tento park, neboť Domov pro seniory 
Sokolnice s tím již vyslovil souhlas. Poslední úsek 
cesty je však ve vlastnictví ŠLP Křtiny. Ti požadují 
uzavření dohody o tom, že obec může využívat jejich 
komunikaci, ŠLP Křtiny se o cestu bude starat a obce 
bude ročně hradit částku 500 Kč. Rada návrh dohody 
schválila. 
• Nákup laviček a odpadkových košů. Obec je čle-
nem Dobrovolného svazku obcí Region Cezava. Ten 
letos obdržel dotaci na dovybavení obcí mobiliářem 
Rada obce rozhodla, že vyčerpáme náš podíl na dotaci 
nákupem odpadkových košů a laviček. Nově osazené 
lavičky již můžete vidět na hřbitově, u sběrného stře-
diska dopadů a u Zlatého potoka. 

• Integrovaná střední škola Sokolnice (ISŠ). Dne 
8. září 2011 proběhl na ISŠ Sokolnice slavnostní pod-
pis memoranda o spolupráci mezi krajem a energetikou. 
Memorandum podepsal hejtman JM kraje Michal Hašek 
a jednatel společnosti E.ON ČR Karel Dietrich-Nespěšný. 
I díky tomuto memorandu zůstává ISŠ Sokolnice samo-
statnou školou a dá se předpokládat její další rozvoj. Při 
slavnostním aktu byla starostou obce otevřena i možnost 
stavby sportovní haly. Ekonomická situace kraje sice 
není nejrůžovější, ale pan hejtman přislíbil, že se bude 
zasazovat o její stavbu. Rada tuto snahu ještě podpořila 
usnesením, že obec je připravena jednat o fi nanční pod-
poře z našeho rozpočtu na tuto stavbu. Předpokládá se 
podpora víceméně symbolická, žádné miliony.  
• Vypracování žádosti o dotaci na přístavbu 
základní školy. Rada obce schválila uzavření smlouvy 
se GRANTIKA České spořitelny a.s. na této žádosti za 
cenu 15.000 Kč + DPH.
• Přístavba základní školy. Rada obce opakovaně 
a dlouze diskutovala o stávající situaci kolem plánované 
přístavby základní školy. Projektant Ing. arch Běhal 
byl vybrán ve výběrovém řízení a loni v dubnu s ním 
uzavřena smlouva o dílo. V loňském roce byly prove-
deny geologické průzkumy, geodetické doměření a další 
přípravné práce. Byly předloženy i první varianty pří-
stavby školy. Konečné řešení předal obci v únoru a rada 
požádala ještě o doplnění samostatného vstup do auly,  
dořešení vnější vzhledu (aby zapadal do okolní zástavby) 
a úpravu stávající plechové střechy včetně zateplení celé 
staré části školy. V dubnu projektant předložil radě upra-
venou dokumentaci o požadované úpravy, včetně aktuali-
zovaného odhadu investičních nákladů. Podle první studie 
z roku 2009 činily investiční náklady cca 26,28 mili-
onů korun, v dubnu aktualizovaný odhad dosáhl výšky 
57,45 milionů korun (z toho jsou přibližně 3 miliony 
počítány na požadované úpravy staré části školy). Po 
dokončení přístavby bude nutné kabinety a třídy vybavit 
nábytkem a dalšími předměty, což si vyžádá také nema-
lou částku. Rada byla nucena konstatovat, že i když obec 
obdrží slíbenou státní dotaci, není schopna zajistit zbý-
vající fi nanční prostředky. Uložila proto školské komisi, 
aby ve spolupráci s ředitelkou školy a projektantem hle-
dali možnosti úspor, aby bylo v silách obce přístavbu 
zajistit. Komise se s projektantem dohodla na zrušení 
podzemního podlaží, čímž by se náklady snížily odhadem 
o 27 miliónů korun. Tímto krokem by ale škola přišla 
nejen o dílnu, knihovnu a skladovací prostory. Tento 
nedostatek vyřešili rekonstrukcí a přístavbou stáva-
jící školní dílny, kde by byly umístěny chybějící pro-
vozy. Těmito opatřeními se měla předpokládaná inves-
tice výrazně snížit (a to i s rezervou několika miliónů 
korun na vybavení přístavby nábytkem a všemi dalšími 
pomůckami). V květnu předložil projektant nový pro-
počet ceny s celkovým nákladem 51.905.000 Kč. Rada 
byla tímto postupem silně znechucena, neboť opakovaně 
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zdůrazňuje fi nanční situaci obce a požaduje úsporný 
projekt v ceně max. 30–35 milionů korun. I proto se v 
červnu na zasedání zastupitelstvo vedla kolem tohoto 
problému tak dlouhá diskuse. Rada se věcí opakovaně 
zabývala a zvažovala, zda od smlouvy neodstoupit. Na 
začátku září nám projektant sdělil, že součástí projektu 
pro stavební povolení nebude položkový rozpočet (jak 
původně slíbil), a tak nebude možné tento stupeň doku-
mentace využít k výběru stavební fi rmy. Obec se tak ocitla 
v časové pasti, protože je takřka nemožné stihnout vše 
potřebné do února příštího roku (bude-li obci schválena 
dotace, musí cca v únoru či březnu předložit minister-
stvu všechny potřebné doklady). Rada dlouze a mnohdy 
i vzrušeně diskutovala o variantě okamžitého ukončení 
smluvního vztahu, či možnosti uzavření dodatku ke 
smlouvě s požadavkem na mnohem svižnější tempo pro-
jektování a předání podkladů. Do doby uzávěrky tohoto 
časopisu není prozatím rozhodnuto. 
• Veřejné zasedání. Starosta obce svolává na úterý 
20. září 2011 veřejné zasedání zastupitelstva, které se 
bude konat v kavárně restaurace U Husara. 

Na program se připravují tyto body:
 1. Námitka člena ZO proti zápisu ZO 
  ze dne 16. 6. 2011.
 2. Rezignace Jany Kuklové na mandát člena
  zastupitelstva. 
 3. Slib nového člen zastupitelstva. 
 4. Odvolání Jany Kuklové jako předsedkyně 
  kontrolního výboru.
 5. Volba členů kontrolního výboru. 
 6. Žádost o fi nanční příspěvek. 
 7. Zajištění přístupu k pozemku p.č. 1749/5.
 8. Návrh dodatku IDS JMK.
 9. Žádost paní Pokorné o odprodej pozemku.
 10. Prodej kasáren pod Mohylou míru.
 11. Prodej kasáren v trati Předky.
 12. Zřízení sociálního fondu.
 13. Nabytí pozemků do majetku obce. 
 14. Obecně závazná vyhláška 01/2011.
 15. Zakoupení části pozemku p.č. 88.
 16. Závěrečný účet DSO Region Cezava. 
 17. Informativní zprávy.

Oznámení

o přípravě rozpočtu obce Sokolnice na rok 2012
Starosta obce touto cestou upozorňuje všechny občany, neziskové organizace, komise rady a výbory 
zastupitelstva, zřízené příspěvkové organizace a další subjekty, že fi nanční požadavky do rozpočtu obce 
Sokolnice na rok 2012 je nutné doručit v písemné formě na OÚ Sokolnice nejpozději do 

pondělí 10. října 2011 do 17.00 hodin

Na později dodané požadavky již nebude množné brát zřetel. 
Životský Jiří v.r.

Cyklistický výlet za krásami NP Podyjí
V sobotu 11. června se konal pod vedením Komise pro práci s mládeží při OÚ Sokolnice již „1. tradiční cyklistický 
zájezd“. Zúčastnilo se 40 cyklonadšenců různých věkových kategorií, fyzických kondicí a sportovního vybavení. 
Milou pozorností od organizátorů pro každého účastníka byla energie na cesty sbalená v tatrance a mapka pláno-
vané trasy. Variant na projížďku Podyjím bylo hned několik 
a každý si mohl vybrat podle svého gusta a možností.
Autobusem jsme se i s koly přemístili do Znojma, odkud 
jsme odpočítávali první kilometry naší trasy. Nejprve jsme 
stoupali strmě k vřesovištím na Kraví hoře, potom však 
kilometry ubíhaly o něco snadněji po lesní cestě k vesnicím 
Konice a Popice. Za Popicemi se část z nás trhla a dala si toto 
kolečko pro velký úspěch ještě jednou. O tom, do jaké míry 
byl tento čin záměrný nebo nezáměrný, skupina dodnes mlčí. 
Po nejtěžším úseku našeho výletu, po krkolomném stoupání 
na kopec Šobes, na které se také rozkládá krásná vinice, jsme 
byli odměněni krásným výhledem na meandrující řeku Dyji, 
která se ostře zařezávala do krajiny.
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U rybníka v Podmolí jsme se pak zlehka občerstvili, za ušima podrbali volně pobíhající sele, které bylo nejedním 
překvapením dnešního výletu, a vyrazili k posledním milníkům naší cesty. Obce Lukov a Čížov jsme projeli jedna 
radost a nakonec se i pokochali pohledem z Hardeggské vyhlídky. Za prohlídku stála i strážní věž, která je jedna 
z dochovaných ukázek bývalé železné opony u nás.
Po strmém stoupání z vyhlídky a na cestě do cílové stanice nás ještě stihla přivítat čižovská hospoda U Švestků 
s otevřenou náručí. (Zde je však nutno podotknout, že místní osvěžovny byly poctěny naší návštěvou jen do takové 
míry, aby konzumace iontových nápojů nám byla vždy jen nápomocná a nikdy negativně neovlivnila naše sportovní 
výkony. A protože jsme projížděli vinným krajem, k oblíbeným iontovým nápojům jsme během naší jízdy zařadili 
především Rulandské šedé a Sauvignon.)
V Lesné, ještě než jsme naložili kola a vydali se směrem k domovu, jsme si prohlédli místní větrný mlýn a muzeum 
historických automobilů a motocyklů. Na závěr všichni účastníci výpravy obdrželi pamětní list za úspěšné absolvo-
vání cyklistické výletu za krásami NP Podyjí.
Věřím, že všichni byli s výletem spokojeni a že se rádi s úsměvem a v duchu hesla: „Cyklistiku dělají kopce, pot 
a slzy“ zúčastní podobné akce zase znovu.

Zuzana Šebečková
Foto: Dana Kratochvílová

O K É N K O  D O  M AT EŘS K É  Š K O LY

Už prvního září se rozléhal sokolnickou mateřskou školou 
dětský smích a radost ze setkání s kamarády, kteří se přes 
prázdniny neviděli. Ale také usedavý pláč nových dětí, které 
přivedly maminky do školky poprvé.
Celkem 100 dětí  ve věku od 3 do 7 let je rozděleno do 
čtyř tříd pod názvy: 
Kuřátka  kde jsou paní učitelky Sylva Brzobohatá 
 a Eliška Nasadilová.
Koťátka  paní učitelky Zdenka Jirgalová 
 a Hana Jahodová.
Sluníčka  zde jsou paní učitelky Jarmila Fialová 
 a Věra Kašparová.  
Motýlci  s paní ředitelkou Janou Kuklovou a učitelkou Ivanou Cábovou.
Během školního roku nás čeká spousta akcí, jako jsou dětská divadelní představení, hudební nebo kouzelnická 
vystoupení, výlety do Brna na pohádky, škola v přírodě a v neposlední řadě i účást na akcích obce a společná setkání 
dětí a rodičů.
Pro předškolní děti jsou plánovány i mimoškolní činnosti:  
výtvarný a jazykový kroužek, břišní tance, plavecký výcvik, intenzivní příprava předškoláků na školu společně 
s rodiči – edukativní skupinky.
Věříme, že se všem dětem bude v naší krásné školce líbit, užijí si tam spoustu legrace a naučí se mnoho užitečných 
věcí potřebných pro jejich další život.

S O K O L N I C K Ý  DŮM

Výlet do Křtin a Rudického propadání
V neděli mne míjela jedna ze starších účastnic výletu. „Bolí mne nohy, musím jet na kole, ale bylo to dobrý“
Den před tím v sobotu 3. 9. 2011 uspořádalo občanské sdružení Sokolnický dům a farnost Telnice výlet do Křtin 
a Rudického propadání. V čele s páterem Ladislavem Kozubíkem. 
Napřed jsme navštívili poutní chrám ve Křtinách. Díky zcela originálnímu a vtipnému průvodci, páteru Peňázovi to 
byl zážitek na dlouhou dobu. Provedl nás kostnicí, objevenou v podzemních prostorách, předvedl nám zvonkohru 
a pustil nás na věž. Vše s důkladným historickým výkladem. 
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Pak nás autobus převezl k Rudickému propadání. Po dvou 
kilometrech se nám otevřela přírodní scenérie skutečného 
propadání s obrovskou dírou, do které padá voda mezi ska-
lami. V bezprostředním okolí jsme prolezli několik jeskyní 
aniž bychom tam někoho zapomněli.
Po dalších dvou kilometrech naše výprava dorazila do Rudic. 
Starší členové zájezdu si prohlédli větrný mlýn. Ostatní se 
vypravili do nedalekého lomu. Těžil se tam kaolín, sléváren-
ské písky a je zde naleziště polodrahokamů. Krajina lomu 
vytváří velice působivou scenérii netypickou pro Moravský 
kras. Na dně lomu se nachází jezírko, které mělo úžasně stu-
denou vodu. Přesto tam někteří vlezli.

Díky slunečnému počasí a zájmu o zájezd se výlet podařil. Přejeme si jen, abychom v budoucnosti dokázali pro naše 
spoluobčany uskutečnit podobně úspěšnou akci.

Za o.s. Sokolnický dům Jan Mazal

Dožínkové slavnosti v Sokolnicích
Na zámku a zámeckém nádvoří
V neděli 11. září 2011 se v naší obci uskutečnily dožínkové slavnosti a slavnost Povýšení svatého kříže – svátek, 
kterému je zasvěcena zámecká kaple. 
Po slavnostní mši se lidé shromáždili na zámeckém nádvoří, kde je čekalo vystoupení krojovaných dětí doprováze-
ných cimbálovou muzikou Donava. Do hudebního vystoupení se zapojili rovněž klienti domova pro seniory, kteří 
měli nacvičeno několik písniček. Bylo zde nachystáno pohoštění, které přichystaly ženy z o.s. Sokolnický dům 
a kolektiv kuchařů domova pro seniory pod vedením pana Ustohala. Nádherná prodejní výstava folklórních před-
mětů, prodej vína a burčáku dokresloval atmosféru setkání znásobenou hojnou účastí diváků i překrásným počasím. 
Posléze na nádvoří zámku přijel hrabě s chasou, aby zde převzal dožínkový věnec, pobavil se s chasou a dohro-
mady si zatancovali. Po tomto vystoupení pokračoval krojovaný průvod k místu konání „Obecní dožínkové veselice“ 
u restaurace U Husara. 
Velký dík patří občanskému sdružení Sokolnický dům, které uskutečnilo program na zámku. Do programu se také 
zapojila Komise pro práci s mládeží v obci Sokolnice, která secvičila vystoupení s panem hrabětem. Dík je také třeba 
vyjádřit vedení Domova pro seniory za poskytnutí prostorů zámku a uspořádaní dne otevřených dveří. Poděkování 
patří těm, které nebylo vidět, ale bez jejichž práce by se akce neuskutečnila. Byly to hodiny času, které věnovaly 
mladé maminky nacvičování dětí přes prázdniny, byla to obětavost, se kterou pracovníci domova pro seniory vyvezli 
téměř každého seniora na nádvoří a zase zpět. Byla to práce s přípravou krojů a kostýmů, kterou měli všichni účin-
kující, výzdoba zámecké kaple, práce zvukařů a mnoha dalších. Rovněž podpora obce Sokolnice pomohla úspěchu 
celé akce. 
Bylo to krásné setkání lidí z obce a rovněž všech generací v prostorách zámku, tolik potřebné pro jejich obyvatele.

Jan Mazal

Na hřišti u restaurace U Husara
V netradičním duchu probíhala v Sokolnicích letošní druhá zářijová neděle také uprostřed obce. Na prostranství dět-
ského hřiště vedle restaurace U Husara se uskutečnila druhá část obecních dožínkových slavnosti.
Přijel hrabě s hraběnkou, kterým děvčata v kroji předala dožínkový věnec a symbol úrody – bochník chleba. Hrabě 
poděkoval „chase“ za vykonanou práci a po přípitku na plné sýpky dal svolení k veselí. A že se veselilo!
„Jak to bylo na tom poli“ bylo představení, ve kterém se účinkující pokusili znázornit, jak se dříve na poli praco-
valo – ženy se srpy a hraběmi, muži s kosami a mnozí z nás poprvé viděli, jak se mlátilo obilí cepy. K tomu se tančilo, 
zpívalo a recitovalo. A protože je naše chasa štědrá, přítomní návštěvníci byli pohoštěni koláči a chlebem se sádlem 
a cibulí. Kdo chtěl, mohl si koupit památeční skleničku, ke které byl vzoreček vína nebo burčáku z vinařství Rozařín. 
K tanci a poslechu zahrála cimbálová muzika Primáš z Hanáckého Slovácka a krásně zazpívali Mužáci z Dambořic.
Nelze nepoděkovat všem, kteří se na vydařené akci podíleli a obětovali svůj čas, abychom se všichni mohli pobavit 
a poslechnout krásnou lidovou muziku, ale kromě účinkujících a obce se na akci podílelo místní zemědělské družstvo, 
materiálové vybavení zapůjčil Sokol Sokolnice, restaurace U Husara, Fialovi a pan Drda.
Takže ještě jednou – plné sýpky a veselé dožínky!                                                          Josef Umlášek
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D U C H O V N Í  O K É N K O

U prvního svatého přijímání bylo celkem 12 dětí z Telnice a Sokolnic
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Náš nový pan farář
V neděli 26. června 2011 na mši svaté jsme v sokolnické zámecké kapli vítali nového duchovního správce naší far-
nosti P. Ladislava Kozubíka, SDB. P. Ladislav (* 1. října 1959) pochází z Valašské Polanky, vysvěcen byl v roce 
1986. Je členem řeholní kongregace nazvané Salesiáni Dona Boska. Jako kněz působil v Ostravě, Vápenné, Jese-
níku, Hroznové Lhotě, Českých Budějovicích, Litomyšli, Ostravě-Třebovicích a Zlíně-Jižních Svazích. Nyní bydlí 
v Újezdě na faře. Za krátkou dobu, kdy s námi pobývá, jsme s ním měli možnost zažít primiční mši svatou v Újezdě, 
pouť do Tuřan, výlet do Křtin a Rudického propadání, žehnání aktovek na začátku školního roku, pouť do Žarošic 
i slavení dožínek. Děkujeme a do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!

Primice P. Jiřího Jeniše
Dne 6. července 2011 v 15 hodin slavil P. Jiří Jeniš v Újezdě u Brna svoji primiční mši svatou. Po studiích v Olomouci 
a následně v Římě působil jako jáhen v Pohořelicích a nyní bude jeho kaplanským místem Hodonín. Na slavnostní 
primiční mši svaté se pod širým nebem v parku sešly stovky lidí. Mezi nimi bylo kolem 100 kněží a mládež v krojích. 
Na závěr P. Jiří udílel spolu s dalšími nedávno vysvěcenými kněžími novokněžské požehnání.
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Z Á K L A D N Í  Š K O L A

Zpátky do lavic
Opět se setkáváme na prahu dalšího školního roku, tentokrát již 139. v historii naší školy, příští rok tedy oslavíme 

sto čtyřicáté výročí školy v Sokolnicích. Začátek školního roku je pro nás obdobím bilancování, ale i plánů do nového 
roku.

V loňském roce se opět se zvýšil celkový počet žáků školy na 178, všichni prospěli, bohužel jeden žák až po 
opravné zkoušce. 125 žáků prospělo s vyznamenáním, udělili jsme 69 pochval. Musím však na tomto místě připo-
menout, že v uplynulém školním roce se objevily snížené známky z chování – 3 dvojky a dokonce jedna trojka – za 
šikanování spolužáka.

Během celého školního roku se naši žáci zapojovali do různých olympiád a soutěží, zúčastnili se Vranovské empi-
ády, což je branný závod, přispěli svými výtvory na výstavu ve šlapanickém muzeu, kde byla naše díla velmi kladně 
hodnocena a na základě tohoto úspěchu nás pracovníci muzea pozvali ke spolupráci na vernisáži výstavy Vzhůru do 
Stínadel. Tam chlapci a děvčata ze 6. a 7. třídy sehráli velice úspěšně scénky ze života slavných Rychlých šípů. 

Žáci měli možnost účastnit se mimoškolních aktivit pořádaných naší školou. 
Již tradičně třídy navštěvovaly divadelní a fi lmová představení, muzea, výstavy, ale také se nám podařilo mnoho 

pěkných akcí, kterých se děti nejen účastnily, ale také pomáhaly s jejich organizací. Namátkou: taneční soutěže, tur-
naj v malé kopané, výroba šperků, vyřezávání dýní, drakiáda, dopravní cyklistická soutěž a další. Prvním rokem jsme 
se zapojili do soutěže Školní ligy miniházené, kde smíšená družstva žáků 1.–4. třídy dosáhla vynikajících výsledků. 

Velmi pozitivně hodnotíme vánoční a velikonoční dílny, s kterými nám výrazně pomohli zástupci z řad rodičů, 
za což jim velmi děkujeme a doufáme, že v započaté spolupráci budeme pokračovat. Organizovali jsme školní 
ples – opět za vydatné podpory některých z  rodičů. 

Výdělek ze soutěže  Sbíráme s panem Popelou, jak je nazvaný sběr starého papíru organizovaný pro školu i občany 
Sokolnic, tradičně slouží na nákup výtvarných potřeb ve třídách. 

V červnu většina žáků školy předvedla na školní akademii své umění jak uměleckými, tak sportovními 
vystoupeními.

Celý první stupeň vyjel v květnu a červnu na školu v přírodě a proběhl i kurs plavání pro 1.–3. třídu.
Po několikaleté přestávce naše škola uspořádala lyžařský kurs pro žáky 7.–9. ročníku.
Jsme velmi pyšní na to, že se nám podařilo navázat spolupráci s Domovem pro seniory Sokolnice. Žákyně a žáci 

loňské osmé třídy se setkávali s obyvateli domova při keramických dílnách, pomáhali se sportovními a zábavnými 
soutěžemi v parku a takřka celá škola přispěla svými silami při úklidu prostranství kolem zámku. Tato spolupráce 
obohacuje nejen seniory z domova, ale i pro naše žáky je velmi cennou zkušeností. Pro nás všechny může být pří-
kladem mezigeneračního soužití.

Další akce, kterou řadíme ještě k uplynulému školnímu roku, je akce prázdninová. Není úplně běžné, aby do školy 
děti chodily i o prázdninách, a navíc, aby tam chodily rády. U nás se to podařilo. Na popud zaměstnaných maminek 
jsme pro nejmladší školní děti zřídili prázdninový pobyt ve škole, který měl trvat dva týdny, ale nakonec byl zájem 
jen o jeden.

Poslední úspěšnou akcí loňského roku, která však ovlivní i roky následující, je to, že se nám podařilo získat dotaci 
z projektu EU peníze školám. Tyto fi nance – a je to přes milion korun – budou využity k nákupu nové moderní výpo-
četní techniky. Peníze však nepřišly jen jako dar, nové pomůcky budou vykoupeny mnoha a mnoha hodinami školení 
pro učitele a jejich práce při přípravě vlastních učebních materiálů pro žáky. 

Během školního roku a prázdnin jsme prováděli větší opravy v budově školy: pokračovala výměna oken ve dru-
hém podlaží, renovovali jsme parketové podlahy ve dvou třídách a za pomoci šikovných žákyň a žáků osmé a deváté 
třídy jsme vymalovali šatny. Bohužel ani letos ještě nemohu sdělit příznivější zprávy o přístavbě školy. Projekt je sice 
hotový, ale získání stavebního povolení je ještě v nedohlednu.

Vyučování bude probíhat i nadále v devíti ročnících, ale v deseti třídách, a to  podle Školního vzdělávacího pro-
gramu pro ZŠ Sokolnice, stále budou v provozu dvě oddělení školní družiny. 

Znovu můžeme nabídnout řadu zájmových kroužků, ať již ze ZUŠ Židlochovice klavír – paní učitelka Gubalová, 
sólový zpěv – paní učitelka Darmovzalová a ze ZUŠ Mokrá fl étna, kytara, keyboard – pan Babák,  nebo další – jazy-
kový, matematický, počítačový kroužek, orientální tance, keramický kroužek, malá kopaná, fl orbal, sportovní hry 
pro nejmladší žáky, popřípadě další dle zájmu nebo dle nabídky některých z  rodičů. 

Pravidelné a aktuální informace o dění ve škole můžete sledovat na stránkách www.zssokolnice.cz. Zde také 
najdete školní řád včetně klasifi kačního řádu a pravidel pro uvolňování žáků. Je zde i Školní vzdělávací program pro 
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D O M O V  P R O  S E N I O RY

František Hort
Narodil jsem se 7. července 1941 ve Zbýšově u Brna. 
Dětství jsem prožil s rodiči v Babicích u Rosic a v Osla-
venech. Po základní škole jsem odešel do Chroustovi 
do východních Čech, tam jsem se vyučil v zahradnictví. 
Potom jsem pracoval ve státním statku BUDČEVES, 
ROBOUSY, LUŽE, OSENICE u Jičína. Dále jsem praco-
val v kotelně a v zahradnictví nemocnice Brno-Bohunice, 
JZD Oslavany, Škrobárny Brno a poslední místo jsem byl 
u technických služeb v Brně.
Od roku 1968 bydlím v Domově pro seniory v Sokolni-
cích. Mám zde spoustu kamarádů, líbí se mi tady – je zde 
můj DOMOV.
Ani v Sokolnicích nezahálím a snažím se pomáhat.
S přáteli jsem oslavil v Restauraci U Husara kulaté 
narozeniny.

ZŠ Sokolnice. Tyto dokumenty jsou v papírové podobě umístěny v přízemí budovy školy, i tam je možné do nich 
nahlédnout.

Na konci minulého školního roku odešlo z 9. třídy 11 žáků – 9 na střední odborné školy se čtyřletým oborem 
a 2 na střední odborná učiliště s tříletým oborem, 2 žáci 7. ročníku a 1 z páté třídy byli přijati k šestiletému a osmi-
letému studiu na gymnáziu. 

V letošním roce jsme přivítali 22 prvňáčků a 4 nové žáky do stávajících tříd, takže počet žáků naší školy vzrostl již 
na 187. My ve sborovně máme nového kolegu a čtvrťáci nového pana učitele Davida Elicera  (zástup za mateřskou 
dovolenou paní učitelky Kateřiny Vopatové). 

Milí žáci, kolegyně, kolegové, ale i vy, vážení rodiče, přeji vám do nadcházejícího školního roku pevné zdraví 
i nervy a co nejvíc radosti z úspěchů.

Zita Butalová

Expedice Pernštejn
V úterý 21. 6. 2011 jsme jeli na Expedici Pernštejn. Museli jsme brzy ráno vstávat. Jeli jsem vlakem do Brna a tam 
jsme čekali na vlak do Tišnova, po cestě jsme hráli hru na papír. Byla to dobrá hra a mě bavila. A tak nám ubíhal čas, 
až jsme dorazili do Tišnova. V Tišnově jsme přestoupili do vlaku směr Nedvědice. V té hře byly zajímavé otázky. 
Po cestě jsme i jedli a pili. V Nedvědicích jsme šli po cestě na Pernštejn. Když jsme šli do kopce, tak jsme hledali 
„kešku“ a našla ji Mónika. A potom jsme pokračovali. Když jsme dorazili na Pernštejn, tak jsme chvíli čekali, než 
nám začne prohlídka. Prohlídku nám dělal pan Jarek a byl super a prohlídka byla taky super. Viděli jsme hodně věcí 
a zajímavostí. Po prohlídce jsme si mohli nakoupit polodrahokamy a jiné drobnosti. Pak jsme jeli domů. Na nádraží 
SOKOLNICE–TELNICE nám paní učitelka rozdala DIPLOMY.  TENTO VÝLET BYL SUPER.  Děkuji paní 
učitelce.                                                                                                                         Apolenka Jochmanová, 4. třída

20. 6. jsem se těšila na výlet na Pernštejn. Nemohla jsem usnout. Mamka mě v 5 hodin ráno vzbudila. Nechtělo se mi 
vstávat, ale strašně jsem se těšila. Tak jsem vyskočila z postele a oblékla jsem se a sbalila se. Šla jsem s mamkou do 
trafi ky a před školou jsem nikoho neviděla, bylo to divné. Pak už bylo načase odejít, ale hodně dětí chybělo, tak jsme 
ještě 5 minutek čekali, mezitím přišla Katka a Apa. Ale ještě jsme nebyli všichni. I tak jsme šli. Když jsme byli na 
nádraží, tak mi mamka zavolala, že sem ještě jede teta Melková se Sábou a Martinou. V 6.05 jel vlak, tak jsme vlezli 
dovnitř. Jeli jsme přes Brno, Tišnov Nedvědice. A třikrát jsme přestupovali, ale nevím, kde, jsem to já hlava děravá, 
no! Já jsem vše fotila, nedalo mi to, všechno bylo nádherné, ale nestačila mi paměť v telefonu. Jsme v hradě, tam už 
fotit nemůžu. Vylezli jsme po schodech na jakoby balkon a tam byla čtyři okna jaro, léto, podzim a zima. Jaro bylo 
žluté, léto fi alové, podzim zelený zima modrá. Bylo to nádherné a tajemné, a proto dávám 1000 %.

Petra Hradílková, 4. třída
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Srpen–září
Srpen a září  je  měsícem  zařazeným do období včelařského plného léta a podletí. V tomto období jsou včelstva již 
krmena a připravována na zimní období. Krmení je  prováděno  cukerným  roztokem na  různé  způsoby  tzn.:  buď 
jako přímo jako  roztok  nebo zalitý krystalový cukr, případně hotové na bázi sacharózy, která nevyvolává takovou 
snahu o loupež mez i včelstvy. V tomto období je nutné taky sledovat napadení varroózou. Tento roztoč nejen že se 
jako veze a živí na včele, ale tím i včely  nakazí  viry, které  způsobují  ztráty včel. Tento rok se začíná jevit tak jako 
před třemi léty, kdy byly velké nečekané ztráty. Podstatnou obranou je dlouhodobé použití kyseliny mravenčí, která 
drží varroóa na uzdě. Ale zmiňované  období  je obdobím včelařských žní – hlavního medobraní. Proto se v tomto 
příspěvku budu hlavně věnovat medu.
Včelí produkty se dělí do dvou skupin. Jsou to produkty rostlinného a živočišného původu. Mezi produkty rostlin-
ného původu patří – MED, PYL, PROPOLIS – které včela sbírá z rostlin, obohatí a poté ukládá v úlu. Mezi produkty 
živočišného původu patří – MATEŘÍ KAŠIČKA, VČELÍ VOSK, VČELÍ JED – které včely vytváří přímo ve svém 
těle.
Pohádky a legendy přisuzují medu jedinečné výživné vlastnosti a léčivé účinky. Odjakživa byl opěvován jako afrod-
iziakum a elixír mládí. Ve skutečnosti však pouze dodává energii ve formě jednoduchých sacharidů. 
Med vyrábějí včely z rostlinného nektaru. Je směsí vody a dvou jednoduchých cukrů: fruktózy a glukózy. Čím je 
med průzračnější, tím vyšší je obsah fruktózy. Med skladovaný dostatečně dlouho však téměř vždy zkrystalizuje. 
Zahřátím se cukr znovu rozpustí. 
Med dodává tělu jen zanedbatelné množství živin. I nízký obsah těchto živin však způsobuje, že med je přece 
jen o něco zdravější než rafi novaný bílý cukr, obsahující pouze „prázdné“ kalorie. Med se z jedné čtvrtiny skládá 
z vody, a proto je méně kalorický než cukr – na 100 g medu připadá 288 kcal, na stejnou hmotnost rafi novaného 
cukru 394 kcal. Pokud však při vaření nahrazujete cukr medem, uvědomte si, že med je hustší, a proto lžíce medu 
váží víc než lžíce cukru. Budete-li med měřit spíš objemově než podle váhy, může se vám stát, že množství kalorií 
nevědomky zvýšíte. 
Chuť medu závisí na rostlinách, ze kterých včely nektar nasbíraly. Med z akácií je jemný a hodí se na vaření. Med 
z kaštanů má výraznou, až nahořklou chuť. Med si dodnes uchoval pověst léku na dýchací obtíže, sloužícího zvláště 
k odstraňování hlenů. Má také antiseptické účinky – již staří Řekové a Římané věřili, že med pomáhá hojit rány. 
Podobně jako cukr údajně působí rovněž jako dekongestivum (látka snižující překrvení) a mírné sedativum. Nápoj na 
bolení v krku připravíte rozpuštěním dvou lžic medu a šťávy z půlky citronu ve sklenici horké vody. Všechna sladká 
jídla povzbuzují mozek k tvorbě takzvaných endorfi nů, přirozených látek tišících bolest. Sladká medová tekutina 
podporuje tvorbu slin a tak svlažuje suchou a podrážděnou krční sliznici. 

A  na závěr – 9 z mnoha důvodů, proč jíst včelí med
Léčivé látky medu se používají nejméně 3000 let na léčení různých zdravotních potíží.

Syrový med skvěle pomáhá na 90 % různých alergií.
Trápí-li vás bolest v krku, užívejte med 3× denně. Med obsahuje látky, které bojují v krku s infekcí.
Sklenice teplé vody spolu s dvěma lžičkami medu a citronového džusu každé ráno čistí krev.
Trápí vás chřipka? Cucejte 2 lžičky medu a popijejte horký čaj – několikrát denně.
Med se může aplikovat na povrchové a zanícené rány. Obsahuje malé množství peroxidu vodíku. Může být 
účinný proti některým bakteriím, které jsou odolné vůči antibiotikům.
Říká se, že med pomáhá řešit problémy se špatným trávením a tiší žaludek.
Med je již po staletí prostředkem k léčení astma rychle a efektivně.
Med je velmi dobrý proti chudokrevnosti, protože zvyšuje úroveň hemoglobinu v krvi. Je bohatý na železo, měď 
a hořčík.
Pro zvýšení počtu červených krvinek: Vezměte mísu plnou vašeho oblíbeného salátu, fazolí a další listové zele-
niny a pokapejte dvěma čajovými lžičkami medu.                                                                                                                 

Václav Hůrka

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

► Prodám dům v Bošovicích. Tel.: 728 140 655

inzerce
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 10 je 7. 10. 2011. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou na níže 
uvedené adresy, na disketě nebo v papírové podobě členům komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje:
Butalová Zita – zitab@seznam.cz Šustrová Jarmila – jarma@volny.cz Chudáčková Jiřina – JirVym@seznam.cz
Černý Jan – jcmail@volny.cz Mifková Mirka – mifkova.mirka@seznam.cz

SOKOLNICKÝ ZPRAVODAJ –  vydává obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. Sokolnický zpra-
vodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 10168. 
Datum vydání 23. 9. 2011. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.
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tel.: 513 034 322

gsm: 734 621 151 

e-mail: servis@kosemo.cz

www.kosemo.cz

Nezapomeòte na roèní

servisní prohlídku!

- èištìní plynových kotlù

- servis plynových kotlù

- montáž plynových kotlù


