
BŘEZEN 2014ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

Sokolnický dům o.s. ve spolupráci s Rajhradským opatstvím pořádá poutní zájezd

BENEDIKTINSKÉ PERLY DOLNÍHO RAKOUSKA
Maria Dreieichen, Altenburg, Göttweig

Termín:  sobota 26. dubna 2014

Program: 6.30 hodin Odjezd ze Sokolnic 

  (po trase Prace obecní úřad, Telnice zastávka, Rajhrad klášter)

 7.30 hodin  Krátké zahájení v benediktinském klášteře v Rajhradě

 10.00 hodin Návštěva poutního místa Maria Dreieichen spojená s mariánskou pobožností

 12.00 hodin Prohlídka benediktinského kláštera Altenburg

 14.30 hodin Prohlídka benediktinského kláštera Göttweig

 20.00 hodin Návrat

Cena zájezdu: 260 Kč – dospělí, 150 Kč – děti do 14 let

Vstupné: 9 Euro – dospělí/4,5 Euro – děti/děti do 7 let zdarma – klášter Altenburg

 11 Euro – dospělí / 7 Euro – děti – klášter Göttweig (cca 90 minutová prohlídka v češtině)

 Vstupné hradí na místě samotný účastník

V ceně není zahrnuto zdravotní pojištění pro cestu do zahraničí. Nezapomeňte pas či občanský průkaz!

Přihlášky: Podávejte na adrese – Ing. Josef Chudáček, Masarykova 493, Sokolnice

 Prosíme o úhradu zálohy ve výši 260 Kč/osobu, respektive 150 Kč/osobu, do konce března
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Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Sokolnice za rok 2013
Vážený pane starosto,
předkládám Vám zprávu o bezpečnostní situaci v obci Sokolnice za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013.
V rámci celého teritoria Obvodního oddělení Policie ČR Židlochovice bylo za uvedené období šetřeno celkem 
478 trestných činů, z čehož se podařilo objasnit 190 trestných činů, t.j. 39,75 %. Oproti roku 2012 došlo k nárůstu 
počtu spáchaných trestných činů o 61 trestných činů, při tomto však došlo k navýšení objasněnosti trestné činnosti 
o 1,38 %. V trestné činnosti nejvíce převažují majetkové trestné činy – krádeže vloupáním (143) a krádeže 
prosté (133). 

Přehled trestné činnosti v teritoriu obce Sokolnice v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013
Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno 57 trestných činů, přičemž u 17 trestných činů byl zjištěn pachatel.
Skladba trestných činů: 

• krádeže věcí z vozidel – 7 případů,
• krádeže vloupáním do objektů fi rem a garáží – 7 případů,
• krádeže vloupáním do rodinných domů, novostaveb, st. buňek a rekreačních chat – 11 případů,
• krádeže prosté – 16 případů,
• podvodné jednání – 2 případy,
• odcizení motorových vozidel – 1 případ,
• řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol, drogy) – 1 případ,
• ostatní trestná činnost – 12 případů (jedná se zejména o tr. činy poškození cizí věci, pomluva, porušování 

domovní svobody, sebevražda, nebezpečné vyhrožování a fyzické napadení).
U trestných činů převládají, jak je vidět u výše uvedeného přehledu, majetkové trestné činy, tj. krádeže prosté, 
krádeže vloupáním do vozidel a objektů fi rem, garáží a rodinných domů. 

Přehled spáchaných přestupků v teritoriu obce Sokolnice za období do 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013
Celkem bylo za uvedené období šetřeno 160 přestupků, z čehož byl u 130 přestupků zjištěn pachatel. 
Skladba přestupků:

• přestupky proti majetku – 20 případů,
• řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol, drogy) – 2 případy,
• přestupky proti občanskému soužití – 13 případů,
• přestupky v dopravě – 123 případů,
• přestupky na úseku zbraní – 1 případ,
• nález podezřelých rostlin – 1 případ.

Dále bylo v obci Sokolnice provedeno 25 šetření. Tato šetření se týkala součinnosti s ostatními složkami Policie ČR, 
zpráv pro soudy a dalších státních organizací.

Spolupráce s orgány obce: spolupráce s Obecním úřadem Sokolnice je na velmi dobré úrovni. 
Spolupráce s obecní policií: spolupráce s Městskou policií Židlochovice s působností obce Sokolnice je na dobré 
úrovni. Dochází ke kooperaci a výměně poznatků, které napomáhají při odhalování a objasňování trestných činů 
a přestupků. Do budoucna bude prospěšné tuto spolupráci zachovat na stávající úrovni.

Zpracoval: prap. Mgr. Josef Panták, inspektor a npor. Bc. Libor Dofek, vedoucí oddělení

H I S T O R I E

Začátek první světové války ve vzpomínkách vojáka
Historické souvislosti

Politikové ve Vídni se domnívali, že „trestná“ výprava proti Srbsku bude otázkou několika dní. Srbské vojsko 
bylo z části velice špatně vyzbrojené, někteří třímali v rukou vidle a sekery. Srbští bojovníci však měli obrovskou 
motivaci. 

Ve dnech 15. 8.–17. 8 1914 početně slabší srbská armáda překvapivě porazila rakouské vojsko v bitvě u hory Cer. 
V oblasti mezi horou Cer a řekou Jadar byly jen hromadné hroby a rozkládající se těla. Počet mrtvých byl tak velký, 
že nebyl na jejich pohřbívání čas. 6–10.000 Rakušanů padlo a téměř 30 000 bylo zraněno. Srbové ztratili 3–5.000 
mužů a měli více jak 15 000 raněných.
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V polovině září 1914 zaútočily habsburské jednotky na Srbsko znovu. V listopadu 1914 srbská armáda porazila 
Rakušany podruhé v bitvě u Kolubary, vytlačila je ze své země a pronásledovala do Bosny a Chorvatska.

 Dne 6. října 1915 zaútočilo rozšířené rakousko-uherské a německé vojsko opět, Bělehrad padl a srbská armáda 
prchala na jih do Kosova. Zde velitelé nařídili statisícům vojáků zničit těžké zbraně a munici a poté se vydali na 
hroznou cestu přes Prokleté hory do Albánie s cílem najít útočiště na ostrově Korfu. Později srbští vojáci bránili spolu 
s britským, francouzským a ruským vojskem makedonskou Soluň.

GLENNY,M – Balkán. Praha: Jiří Buchal – BB art 2003 str. 251,252, 253, 266, 271 

První světová válka očima Františka Tesaře – v Srbsku
Jmenuji se František Tesař, narozený roku 1889 v obci Nížkovice. Vojenskou službu jsem nastoupil roku 1912. 

V srpnu 1914 mne z vojny propustili pro srdeční vadu na neurčito, ale v červnu 1915 mne povolali opět na vojnu 
a do války k 5. dělostřeleckému pluku, který původně sídlil v Brně. 3. října 1915 náš pluk nastoupil do vlaku, který 
nás vezl na srbské bojiště. 

Dne 24. října naše vojsko přijelo k Dunaji do obce Zemun, přístavního města na Dunaji, poblíž hlavního města 
Bělehradu, které už bylo dobyto rakouským vojskem. Město včetně královského hradu bylo značně rozstříleno. Most 
přes Dunaj vyhozen. Při dobývání Bělehradu přes vodu šířky 3 km zahynulo mnoho rakouských vojáků. Rachot 
a dunění střel bylo slyšet do značné dálky, při čemž jsme měli slabou náladu. Přes Dunaj rakouští vojáci stavěli most 
na pontonech. 

Parníkem jsme se přepravili 26. října po Dunaji do srbského městečka Grocka. Již zde se nám začalo nedostávat 
jídlo, koupit nebylo kde, a tak jsme si poznenáhlu zvykali na válečné dobrodružství se stravou nic bez chleba.

Dne 1. listopadu náš pluk pochodoval dále v dešti, přes hory a doly, lesy a skaliny, po cestách strašně bláta. Zde 
bylo znát, že tudy táhlo vojsko. Ploty vylámány, domy rozbity, podle cesty padlé koně, rozbité vozy, auta, hromady 
peří, noh a hlav z husí a slepic, též hlavy z volů a vepřů, mrtví a nabobtnalí buvoli. V poledne hodina zastávka, menáž 
co kdo s sebou měl – nic.

Někteří již nemohli dále, protože nést na zádech batoh s patronami a pušku se zdálo čím dál těžší. Povel zněl stále 
kupředu. Museli jsme jít po jednom za sebou, jinak bychom se utopili v blátě a tak řada 2.500 mužů byla nekonečně 
dlouhá. Vše bolelo, hlad, již se stmívalo, v lese pak jeden druhého neviděl, v cizí zemi, a k tomu začalo pršet. Někteří 
zůstali ležet a nešli dále. Zůstal jsem též s kamarády vzadu, bloudili jsme po tmě v lese až na holý kopec, kde byly 
samé jámy od granátů plné vody. Naše skupinka zůstala na místě a dala se do stavění stanu. Vítr nás bral, tma jak 
v pytli, lilo jako z konve. Asi za půl hodiny se nám to podařilo. Nás šest zalezlo do postaveného stanu a ulehlo v oble-
čení i obutí. Brzy však jsme se probudili zimou, vylezli ven a pobíhali kolem stanu, jinak bychom zmrzli. Tak všichni 
běhali od 10 do 2 hodin v noci a pak vlezli do stanu. Ve 4 hodiny jsme vstali nadobro a běhali venku až do svítání.

Před námi i vzadu, vpravo i vlevo roztroušeny stany, jak daleko kdo přišel, tam zůstal. Do cíle nepřišla ani desetina.
Na pochodu jsme potkávali nepřehledné řady zajatců, dělostřelectva, našeho i německého vojska, které táhlo na-

zpět, protože bulharské a turecké vojsko zaskočilo srbskou a černohorskou armádu, která prchala přes Albánii k moři 
a z části odjela do Itálie. Černá Hora se vzdala. Srbské vojsko jsme dosud neviděli, vlastně jsme o to nestáli.

Ze vzpomínek Františka Tesaře zpracoval Jan Mazal

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

KARNEVAL
Dobré ráno, dobrý den,
do masek se převlečem.

Pojďte rychle všichni dál,                       
máme tady karneval!

Masopustní veselí
začne ráno v pondělí,
od pondělka do pátku,
změní školku v pohádku. Tak přesně takhle jsme si užívali posledních zimních dnů a radostně se loučili se zimou.

 
• Někteří předškoláci se společně s rodiči účastní individuálnější předškolní přípravy ve formě Edukativně-stimu-

lačních skupinek, které vedou p. uč. Jirgalová a p. uč. Cábová.
• A teď už se jen těšíme na sluníčko, teplé počasí, voňavé jarní kytičky a zpěv ptáčků …
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Vážení rodiče,
dovolte, abych Vás seznámila s novinkami, ke kterým nedávno došlo, a změnami, ke kterým v nebližší době přikro-
číme. První novinkou je zprovoznění internetových stránek školní jídelny. Na adrese http://skolni-jidelna3.web-
node.cz/ najdete jídelníček, různé informace, články a zároveň zde můžete diskutovat nebo posílat své 
náměty a postřehy. Druhou je zavedení dalšího způsobu odhlašování stravy prostřednictvím internetu. Na stránkách 
www.jidelna.cz je možné po zadání přihlašovacího jména a hesla strávníka odhlásit stravu a současně kontrolovat 
stav Vašeho účtu na stravném. Přihlašovací údaje a informace obdržely Vaše děti od svých třídních učitelů. Věřím, že 
tato novinka bude ze strany rodičů vítanou změnou. 
V současné době se denně v naší jídelně stravuje 176 žáků ze ZŠ. Tento velký počet dětí nás přivádí k dalšímu kroku, 
který od nového školního roku chystáme, a to je zavedení automatizovaného jídelního systému na základě čipových 
klíčenek. Tato změna je důležitá pro zpřesnění kontroly výdeje stravy, větší přehlednost rodičů o odebrané stravě, 
větší informovanosti o dění ve školní jídelně. 
Doufám, že všechny chystané změny a novinky budou přijaty kladně, neboť tím jak vy rodiče, tak my získáme daleko 
více informací a přehledu než doposud. Renata Chmelíková, vedoucí stravování

Mezigenerační setkávání
Na konci loňského roku oslovila náš domov Mgr. Lenka 

Dufková z Integrované střední školy v Sokolnicích s nabídkou 
pěveckého vystoupení studentů. Studenti školy nacvičili vá-
noční písně i koledy a rozhodli se jimi potěšit také naše klienty.

V úterý 14. ledna se v jídelně domova konalo jejich vystou-
pení. Skladby prokládali poezií i půvabným vánočním poví-
dáním, které dokonale navodilo iluzi zasněžené krajiny, tepla 
sálajícího z kamen i kouzlo Štědrého dne. Provoněná vánoční 
atmosféra umožnila všem přítomným na chvilku zapomenout 
na starosti a bolesti a vrátit je ve vzpomínkách do té nejkrás-
nější doby – do dětství. 
Často slýcháme nářky směřující k mladé generaci, nešetříme srovnáváním a žijeme v iluzi, že jsme byli lepší. Po 

vystoupení sokolnických studentů musím říct, že i mezi dnešními mladými lze potkat ochotné, slušné a citlivé lidi, 
kteří mají úctu a respekt ke stáří. 

Protože se akce jak studentům, tak i našim seniorům líbila, dohodli jsme se, že jejich školu navštívíme a propojíme 
obě generace při vzájemné besedě. Studenti se na besedu připravili prostřednictvím dotazníku, který v předstihu vy-
plnili, a který nabídl témata k následující besedě. Mgr. Eva Stiborová, vedoucí aktivizačního oddělení

Ve středu 29. ledna 2014 se uskutečnila na půdě ISŠ Sokol-
nice za účasti čtyř seniorů z Domova pro seniory Sokolnice 
a přibližně 60 žáků 1.–3. ročníku maturitních i učňovských 
oborů mezigenerační beseda „Senioři mezi námi“, jejímž cí-
lem bylo zmapování vzájemného vztahu mladé generace a se-
niorů. Akci moderovala paní Mgr. Eva Stiborová – vedoucí 
aktivizačního oddělení Domova pro seniory společně se zá-
stupcem ředitele pro teorii Mgr. Skopalem.

V rámci uvedení do problematiky byla zmíněna témata jako 
způsob života seniorů v rodinách i domovech pro seniory, fi -
nance lidí důchodového věku – výše důchodů a náklady na 

pobyt v těchto zařízeních, státní sociální systém v ČR a v ostatních zemích, společné soužití s nejstarší generací, aj. 
Témata této části vycházela také z 10 otázek, na které v podobě anonymní ankety žáci v předchozím dni odpovídali 
a které odrážely tuto problematiku. A některé odpovědi byly vskutku pozitivně překvapivé.

Zajímavou částí byla právě debata o vzájemném pohledu těchto dvou generačně tak vzdálených skupin, jejich 
vzájemném přínosu či případných nevýhodách. A kladné stránky byly u obou diskutujících skupin určitě v převaze, 
což bylo příjemné zjištění. Neméně zajímavé byly i informace o tom, co vlastně senioři dělají, o jejich životní náplni. 
Bylo toho mnoho zajímavého, ale nejčastěji žáci slyšeli, že nejvíce je potěší kontakt s blízkými členy rodiny – jejich 
dětmi a vnoučaty, a vědomí, že na ně blízcí nezapomínají. 

 Zmínka padla i o tom, jak je důležité znát historii své rodiny, ze které lze vyčíst spoustu odpovědí na současné ro-
dinné otázky. Jako zdroj informací mohou posloužit právě senioři. Ti navíc rádi vyprávějí a vzpomínají. A tak padaly 
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Pozvání na dva zájezdy
Dne 8. května 2014 jsem nachystala zájezd z naší obce do východních Čech. Byli jsme tam loni a prohlédli krásné 
zámky, které tento kraj má. Protože je tam řada krásných míst, rozhodla jsem se, že se s vámi o tyto skvosty podělím, 
a proto navštívíme zámek v Litomyšli. Kdo nebude mít zájem, může se projít po malebném náměstí nebo se podívat 
do zámeckého parku. Potom odjedeme do Holic, kde navštívíme Africké muzeum, bude tam prohlídka i s fi lmem, 
uvidíme krásné vodopády a místa, kam se málokdo z nás dostane. Oběd je objednán kousek od muzea. Nakonec na-
vštívíme krásný empírový zámek v Častolovicích. Doufám, že se všem tento zájezd bude líbit, protože jsem hledala 
to nejpěknější, co byste měli vidět. 
Cena tohoto zájezdu je 250 Kč, pro 
děti bude sleva.
Dne 5. července 2014 pojedeme 
na již tradiční pouť do Věteřova, 
kde už jsme takřka jejich inventář. 
Po krojované mši svaté nám nabí-
zejí místní občané i občerstvení. 
Kdo s námi jezdí ví, že tamní hos-
podyňky pečou výborné koláče, 
trubičky a jiné druhy cukroví a muž-
ská část zase dodává vína ze svých
sklepů a také mají k ochutnání 
i tvrdší alkohol. Oběd zajistím 
a další program též, abyste mě ne-
nařkli z toho, že chci jen jídlo a pití. 
Cena zatím není stanovena, ale brzy 
ji oznámím.
Na zájezdy se můžete hlásit 
u Anny Nečasové 
na telefonním čísle 608 917 528.

nejrůznější dotazy a myšlenky, a to z obou stran. Jeden z přítomných seniorů navíc oplýval i nevšedním humorem, 
a tak občas debatu oživil legrační anekdotou a tím i tak neformální atmosféru ještě více odlehčil.

Mezigenerační dialog se určitě zdařil, byl přínosem pro obě strany a v žácích sokolnické střední školy nepochybně 
zanechal mnoho námětů k přemýšlení či pozitivním skutkům směrem k seniorům.

Na závěr obdrželi jako symbolické poděkování za ochotu a účast na besedě přítomní senioři několik malých věc-
ných dárků. Příslibem do budoucna je předběžná dohoda spolupráce, například pomoc při jarní údržbě okolí Domova 
pro seniory.   Mgr. Radek Skopal, zástupce ředitele pro TV

TJ Sokol Sokolnice zve žáky 1.–9. třídy ZŠ Sokolnice 

a jejich školou povinné kamarády dne 5. dubna 2014 

od 16 hodin do místní sokolovny, kde se uskuteční

TEENS DISCO PARTY
Vstupné 20 Kč

Hraje DJ PAŽI

 ► Koupím rodinný dům se zahradou, případně byt minimálně 2+1 v Sokolnicích a nejbližším okolí. 
Telefon: 604 560 454

 ► Prodám garáž – Tuřany, ulice Sladovnická. Telefon: 775 602 966
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 4 je 11. 4. 2014. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou na níže 
uvedené adresy 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. 
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RELAXAČNÍ CENTRUM SOKOLNICE  

Pod Stráží 490, budova Hasičské zbrojnice

Zveme Vás do nově upravených prostor Relaxačního centra.

Poskytujeme masérské služby, klasické i specializované masáže, lávové kameny, lymfatické masáže, 
výklad TAROTU, terapie EFT, automatickou kresbu. 

Dále poskytujeme služby Podologické poradny (vady chůze, plochonoží, patní ostruhy atd.)

Novinkou centra jsou PÁROVÉ MASÁŽE.

Objednávky na telefonním čísle 608 871 593
Nově také v Brně, Jánská 2, wellness4u 

Těšíme se na Vaši návštěvu

ADVOKÁT

Kompletní právní servis 

telefon: +420 775 305 261 | email: martin.strycek@email.cz | sídlem: Sokolnice


