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Zprávy z Rady a Zastupitelstva
• Zasedání zastupitelstva. Pravděpodobně ve čtvr-
tek 13. prosince 2012 se v kavárně restaurace U Husara 
bude konat veřejné zasedání zastupitelstva. O datu, čase 
a místě jednání zastupitelstva jsou občané vždy informo-
váni nejméně v sedmidenním předstihu oznámením na 
úřední desce obecního úřadu a webu obce. Program ani 
defi nitivní termín není prozatím schválen.
• Návrh rozpočtu. Ve stanoveném termínu do 8. října 
2012 (výzva občanům a organizacím byla zveřejněna 
od 16. srpna 2012) obec obdržela celou řadu žádostí 
o peníze. Po zapracování do návrhu rozpočtu na rok 
2012 požadavky převyšují předpokládané příjmy o 11,8 
milionu korun. Rada proto postupně krátila výdaje, až se 
podařilo příjmovou i výdajovou stránku rozpočtu vyrov-
nat. Bohužel následně byla obec informována, že v rámci 
tzv. souhrnného fi nančního vztahu ke státnímu rozpočtu 
(tj. dotace na výkon státní správy, příspěvek na žáka 
školy a na provoz knihovny) obdrží obec výrazně nižší 
dotaci než v minulosti. V loňském roce to bylo celkem 
5.309.400 Kč, letos 4.530.500 Kč a pro příští rok to bude 
jen 2.743.800 Kč. Proto se rada k rozpočtu musí vrátit 
ještě jednou a bude hledat možnosti zvýšení příjmů či 
snížení výdajů tak, aby byl rozpočet vyrovnaný. 
• Schválení smlouvy. Na začátku tohoto měsíce byly 
konečně zahájeny úpravy kolem návesního rybníka – 
zpevněné plochy, veřejné osvětlení a parkové úpravy. 
Jeden z majitelů sousedního domu požádal, aby součástí 
těchto úprav byla i novostavba pojízdného chodníku, 
který by spojoval zpevněné parkoviště a vjezd do zadní 
části jeho domu (šířka 3,5 metru, délka cca 29 metrů, 
plocha cca 101 m2). Rada s tímto požadavkem souhla-
sila za předpokladu, že žadatel poskytne obci Sokol-
nice fi nanční příspěvek ve výši této investice. Protože 
požadovaná částka byla uhrazena, bude součástí stavby 
i tento pojízdný chodník. 
• Schválení darovací smlouvy. Rada obce schválila 
kompletní opravu kříže na křižovatce ulic Telnická a Pod 
Stráží. Současně rozhodla, že podaří-li se získat další 
fi nanční prostředky na tuto opravu (např. sponzorský 
dar), bude provedena povrchová úprava korpusu, svato-
záře a reliéfu Panny Marie kvalitnějším a trvanlivějším 
způsobem. Peníze se podařilo získat a rada schválila uza-

vření smlouvy na fi nanční dar ve výši 14.000 Kč, který 
bude použit na tuto opravu. 
• Změna termínu adventního koncertu. Dne 5. pro-
since  2012 se měl v zámecké kapli uskutečnit adventní 
koncert. Bohužel ve stejný den bude nadělovat Mikuláš, 
a proto byla dohodnuta změna termínu tohoto koncertu 
na středu 19. prosince 2012. 
• Žádost rybářů o pronájem návesního rybníka. 
Obec obdržela dvě žádosti o změnu nynější nájemní 
smlouvy. V prvním návrhu požadují uzavření nové 
smlouvy na dobu určitou – 30 let, ve druhém návrhu 
na 10 let. Rada obce s požadavkem rybářů nesouhlasí 
a nevidí důvod, proč měnit stávající smlouvu, která je 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. 
Rada ubezpečuje rybáře, že pokud se o rybník a přilehlé 
prostory budou starat s péčí řádného hospodáře, nemá 
důvod pro ukončení pronájmu. 
• Výsadba dřevin na ulici Masarykova. Dne 
18. října 2012 proběhlo otvírání obálek při výběrovém 
řízení na tuto výsadbu. Celkem bylo obesláno osm fi rem, 
nabídku poslaly čtyři. Komise doporučila akceptovat 
nejnižší cenovou nabídku, kterou předložil Ing. Vrbas 
z Blažovic ve výši 101.383 Kč za dodávku a práce 
v letošním roce. Rada obce schválila doporučení komise 
pro hodnocení nabídek, aby byla vybrána nabídka této 
fi rmy. Jedná se o dodávku 37 stromů včetně práce 
a pěstební péče na tři roky (pěstební péče bude hrazena 
samostatně ve výši 9.191 Kč v roce 2013, 6.438 Kč 
v roce 2014 a 4.573 Kč v roce 2015). Část nákladů 
uhradí spolek Cezava, společnost BH Green, s.r.o. 
(která za Rozvodnou provozuje fotovoltaickou elek-
trárnu) uhradí 30 tisíc korun a zbývající částka půjde 
z rozpočtu naší obce. Výsadba bude provedena v měsíci 
listopadu 2012. 
• Zřízení ledové plochy na sportovišti za OÚ. Komise 
pro práci s mládeží a zástupci dalších komisí a výborů se 
shodli, že pořízení plochy vyžaduje nemalé náklady a led 
bohužel vydrží jen krátkou dobu. Rada proto rozhodla 
ledovou plochu nezřizovat. 
• Nabídka spolupráce. Obec obdržela nabídku spo-
lupráce v oblasti fi nančního poradenství od společnosti 
OVB Allfi nanz, a.s., která nabízí komplexní službu 
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v oblasti fi nančního plánování a poradenství. Službu 
zajišťuje proškolený poradce a služba je pro občany 
bezplatná.
Rada obce nemá problém s tím, aby tato společnost orga-
nizovala v obci projekty fi nančního poradenství. Sou-
časně ale trvá na tom, že to bude bez jakékoliv účasti 
obce, protože obec nikdy v minulosti neposkytovala 
záštitu žádné komerční společnosti k jejím aktivitám.
• Hodnocení vlivů na životní prostředí. Krajský 
úřad JMK zaslal oznámení o zveřejnění posudku 
k záměru fi rmy ŠROT GEBESHUBER s.r.o. – zvý-
šení kapacity provozu. Předmětem záměru je postupné 
navýšení kapacity střediska pro sběr, výkup a využí-
vání odpadu – železných a neželezných kovů ze stáva-
jících 30.000 tun zpracovávaného odpadu za rok až na 
75.000 tun za rok. Oznámení i posudek byl zveřejněn na 
úřední desce kraje a na webu obce. 
Rada obce Sokolnice se dne 1. listopadu 2012 opět jed-
nomyslně usnesla, že nesouhlasí se záměrem společnosti 
Šrot Gebeshuber s.r.o., Kobylnická 457, Sokolnice na 
„Zařízení pro sběr a zpracování kovošrotu Šrot Gebe-
shuber s.r.o.“, k.ú. Sokolnice, okr. Brno-venkov, neboť 
již stávající hluk obtěžuje nad míru přípustnou poměrům 
občany naší obce a narušuje pohodu bydlení. Zvýšením 
kapacity se tyto negativní vlivy ještě zvýší. 
Kromě toho rada ve svém vyjádření poukázala na to, že 
zpracovatel posudku se nevypořádal se všemi připomín-
kami, které obdržel, což považuje za zásadní pochybení. 
Postoj zpracovatele posudku je zcela zarážející. Místo 
toho, aby všechny připomínky řádně vypořádal a vyvrátil 
případné námitky, prostě se nepříjemnými věcmi neza-
býval a ve svém posudku uvedl – citujeme: „Zpracovatel 

posudku se nemíní nechat vtáhnout do polemiky spočí-
vající ve výměně názorů jednotlivých stran s protichůd-
nými zájmy. Proto ponechává jak závěry „oponentního 
posudku“ i vyjádření zpracovatelky hlukové studie bez 
komentáře. Pro účely posudku je podstatné, že závěry 
hlukové studie, přiložené k dokumentaci, nebyly napa-
deny dotčeným orgánem státní správy (zde orgán veřej-
ného zdraví) a že nebyly zpochybněny ani postupy jejího 
zpracování.“ 
• Veřejné projednání. V úterý 6. listopadu 2012 
proběhlo veřejné projednání vlivů na životní prostředí 
záměru fi rmy Šrot Gebeshuber s.r.o., kdy tato společ-
nost navrhuje zvýšení kapacity zpracovaného šrotu ze 
současných 30 tisíc až na 75 tisíc tun ročně. Současně 
to znamená i nárůst silniční dopravy až o 70 nákladních 
automobilů každý den. 
K záměru se vyjadřovali zpracovatelé dokumentace, autor 
posudku a další odborníci. Přítomní občané i zástupce 
obce poukazovali na problémy s hlukem, které jsou již 
v současnosti. Účast veřejnosti byla malá. Pro starostu 
bylo velmi nepříjemné po skončení jednání poslouchat 
poznámky, že se ve skutečnosti o žádný problém nejedná 
(je to obcí uměle vytvořená kauza), neboť jinak by byl 
sál plný protestujících lidí. 
• Sdělení exekutora. V září zastupitelstvo schválilo 
prominutí části úroků z prodlení jednoho občana, který 
obci dluží peníze za nájemné a služby. Prominutí je 
podmíněno uhrazením zbývající dlužné částky do kon-
krétního data. Soudní exekutor nyní zaslal obci upozor-
nění, že není možné v exekučním řízení podávat návrhy 
s odkládací podmínkou. Zastupitelstvo se tak žádostí 
bude zabývat znovu na dalším zasedání.
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Výročí bitvy tří císařů
Rok utekl jako voda a opět tu bude výročí tragické události na Prateckém návrší. Zdá se vám také, že ty roky 

utíkají čím dál tím rychleji? Čím je člověk starší, tím utíkají rychleji. Je to však pochopitelné, když je vám třeba 
10 roků, tak rok je desetina vašeho života, ale jak je vám již 60, tak je rok jen šedesátina vašeho života. Za ten utíka-
jící rok, od posledního výročí bitvy, jsem získal nové informace, o které se s vámi v tomto článku podělím.

Historikové zabývající se bitvou tří císařů se nemohou dopočítat počtu padlých vojáků, údaje se rozchází, ale dnes 
převládá názor, že jich mohlo být asi 22 000. Pro lepší představu to je počet jako přibližně počet obyvatel deseti 
Sokolnic. Sokolnice mají 2 100 obyvatel. Na tak malém území, na kterém bitva proběhla, je to ohromná hromada 
mrtvých. Aby se zabránilo vzniku epidemií, byli všichni obyvatelé okolních obcí již druhý den po bitvě Francouzi 
hromadně hnáni jít mrtvé pohřbívat. Lidé, kterým nezůstalo žádné jídlo, žádné zvířectvo, ani dřevěné zemědělské 
a kuchyňské nářadí, téměř žádné boty a oblečení a mnohým nezůstala ani střecha nad hlavou, byli nuceni jít kopat 
velké jámy a do nich házet mrtvé. Ale nejenom mrtvé, vojáci rakouští a ruští, kteří byli i jen trochu ranění, se pocho-
vávali živí, předtím však byli francouzskými vojáky okradeni o cennosti, boty a oblečení. Kajetán Unterweeger, 
který zaznamenal hodně o průběhu této bitvy a událostech po ní, píše, že sedláci odmítali pohřbívat živé lidi, ale nic 
jim to nebylo platné. Vozy byly určeny pro odvážení raněných Francouzů, a tak mrtví a ranění byli svazováni řetězy 
a za koňmi smykem taháni k hrobům. Pohřbívání zhoršovala mírná a deštivá zima, takže pole byla samé bláto. Díky 
mírné zimě a hromadám lidských a koňských mrtvol se nepodařilo zabránit vzniku epidemie tyfu, na kterou nejvíce 
umíralo zesláblé civilní obyvatelstvo.

Kajetán Unterweeger o tom píše: „Nemoc kosila neúprosně staré i mladé a řádila několik týdnů hůř než bitva. 
V některých obcích jí podlehla až čtvrtina obyvatelstva. Lidé umírají také následkem velkého sklíčení a malomysl-
nosti, jež napadla všechny zdejší obyvatele, nebo není vidět konec strašné bídy“. 

Počet a místa hrobů vojáků nebyl přesně zaznamenán, o mnohých se neví a budou možná objeveny v budoucnu 
nějakou náhodou. 

Přesný počet padlých se zjistit nedá, nebyla taková evidence vojáků jako dnes a pohyb vojáků byl dost volný. 
U Francouzů se do armády nechali najmout muži za žold a rabunk, ale bojovat se jim nechtělo, a tak museli vystačit 
jen s rabunkem. Potulovali se v různě velkých bandách krajem a přepadávali malé vesnice, samoty a i jednotlivé lidi, 
které okradli a v lepším případě nezavraždili. Dnes, kdy platí zákony, vás oloupí nebo znásilní za bílého dne, jak to 
muselo vypadat tehdy, když platil jen zákon silnějšího a ozbrojeného.

H I S T O R I E

Paměť vody
Část 3. – CESTAMI MLYNÁŘŮ A KRAJÁNKŮ
Kapitola I
Pokračování z minulého čísla

Za 36 Kč nás integrovaná doprava se třemi přestupy 
doveze až do obce Borovinka-Hájenka Říčky. Cestou 
ubývá zastavěných území a přibývá přírody. Po vystou-
pení z autobusu se dáme cestou necestou do lužin pod 
obcí. Chce to dobré boty a období s menším množstvím 
srážek (doporučujeme srpen, září a všední den – víkend 
je v Mariánském údolí mnoho lidí, psů a cyklistů). Listy 
keřů a trávy nám předávají kapky rosy a ranní sluníčko 
vytváří nádherné scenérie přes již zbarvující se listí. Je 
to pohlazení po duši samo o sobě. Máte-li s sebou pří-
tele, není lepších prožitků. Cestou narazíte na více mok-
řadů, z kterých vytékají slabé čůrky vody. Myslíte si, 
že jste již našli pramen Říčky. Není tomu tak. Samotná 
studánka jménem Miluška se skrývá pod levým břehem 
polní cesty a velmi snadno se přehlédne. Sešli jsme k ní. 

Očistili její okolí. Obnovili zašlý již nápis a ochutnali její 
vodu, jejíž část jsme donesli domů. Slabý vodní potůček 
vás dovede až k propadání, kde zmizí v krasových útva-
rech. Své kroky vedete korytem a přemýšlíte, jak voda 
v podzemí vytváří krápníky. Po levé straně navštívíte jes-
kyni Pekárnu. Ze skály na pravé straně se Říčka dostavá 
z vyvěrání opět na povrch. Je to však již mohutný tok. 
V lese narazíte na poměrně velký kus starého betonu 
a nevíte, co tam dělá. Později si uvědomíte, že jde 
o zbytek stavidla Kaprálova mlýna, který neslouží 
svému účelu od 20. let minulého století, kdy ho manželé 
Kaprálovi dali do služeb skautu. Překrásná krajina nás 
doprovází k pile a mlýnu Jelínkovu. Restaurace u Jelena. 
Dnes je tam několik majitelů např. z Blučiny. Následuje 
mlýn Svobodův, kde zajímavostí je, jak jsme se již zmí-
nili, jeho funkčnost. Vodní turbínu využívají majitelé pro 
chod domácnosti. Raritou je zde také stavidlo s opačnou 
funkcí, než jsme zvyklí, jako jediné na celém toku.

Jiří Netolický, Jaroslav Novotňák 
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Zajatí ruští a rakouští vojáci byli Francouzi obráni o boty a oblečení a byli zadržováni v zimě téměř nazí a bez jídla, 
hodně jich v důsledku toho také zemřelo. Francouzký generál Vandamme říkal: „Dnes jim dáme milost a za šest let 
je budeme mít v Paříži“.

Kolik zemřelo v důsledku této bitvy civilních obyvatel, to nezjistí již nikdo. Bylo jich víc než vojáků, ale oni o 
žádnou válku nestáli. Na tyto mrtvé se dlouhá léta zapomínalo. Je proto velmi chvályhodné, že iniciátor pamětní 
desky, která byla umístěna na budově zámku, ředitel Domova pro seniory, na ní nechal vyhotovit nápis, ve kterém je 
slovo VŠEM, tedy i civilním obětem. 

Francouzští ranění vojáci byli odvážení do nemocnic v Brně a také do kláštera v Rajhradě, který byl předělán na 
lazaret. Francie však na jejich léčení a stravu nedala ani groš, a to i přes to, že od Rakouska dostala 140 milionů 
franků reparací a získala území o velikosti 63 000 km² s 3 miliony obyvatel. Klášter v Rajhradě musel vše potřebné 
nakupovat na dluh a ten potom splácel až do roku 1855. 

Skoro před rokem jsem četl v novinách, že dva pražští herci, byli tam jmenováni, přijeli do Brna oslavovat bitvu tří 
císařů. S výrazem oslava při výročí této události je možné se setkat co chvíli, ale vůbec nechápu co je zde k oslavo-
vání. Oslavovat by mohli Francouzi, ti si velmi pomohli k majetku a k území. Dušan Uhlíř v knize Slunce nad Slav-
kovem píše: „Za armádou zůstávala zpustošená a vypálená Evropa, potoky krve a slz. To vše ve jménu nenasytného 
císařství, které nastoupilo cestu ke světovládě.“ Zvěrstva, která páchali francouzští vojáci na našich předcích by měl 
být ten důvod k oslavě? Jejich vítězství ? Nebo co jiného?  

 Jan Fojtl

Slavkovský poklad – věčná legenda, nebo skutečnost?
Pověst o slavkovském pokladu vznikla po bitvě tří císařů, která se uskutečnila roku 1805. Zakládá se na výpovědi 

tehdejšího ruského vojáka Josefa Andrejevského.
Josef Andrejevský byl 12 let ruským vojákem. V bitvě u Slavkova byl raněn a dostal se do nemocnice v Olomouci. 

Po svém uzdravení si vymohl povolení k pobytu a zdržoval se neustále na Moravě. Asi rok po odchodu z olomoucké 
nemocnice se vrátil na místo, jak uvedl ve výpovědi, mezi obcemi Slavkov, Křenovice a Šlapanice, kde asi s padesáti 
muži z ruského Preobraženského gardového pluku, kam patřil i on, zakopal ruskou válečnou pokladnu. Jednalo se 
o 12 sudů se zlatými a stříbrnými mincemi, konkrétně 6 sudů zlatých a 6 sudů stříbrných mincí. Rozkaz k zakopání 
válečné pokladny vydal gardový poručík Udom. Pokladna byla sundána z povozů a zakopána 1 sáh hluboko, což je 
přibližně 1,8 m. Bylo to v noci před bitvou a druhý den ráno se udála bitva tří císařů. Na místě označeném Andrejev-
ským bylo dokonce po jeho samostatných pokusech najít pokladnu úředně kopáno, ovšem bez úspěchu. Andrejevský 
byl následně označen za lháře a celá záležitost byla zapomenuta.

Až nějakých 140 let později se o zakopané ruské válečné pokladně začíná dozvídat široká veřejnost, a to spouští 
velký hledačský boom přirovnatelný k tzv. zlaté horečce. Česká televize nezůstává pozadu, vytváří tým hledačů 
z řad odborníků a v roce 1965 mohou diváci na televizních obrazovkách sledovat několikadílný dokument o hledání 
slavkovského pokladu s názvem Záhada pro šest generací. Až do současnosti byl a stále je místní terén brázděn ama-
térskými hledači, kteří se snaží najít slavný slavkovský poklad. Do současnosti slavný poklad nehledali jen amatérští 
hledači, hledala ho dokonce Rudá armáda po II. světové válce, ovšem také neúspěšně. 

Podle Andrejevského výpovědi, na které se celá pověst o slavkovském pokladu zakládá, pokladnu zakopali den 
před bitvou. Je tu ovšem ještě jedna velice často uváděná verze zakopání pokladu, která vznikla při tzv. zlaté horečce 
někdy v 70. letech 20. století. U druhé, asi veřejnosti nejznámější verze zakopání slavkovského pokladu, se uvádí, že 
poklad byl zakopán po prohrané bitvě u Slavkova. Jsou to už ovšem  jen domněnky a spekulace odborníků, kteří se 
hledání slavkovského pokladu věnují nebo věnovali. Domněnek a verzí o zakopání je mnoho. Například že poklad byl 
vhozen do rybníka, do koryta potoka, zahrabán do břehu potoka nebo že nebyl na českém území zakopán vůbec. 

Težko říci, zdali poklad někdy byl, je a bude někdy objeven, nebo nikdy nebyl, Andrejevský si to všechno vymys-
lel a lovci pokladů zde hledají něco, co vlastně nikdy nebylo. Težko hledat odpověď na tuto otázku, ale jedno je jisté. 
Nebude-li slavkovský poklad objeven, vždy bude vzbuzovat více otázek jak odpovědí a vždy se najde někdo, kdo se 
ho bude snažit nalézt...  

Jan Kroupa

► Nabízíme k prodeji pozemky určené na výstavbu garáží (vydané stavební povolení) v obci Sokolnice.
Pro bližší informace volejte tel. číslo 724 528 615, davidova@vasstav.cz

inzerce
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V sokolnické školce se pořád něco děje. Nejstarší děti prožily zajímavé jedno říjnové dopoledne s živým ježkem, 
dozvěděly se spoustu zajímavostí a odborných informací o tomto známém zvířátku od jeho chovatelky. Ježek byl 
slepý, proto se k němu musely chovat velmi ohleduplně, aby ho nevylekaly.
Všechny ale rozveselilo vystoupení šikovného kouzelníka Toma, který zaujal nejen malé obecenstvo, ale 
i všechny paní učitelky.
V nádherném slunečném odpoledni jsme se společně sešli s rodiči i jejich dětmi na školní zahradě, kde všechny 
přítomné potěšila pohádka „O princezně s velkým nosem“.
Návštěva brněnského divadla Radost a zhlédnutí pohádky „Pejsek a kočička“. Děti také velmi potěšilo cestování 
poschoďovým autobusem.
Společně s dětmi jsme se připravovaly na uspávání skřítků, kdy se ve školce vyráběly skřítci různých podob 
a také z rozličných materiálů.
V měsíci listopadu navšívil naši školu herec pan Ševčík a sehrál dětem několik pohádek. Děti zaujaly nejen milé 
loutky, hezké kulisy, ale i veselé písničky.
Naše předškolní zařízení navštívil zástupce jedné fi rmy, kde vyrábí hračky pro děti, a nabídl dětem spoustu 
užitečných, zajímavých a naučných hraček, skládanek a stavebnic, se kterými si dokonce ti nejstarší řízenou 
činností hrály celé dopoledne.
Od října předškolní děti navštěvují v naší mateřské škole kroužky: jazykový, výtvarně-rukodělný a břišní 
tanečky.
Jako každoročně nás neminul společný úklid na naší školní zahradě – hrabání spadaného suchého listí. Pro děti 
byla zábava spolupodílet se na zazimování zahrady, na které si tak rády a vesele hrají. Nejenom zahrady, ale my 
se pomalu chystáme na chladné dny a společnými silami plánujeme další a další zpestření pochmurných dnů pro 
naše nejmenší.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

O K É N K O  D O  M AT EŘS K É  Š K O LY
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Rekonstrukce sokolnického kroje
Vzhledem k tomu, že se v naší obci v posledních letech obnovují různé lidové tradice, ať se jedná o vynášení Moreny, 
dožínky nebo vinobraní, rozhodly jsme se pro rekonstrukci sokolnického kroje. Rády bychom oslovily spoluob-
čany, kteří mají dobové fotografi e z přelomu 19. a 20. století, na kterých jsou zachyceni sokolničtí občané v krojích, 
nebo v lepším případě mají doma části původních krojů. Chtěly bychom si je zapůjčit a nafotit, abychom měly při 
obnově kroje z čeho vycházet. Samozřejmě uvítáme i nadšence, kteří by nám chtěli s rekonstrukcí sokolnického kroje 
pomoci. Na spolupráci s Vámi se těší Hana Kučerová a Lucie Janoušková
Kontaktovat nás můžete na adresách:  Komenského 288, tel. 607 963 066, e-mail: kucerova.hana@spoluzaci.cz
  Zámecká 152, tel. 724 353 925, e-mail: janouskova@kornbrno.cz

Z Á K L A D N Í  Š K O L A

Dýňohrátky
Dne 25. a 26. září 2012 proběhl za zdmi naší školy 6. ročník soutěže v nejnápaditějším vyřezávání dýní. Účast byla 
více než hojná, zúčastnilo se jí 55 žáků s 49 dýněmi od 1.–9.třídy. Letošní ročník byl zvláště povedený. Žáci vytvořili 
opravdu ,,dýňové skvosty‘‘ s nepřeberným množstvím nápadů. Byly k vidění dýně malé, velké i obří, ve tvaru vrtul-
níku, šneka, myši, motýla či sněhuláka. Školu tak ovládla halloweenská nálada a vítězem byl vlastně každý, kdo se 
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Kdybych byl prezidentem…
… změnila bych, aby děti bez domova nějaký 
domov dostaly 
… aby se neprodávaly drogy a alkohol (Verča 
Medusová)
… aby byly víc zabezpečeny obchody (Honza 
Schoř)
… každý den by byly Vánoce (Katka 
Brejčáková)
… otevřela bych velký hotel pro nemocná 
a ztracená zvířátka (Terka Raidová)
… aby se dodržovala pravidla, aby lidi 
nemuseli umírat při havárkách (Markétka 
Odstrčilová)
… chránila bych kulturní památky 
(Nikolka Jordánová)
… aby pytláci nestříleli zvířata (Ivo Urban)
… zařídila bych pro bezdomovce další uby-
tovny a zlevnila pobyt v nemocnicích (Iza-
belka Beranová)
… aby se nekradlo a nezabíjelo (Lenička 
Vymazalová)
… aby nebyly žádné peníze (Tomáš Šorm)
… aby lidé nedávali špatné suroviny do jídla 
(Anička Machálková)
… aby všechny děti mohly chodit do školy 
a dospělí měli práci (Kristýnka Vinklerová)
… aby se chodilo do školy o hodinu později 
(Patrik Suchomel)
… aby byli všichni šťastní (Terezka Jochma-
nová) 

4. třída

k našim dýňohrátkám připojil. Všechny dýně byly vystaveny před školou, kde je obdivovali všichni kolemjdoucí, 
kteří se přesvědčili, jak máme šikovné a kreativní žáky.
V soutěži se sešlo celkem 212 hlasovacích lístků. Do hlasování se zapojili jak žáci, tak i naši vyučující.
V letošním roce jsme přistoupili na rozdělení dýní do 6 kategorií a v každé odměnili vítěze. Byly stanoveny tyto 
kategorie: 1. vyřezávaná dýně, 2. originální dýně, 3. malovaná dýně, 4. přírodní dýně, 5. dýně s nejvyšším počtem 
hlasů a 6. obří dýně

V kategorii vyřezávaná dýně zvítězila tykev č. 10 pod názvem ,,HOT WHEELS‘‘ Daniela Topora z 2. třídy. 
V kategorii originální dýně se jako nejlepší umístila dýně č. 40 pod názvem ,,Rádio‘‘ Kateřiny Jahodové a Bere-
niky Sadílkové z 9. třídy a dýně č. 33 pod názvem ,,Vinný set‘‘ Barbory Kučerové z 9. třídy. 
V kategorii malovaná dýně se nejvíce líbila dýně č. 42 pod názvem ,,Sněhulák‘‘ Aničky Machálkové a Markéty 
Odstrčilové ze 4. třídy. 
V kategorii přírodní dýně vyhrála dýně č. 41. s názvem ,,Paní ježková s ježkem‘‘ Aničky Fialové z 1. B. 
V kategorii dýně s největším počtem hlasů zvítězila dýně č. 43 pod názvem ,,Bludný Holanďan‘‘ Kristýny 
a Karla Ulmanových ze 2. a 3. třídy.
V kategorii obří dýně zvítězila dýně č. 20 s názvem ,,Mumie‘‘ Jana Dobrovolného z 5. třídy.

Akce byla pořádána za vydatné pomoci vedení školy a všech vyučujících, kterým tímto děkujeme. Rovněž poděko-
vání náleží žákyním 9. třídy, které pomáhaly s vyhodnocením naší soutěže, dále hlídkám žáků z 8. a 9. třídy strážících 
naše krásné výtvory v odpoledních a večerních hodinách a především všem účastníkům a skalním fandům našich 
dýňohrátek. Byli jste vážně skvělí ☺. Již teď se těšíme na příští 7. ročník. 

Mgr. Helga Finková

•
•

•

•
•

•
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VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K

Listopad
Listopad je měsícem zařazeným do období včelařského podzimu. V tomto období jsou již včelstva nakrmena 

a připravena na zimní období. V přípravě je i myšlena kontrola na napadení roztočem. 
Objevují se i případy u včelařů jak se říká padlých včelstev. Tato včelstva ve velké míře navštěvují vosy, a to ne 

z důvodu vybírání medu, ale hlavní je pro ně odnášení částí mrtvolek včel – výživnou bílkovinu. Vosa zbaví mrtvou 
včelu hlavy, křídel, nožiček a zadečku. A s tělíčkem odlétá do hnízda nakrmit poslední potomky. Jak z toho vyplývá, 
vosy dělají takové hmyzí hrobaře. Tak jak hyena nebo sup v Africe. Blížícím se podzimem docházelo mezi včelstvy 
dost často k loupežím, proto bylo nutno přivřít vletové otvory. A mnohdy se stávalo, že ani toto nepomohlo a včely se 
mezi sebou praly, otrhávaly ze sebe chloupky. Musíme si uvědomit, že včely jsou vybaveny velmi citlivými senzory 
na různé vůně. Tyto mají umístění v tykadlech, a když se podrobněji díváte na vyletující včely z úlu, tak každá než se 
vznese, si utře jedno i druhé tykadlo. Má na to takový žlábek na předních nožičkách. 

Zrak je důležitý pro sběračky při hledání potravy, ale bez vnímání vůní by byly v temnotě úlu ztraceny.
Toho samozřejmě využívají rostliny, kdy pomocí květů lákají na svůj nektar opylovače. Chemické složení vůní 

může být od 20–60 druhů chemických sloučenin. Od rozkvětu vůně roste a po opylení se zmenšuje. Vůně květů 
může nejen lákat opylovače, ale i odpuzovat škůdce, například u květu akátu v prvních dnech odpuzuje mravence 
a láká včely. Vůně je unášena vzduchem a stačí, aby včela vletěla do tohoto proudu. Pomocí vzpomínaných tykadel, 
na kterých jsou i čidla hmatu, teploty, vlhkosti vzduchu a i vzpomínané vůně, se včela zorientuje a zapamatuje místo. 
Na květu existuje nejen jeho typická vůně, ale i pachová stopa po včele, která jej navštívila. To je signál pro další 
sběračky, že květ již neobsahuje nektar. Tato stopa je časově omezená a zaniká po novém naplnění květu nektarem. 
Proto často vidíme, jak včela přiletí ke květu a hned pokračuje dál. To jenom člověk by přistál a zjistil, že je nektar 
již vysátý. Tím jsem chtěl naznačit důmyslnost přírody. 

Václav Hůrka

S O KO L

V pátek 2. listopadu 2012 zemřela nejstarší členka Tělocvičné jednoty Sokol Sokolnice, sestra 

Věra Hanáková
manželka dlouholetého starosty naší tělocvičné jednoty Drahoše Hanáka. Zemřela ve věku 94 let. Všichni, kdo 
jste ji znali, věnujte jí prosím společně s námi krátkou tichou vzpomínku. 

Výbor TJ Sokol Sokolnice
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 12 je 30. 11. 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 23. 11. 2012. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

11/2012

Aerobik a jeho formy – včera a dnes
Pomalu, ale jistě,  nastal podzim a za ním se blíží i zima a my se pomalu z venku přesouváme do tělocvičen 

a různých pohybových center, která nabízejí širokou škálu různých cvičebních lekcí pro každého. Tak proč nevyužít 
třeba tělocvičny TJ SOKOL Sokolnice? Prostřednictvím tohoto článku bychom Vám rádi představili další formu 
cvičení, kterou TJ Sokol nabízí, a to je AEROBIK.

Když se řekne „aerobik“, tak některým vstávají vlasy na hlavě, poněvadž si hned představí, že je to nějaké nez-
dravé skupinové skákání na hudbu, ale tomu tak zdaleka není. Stejně jako každý cvičební program (jako např. power 
yoga, pilates, thai box, kalanetika apod) i aerobik má svá specifi ka, pravidla a nabízí několik různých stylů (Dance 
aerobik, step aerobic, různé posilovací styly jako Bodyforming, Bodyclass, Bosu aerobik, Kickbox aerobic atd). 

Trošku z historie: Základy aerobiku vyšly z programu Američana dr. Kennetha H. Coopera v 70. letech a pokra-
čovaly přes Jackie Sorensonovou, která  nasměřovala poznatky z jeho vydané knihy a cvičebního programu do dnešní 
podoby aerobiku a aplikovala principy aerobního cvičení na moderní tanec. Postupně do tohoto stylu pronikaly prvky 
gymnastiky a od toho byl už jen krůček k tomu dnešnímu cvičebnímu programu zvaný AEROBIK. Aerobik se velmi 
rozrostl do všech koutů světa a získal si mnoho příznivců. Dnes je možná aerobic díky novým stylům jako zumba, 
movida, pilates, na druhé koleji. Brzy však nastane opět doba, kdy se zase vrátí do první řady a každý pochopí, že 
aerobní činnost je ta nejlepší věc nejen na hubnutí, ale taky na odbourání stresu atd. Opět se vrátí doba pana Coop-
era, i když možná už vylepšená o nové poznatky na spalování tukových složek, zlepšení kondice a dále… Prostě pro 
každého je tu něco.

Naše tělocvična Vám nabízí spíše formu pomalejšího stylu aerobiku zaměřeného na posilování problémových 
částí těla jako je zadeček, nohy, bříško. Tomuto stylu můžeme říkat třeba Bodyforming. Tento typ hodiny představuje 
hodinu složenou z několika částí – úvod (nějaké to zahřátí), hlavní část (zde se ve středním tempu pomocí jedno-
duché choreografi e posilují jednotlivé části a posiluje fyzická kondice), cool down (cvičení problémových partií na 
podložce, využití prvků kalanetiky či pilates) a nakonec závěrečné uvolnění. A když se to všechno dobře spojí, vyjde 
z toho velmi příjemná hodina, při které se spalují tuky, posiluje tělo a uvolňuje mysl.

Takže, milí čtenáři, s sebou ručník, podložku, pití a hlavně dobrou náladu. 
Těšíme se v úterý v 19.30 v naší sokolovně. 

Martina a Veronika, aerobic instruktoři


