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Zprávy z Rady a Zastupitelstva
• Výběrové řízení. Obec vyhlásila výběrové řízení na 
„Úpravy okolí návesního rybníka v Sokolnicích“. Jedná se 
o stavbu veřejného osvětlení a zpevněných ploch (komu-
nikace, chodníky a parkoviště). Výzva k podání nabídky 
byla rozeslána celkem 12 fi rmám a dále byla zveřejněna 
(včetně kompletní dokumentace) na úřední desce obce. 
Do soutěže se tak mohl přihlásit každý uchazeč, který 
splňoval základní požadavky. Ve stanoveném termínu 
podalo nabídku celkem sedm fi rem. Kontrolou úplnosti 
předaných nabídek a dodržení soutěžních podmínek bylo 
potvrzeno, že dva uchazeči předložili neúplné nabídky 
a u další nabídky byla chybně sečtena nabídková cena 
(cenový rozdíl mezi návrhem smlouvy o dílo a součtem 
položkových rozpočtů činil 95.842 Kč). Tyto tři nabídky 
byly proto z dalšího posuzování vyřazeny. 

Komise dále posuzovala:

Komise doporučila radě obce vybrat nabídku TOP-
STAV s.r.o., Vranovská 95, 614 00 Brno, která má nej-
nižší cenu (o 135.746 Kč nižší než uchazeč na druhém 
místě a o 166.699 Kč nižší než uchazeč na třetím místě), 
dostatečně dlouhou záruku (delší o 15 měsíců než ucha-
zeč na druhém místě a delší o 27 měsíců než uchazeč na 
třetím místě). Výši sankcí za nesplnění termínů předání 
díla má naopak malou. Ale protože obec není limitována 
přesnou dobou dokončení stavby, mají kritéria ceny 
a záruky vyšší váhu. 
• Chodník na ulici Zámecká. Rada obce se zabývala 
podnětem k výstavbě chodníku na ulici Zámecká. Roz-
hodla objednat tzv. vyhledávací studii, kdy odborníci na 

dopravu budou hledat možnosti, jak stavbu chodníku 
umístit. Jedná se o pohyb chodců od sýpky směrem 
k zámku a dále ke hřbitovu. V některých místech nebude 
pro chodník dost místa, a tak bude zřejmě nutné vyjed-
nat buď posunutí drátěného plotu naproti bývalé Hlubny, 
nebo umístit u zámecké kaple trvale otevřenou branku 
pro pěší. Naštěstí pan ředitel Domova pro seniory Sokol-
nice je stavbě chodníku nakloněn a snad se tak podaří 
nějakou trasu najít. Rada současně doporučila připravit 
studii nejen na ulici Zámecká, ale i její pokračování po 
levé straně kolem zámecké zdi až k místnímu hřbitovu. 
• Výstavní galerie – Domov pro seniory Sokolnice. 
Vedení Domova pro seniory v Sokolnicích zaslalo dopis, 
v němž informuje o záměru vybudovat ve sklepení 
zámecké kaple výstavní galerii. Rada obce proti záměru 
nemá výhrady a souhlasí s poskytnutím morální podpory 
tomuto projektu. 
• Rychlost vozidel v ulici Pod Stráží. Rada se sezná-
mila s několika návrhy odborné fi rmy, jak vyřešit požada-
vek občanů z této ulice (omezení rychlosti projíždějících 
vozidel). Rozhodla přijmout návrh na osazení odpovída-
jícího dopravního značení s max. rychlostí 30 km/h. Pří-
slušné dopravní značky budou instalovány neprodleně 
poté, co MěÚ Šlapanice jejich osazení schválí. 
• Výsadba zeleně na ulici Masarykova. Komise 
životního prostředí předložila radě obce návrh konkrét-
ních stanovišť pro výsadbu stromů na této ulici. Nově 
bude vysazeno několik desítek lípy srdčité po obou 
stranách ulice s určitým odstupem od stávající řady 
stromů. Staré stromy budou v příštích letech či deseti-
letích postupně odumírat a nové stromy postupně pře-
berou jejich funkční a estetický význam. Rada současně 
schválila, aby na výsadbu byla využita nenávratná dotace 
z mikroregionu Cezava.  
• Tržní řád. Rada obce schválila návrh tržního řádu, 
který stanoví podmínky, za nichž lze na území obce 
Sokolnice uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskyto-
vání služeb mimo provozovny. Tržní řád současně zaka-
zuje na celém území obce tzv. podomní a pochůzkový 
prodej. Od začátku října 2012 tedy nemohou obchodníci 
obcházet jednotlivé domácnosti a nabízet prodej zboží či 
uzavření nějaké „výhodné“ smlouvy. 

Uchazeč Cena Záruční Sankce
  doba Kč/den

TOPSTAV s.r.o.  
Vranovská 95, Brno 1.463.608 87 500

VHS Brno a.s.
Masná 102, Brno 1.599.354 72 30.000

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Jahodová 60, Brno 1.630.307 60 2.000

PROSTAVBY a.s.
Zengrova 2, Brno 1.647.446 78 13.458
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• Zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 13. září 2012 
se v kavárně restaurace U Husara bude konat veřejné 
zasedání zastupitelstva. O datu, čase a místě jednání 
zastupitelstva jsou občané vždy informováni nejméně 
v sedmidenním předstihu oznámením na úřední desce 
obecního úřadu a webu obce. Na program se připravují 
tyto body: 

Schválení obecně závazné vyhlášky č. 02/2012. 
Rada navrhuje zastupitelstvu schválit novou 
vyhlášku, kterou se stanoví plošný zákaz provozo-
vání loterií a jiných podobných her na celém území 
obce Sokolnice. 
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 03/2012. 
Rada navrhuje zastupitelstvu schválit vyhlášku, 
kterou se doplní do vyhlášky o místních poplatcích 
několik dalších pozemků, které tvoří veřejné pro-
stranství a kde bude mít obec právo vybírat místní 
poplatek za užívání veřejného prostranství. 
Vstup do Místní akční skupiny „Za humnama“. 
V následujících letech se předpokládá výrazný ná-
růst objemu fi nančních prostředků, které se budou 
rozdělovat prostřednictvím těchto MAS. Rada proto 
navrhuje vstup do stávající MAS „Za humnama“, 

1.

2.

3.

aby naše obce nezůstala odříznuta od těchto fi nanč-
ních zdrojů. 
Žádost o odpuštění části dluhu. Žadatel dluží obci 
peníze za nájemné a služby a požádal o odpuštění 
části tohoto dluhu – konkrétně úroků z prodlení 
(zcela nebo jen zčásti). Rada doporučuje část úroků 
z prodlení prominout. 
Kasárna Předky. Zastupitelstvo v červnu neschvá-
lilo návrh na prodej kasáren v trati Předky s násled-
nou bytovou výstavbou. Areál se tak pro obec stává 
přítěží. Protože se nedaří zamezit vstupu „nezvaných 
hostů“ (opravené oplocení je nejpozději druhý den 
opět prostříháno a krádeže jsou takřka na denním 
pořádku), je nutné investovat peníze do zabezpečení 
objektů, odkrytých kanalizačních šachet a podobně. 
Rada proto požádá zastupitelstvo, aby rozhodlo 
o dalším osudu tohoto areálu.
Žádost pana Parmy. Jmenovaný žádal o zařazení 
tří samostatných bodů na zasedání zastupitelstva: 

Nákup pozemku p.č. 3354 v k.ú. Sokolnice.
Aktuální situace záměru „Terénní úpravy“.
Nákup pozemků p.č. 3359, p.č. 3364 v k.ú. 
Sokolnice.

Informativní zprávy. 
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H I S T O R I E

Před časem se mně dostal do rukou zajímavý materiál 
pánů Jaroslava Novotňáka a Jiřího Netolického, ve kte-
rém popisují cestu Zlatého potoka od studánky jménem 
Miluška až po jeho ústí do řeky Cézavy. Bylo by na škodu 
založit toto jejich dílko do archivu a neseznámit i ostatní 
obyvatele naší obce s jeho obsahem.  M.M.

Část 1. – HISTORIE
Žijeme na březích Zlatého potoka (dnes Říčky). Kdo 
z nás ale ví, kde pramení? Kdo jsme tam byli? Co známe 
o jeho historii a krajině, kterou protéká a ve které žijeme? 
Většina si vzpomene na události bitvy tří císařů, kdy se 
v posledních létech začíná vzpomínat na hlavní boje 
mezi Telnicí a Sokolnicemi právě na březích Zlatého 
potoka. Jde o území, které se geologicky vytvořilo před 
2–3 miliony let a nazývá se čtvrtohory. Dá se tedy říci, že 
nám známý ráz krajiny (až na lesy, které člověk vykácel) 
tu již vznikl. Určitě voda historického Zlatého potoka, 
který tvoří soutok Říčky a Rokytnice nad Kobylnicemi, 
plyne krajinou tisíce let. Proč Zlatý? Nikoli pro zlato, 
které v něm nikdy nebylo, ale pro množství vody, které 
měl a pomáhal lidem k životu. Přesto se vyskytly 2 roky 
v minulém století, kdy vody téměř nebylo. Rok 1947 

je dobře znám. Bohužel bylo této skutečnosti politicky 
zneužito. Důsledky jsou patrny dodnes. Méně známý 
je rok 1936, kdy bylo sucho ještě větší. Senioři si 
pamatují, že nebylo možné udržet při životě hlavní 
stádo (matky) dobytka oproti roku 1947. Dalším 
příkladem je skutečnost, že i při omazaných stavidlech 
hladina vody u telnického mlýna za 24 hodin stoupla 
jen o 10 cm. 
Prvé známky osídlení člověkem neandertálským v jes-
kyni Pekárna sahá 30–50 tisíc let nazpět. I když nean-
dertálští byli slepým vývojovým stádiem člověka, měli 
tolik rozumu, že své obydlí zvolili vysoko nad vodní 
hladinou. (Jsou tam i jiné jeskyně.) K největšímu rozvoji 
života kolem zmíněných vodotečí došlo ve středověku. 
Člověk se naučil využívat vodní sílu pro pohon strojů. 
Avšak kolem vody stály pouze stavby mlýnů, hamrů, pil, 
textilek a dalších. Zde žijící lidé museli odolávat přírod-
ním silám, které respektovali. Ostatní obydlí byla posta-
vena mimo záplavová území. Bohužel v minulém sto-
letí a hlavně jeho druhé polovině jakoby se na tyto letité 
zkušenosti zapomnělo a ve stylu poručíme větru, dešti 
lidé zastavují dodnes území, která patřila vždy vodě. 
Následky této neuvážené činnosti vidíme velmi často. 
S přírodou není dobré bojovat. Je nutno ji respektovat. 

Paměť vody
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Mít v sobě pokoru a s tou využívat jejích darů. Jinak se 
může stát, jak se píše na Geo Webu, že čtvrtohory jsou 
vůbec nejkratším obdobím vývoje naší planety a mohou 
být posledním, díky činnosti člověka. 

Mimochodem z vojenského hlediska bylo v roce 1950 
97 % vodních zdrojů použitelných pro armádu. Dnes je 
tomu bohužel naopak. 

Jiří Netolický, Jaroslav Novotňák 

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

„Šel medvídek do školky,
vzal si s sebou bačkůrky
a červené jablíčko,
nashledanou matičko.“

V pondělí 3. září 2012 se mateřská škola znovu otevřela dětem 
a jejich rodičům. U nově přijatých dětí se střídal pláč v náručí 
maminky či tatínka s úžasem nad hračkami, starší děti se s radostí 
v očích podivovaly změnám a novotám, které pro ně připravily přes 
prázdniny jejich paní učitelky. 
Náročný začátek školního roku nakonec zvládli děti i jejich rodiče, 
kteří se někdy se slzami v očích loučili se svým dítkem a spěchali 
do zaměstnání.
Celkem 100 dětí  ve věku od 3 do 7 let bylo rozděleno do čtyř tříd 
pod názvy: 

Kuřátka
třídní učitelky Sylva Brzobohatá a Eliška Nasadilová.
Koťátka
třídní učitelky Zdeňka Jirgalová a Hana Jahodová.
Sluníčka
třídní učitelky Jarmila Fialová a Věra Kašparová.  
Motýlci
ředitelka Jana Kuklová a třídní učitelka Ivana Cábová.

V minulém školním roce mateřská škola dostala od místních spon-
zorů peněžní dary v hodnotě 62.550 Kč. Za ně bylo pořízeno dovy-
bavení školní zahrady – kladina, lanová stěna, lezecká sestava 
s horolezeckými prvky (viz fotografi e). Děkujeme ještě jednou všem 
dárcům za příspěvky.

► Hledám zahradu kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám.
Telefon: 774 248 403.

inzerce

Milí občané,
v neděli 19. srpna 2012 jsme s některými farníky jeli 
na dožínkovou slavnost do Valašské Polanky. Byli jsme 
pozváni tamějším starostou už na podzim loňského roku 
při „Církevním Silvestru“ v Telnici, na který se pro 
změnu přijeli podívat zase polanští farníci. 
Dožínková slavnost v sobě ukrývá především vděčnost 
Bohu za dar úrody, což jsme si připomněli při dopolední 

mši svaté a při odpoledním požehnání přinesli ženci do 
kostela dožínkový věnec z ovsa, který byl požehnán 
a později jej předali ženci gazdovi jako prvotinu 
z úrody. 
Na pole nás pozvalo 28 krojovaných párů a místní 
dechová hudba. Zbylý kousek nedožatého pole zvládli 
hravě dva ženci s lepáky (jsou to zvlášť upravené kosy ke 
žním), a hbité odbíračky svázaly oves do snopů a snopy 

D U C H O V N Í  O K É N K O
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Stavba na nádvoří Domova pro seniory v Sokolnicích
Mnozí z nás zaregistrovali stavební ruch probíhající na nádvoří zámku v Sokolnicích. Tentokrát se stavělo v zemi 
a stavba nebude po dokončení vidět.
Dle ředitele DPS v Sokolnicích MVDr. Petra Nováčka vše vzniklo z nutnosti zajistit staticky strop bývalého skladu 
na uhlí, který se v tomto místě pod nádvořím nacházel. Z nutnosti zajistit pojízdnost nádvoří i pro vozidla se zro-
dila myšlenka zlepšit komfort bydlení pro klienty domova a rovněž zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců. Místo 
bývalého skladu bylo zcela odkryto a v těchto prostorách vzniknou nové moderní šatny a odpočinková místnost pro 
ženský personál. Šatny, které se doposud nacházely v různých jiných částech zámku, poslouží jinému účelu. Dojde 
k přesunu kancelářských prostor a v uvolněných kancelářích vzniknou nové pokoje pro klienty domova. Nejde 
o navýšení kapacity, ale o zkvalitnění komfortu pro uživatele sociální služby. Bude možné klienty rozdělit do více 
místností a tak se sníží počet velkých ložnic, které čítají i sedm lůžek!, a současně zaměstnanci získají lepší prostory 
pro přípravu na zaměstnání a možnost odpočinku.
Odstranění havarijního stavu stropu realizovala fi rma Mikuláš s.r.o. a její cena se pohybuje do 500 000 Kč. Vše je 
fi nancováno z dotace Jihomoravského kraje. Podzemní výstavba personálních šaten bude dokončena v příštím roce. 
Nádvoří zámku získalo původní vzhled již v létě letošního roku. Jan Mazal

sestavily do panáků. Ostatní tančili a zpívali starodávné 
písně, jak to dělávali kdysi dávno i naši předkové. Práce 
pro ně nebyla jenom námahou, ale i radostí a oni to uměli 
tancem i zpěvem vyjádřit.
Potom už nedočkavě vyhlíželi gazdu, který jim s gaz-
dinou a malými dětmi přivezli oběd – odměnu za dobře 
vykonanou práci. I to bylo milé, jak si po modlitbě Otče 
náš… „uchýtali zelé z hrnca“ nebo loudili jeden na dru-
hém „podlesníky“ (bramborové placky pečené na zel-
ném listu).
Další část se odehrávala na tanečním kole, takzvaně 
„u gazdy doma“. Tady se předával žňový věnec, staro-
bylé tance se střídaly s písněmi, malí krojovaní předvedli 
své vystoupení a všechny Polančany a okolní velmi pří-
jemně překvapilo vystoupení děvčat z Telnice a Sokol-

nic s perfektní Moravskou besedou a dojaly písně, které 
zazpívali bratři Jahodovi a také manželé Královi a paní 
Zdeňka Konečná.
Nakonec se nikomu ani nechtělo domů. Jak by také: 
vždyť i za tu chvíli, co jsme tam byli, cítili jsme se spo-
lečně jako jedna rodina. Ale nevadí: na slavnost Krista 
Krále je v Telnici opět „Církevní Silvestr“ a ogaři 
z Polančanky slíbili, že určitě přijedou zahrát, a kdyby to 
někomu nevyšlo, za tři roky se v Polance zase dožínky 
pořádají. A pozvánku od starosty (pokud jsem ji neza-
ložil) mám někde v kapse. 
Nakonec, pokud se chcete podívat na fotografi e z doží-
nek a trochu nasát atmosféru, můžete se zastavit na 
webových stránkách telnické farnosti: http://www.far-
nosttelnice.cz/inpage/19-08-2012/ P. Ladislav Kozubík 

► Koupím pozemek v Brně i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte.
Rychlé jednání. Telefon: 776 637 839.

inzerce
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Odhalení pamětní desky
V neděli 12. srpna 2012 byla u hlavního vchodu zámku 
v Sokolnicích odhalena pamětní deska na památku „všem 
obětem Bitvy tří císařů“, tedy obětem vojenským i civil-
ním. Lidem, kteří doplatili na hrůzy bitvy u Slavkova 
roku 1805 jak při válečném střetu, tak na následky války, 
kdy lidé umírali v důsledku hladu a nemocí způsobených 
ztrátou veškerých potravin a hospodářských zvířat.
Pamětní deska byla odhalena za účasti starostů okolních 
obcí i zástupců Jihomoravského kraje a mnoha místních 
občanů. Velký dík patří vojákům v dobových uniformách 
i krojovaným zpěvákům, kteří lidem zazpívali lidové 
písničky vztahující se k této události. Vše bylo pěkným 

zpestřením pro obyvatele Domova pro seniory v Sokol-
nicích, mezi které tímto přirozeným způsobem přišli lidé 
z obce i okolí.
Iniciátorem umístění této pamětní desky byl ředitel 
Domova pro seniory MVDr. Petr Nováček. Zhotovení 
bylo fi nancováno z prostředků Jihomoravského kraje. 
K slavnostnímu odhalení došlo při příležitosti vzpomín-
kové akce „Bitvy tří císařů“, kterou pořádali Domov pro 
seniory Sokolnice, Mohyla Míru – Austerlitz o.p.s, obec 
Telnice a Muzeum Brněnska „Mohyla Míru“. Vše pod 
záštitou hejtmana Jihomoravského kraje. Jan Mazal

Nová výstavní galerie v Sokolnicích
Pan MVDr. Petr Nováček, ředitel Domova pro seniory v Sokolnicích, informoval některé občany Sokolnic o svém 
úmyslu založit v prostorách zámecké budovy výstavní galerii. Rád by k tomuto účelu využil podzemní prostory, 
které jsou doposud nevyužité. Expozice by měla být věnována především našemu regionu, ve kterém se odehrávala 
Bitva u Slavkova v r. 1805. Věnovat se historii této oblasti, tedy nejen roku 1805. Nově vytvořená expozice by byla 
rozdělena do tří částí: 

Historie vzniku Sokolnic, zámku – Ditrichsteinové, Mittrovští…
Bitva „Tří císařů“ u Slavkova v r. 1805
Domov v zámku až po současnost dění v obci a okolí
Historie okolních obcí

Za tímto účelem vyzýváme všechny, kteří se zajímají o historii svých obcí, přírodní památky a další pamětihodnosti 
o pomoc se shromažďováním exponátů vhodných k umístění v této výstavní síni. Předměty mohou být darovány, 
nebo zapůjčeny. Zájem je rovněž o písemné památky, dobové fotografi e, svědectví pamětníků.
Se vznikem výstavní galerie bude souviset i vznik nové naučné stezky. Ta naváže na již existující Naučnou stezku 
o.p.s. Mohyly míru – Austerlitz „Bitvy u Slavkova“ a naučnou stezku Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity 
v oboře u zámeckého parku. Zdejší zámecký park má totiž co nabídnout. Je zde mnoho přírodních památek, památky 
na bitvu r. 1805, historické budovy, renesanční zámek . Ten slouží jako domov pro seniory, ale stojí za zhlédnutí již 
nyní a v budoucnu si bude moci návštěvník prohlédnout i novou expozici. Vždyť zámek v Sokolnicích byl svědkem 
mnohých historických událostí, jako návštěv různých císařů, prince Rudolfa, byl poznamenán Bitvou u Slavkova, 
kdy byl několikrát hájen a dobyt vojskem francouzským i ruským, ale i událostmi běžného života občanů v obci.
Celý projekt by byl hrazen z fi nancí operačního programu: ROP Jihovýchod, prioritní osy: 2 Rozvoj a udržitelnost 
cestovního ruchu, oblasti podpory kulturní památky.

•

•

•

•

► Koupím garáž kdekoliv v Brně, i v horším stavu. Dohoda jistá. Telefon: 776 809 213.

inzerce
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Jako první počin tohoto záměru lze zaznamenat slavnostní odhalení pamětní desky na památku všech obětí bitvy 
r. 1805, které se konalo v neděli 12. srpna 2012 u vrat sokolnického zámku a pokračovalo vzpomínkovou akcí „Bitvy 
tří císařů“ v obci Telnice.
Cílem, kromě kulturního, je integrační aktivita pro klienty Domova pro seniory v Sokolnicích s ostatním obyvatel-
stvem. A k tomu nejvíce přispěje, pokud budou zámeckou budovu navštěvovat turisté všech generací. Výchovný 
efekt pro nejmladší generaci, postrádající kontakt s generací prarodičů je též nezanedbatelný. Vznik výstavní galerie 
a naučné stezky může rovněž významně napomoci získání fi nančních prostředků pro nutnou rekonstrukci podzem-
ních prostor zámku i cest v zámeckém parku. 
Spolupráce a konkrétní pomoc je rozjednána také s vedením Moravského zemského muzea, které nám dává garanci 
skutečné odborné úrovně.
Vyzýváme tímto všechny zájemce o historii a krásy našeho regionu o pomoc dobré věci, spolupráci, poskytnutí, 
či zapůjčení předmětů, které mohou vypovědět o našem regionu. V případě zájmu o spolupráci můžete kontaktovat 
p. Jana Mazala, e-mail: jan.mazal@volny.cz.  Jan Mazal  a  MVDr. Petr Nováček

SOKOLNICKÉ VINOBRANÍ
Srdečně vás zveme 22. září 2012 na sokolnické vinobraní, 
na kterém bude slavnostně pokřtěna kniha „Obec Sokolnice“

 Program:  15.00 hodin  slavnostní průvod vinařů obcí
   (průvod vychází od OÚ, pokračuje ul. Komenského, Václava Haňky, 
   Moravskou, Podešvovou k restauraci U husara)
  16.00 hodin  vystoupení „Na vinici“ (prostranství hřiště U Husara)
  17.00 hodin  slavnostní křest knihy
 Následuje lidová zábava, k tanci i poslechu hraje cimbálová muzika Mládí

 Vstup volný, malé občerstvení zajištěno

Srdečně zve pořadatel – Komise pro práci s mládeží při obci Sokolnice 
ve spolupráci s Klubem přátel dobrého vína Sokolnice a TJ Sokol Sokolnice 

► Koupím rodinný dům v Brně (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově.
Jsem přímý kupec. Telefon: 608 730 043. Zn. Brno i okraj.

inzerce

Nejezděte daleko, pojďte s námi
Výlet do Diváků jsme uskutečnili podle plánu, tedy my, senioři-turisté, jak bylo uvedeno v předchozím zpravodaji. 
Po příjezdu na místo jsme minuli zavřený rodný domek bratří Mrštíků, na hřbitově jsme si prohlédli rodinný hrob 
a pěšky jsme pokračovali lesem do Boleradice. Mile nás překvapila zvlněná kopcovitá krajina.
Cílem srpnové vycházky (15. srpna) byly Židlochovice. Autobusem č.151 jsme dojeli do Blučiny, odtud jsme stoupali 
nahoru k nové rozhledně Výhon, nejvyššímu vrcholu Dyjskosvrateckého úvalu. Bylo krásné slunečné počasí, dost 
horko, ale ani to nás neodradilo. Rozhlednu tvoří tubus z akátového dřeva, je 15,7 m vysoká, uvnitř je točité scho-
diště. Terasa na vrcholu nabízí pohled na malebnou mozaiku 
sadů, zahrad, vinic, lesíků, výraznou siluetu Pálavy, na roz-
sáhlou brněnskou aglomeraci.
Pěknou úvozovou cestou jsme sestoupili do Židlochovic, 
po-sezení v cukrárně u kávy bylo příjemné. Dále jsme 
viděli židlochovický zámek a prošli se jeho oborou. Všech 
21 účastníků výletu se odpoledne vracelo spokojeně domů.
Příští vycházka je plánována do Divák na středu 26. září. 
Sejdeme se opět u kapličky v 8 hodin. Předem si zakupte 
jízdenku v ceně 27 Kč. H.Č.
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Putování Moravskou saharou
I přes nepříznivou předpověď počasí v sobotu 9. června vyrazilo 32 nadšených sokolnických cyklistů na výlet, který 
pořádala Komise pro práci s mládeží při OÚ Sokolnice.
Kola jsme naskládali do auta, sebe do autobusu a vyrazili směr Ratíškovice.Trasa výletu byla rovinatou krajinou 
kolem Bzence a okolí. Projeli jsme borovým lesem u Ratíškovic, který ustál nedávný požár, a vátými písky tzv. 
Moravskou saharou.Vracovem a kolem Vlkošských búd, které se s moravskou pohostinností a dobrým vínkem ote-
vřely znaveným cyklistům. Kyjovem jsme už jen prolétli a zastavili se v Miloticích, kde jsme si prohlédli zámek 
a krásnou zahradu. Na nádvoří 
zámku jsme potkali zámeckou 
paní i s komtesami, ve kterých 
jsme s úžasem poznali naše 
zdatné cyklistky.
A pak už jsme se, za klapotu 
dešťových kapek do našich 
cyklistických helm, přes Vace-
novice vrátili do Ratíškovic, 
kde na nás čekal autobus. Měli 
jsme za sebou 50 km, byli 
jsme bohatší o zážitky, zmoklí, 
ale spokojení, že jsme poznali 
další kout Moravy.
Doufejme, že se uskuteční 
další výlet – ať turistický nebo 
na kole, na který se už teď 
těšíme!  

Text: Hana Šebečková

8–9/2012 7

JET Úvěr
Vyřešíme vaše exekuce, sloučíme vaše stávající půjčky do jedné výhodnější.

úvěry od 50 000 Kč  zajištěny nemovitostí  splatnost až 10 let

 777 515 313 www.jetuver.cz
k49-inzerce135x85.indd   1 14.8.2012   11:19:46
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Srpen–září
Srpen a září je měsícem zařazeným do období včelařského plného léta a podletí. V tomto období by měla být včelstva 
již krmena a připravována na zimní období. Krmení je prováděno cukerným roztokem na různé způsoby tzn.: buď 
přímo jako roztok nebo zalitý krystalový cukr, případně hotové na bázi sacharózy, která nevyvolává takovou snahu o 
loupež mezi včelstvy. Každé otevření včelstva je výzvou pro ostatní sousední včely si něco ucucnout u sousedů. Je to 
jak u lidí, když jsou vrata otevřená, tak proč bychom si něco nevzali. Na malá vrátka – česno, které je hlídané, si už 
netroufnou a každá cizí je odehnaná. A když dojde k fyzickému kontaktu mezi včelami, používají kusadla, kterými si 
vytrhávají chloupky. A pak taková včela – zlodějka je celá lesklá a černá jako havran. Musíme si uvědomit, že včely 
nejenom cukernou vodu odsají, odpaří přebytečnou vodu, ale musí ji obohatit o látky, které zabezpečí, že to nebude 
kvasit. A toto všechno musí zvládnout podzimní včely, které se upracují a uvolní místo zimním včelám. Co se týče 
léčby, oproti předešlému roku se 
zlepšilo povědomí léčby prů-
běžné, a ne pouze nařízené 
podzimní léčby. Začíná se více 
používat kyselina mravenčí, 
která je však závislá na teplotě 
při aplikaci.
 Při jednom rozhovoru vzešla 
myšlenka, proč se používá kou-
řák, kuřák, ve kterém se podle 
zvyklosti spaluje suché listí, 
jehličí, dřevěné brikety, ale nej-
lepší je asi zpráchnivělé vrbové 
dřevo. Kouř je vyháněn ručně 
měchem, nebo i vrtulkou na 
klíček, případně větší dýmkou 
zavěšenou v ústech včelaře.
Ale to hlavní, proč kouř? Včely 
mají geneticky vštípené, když 
cítí kouř, hoří klát – kmen, ve 
kterém mají obydlí, a co můžou 
rychle odnést je kapitál – med. 
A proto většina včel nasává 
do sebe med z buněk a tím je 
zaměstnaná a neobtěžují vče-
laře. A taky kdo má rád doma 
kouř. A když je po všem, 
včely zase med vrátí do buněk. 
Obvykle si člověk řekne, že 
nebude zapalovat kouřák, ale 
pak je rád, že jej má zapálený 
a je trochu pánem situace. 
Na závěr malá perlička zís-
kaná z literatury, kde hodnotili  
ptačí lovce hmyzu včetně včel, 
kde pro zajímavost uvedli, že 
vlha, pestrobarevný pták, se 
kterým se můžeme potkat ve 
Ždánických lesich, před spolk-
nutí včely nejdříve z ní vytrhne 
žihadlo.  Václav Hůrka

VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K
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ZUMBA v Sokolnicích už nejen pro dospělé, ale i pro děti
Už třetím rokem začínáme opět po prázdninové přestávce v sokolovně TJ Sokola v Sokolnicích cvi-
čit ZUMBU. Pro mnohé z nás je ZUMBA už dobře známá. Celý týden se na ni těšíme a po cvičení 
jdeme vždy spokojené a v dobré náladě domů. Pro některé je to však stále něco nového a třeba si 
úplně nedůvěřují se na ZUMBU do sokolovny zajít podívat. Co to tedy ta ZUMBA je? 
ZUMBA je druh tanečního cvičení na latinsko-americkou hudbu, který je určen úplně všem, kteří 
se rádi jednou za čas „vyřádí“. V každé 60minutové lekci si zatančíme zhruba 12 písniček, které se 
v průběhu roku z velké části opakují. Průměrně přidáváme jednu novou písničku za týden. V každé 
písničce se opakují tři až čtyři jednoduché vazby. Jestli tančíte vazby stejně s lektorkou, nebo spíš 

podle sebe, jestli jdete levou nebo pravou, jestli přidáte ke krokům i paže, nebo jenom boky, záleží jen na Vás! Díky 
častému opakování vazeb i písniček není problém se je rychle naučit a pak už si jen užíváte muziku a skvělou atmo-
sféru v tělocvičně. Hodina díky zábavě uteče dřív, než se nadějete a ještě si domů odnesete velkou porci energie! Když 
se do hodiny skutečně vžijete, můžete během jedné lekce spálit až 900 kcal, což odpovídá např. 150 g čokolády!
Letošní školní rok začínáme cvičit hned od prvního zářijového týdne. Ale POZOR! Letos budeme mít hodiny místo 
pondělka každý ČTVRTEK od 18.30 do 19.30 hodin. Další zajímavou novinkou je i to, že od letošního školního 
roku plánujeme i ZUMBU PRO DĚTI! 
O přesném rozvrhu těchto hodin a dalších po-drobnostech však budeme ještě včas informovat, v současné době je 
tento kurs včetně svého rozvrhu ve fází příprav. Už se na Vás všechny moc těším v sokolovně „na zumbenou“! :o)

Eliška Dunowski Vaše ofi ciální ZUMBA-instruktorka
eliska@dunowski.de www.zumba.com

TJ Sokol Sokolnice Vás zve
Vážení spoluobčané – starousedlíci i Vy noví, dovolujeme si Vás pozvat na tradiční 

Babské hody 
které se konají 6. října 2012

My „baby“ se snažíme o zachování tradice, a protože mnozí z Vás zatím neví, 
jak tyto hody probíhají, dovolujeme si Vám stručně popsat jejich průběh. 

V sobotu dopoledne Vás přijdeme osobně pozvat na odpolední krojovaný průvod 
a večerní  tancovačku s programem a bohatou tombolou. 
Nabídneme Vám stárkami upečené koláče, víno a rozmarýny. 
Ve dvě hodiny odpoledne před sokolovnou nám starosta obce předá hodové právo 
a tím převezmeme vládu nad obcí. Potom následuje krojovaný průvod obcí.

V půl deváté večer zahájí stárky hodovou zábavu slavnostním nástupem kolem májky. 
Během večera na Vás čeká překvapení a bohatá tombola. 
K tanci hraje skupina Modul. 

Do kroje se oblékáme jedenkrát do roka hlavně kvůli Vám 
a pro zachování kulturních tradic v naší obci. 

Přijďte nás podpořit a dobře se pobavit. Těšíme se na hojnou účast. 
Vaše „baby“
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TJ Sokol Sokolnice oznamuje všem cvičencům a cvičenkám, že během září budou zahájena všechna cvičení v soko-
lovně. Srdečně Vás zvou vaše cvičitelky a trenéři. 
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16–17 hodin 17–18 hodin 18–19 hodin 19–20 hodin 20–21 hodin

Házená 
mladší žáci
Hanuš B

Mini házená
Šebeček P.
Prokešová J.

Mini házená
Šebeček P.
Prokešová J.

Futsal
ženy

Futsal
muži

Futsal
muži

Futsal
muži

Házená 
starší žáci
Beránek L.

Házená 
muži

Házená 
starší žáci
Beránek L.

Házená 
muži

Mini házená
Šebeček P.
Prokešová J.

Házená 
mladší žáci
Hanuš B

Futsal
ženy

Futsal
muži

Házená 
muži

Házená 
starší žáci
Beránek L.

Rozvrh cvičebních hodin na hřišti 2012–2013



S O K O L N I C K Ý  Z P R AVO DA J
8–9/2012 11

Po
nd
ěl

í
Ú

te
rý

St
ře

da
Č

tv
rt

ek
Pá

te
k

ZŠ Sokolnice Břišní tanec,
dětská zumba
Teterová J.
Dunowski E.

16–17 hodin

Stolní tenis
žactvo
Novotný Z.

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

19.30–21.30
hodin

Stolní tenis
muži
Novotný Z.

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

ZŠ Sokolnice Taneční 
kroužek
„TéKáčko“
Vráželová K.
Koláčná T.

20.30 hodin

Volejbal

Házená – žáci
Hanuš B.

Házená mini
Šeběček P.

ZŠ Sokolnice Taneční 
kroužek
„TéKáčko“
Vráželová K.
Koláčná T.

ZŠ Sokolnice Mini házená
Šebeček P.
Prokešová J.

19.30–20.30 
hodin

Aerobic
Jirgalová V.
Vršecká M.

9.30–11.30 
hodin

Beruška pro 
děti 0–3 roky
Jirgalová V.

Házená – žáci
Beránek L.

Power jóga
Vašíčková K.

Stolní tenis
muži
Novotný Z.

Stolní tenis
žactvo
Novotný Z.

19.30–20.30 
hodin

Pilates
Brzobohatá S.

Mini házená
Šebeček P.
Prokešová J.

Stolní tenis
žactvo
Novotný Z.

18.30–19.30 
hodin

Zdravotní 
cvičení
Nohelová P.

Stolní tenis
žactvo
Novotný Z.

18.30–19.30 
hodin

Zumba
Dunowski E.

Stolní tenis
žactvo
Novotný Z.

Stolní tenis
mistrovská
utkání

Stolní tenis
mistrovská
utkání

Rozvrh cvičebních hodin na sokolovně 2012–2013
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 10 je 5. 10. 2012. 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 17. 9. 2012. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.
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TJ SOKOL SOKOLNICE  MATEŘSKÝ KLUB BERUŠKY
POŘÁDÁ

BURZU
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ,

HRAČEK A JINÝCH POTŘEB

SOBOTA 15.ZÁŘÍ 2012 
od 9 do 12 hod

V SOKOLOVNĚ
v Sokolnicích

Příjem zboží:  pátek 14. zář í 201217 - 19h 
Prodej:  sobota 15. zář í 2012  9 - 12h
Výdej neprodaného zboží a vyúčtování: 
 sobota 15.zář í  15 - 16h 

Podmínky prodeje a bližší informace  najdete na www.beruskysokolnice.cz
nebo  volejte na tel: 777 105 455 - Veronika Jirgalová


