
• Veřejné zasedání. V úterý 20. září 2011 se v kavárně 
restaurace U Husara uskutečnilo veřejné zasedání 
zastupitelstva.

Námitka člena zastupitelstva. Jeden z členů zastu-
pitelstva vznesl námitku proti neúplnosti zápisu 
z minulého zasedání zastupitelstva. Po krátké diskusi 
byla žádost o doplnění zápisu stažena.
Rezignace Jany Kuklové. Paní Kuklová doručila 
dne 31. srpna 2011 na OÚ Sokolnice písemné pro-
hlášení, že rezignuje na mandát člena zastupitelstva 
obce Sokolnice. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci 
na vědomí.
Obsazení uprázdněného mandátu. Na uprázdněný 
mandát nastoupil náhradník z kandidátní listiny téže 
volební strany, a to dnem následujícím po dni, kdy 
došlo k zániku mandátu. Tím se automaticky stal ke 
dni 1. září 2011 náhradník pan Tomáš Hradílek. Jme-
novaný složil předepsaný slib. Zastupitelstvo obce 
vzalo tyto skutečnosti na vědomí.
Odvolání Jany Kuklové jako předsedkyně výboru. 
Zákon o obcích stanoví, že předsedou výboru je vždy 
člen zastupitelstva obce (s výjimkou předsedy osad-
ního výboru). Vzhledem ke ztrátě mandátu zastupi-
telstvo odvolalo Janu Kuklovou z pozice předsedy 
kontrolního výboru.
Kontrolní výbor.  Zastupitelstvo převolilo kont-
rolní výbor tak, že předsedou se stal pan Filip Debef 
a členy Jan Černý a Tomáš Hradílek. 
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace. Domov 
pro seniory Sokolnice požádal o poskytnutí dotace 
na opravu mostku přes Zlatý potok v zámeckém 
parku ve výši 150.000 Kč, neboť mostek bude uží-
ván i občany naší obce. Zastupitelé schválili dotaci 
ve výši 100.000 Kč.
Zajištění přístupu k obecnímu pozemku. Obec je 
vlastníkem pozemku p.č. 1749/5 mezi protihlukovou 
stěnou a železniční vlečkou a přístup k němu je více 
než obtížný. V minulosti byla na uvedeném pozemku 
provedena výsadba, avšak vzhledem ke kompliko-
vanému přístupu bylo omezeno zalévání vysazených 
stromů a stromy uhynuly. Rada proto navrhla zakou-
pit od plynáren část pozemku 1750/3 o výměře 63 m2 
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a tím si zajistit přístup k údržbě pozemku 1749/5. 
Zastupitelé návrh schválili za cenu 9.740 Kč.
Návrh dodatku IDS JMK. Jihomoravský kraj 
zaslal návrh dodatku ke Smlouvě o zajištění fi nanco-
vání systému IDS JMK, jehož schválení je v kompe-
tenci zastupitelstva obce. Výše fi nančního příspěvku 
zůstává nezměněna. Dodatek byl schválen.
Žádost paní Pokorné o odprodej pozemku. Paní 
Pokorná je vlastníkem několika  pozemků za rodin-
ným domem na ulici Telnická. Část zahrady za 
domem o výměře 36 m2 je však obecní. Paní Pokorná 
nás žádá o odprodej. Zastupitelé prodej schválili za 
cenu 18.000 Kč.
Prodej kasáren pod Mohylou míru. Na minulém 
zasedání schválilo zastupitelstvo prodej areálu býva-
lých kasáren Nadaci mariastar humanity. Nadace 
však nepodepsala kupní smlouvu, neboť správní 
rada neodsouhlasila její uzavření. Zastupitelé vzali 
na vědomí rezignaci Nadace mariastar humanity na 
odkoupení bývalého vojenského areálu pod Mohy-
lou míru.
Prodej kasáren v trati Předky. Na minulém zase-
dání schválilo zastupitelstvo rezervaci pro společ-
nost EURO-DEVELOP s.r.o., Brno. Firma však 
o zakoupení nemá zájem, a proto bylo zastupitel-
stvem schváleno rezervaci ukončit. 
Zřízení sociálního fondu. Zastupitelé schválili zří-
zení sociálního fondu, jako účelového peněžního 
fondu k částečné úhradě stravenek a příspěvku na 
úpravu zevnějšku při obřadech. 
Nabytí podílu na pozemcích do majetku obce. 
Paní Burková, která prožila mládí v naší obci, se 
rozhodla darovat obci svůj spoluvlastnický podíl 
na pozemcích, které v našem katastru spoluvlastní. 
Jedná se celkem o 51.779 m2. Zastupitelstvo přijetí 
daru schválilo. 
Obecně závazná vyhláška číslo 01/2011 o stano-
vení místního koefi cientu pro výpočet daně z nemo-
vitostí. Podle zákona mají obce možnost vypočtenou 
daň z nemovitostí zvýšit dvakrát, třikrát, čtyřikrát či 
pětkrát. Je to věcí každé obce. Obce nemohou zvýšit 
daň na ornou půdu, trvalý travní porost, chmelnice, 
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vinice, zahradu a ovocný sad. Zvýšení daně se pro-
vádí obecně závaznou vyhláškou, kterou zastupitel-
stvo musí schválit nejpozději do konce září. Kolem 
této možnosti se rozvinula velmi dlouhá diskuse, 
která trvala několik hodin. Po neschválení něko-
lika návrhů a dohadovacího řízení byla schválena 
vyhláška, která zvyšuje daň z nemovitostí dvakrát. 
Zvýšení provede automaticky fi nanční úřad a přib-
ližně ze 60 % se dotkne větších fi rem (zejména Roz-
vodna, Démos, Šrot Gebeshuber) a ze 40 % občanů. 
Zakoupení části pozemku. Obec připravuje doku-
mentaci k dopravním úpravám v centru obce. 
Při místním šetření vznesla Policie ČR výhrady 
k navrženým úpravám. Nelíbí si jí záliv pro autobus 
před nákupním střediskem, protože z něj odbočuje 
silnice k směrem restauraci U Husara (což je údajně 
v rozporu s předpisy). Jsou tedy dvě možnosti. Buď 
obec na záměr rezignuje, nebo se silnice mezi poštou 
a nákupním střediskem zruší a komunikace Příční 
a kolem Husara bude obousměrná (k zajištění záso-
bování nákupního střediska). Aby bylo možné silnici 
upravit, je třeba odkoupit od manželů Páralových roh 
jejich zahrady. Zastupitelé schválili zakoupení části 
jejich zahrady za cenu 1.200 Kč/m2.
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Region 
Cezava (DSO) za rok 2010. Obce i dobrovolné 
svazky obcí musí ve stanoveném termínu schvalovat 
svoje závěrečné účty za uplynulý rok. U DSO navíc 
zákon stanoví povinnost předkládat zastupitelstvům 
členských obcí závěrečný účet svazku. Z výše uve-
dených důvodů byl závěrečný účet předložen zastu-
pitelstvu obce Sokolnice, které jej vzalo na vědomí. 
Informativní zprávy. 
– Změny na stavebním úřadě – Starosta informoval, 
že ke dni 31. srpna 2011 skončil pracovní poměr paní 
Ing. arch. H. Jakubcové, od 20. srpna 2011 nastoupil 
na místo technika po výběrovém řízení pan Bc. Petr 
Macan. Dále má obec přislíbenu výpomoc na cca 
2 měsíce od JMK, aby se zvládla agenda stavebního 
úřadu.
– Přístavba školy – Starosta popsal aktuální situaci 
okolo přístavby ZŠ. Sdělil, že obec ukončila spolu-
práci s Alexandrem Běhalem a nový projektant již 
pracuje. Sdělil také, v jakém stadiu je vyjednávání 
s A. Běhalem na ukončení smluvního vztahu.
– Park u rybníka – Starosta vysvětlil, že projekt je 
zpracován, žádost o dotaci je podána a průběžně jsou 
doplňovány doklady podle požadavků ministerstva. 
Podle posledních předpokladů nebude možné pro-
vést akci letos, protože rozhodnutí o dotaci nebude 
v dohledné době.
– Stavba šaten a nářaďovny pro sportoviště – Sta-
rosta informoval, že v současné době je podepsána 
smlouva o dílo s fi rmou Luboš Král, bude se pro-
vádět odizolování od zemní vlhkosti, v části sklepa 
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bude zřízena šatna a zázemí víceúčelového hřiště. 
Kolem výběrového řízení na tuto stavbu se rozvinula 
diskuse za účasti přítomných občanů i zastupitelů. 
– ISŠ Sokolnice – smlouva o vzájemné spolupráci. 
Starosta informoval, že JMK a E.ON podepsali 
smlouvu o spolupráci, která zajistí, že ISŠ nebude 
v nejbližší vlně optimalizace sítě středních škol zru-
šena, naopak se dá předpokládat její další rozvoj. 
Při slavnostním aktu byla starostou obce otevřena 
i možnost stavby sportovní haly. Ekonomická situ-
ace kraje sice není nejrůžovější, ale pan hejtman při-
slíbil, že se bude zasazovat o její stavbu. 

• Terénní úpravy. Rada projednala návrh provoz-
ního řádu, který předložil Slavoj Čegan. Jmenovaný 
hodlá vyrovnat terénní depresi na pozemku pod Mohy-
lou míru navezením velkého množství hlíny a inertního 
materiálu. Rada se ztotožnila s připomínkami, který 
k návrhu provozního řádu vypracoval odborník na tuto 
problematiku. 
Rada rovněž dlouze projednávala návrh předložené 
smlouvy o spolupráci, která by zaručovala obci větší 
kontrolu nad celým provozem a také určitý podíl na zisku 
(odhadem cca 18 milionů korun). Na závěr rada uložila 
starostovi zaslat dlouhou řadu připomínek k provoznímu 
řádu a smlouvě o spolupráci S. Čeganovi. Nyní záleží na 
něm, zda je bude ochoten akceptovat. I podle toho potom 
bude rada rozhodovat, zda se obec k projektu připojí. 

• Přístavba školy. Hledáním defi nitivního řešení při 
přípravě projektové dokumentace na přístavbu školy 
se zabývala rada obce dne 15. září 2011. Několik hodin 
se rozebíraly všechny možnosti a zvažovaly různé 
alternativy. Rada nakonec rozhodla ukončit spolupráci 
s Alexandrem Běhalem a pověřit vypracováním projek-
tové dokumentace jiného projektanta. Byla schválena 
fi nanční náhrada pro A. Běhala ve výši 300.000 Kč, 
z čehož 208.000 Kč je úhrada předané projektové doku-
mentace pro územní řízení, průzkumy a zaměření. Zbý-
vající částka 92.000 Kč je částečná úhrada víceprací, 
které A. Běhal prováděl a úhrada za částečně vyhotove-
nou dokumentaci pro stavební povolení. Jmenovanému 
se však zdá nabídnutá náhrada nízká a požaduje ji zvýšit 
o 225.000 Kč. Rada s jeho požadavkem nesouhlasí a věc 
bude předána právníkovi. Je tak pravděpodobné, že spor 
skončí u soudu, který rozhodne o výši náhrady.
Rada současně rozhodla objednat novou projektovou 
dokumentaci na přístavbu školy u Petra Zelinky, který 
radě předložil návrh na jinou koncepci přístavby. Ta je 
přibližně stejná v počtu učeben, kabinetů a dalších pro-
stor, ale znamená investiční náklady o cca 15 až 20 mili-
onů nižší, než návrh A. Běhala. 
Petr Zelinka zpracuje dokumentaci tak, že nejpozději 
na konci listopadu 2011 bude obci předána dokumen-
tace pro výběrové řízení a nejpozději v únoru 2012 bude 
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vydáno stavební povolení. Cena za zpracování projektu 
pro změnu územního rozhodnutí, pro stavební povolení 
a pro výběr zhotovitele (prováděcí dokumentace) činí 
950.000 Kč + DPH = 1.140.000 Kč. Je to sice částka 
vyšší o 165.000 Kč než by obec zaplatila A. Běhalovi 
(kde celková cena za projekty činila 975.000 Kč), ale 
obec zase ušetří 15 až 20 milionů na stavbě. 

• Digitální hodiny na štítovou zeď pošty. Rada obce 
schválila na začátku září předběžnou dohodu mezi obcí 
a fi rmou Šrot Gebeshuber o instalaci digitálních hodin 
na štítovou zeď pošty. Firma by hodiny zaplatila s tím, 
že by pod nimi bylo umístěno logo fi rmy. Tato informace 
byla zveřejněna v minulém čísle Zpravodaje. Na obec se 
obrátili někteří občané (zejména z ulice Slanisko) s nega-
tivním vyjádřením k tomuto záměru, neboť to považují 
za výsměch a skrytou korupci. Rada proto rozhodla revo-
kovat svoje usnesení a hodiny nepořídit. 

• Adventní koncert. Rada obce schválila uspořá-
dání adventního koncertu Pěveckého sboru Blahoslava 
Hajnce dne 7. prosince 2011 v zámecké kapli. 

• Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace. Jiho-
moravský kraj schválil poskytnutí dotace na nákup 
jednoho velkoobjemového kontejneru pro naše sběrné 
středisko odpadů. Rada smlouvu o poskytnutí dotace 
schválila a současně uložila starostovi tento kontejner 
objednat.

• Stížnost na vykácení keřů.  Rada se seznámila 
se stížností na výrazné kácení keřů na křižovatce ulic 
Nová – Polní. Stěžovatelé konstatují, že dle jejich 
názoru byly keře odstraněny naprosto zbytečně a neu-
váženě. Dále konstatují, že takto nepřehledných míst je 
v obci celá řada. Rada proto rozhodla objednat odborné 
posouzení rozhledových poměrů na všech problémových 
křižovatkách u komunikací, které jsou ve správě obce. 

• Přednáška Policie ČR. Vzhledem k vzrůstající kri-
minalitě se pro všechny zájemce uskuteční přednáška 
o prevenci kriminality za účasti specialisty Policie ČR na 
prevenci, PČR Židlochovice a našich strážníků. Termín 
je dohodnut na 25. října 2011 od 17.00 do 18.30 hodin 
v přísálí místní sokolovny. 
Přednášející poradí občanům, jakým způsobem zabez-
pečovat svoje objekty, na co si nejvíce dávat pozor 
a podobně. Samozřejmě bude prostor i pro dotazy 
přítomných.

• Neoprávněný zábor obecního pozemku. Rada obce 
obdržela informaci, že v ulici U Cihelny byla neopráv-
něně zabrána část obecního pozemku o výměře 301 m2. 
Na pozemku se navíc nachází stavby, které nejsou povo-
leny. Rada proto schválila neprodlené podání podnětu 
stavebnímu úřadu o zahájení řízení o odstranění sta-
veb. V případě, že majitel staveb požádá o odprodej, je 
rada ochotna navrhnout zastupitelstvu prodej za částku 
500 Kč/m2. 

V předchozím Zpravodaji a na webu obce byl zveřej-
něn záměr společnosti Čegan Forest – výrobní družstvo 
na „Terénní úpravy p.č. 3359, 3360 a navazujících 
v k.ú. Sokolnice“. Problematika spojená se záměrem 
je natolik rozsáhlá, že za zastupitelstvem ustanovenou 
Komisi rozvoje považujeme za nutné se k záměru vyjá-
dřit a pokusit se vzbudit veřejnou debatu na toto téma. 

Shrňme hlavní rysy záměru, dle doposud veřejně zná-
mých informací:

• Záměrem je vyrovnat současné nerovnosti v dotčeném 
území způsobem, že zde bude navezen materiál, který 
prohloubeninu vyrovná s okolním terénem. Z důvodu 
zachování využití dotčeného území bude nejprve odkryta 

Zpráva Komise rozvoje obce Sokolnice

Policie ČR – preventivně informační oddělení
V poslední době jsme byli upozorněni na stížnosti, které se týkají nekalých praktik některých prodejců elek-
třiny a plynu. Zástupci společností navštěvují občany v bytech či domech a požadují uzavření nových smluv. 
Někdy přitom nepravdivým způsobem informují zákazníky o podmínkách dodávek energií nebo o tom, za 
jakého dodavatele vystupují. Z uvedených důvodů žádáme občany, aby pečlivě vyhodnotili veškeré nabí-
zené podmínky a smlouvu podepisovali s rozvahou po důkladném přečtení. Pouze tak lze minimalizovat 
rizika spojena s nepoctivě uzavřenými smlouvami.

Za Vaši ochotu a spolupráci děkujeme.
nprap. Petra Hrazdírová
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ornice, poté bude následovat navážka a nakonec se vrátí 
ornice. Dle stavebního zákona se terénní úpravou rozumí 
zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění 
vzhled prostředí nebo odtokové poměry atd. 

• Kdo je žadatelem, je podstatné zejména z pohledu 
jeho ekonomických možností, solidnosti a důvěryhod-
nosti. Žadatelem o záměr je společnost Čegan Forest, 
jehož členové jsou neznámí. Ve statutárním orgánu jsou 
dvě právnické osoby ČEGAN s.r.o. a ČEGAN HOL-
DING, a.s.. ČEGAN s.r.o. má pak jediného společníka, 
kterým je ČEGAN HOLDING, a.s. Kdo je akcionářem 
ČEGAN HOLDING, a.s. není jasné, neboť společnost 
emitovala akcie na majitele v souladu s českým právním 
řádem umožňujícím uchovat vlastníka v tajnosti.

• Vlastníci záměrem dotčených pozemků dle katastru 
nemovitostí: p.č. 3359 (rozloha 125.886 m2, vlastník 
Ing. Čeganová, druh pozemku orná půda – bude přímo 
dotčeno 83.982 m2), p.č. 3360 (599 m2, Česká republika, 
ostatní plocha – bude přímo dotčeno 599 m2), p.č. 3361 
(5.328 m2, Obec Sokolnice, trvalý travní porost – bude 
přímo dotčeno 4.133 m2), p.č. 3364 (60 m2, Ing. Čega-
nová, trvalý travní porost – bude přímo dotčeno 34 m2), 
p.č. 3365 (696 m2, Město Újezd u Brna, orná půda – bude 
přímo dotčeno 432 m2), p.č. 3366 (640 m2, Obec Sokol-
nice, trvalý travní porost – bude přímo dotčeno 439 m2), 
p.č. 3367 (7.971 m2, Obec Sokolnice, trvalý travní po-
rost – bude přímo dotčeno 5.999 m2). Celková výměra 
území dotčená změnou činí přibližně 9,56 hektarů.

• Záměr předpokládá uložení materiálů dle § 2 odsta-
vec 1 zákona č. 185/2001 Sb., (např. vytěžené sedimenty 
z vodních nádrží a toků, výkopová zemina, stavební sutě, 
komposty, čistírenské a papírenské kaly, popeloviny 
atd.). Dále pak budou použity výrobky vhodné k rekulti-
vaci, rekultivační substráty, násypové materiály.

• Zamýšlená kapacita úložiště má činit celkem cca 
364.000 m3 násypového materiálu včetně konečné 
svrchní orniční vrstvy. Využití kapacity bude rozděleno 
do pěti etap. Žadatelem předpokládaná délka jednotli-
vých etap bude přibližně jeden rok.

• Samotný projekt má být zahájen nejpozději do dvou 
let od nabytí právní moci a bude dokončen dle možností 
provozovatele zajistit dostatečné množství ukládaného 
materiálu. 

• Přínos do obecní pokladny dle ústní informace žada-
tele může činit až 18 milionů korun. 

Celý projekt je obsáhlý a snažili jsme se nastínit jeho 
hlavní rysy. Jelikož záměr se týká pozemků, které jsou 
ve vlastnictví Obce Sokolnice, mohou občané Sokolnic 

prostřednictvím svých zvolených zástupců celý záměr 
ovlivnit. Je na každém občanovi, aby zvážil, zda záměr je 
přínosem pro obec a jeho osobně či nikoliv. Za zastupitel-
stvem ustanovenou komisi vyjadřujeme odmítavý postoj 
k záměru, a to s přihlédnutím k těmto skutečnostem:

• Ve své podstatě jde o realizaci skládky na území kata-
stru obce, částečně na obecních pozemcích, která bude 
následně skryta pod zavážkou ornice.

• Žadatel předpokládá, nikoliv garantuje, délku uskuteč-
ňování záměru. Může se stát, že projekt se bude táhnout 
i dvacet let. Pamětníci si vzpomenou, jak vypadaly a jak 
dlouho byly v provozu bývalé skládky odpadu za cihel-
nou a u železniční tratě směrem na Telnici.

• S délkou ukládání souvisí i přínos pro obecní 
pokladnu, který je jediným pozitivem na celém záměru. 
Odhadovaných 18 milionů korun za pět let je lákavá 
nabídka zejména s ohledem na plánované investice 
v obci (např. dostavba základní školy). Není ale jasné, kdo 
takovouto částku, z čeho a v jaké formě uhradí. Pokud by 
částka byla např. hrazena ve splátkách po dobu delší než 
5 let, tak půjde fakticky z pohledu ročního rozpočtu obce 
o zanedbatelnou částku. 

• Přístupové cesty k úložišti jsou možné přes obec 
Prace, Újezd u Brna, Telnice, Kobylnice a Sokolnice. 
Můžeme odhadovat, že největší množství ukládaného 
materiálu bude spojeno s výkopovými pracemi v okolí 
Brna. Pak by logickou a nejvhodnější přístupovou cestou 
byla cesta přes Sokolnice, tzn. že by došlo ke zvýšení 
dopravy zejména v ul. Brněnská, Komenského, Kašta-
nová. V případě přístupové cesty přes Kobylnice bude 
zatížena i ul. Kobylnická. 

• S dobou ukládání souvisí míra provozu nákladních 
automobilů. Pokud počítáme s kapacitou nákladního 
automobilu 10 m3 při možném množství uloženého mate-
riálu 360.000 m3, půjde o 36.000 automobilů jedoucích 
na úložiště. V případě 100%  průjezdu těchto vozidel 
obcí Sokolnice se bude jednat celkově 72.000 průjezdů 
(cesta tam a zpět). Rozprostřeno do 5 let (170 pracov-
ních dnů nepočítaje zimní měsíce) = 85 průjezdů/den, 
8 let = 53 průjezdů/den, 10 let = 42 průjezdů/den, 
15 let = 28 průjezdů/den. Trasu automobilů můžeme 
jen odhadovat. Jejich množství se může zvyšovat díky 
nižší tonáži využitých vozidel či míře jejich naložení. 
Uvažujme také, že materiál je volně sypaný. Má tudíž 
větší objem než zhutněná ukládka. Je také nutno počítat, 
že doprava může být nárazová. Tím by se počet průjezdů 
přes obec v jednotlivých dnech ještě zvýšil.

• Uvedené zvýšení dopravy přináší do obce nebezpečí 
při přecházení zmíněných komunikací. (Zde je nutno 
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podotknout, že v přes hlavní komunikaci jsou pouze 
dva povolené přechody pro chodce!) Dále to znamená 
zvýšení hluku, znečistění ovzduší zplodinami, prachem 
a možné poškození komunikací nákladní dopravou.

• Vlastníci domů v okolí hlavní komunikace mohou 
předpokládat nebezpečí narušení statiky svých domů 
a celkové snížení kvality života. Vyšší dopravní zátěž se 
pochopitelně dotkne i obyvatel nebydlících přímo podél 
hlavní komunikace.

• Samostatnou kapitolou je vlastní dozor nad ukláda-
nými materiály a následnou rekultivací. Ve skutečnosti 
je nemožné posuzovat každý m3 dovezeného materiálu, 
tudíž nelze ani 100% zaručit, že budou uloženy pouze 
nezávadné materiály. Již dnes jsme svědky, jak je do 
areálu bývalého cukrovaru navážen odpad, se kterým 
se bude muset vlastník v budoucnu vypořádat. Černým 
skládkám nelze sice fakticky zabránit, ale lákadlo vyve-
zení odpadu, se kterým záměr nepočítá na skládku, která 
bude následně zasypána, je poměrně vysoké. 

• Samotný žadatel o záměr dle vlastní účetní závěrky 
zveřejněné v obchodním rejstříku fakticky žádnou 

ekonomickou činnost nevykonává. Dle předmětu čin-
nosti se žadatel nikdy nezabýval nakládání s odpady 
a soustředí se na činnosti spojené se správou lesa. Lze 
tedy konstatovat, že žadatel se základním kapitálem 
50.000 Kč, nejasnou vlastnickou strukturou, neznámou 
praxí v tématice záměru a pravděpodobnou nulovou eko-
nomickou aktivitou nebudí příliš důvěru.

• Za celým záměrem lze fakticky předpokládat akci-
ovou společnost ČEGAN HOLDING, a.s. s nejasným 
vlastnickým pozadím, která od svého založení nepodala 
na obchodní rejstřík jedinou účetní závěrku a není tak ani 
jasné, jak hospodaří. 

Celý záměr a námi uvedené skutečnosti lze posuzovat 
z celé řady hledisek. Dle našeho názoru je však nutný 
všeobecný konsenzus obyvatel Sokolnic, abychom za 
vidinou peněz neprodávali kvalitu života v obci, bez-
pečnost občanů a životní prostředí v našem okolí. Čle-
nové komise tímto článkem vyjadřují svůj postoj, který 
nemusí korespondovat s názorem zastupitelů obce, rady 
obce, starosty ani ostatních obyvatel. Účelem článku je 
mj. rozpoutat debatu nad tímto tématem a to i na webové 
diskuzi obce nebo na zasedání zastupitelstva.

Členové Komise rozvoje: Ing. Josef Chudáček, Ing. Pavel Janoušek, Mgr. Jan Parma

Policie České republiky, Obvodní oddělení Židlochovice ve spolupráci 

s Preventivně – informační skupinou Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje v Brně 

a Obecním úřadem Sokolnice zve občany Obce Sokolnice na přednášku na téma

PREVENCE KRIMINALITY

která se uskuteční dne 25. října 2011 v 17.00 hodin v přísálí Sokolovny v Sokolnicích

Za krásami Beskyd
Ve dnech 24. a 25. září se uskutečnila další akce, kterou uspořádala Komise pro děti a mládež – turistická expedice 

do nejvýchodnějšího cípu naší republiky – cesta za poznáním rázovitého kraje Těšínských Beskyd. 
Naše trasa začala ve vesničce Bukovci, z které jsme se po naučné stezce vydali k nejvýchodnějšímu bodu České 

republiky. Ten se nachází v hustém smrkovém lese na hranici s Polskem, na břehu říčky Olecky. Je označený velkým 
kamenem s kovovým štítkem.

Dál jsme pokračovali kolem horských políček a roztroušených samot do polské vesnice Javorczynka, kde proběhla 
krátká ochutnávka polských piv a po zelené značce jsme dorazili na Trojmezí (polsky Trojstyk), místo setkání hranic 
tří států – České republiky, Polska a Slovenska. Hranice jsou tady vyznačeny třemi žulovými mohylami se státními 
znaky, které jsou natočeny k samotnému trojmeznímu bodu, který je na dně potoka. Po dřevěných lávkách jsme se 
proběhli přes tři státy a zahráli si během chvilky na „čechoslovopoláky“. 

Pak následovala vesnice Hrčava s dřevěným kostelíkem, rázovitými dřevěnicemi, kamennou „Lurdskou“ jeskyň-
kou s léčivou vodou a hospodou s Radegastem 12. Odtud jsem pokračovali přes Komorovský Grúň na chatu Gírovou. 
Tam jsme se posilnili zelňačkou a kdo chtěl, vyběhl si na vrchol Gírové (839 m n. m.). Pak už jsme scházeli podél 
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svahů, které byly ještě zpustošené po loňském sesuvu půdy, do Mostů u Jablunkova. Tam na nás čekal autobus, který 
nás přiblížil poslední kilometry k turistické chatě Skalka, kde jsme měli přenocovat. Překvapením od organizátorů 
zájezdu (nebo snad i pro samotné organizátory) byla bojová hra, která následovala. Všichni účastníci zájezdu jsme 
museli chtě-nechtě splnit zkoušku odvahy i zdatnosti a s nastávající tmou jsme se svými zavazadly vyšplhali až na 
vrchol sjezdovky, kde chata stála.

Lehce unavenou a zhoršenou náladu nám ovšem zakrátko spravila vydatná večeře a neméně vydatný zpěv 
u kytary.

Proto jsme si my, sokolničtí turisté, mohli pak v klidu užít následující nedělní dopoledne v lanovém centru a na 
bobové dráze v Mostech u Jablunkova, kam jsme se ráno přemístili – jak jinak než pěšky.

Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili ve Štramberku – vystoupali jsme na Trúbu, prošli medovou uličkou, 
pochutnali si na světoznámých štramberských uších a ochutnali kvasnicové pivo Trubač z místního pivovárku.

Expedice splnila svůj cíl – rázovitě jsme se seznámili s rázovitým krajem – nohy nás unesly, počasí bylo krásné, 
nálada výborná. Doufejme, že trochu menší účast na tomto výletě neodradí naši „Komisi“ z organizace další pove-
dené akce.

Sportu a turistice zdar, té sokolnické zvlášť!☺
Text: Zuzana Šebečková, foto: Dana Kratochvílová

Mohyla míru
Na Mohyle míru byl snad každý obyvatel Sokolnic, někteří i několikrát, já však věřím, že z tohoto článku se 

dozvíte nové věci. 
V roce 1899 založilo 60 mužů v Sokolnicích komitét, který si dal za úkol „důstojně pohřbíti a uctíti padlé vojíny, 

nepřátele v boji a přátele v pokoji“. Současně vznikl i ve Slavkově „kroužek nadšených mužů za stejným účelem“. 
Bylo dohodnuto postavit náhrobní pomník za 100 000 korun. 

Když bitva 2. prosince skončila, bylo úřady a vrchností nařízeno mrtvé co nejrychleji pohřbít, aby se zabránilo 
vzniku epidemie. Tam, kde se nacházelo nejvíce mrtvých vojáků, byly vykopány velké díry, bylo jich 22, a do 

nich byli vojáci naházeni, bez 
ohledu na národnost, a zasypáni 
hlínou. Jednotlivě nacházené 
mrtvoly byly pohřbeny tam, 
kde se právě našly. Pocho-
pitelně žádná úcta k mrtvým 
se zde neprojevovala. A také, 
proč by měla. Byli pohřbí-
váni ti, kvůli kterým lidé přišli 
o všechny zásoby, všechen 
dobytek, bylo jim jimi ukra-
deno oblečení i obutí, spáleno 
vše dřevěné, v mnoha přípa-
dech i domy, vydrancovány 
kostely a pokud byly nalezeny 
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ženy a dcery poschovávané v polích a lesích, tak byly jimi znásilněny. A nyní ještě aby kvůli nim kopali nějaké díry. 
Ostatně ani živí vojáci neměli úctu ke svým mrtvým druhům, v té době se zubní náhrady dělaly ve Francii ze zubů 
a tady jich bylo dostatek.

Když se začalo vybírat na pomník, tak peníze se nijak nehrnuly. Přímých účastníků bitvy již moc žít nemohlo, ale 
žili jejich děti a vnuci, kteří o utrpení způsobené vojáky slyšeli z vyprávění. Jestliže se v Sokolnicích vybralo 80 zla-
tých, tak to bylo 160 korun. Od roku 1892  přecházelo Rakousko na korunovou měnu a aby se předešlo okrádání lidí 
obchodníky a státnímu bankrotu jako v Itálii, která změnu provedla ze dne na den a při tom se někam ztratilo veškeré 
zlato, tak přechod byl rozvržen na deset roků a po tu dobu platily jak nové koruny, tak tolary, zlatníky, stříbrné, zlaté, 
groše, ale i staré koruny a půl koruny ražené od roku 1857 a další peníze. Jeden zlatý byl dvě nové koruny. Teprve 
v roce 1904, když na stavbu kaple poslal 50 000 korun ruský car Mikuláš II. a 30 000 korun císař František Josef I.,  
se mohly přípravy na stavbu rozjet. O dva roky později přispěla i Francie se svojí troškou a poslala 15 000 korun. 
Cena nového auta byla v té době 14 000 Kč.

Od občanů Prace bylo vykoupeno 14 měr pozemků, 8 měr na stavbu kaple a 6 pro stálého strážce. Z různých návrhů 
stavby byl vybrán návrh architekta, profesora Josefa Fanty, který svůj projekt sám nazval Mohyla míru. Pro stavbu 
byla vybrána fi rma architekta Václava Nekvasila, která v létě roku 1810 se stavbou započala. Nejdříve museli dělníci 
vykopat hlubokou studnu, protože na prateckém návrší voda není a její dovoz by byl drahý. Jak moc hlubokou nevím, 
ale třeba to někdo ví a ta studna tam snad je. Protože celá stavba leží na jílovité půdě, tak se musely vykopat hluboké 
základy a do nich vodorovně uložit 40 centů táhel, které zachycují vodorovné tlaky celé stavby. Většinu kamene na 
stavbu dodával lom pana Dokoupila z Újezda, něco málo lomy z Prace a Velešovic. Mohyla je vysoká 26,30 metru 
a její čtyři stejně veliké fasádní plochy se ke spodu rozšiřují a zaujímají obdélníkovou plochu 19 metrů dlouhou 
a 18 metrů širokou. Z pravé i levé strany se k této stavbě připojují stupňovité rampy obloukovité formy o celkové délce 
66 metrů a jsou zakončeny čtyřmi mohutnými fl ambony se železnými koši pro slavnostní ohně. V rozích Mohyly, nad 
kaplí, stojí čtyři štítonoši, kteří se opírají o štíty s pozlacenými znaky Moravy, Ruska, Rakouska a Francie.   

Vnitřek mohyly, vyzděný cihlami, je parabolicky klenutý, je vysoký 9 metrů a k západu, k Brnu, otevřený. Upro-
střed kaple 10 metrů dlouhé a 10 metrů široké je vyzděné ossárium, neboli hrobka, 3 metry široká, 5 metrů dlouhá 
a 3 metry hluboká, určená k ukládání kostí vojáků nalezených na bitevním poli.

Na hrob křesťanský patří kříž, znamení pokoje, proto zakončení zděné stavby tvoří ozdobná skupina starokřesťan-
ského kříže, spočívajícího na zeměkouli, se sochami Ukřižovaného, Panny Marie, Jana Evangelisty, Boha Otce 
a hlavy Adamovy. Na přední straně kříže je ještě nápis „Pravda a soud – skutkové Jeho“. Na zadní straně kříže je 
vyobrazen pták pelikán, „symbol božského Vykupitele, jenž jedině Svou krví nás napájí, po Jehož krvi jedině toužiti 
máme“. Dále jsou zde jména čtyř evangelistů, kteří nám o výkupné smrti Spasitelově vypravují a slova slitovná: 
„Hospodine, pomiluj ny – Jezu Kriste, polituj ny“. Kříž se zeměkoulí a všemi prvky zhotovil František Anýž  v Praze, 
z měděného plechu na ocelové konstrukci. Výška je 9,8 metrů a váha 4 500 kg. Pod zeměkoulí jsou čtyři měděné 
desky se slokami starokřesťanské sekvence „Dies irae“:

Hněvu den kdys ohně silou
zmaři zemi rozmařilou
svědkem David se Sibylou.

Trouba v děsném zahřmí tónu
nad hřbitovy miliónů:
Vstaňte k soudu, pojďte k trónu.

Po obou stranách vchodu do kaple jsou čtyři eliptické desky z červené švédské žuly a na nich vyryté, pozlacené 
nápisy tohoto znění: „Památce dne 2. prosince 1805 v bitvě u Slavkova padlých vojínů ruských, francouzských 
a rakouských“.  Nápisy jsou psané česky, německy a francouzsky. Ruský nápis zní: „Ruským vojínům na poli Slav-
kovských zahubeným r. 1805, 20 listopadu, věčná paměť“.

U vchodu do kaple, opatřené ocelovou zlacenou mříží, stojí dvě sochy, vpravo stará matka se zakrytou lící, vlevo 
truchlící žena s věncem a lipovou ratolestí a představují bol a žal. Všech šest soch provedla, podle návrhu pana 
Vosmíka z Prahy, a povolením ministerstva veřejných prací, odborná škola v Hořicích, ochotně a zdarma z hořického 
pískovce.

Zvláštní pozornost věnoval komitét výzdobě vnitřku kaple, jádru celého pomníku. Výzdoba stěn a stropu je pro-
vedena stříkanou omítkou a sgrafi tem. Centrum výzdoby tvoří symbol kříže ve mříži střední klenby a pozlacený pták 
pelikán, k němuž se pojí symbolická znamení rajských řek a čtyř evangelistů. Na vrcholu klenby je nápis: „Vyvýšen 
nade všechny národy Hospodin a nad nebesa sláva jeho. Nuzného ze země vyzdvihuje a chudého z bláta povyšuje, 

Jezu můj, rač vzpomenouti,
že jsem příčinou Tvé pouti,
nedej mi v den zahynouti!

Milostiv jim budiž, Bože!
Milý pane Ježíši,
dej jim pokoj ve Své říši!
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aby posadil ho s knížaty.“ (Žalm 112.) Se středu klenby visí věčná lampa, hořící nad zákrytnou deskou, uzavírající 
společný hrob. Tato deska je zhotovena z dolnorakouského syenitu s vyleptanou prostou ozdobou  a latinský psanými  
slovy „Pokoj – Čest“. Šamotová dlažba na podlaze a i ostatní šamotová výzdoba pochází z Rakovnické šamotárny 
a je darem knížete Jana Liechtensteina. Oltář kaple je zděný z cihel a je obložený karakarským mramorem. Pozadí 
oltáře se znakem Krista je také z mramoru a je zlacené. Andělé kolem znaku Krista jsou provedeni vlašskou mozai-
kou a také strop oltářního výklenku je ozdoben stejnou metodou. Hrany oltářního stolu zdobí leptaný zlacený nápis: 
„Z hlubokosti volám roznítiž v nás, Hospodine, plamen lásky své a věčného milování“. Ostění oltáře je zhotoveno 
z mramoru uherského a zdobí je tento text: „Bože, Ty, obrátě se, obživíš nás a lid Tvůj veseliti se bude v Tobě“. 
Kolem celého oltáře a celou kaplí velká písmena prosí: „Odpočinutí věčné dej jim, Hospodine, a světlo věčné ať jim 
svítí, nechť odpočívají v pokoji. Na den sv. Bibiany, 2. prosince léta Páně 1805.“ 

Tak mě nyní napadá, jestli tyto všechny nápisy v kapli jsou, tento popis se vztahuje na stav po otevření, budu muset 
se tam jít podívat. 

Obyvatelé, kteří pohřbívali mrtvé, ale ani ostatní, si nemohli pro svoji potřebu, nebo na památku ponechat jakou-
koli zbraň, ať bodnou, sečnou, nebo střelnou. Ostatně, to je logické. Na leden roku 1806 byla vyhlášena amnestie pro 
ty, co si nějakou zbraň vzali, dokonce každý, kdo nějakou zbraň tento měsíc odevzdal, dostal malou fi nanční odměnu. 
Potom však u koho byla jakákoliv zbraň nalezena, byl potrestán tělesným trestem. Obvykle byl uvázán na lavici, 
byly mu staženy kalhoty a podle závažnosti, tady asi podle počtu zbraní, mu byl vyplacen určitý počet ran. Možná, 
že obvykle to bylo těch pověstných pětadvacet. Proto se po bitvách, nejen po této, mezi lidmi dochovalo málo zbraní, 
ale majitelé panství měli v hradech a zámcích zbraní velké sbírky.

Jan Fojtl

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

V prvních týdnech nového školního roku se v naší školce událo několik akcí:
Naši školní jídelnu opět navštívil profesionální kuchař, který naše paní kuchačky seznámil s obsluhou nového 
konvektomatu – moderního kuchyňského pomocníka, který nejen vaří, dusí, griluje, ale i peče. První upečené 
koláčky se nesly na svatebně prostřený stůl pro děti, které byly na svatební hostině dětí ze třídy Motýlci – vdávala 
se Natálka za Kubíka. Tato událost potěšila nejen děti z této třídy, ale doslova všechny, kteří  do školky dochází 
– ostatní kamarády i zaměstnance. Na svatbě byla vyzdobená třída, sváteční stoly, svatební obřad, dary i prsteny 
pro novomanžele a velkolepá hostina pro všechny na zahradě.
Také jsme se zúčastnili a vydatně fandili na  utkání v házené mezi žáky ze Sokolnic, Telnice a Újezda. Na toto 
klání jsme se šli podívat na sokolnické házenkářské hřiště.
Pro děti byla opět připravena i jedna loutková pohádka  „Krtek a princezna“  – děj plný  humorných i poučných 
situací blízkých dětskému chápání.
V neposlední řadě i koncert čtyř muzikantů na žesťové nástroje  „Město žešťových nástrojů“ – písničky provázel 
krátký poutavý děj, který zavedl děti do světa hudby a hudebních nástrojů.
Opět jsme využili pozvání dětí ze sokolnické školy a přišli se podívat na překrásnou výstavu „dýňáků“, která se 
jim jako každý rok hezky povedla.

•

•

•

•

•
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D O M O V  P R O  S E N I O RY

Slavnostní  otevření mostku přes Zlatý potok v zámeckém parku
V pátek 7. října 2011 od 10.00 hodin proběhla v zámeckém parku malá slavnost. Za účasti představitelů státní 

správy a samosprávy proběhlo slavnostní otevření a požehnání nového kamenného mostu přes Zlatý potok, který 
protéká zámeckým parkem a směřuje dále do bažantnice. Malý most býval vždy součástí zámeckého parku a také 
milníkem na poslední cestě sokolnických občanů, kteří bývali doprovázeni ze zámecké kaple na místo posledního 
odpočinku na místním hřbitově.

Původní most dlouhodobě chátral a stával se tak nebezpečným pro své okolí.  Postupně se propadl do vod říčky. 
Proto se po mém nástupu stala výstavba nového mostku jednou z priorit. Také díky naší houževnatosti se věci daly 
do pohybu a během letošního roku se podařilo dílo dokončit a zkolaudovat tak, aby mohlo být k užitku nejen našim 
seniorům, ale i občanům Sokolnic a návštěvníkům zámeckého parku.

Naši uživatelé se na akci náležitě připravili. V rámci pravidelného zpívání nacvičili několik písniček. Vzhledem 
k nepříznivému počasí je bohužel nepřišly podpořit ve zpěvu děti z místní mateřské a základní školy, které se na 
společné vystoupení velice těšily.

Poté, co jsem přivítal všechny přítomné, ujal se 
slova pan radní dr. Altman a zdůraznil význam zapojení  
JMK do činnosti obcí a spolupráce s nimi. Následně 
mostu požehnal nový duchovní správce sokolnické far-
nosti – otec Kozubík.  Všichni rukou společnou i se 
starosty okolních obcí přestřižením pásky slavnostně 
zahájili provoz mostu. Celá slavnost byla zakončena 
malým přípitkem.   

Závěrem bych chtěl popřát, aby most sloužil co nej-
déle nejen nám ze Sokolnic, ale i všem turistům a náv-
štěvníkům naučné stezky Slavkovského bojiště, jejíž  
součástí je i park.

MVDr. Petr Nováček

VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K

Říjen
Říjen je měsícem zařazeným do období včelařského podletí. V tomto období jsou včelstva již krmena a připravo-
vána na zimní období. V tomto období je nutné také sledovat napadení varoázou. Tento roztoč nejen že se jako veze 
a živí na včele, ale tím i včely  nakazí viry, které způsobují ztráty včel. Virus deformovaných křídel neumožňuje 
včelám  opustit úl, virus pytlíčkovitého plodu se jeví jako neslavný mor včelího plodu, ale s tím rozdílem, že zakr-
nělý plod lze celý vytáhnout z buňky, zatím co u moru se mazlavě táhne. Vedle roztočové nákazy se může objevit 
houbové onemocnění Nosema, která napadá zažívací trakt dospělých včel. Ale myslím, že včely nenesou jen nemoci, 
ale hlavně zdravé produkty. 
Mezi produkty rostlinného původu patří kromě medu PYL, který včely sbírají z rostlin, obohatí a poté uloží do 
buněk. Pyl se používá dvěma způsoby, a to přímo odebraný od včel než jej zpracují a uloží do buněk. K tomu se 
používá prolezka s přesnými otvory, kterými když včely prolézají, odtrhnou si nasbíraný pyl ze zadních nožiček 

z tzv. rousků. Tento pyl se pouze vysuší a používá se k přímé konzumaci pro posílení 
organismu. Pyl ovlivňuje střevní mikrofl óru a podporuje funkce žaludku. Především 
ale zlepšuje celkový stav organismu, stimuluje tělesný a duševní pocit plného zdraví. 
Podporuje prokrvení a způsobuje výrazný vzestup počtu červených krvinek, který 
potvrzují i odborníci. Proto je rouskový pyl vhodný zejména pro lidi, kteří potřebují 
zvýšit hladinu červených krvinek přírodní cestou, tzn. bez chemických látek. Jenom 
pro zajímavost: stačí ze stovky přesných otvorů udělat jeden větší a najednou sběr 
pylu skončil, protože všechny prolézají jedním otvorem. A pak, že jsme chytří. 
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Farní den 2011
Letošní Farní den, který se konal v neděli 25. září, byl po všech strán-
kách požehnaný: příjemné počasí dokonale naplňovalo nádherné 
zákoutí kostelního nádvoří v Telnici, lidé přicházeli s dobrou náladou 
strávit pohodový den uprostřed svých známých, své farní rodiny. 

Vše začalo mší svatou, kterou celebroval otec Ladislav Kozubík 
spolu se svým předchůdcem otcem Michaelem Jelínkem. Na závěr 
mše svaté popřáli farníci otci Ladislavovi k jeho narozeninám. Jako 
dárek obdržel let vrtulníkem nad Telnicí, aby si mohl dostatečně 
dobře prohlédnout farnost, která mu byla svěřena. Blahopřání a kytici 
ke svému svátku obdržel také otec Michael.

Po mši svaté se již děti rozběhly na školní nádvoří, kde je čekaly 
soutěže a hry v „Biblické zahradě“. Mohly tak nechat své rodiče si 
v klidu užít historickou přednášku Jarka Šufra na téma historie far-
ního kostela, jejíž kvalitu ocenili všichni přítomní v kostele upřímným 
potleskem. Poté již následovala prezentace farnosti, tedy mnohých 
činností, kterými se farníci v rámci farního společenství zabývají, ať 
už se jednalo o telnickou, sokolnickou či dětskou scholu, ministranty, 
výuku náboženství, společenství rodin, salesiánské spolupracovníky, 
účastníky setkání mládeže v Madridu či samotného otce Ladislava, 
který se tak sympatickým a neformálním způsobem lidem představil. 
Svůj krátký vstup uvedli také hosté ze zlínské farnosti Jižní svahy, 
kteří dorazili na farní den autobusem a velmi přátelsky doplňovali 
pohodovou atmosféru tohoto dne.

Otec Ladislav také předvedl kousek ze svého hudebního nadání, když si spolu s telnickou scholou zazpíval dvě 
písničky, při nichž muselo být všem posluchačům jasné, že si v Telnici ještě v budoucnu přijdou na opravdu zajímavé 
a hodnotné hudební zážitky…

Na tuto milou hudební vložku navázali opět v kostele Sokolničtí, kteří si připravili krásné hudebně recitační pásmo 
„Popelka Nazaretská“, po němž se na kostelním nádvoří místní farníci rozloučili s těmi zlínskými a otec Ladislav 
všem požehnal.

D U C H O V N Í  O K É N K O

Druhou formou používání pylu je pyl fermentovaný. Fermentovaný pyl (perga) je získáván z pláství včelstva pomocí 
speciálního vypichovadla. Je to květový pyl, který je přepracován včelami přímo v úle. Zde je vystaven přírodnímu 
kvasnému procesu, v kterém pylová zrna nabobtnají, roztrhnou se pylové blanky a bílkovinný obsah zrna se uvolní. 
Anylýzy dokazují přítomnost aminokyselin, stopových prvků, enzymů a vysokou koncentraci  vitamínů řady B. 
Všechny tyto látky jsou biologicky vyvážené a působí synergicky. Pyl perga většinou nevyvolává žádné alergické 
reakce, podporuje organismus k rychlé obnově duševní i fyzické síly, zvláště v rekonvalescenci, po vyčerpávají-
cích  chorobách, po operacích. Při depresivních stavech vyvolává trvalejší pocit spokojenosti a vyrovnanosti. Jeho 
využití je významné i pro období klimateria. Rozvoj moderní vědy na základě poznatku o hormonálních regulacích 
a poznatku o účincích hormonů zatlačit význam těchto přírodních zdrojů poněkud do ústraní, ale i přes postupné 
odbourávání kontraindikací hormonální substituční léčby je ještě stále mnoho žen, které hormonální léčbu nemohou 
užívat, nebo které ji z nějakých důvodů akceptovat nechtějí. 
V poslední době zaznamenáváme určitou renesanci – návrat k přírodním zdrojům, a i když tyto byly moderními 
lékaři donedávna považovány pouze za tzv. placebo, tj. bez jakéhokoli účinku, stávají se čím dál tím častěji předmě-
tem vědeckého bádání a výsledky jednotlivých studií ukazují, že efekt je skutečný a prokazatelný. Díky pokrokům 
vědy bylo možné izolovat v pylu látky, které se nazývají fytoestrogeny, které mají velmi příznivý vliv na zdraví. 
Na závěr trochu obchodně medových informací: do roku 2009 jsme jako republika v Unii soběstační v produkci 
medu. Do České republiky se med dovážel za 64,21 Kč/kg, ale tuzemský vyvážel za 56,06 Kč/kg, tedy o 11 procent 
méně. Ano, trh je trh.

Václav Hůrka
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U příjemného posezení, chutných klobás, skvělého sladkého i slaného domácího pečiva a za zvuku cimbálové 
muziky Donava (tentokrát bez cimbálu) dospěl celý den do poklidného závěru.

Den se setměl, lavičky a stoly byly uklizeny na faru a ve vzduchu jakoby voněl svěží a přátelský duch setkání, 
které právě končilo… anebo tímto setkáním něco začalo…?

František Kroutil

Děkujeme všem ochotným sponzorům a dárcům úžasného občerstvení, dobrovolným pomocníkům a organizátorům 
za skvělou spolupráci. 
Realizováno za fi nanční podpory obce Telnice, s podporou obce Sokolnice a Sokolnický dům o.s..
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S O K O L

TJ Sokol Sokolnice připravil rozvrh cvičení pro rok 2011–2012. Doufám, že si každý najde to své. Těšíme se na 
hojnou účast v jednotlivých hodinách. Vaše cvičitelky a trenéři.

Rozvrh cvičebních hodin na sokolovně 2011–2012

Po
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Č
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Pá
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ZŠ Sokolnice ZŠ Sokolnice
Břišní tance
Teterová J.

16–17 hodin

Házená 
přípravka
Hanuš B.
Šebeček P.

17–18 hodin 18–19 hodin 19–20 hodin 20–21 hodin

18.30–19.30 
hodin

Zumba
Matyášová E.

19.30–21.30
hodin

Stolní tenis
muži
Novotný Z.

Předškolní děti,
I. třída,
Fricová I.
Vykouřilová H.

ZŠ Sokolnice Házená dívky
Beránková K.
Palánová P.

Volejbal

Házená – žáci
Beránek L.

Házená

ZŠ Sokolnice Taneční 
kroužek
„TéKáčko“
Vráželová K.

ZŠ Sokolnice

Stolní tenis
liga

Futsal – 
přípravka
Drda J.

18.30–19.30 
hodin

Zdravotní 
cvičení
Nohélová P.

9.30–11.30 
hodin

Beruška pro 
děti 0–3 roky
Jirgalová V.

Házená – žáci
Konečný M.

18.30–19.30 
hodin

Power jóga
Vašíčková K.

19.30–21.30
hodin

Stolní tenis
muži
Novotný Z.

Futsal – 
přípravka
Drda J.

18.30–19.30 
hodin

Aerobic
Kuncová M.

19.30–21.30
hodin

Pilates
Brzobohatá S.

Od 17.30 
hodin

Stolní tenis
liga


