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V úterý 15. září 2015 se v kavárně restaurace U Hu-
sara uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva. 
Zastupitelé projednali tyto body:
1. Schválení nových stanov Dobrovolného svazku 
obcí Šlapanicko. Zastupitelstvo v červnu schválilo 
založení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, Sta-
novy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko a Smlouvu 
o zřízení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko. Rada 
tohoto DSO navrhla úpravu schválených stanov, materiál 
projednala dne 4. září 2015 a doporučila zastupitelstvům 
jednotlivých obcí ke schválení. Zastupitelstvo obce 
Sokolnice, na základě § 84, odst. (2), písm. e) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, schválilo nové znění Stanov Dob-
rovolného svazku obcí Šlapanicko.Dále schválilo člen-
ské příspěvky do DSO Šlapanicko pro rok 2015 ve výši 
Kč 2,50/občana/měsíc a členské příspěvky pro rok 2016 
ve výši Kč 15,00/občana/rok. 
2. Žádost o odkup obecního pozemku. Na obec 
se obrátil zájemce o odkup části obecního pozemku 
p.č. 1408/4. Jedná se o část pozemku, který je bez sou-
hlasu obce zastavěn stavbami. Žadatel navrhl odkup části 
pozemku o výměře 708 m2, geometrickým plánem nově 
označenou jako 1408/4. Tím ale obci zůstane ve spodní 
části pozemek podivného tvaru, v budoucnosti obtížně 
využitelný. Rada proto zvažovala, pokud by k prodeji 
došlo, zda nezarovnat prodávanou část do logického 
tvaru. Případně směnit se žadatelem část jeho pozemku, 
který by obec potřebovala v budoucnu na chodník a ko-
munikaci. Záměr zcizení byl zveřejněn zákonným způ-
sobem od 29. června 2015 do 15. srpen 2015. 
Zastupitelstvo obce tedy schválilo prodej části pozemku 
p.č. 1408 v k.ú. Sokolnice z majetku obce Sokolnice 
a zároveň schválilo zakoupení části pozemku p.č. 1782 
v k.ú. Sokolnice z majetku žadatele do vlastnictví obce 
Sokolnice. Podmínkou prodeje části obecního pozemku 
p.č. 1408 o výměře cca 1.315,6 m2 je zakoupení části 
pozemku p.č. 1.782m2 o výměře cca 190,1 m2. Vzájemný 
prodej bude řešen směnnou smlouvou. Text smlouvy 
schválí rada obce. 
Prodejní cena části pozemku p.č. 1408: 1.973.400 Kč 
(1.315,6 x 1.500 = 1.973.400 Kč). 
Prodejní cena části pozemku p.č. 1782: 285.150 Kč 
(190,1 x 1.500 = 285.150 Kč). 
Ve smlouvě budou ceny vzájemně započteny. Doplatek 
kupní ceny ve výši 1.688.250 Kč bude uhrazen obci nej-
později při podpisu smlouvy. Daň z nabytí nemovitých 
věcí hradí jako poplatník této daně prodávající. Obec 
uhradí náklady na sepis smlouvy a kolkovou známku za 
vklad do katastru nemovitostí. Obec zajistí a uhradí vy-
hotovení geometrického plánu.
3. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Region 
Cezava (DSO) za rok 2014. Obce i dobrovolné svazky 
obcí musí ve stanoveném termínu schvalovat svoje zá-

věrečné účty za uplynulý rok. U DSO navíc stanoví 
§ 39 odst. 7. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů v platném znění povinnost 
předkládat zastupitelstvům členských obcí závěrečný 
účet svazku. Z výše uvedených důvodů byl tento před-
ložen zastupitelstvu obce Sokolnice, aby jej vzalo na vě-
domí. Zastupitelstvo obce Sokolnice tak učinilo a vzalo 
na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí 
Regionu Cezava za rok 2014.
4. Žádost o zpracování územní studie na ulici Zá-
mecká. Nově vydaný územní plán nabyl účinnosti dnem 
1. května 2014. V článku A.3.3 Vymezení zastavitelných 
ploch a ploch přestavby tento ÚP stanoví, že u některých 
zastavitelných ploch a ploch přestavby je nutné zpraco-
vat tzv. územní studii. To se týká i přestavbového území 
označeného jako P2.
Obec obdržela žádost o zpracování územní studie na tuto 
lokalitu. Podle návrhu projektantů jsou předpokládané 
náklady na zpracování této studie vypočteny na částku 
77.440 Kč. Projektanti ale současně uvádí, že dominant-
ním problémem této lokality bude dopravní řešení, pro-
tože ani zbourání bývalého hospodářského objektu nevy-
řeší dopravní napojení. Pod stávající cestou jsou rozsáhlé 
podzemní objekty bývalého pivovaru a nikdo neví, kam 
až vedou, a jak moc to ovlivní případnou výstavbu ko-
munikace. Proto částku 77.440 Kč uvádí jako orientační. 
Rada je přesvědčena, že s ohledem na úsporu času a fi -
nančních prostředků by se osoby, jichž se území P2 do-
týká, měly samy dohodnout a zajistit potřebné informace 
pro zpracování územní studie. Zastupitelstvo se žádostí 
zabývalo dne 16. června 2015 a jednání přerušilo. Nyní 
obec obdržela žádost, aby zastupitelstvo schválilo poří-
zení této studie, neboť nejasné body byly vyřešeny.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo pořízení územní stu-
die na lokalitu, označenou v platném Územním plánu 
Sokolnice jako P2. Dále souhlasilo, aby funkci pořizo-
vatele této územní studie vykonával Městský úřad Šla-
panice, odbor výstavby, oddělení územního plánování 
a památkové péče, a to jako obec s rozšířenou působ-
ností (ORP). Zastupitelstvo obce žádá MěÚ Šlapanice, 
aby územní studii na lokalitu P2 pořídil.Zastupitelstvo 
obce očekává, že tuto činnost bude MěÚ Šlapanice pro 
naši obec vykonávat permanentně až do doby ukončení 
prací na této studii.Zastupitelstvo obce zmocnilo sta-
rostu obce jako osobu určenou ke spolupráci s MěÚ Šla-
panice při pořízení této územní studie. Dále schválilo, 
aby tuto územní studii zpracovávala Jarmila Haluzová 
a Ing. arch. Alena Dumková, Atelier PROJEKTIS, 
Ponávka 2, 620 00 Brno. Podmínkou pořízení této 
územní studie je částečná úhrada nákladů od Společnosti 
Roupec, s.r.o., která uhradí částku 40.000 Kč. 
5. Žádost o koupi části obecního pozemku. Obec 
obdržela žádost o odkup části obecního pozemku (cca 
8 m2) p.č. 1214, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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celková výměra 162 m2. Pozemek p.č. 1214 se nachází 
mezi rodinnými domy a zahradami, v místech červeně 
označených je veřejná studna. Pokud by zastupitelstvo 
s prodejem souhlasilo, nabízí se řešení pozemek 
p.č. 1214 rozdělit na deset dílů a každému ze soused-
ních vlastníků tento kousek odprodat. Jenže by to museli 
koupit všichni sousední vlastníci a dále je tu takřka neře-
šitelný problém se stavebním zákonem. Jeho prováděcí 
vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územ-
ního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
v platném znění, v § 12 vyžaduje, aby ke každému po-
zemku byl zajištěn přístup z veřejně přístupné pozemní 
komunikace. 
Zastupitelstvo obce tedy neschválilo prodej části obec-
ního pozemku p.č. 1214 v k.ú. Sokolnice. 
6. Bezúplatné předání pozemků Jihomoravskému 
kraji. V rámci majetkoprávního vypořádání silniční 
sítě II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje bylo 
zjištěno, že Obec Sokolnice, IČ: 0028 2596, je výluč-
ným vlastníkem: pozemku p.č. 1364/10, p.č. 1444/2, 
p.č. 1444/3, p.č. 1444/12, p.č. 1444/35, p.č. 1444/39, 
p.č. 1456/5, p.č. 1482/22, p.č. 1501/3, p.č. 3011/3, 
p.č. 3012/1, p.č. 3013, p.č. 3014, p.č. 3015, p.č. 3154/6, 
p.č. 3154/7, p.č. 3160/3, p.č. 3179/4, p.č. 3183/4 vše 
v k.ú. a obci Sokolnice, zastavěných silnicemi č. II/380, 
č. II/418 a č. III/4183 ve vlastnictví Jihomoravského 
kraje. Pozemky jsou zapsány uKatastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj.
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že zá-
měr obce darovat výše uvedené pozemky byl zveřejněn 
zákonem stanoveným způsobem na úřední desce obce 
a elektronické úřední desce na www.sokolnice.cz od 
14. srpna 2015 do 10. září 2015. 
Zastupitelstvo odsouhlasilo převod pozemků do majetku 
Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo obce uložilo sta-
rostovi realizovat tento majetkoprávní úkon nejpozději 
do 31. prosince 2015.
7. Bezúplatné převzetí pozemků od Jihomoravského 
kraje. V rámci majetkoprávního vypořádání silniční 
sítě II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje bylo 
zjištěno, že Jihomoravský kraj je výlučným vlastníkem: 
pozemku p.č. 585/1, p.č. 632, p.č. 1050/1, p.č. 1050/13, 
p.č. 1050/14, p.č. 1050/15, p.č. 1444/44, p.č. 1444/47, 
p.č. 1482/1, p.č. 1482/18, p.č. 1482/19, vše v k.ú. a obci 
Sokolnice, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomo-
ravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, na LV 
č. 980, a svěřených Správě a údržbě silnic Jihomoravs-
kého kraje, příspěvkové organizaci kraje, IČO: 70932581.
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo bezúplatné pře-
vzetí pozemků p.č. 1050/13, p.č. 1050/14, p.č. 1050/15, 
p.č. 1444/44, p.č. 1444/47, p.č. 1482/18, p.č. 1482/19 
a nově vznikající pozemky p.č. 585/3, p.č. 585/4, 
p.č. 1050/21, p.č. 1482/26 a p.č. 1482/27 (dle geomet-
rických plánů číslo 1177-661/2014 ze dne 18. prosince 
2014, 1173-418/2014 ze dne 17. září 2014, 1172-418/
2014 ze dne 5. září 2014 a 1175-418/2014 ze dne 2. října 
2014), vše v k.ú. a obci Sokolnice, zapsaných u Katas-

trálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální praco-
viště Brno-venkov, na LV č. 980, z vlastnictví Jihomo-
ravského kraje do majetku Obce Sokolnice.
8. Obecně závazná vyhláška o pohybu psů na ve-
řejném prostranství. V naší obci se opakují případy 
volného pobíhání psů po obci. Únik psa je porušením 
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
Protože nemáme vyhlášku, může sankci udělit pouze 
MěÚ Šlapanice, ani strážníci nemohou dát pořádkovou 
pokutu. Vzhledem k tomu se dalo zastupitelstvu ke zvá-
žení, zda takovouto vyhlášku nevydat. 
Zastupitelstvo obce však neschválilo Obecně závaznou 
vyhlášku číslo 01/2015, kterou by se stanovily pravidla 
pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Sokolnice.
9. Členství v DSO Region Cezava. Naše obec byla 
dlouholetým členem tohoto spolku. V nedávné minu-
losti byla vedena diskuse, zda nevstoupit do nově zaklá-
daného DSO Šlapanicko a členství v Cezavě ke konci 
letošního roku neukončit s ohledem na její nečinnost. 
Vstup do DSO Šlapanicko schválilo naše zastupitelstvo 
16. června 2015. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice, souladu s článkem 6., 
odstavec 9. Stanov dobrovolného svazku obcí Region 
Cezava, schválilo rezignaci na členství v dobrovolném 
svazku obcí Region Cezava.

● Nájemné za pozemky pronajaté ZD Sokol-
nice. Rada schválila Dodatek číslo 7., kterým se mění 
(zvyšuje) nájemné za pozemky, které obec pronajala 
ZD Sokolnice. Současně se mírně mění výčet pronaja-
tých pozemků. 
● Žádost MŠ o povolení výjimky z počtu dětí. 
Ředitelka MŠ požádala o povolení výjimky z počtu 
26 na 28 dětí do všech čtyř tříd mateřské školy. Rada 
obce její žádost schválila s tím, že kapacita mateřské 
školy 104 dětí, zapsaná do rejstříku škol, nebude překro-
čena a hygienické předpisy budou dodrženy. 
● Zrcadla na ulici Zámecká. Na základě požadavku 
bylo radou schváleno osazení dvou kusů zrcadel u silnice 
na ulici Zámecká, dle cenové nabídky fi rmy Urbania.
● Dodatek č. 4 s fy Prostavby k SoD číslo 2014-08-
-03A. Dne 21. září 2015 bylo zahájeno jednací řízení 
k veřejné zakázce nazvané „Přístavba, nástavba a sta-
vební úpravy budovy č.p. 10 na pozemku p.č. 84 v k.ú. 
Sokolnice“. V rámci jednání byla podána cenová nabídka 
na dodatečné stavební práce od vyzvaného zájemce, 
kterým je společnost Prostavby a.s., IČ: 27713130, Dě-
dina 447, 683 54 Otnice, která v současné době provádí 
stavební práce. Prostavby předložily cenovou nabídku 
v souladu se zadávací dokumentací pro jednací řízení bez 
uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku 
na dodatečné stavební práce „Přístavba, nástavba a sta-
vební úpravy budovy č.p. 10 na pozemku p.č. 84 v k.ú. 
Sokolnice – dodatečné stavební práce“. Změny je nutno 
řešit z důvodu, že se jedná o práce, které nebyly pů-
vodně předmětem díla, ale jsou nezbytné pro provedení 
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původních stavebních prací a vznikly v důsledku objek-
tivně nepředvídatelných okolností. Součástí projednání 
změn je i změna, která není nutná k plnění předmětu 
zakázky tzv. méněpráce. Ze součtu předložených polož-
kových rozpočtů vyplývá, že cena víceprací je celkem 
670.002 Kč bez DPH a cena méněprací v celkové výši 
8.844 Kč bez DPH. Rozdíl cen tedy činí 661.158 Kč. 
Rada tento dodatek schválila.
● Účast starosty obce v komisi SMO ČR. SMO ČR 
zřizuje odborné komise, jejichž členy jsou zejména zá-
stupci členských obcí. Do jedné z komisí je navržen 
i starosta obce Sokolnice. RO schválila účast 
Mgr. L. Beránka, starosty obce Sokolnice, jako člena 
oborné komise Svazu měst a obcí ČR.
● Prodej starého hasičského vozu AVIA. O vozidlo 
projevili zájem hasiči Brno Řečkovice-Mokrá Hora za 
cenu 1.000 Kč. Vozidlo bude použito jako dopravní au-
tomobil nebo jako zdroj náhradních dílů pro jejich sou-
časný dopravní automobil. Vozidlo již naši hasiči nepo-
užívají z důvodu jeho špatného technického stavu. RO 
odsouhlasila prodej vozidla AVIA 31, RZ: BIA 06 63, 
rok výroby: 1989, z majetku obce Sokolnice do vlastnic-
tví Moravské hasičské jednoty, o.s. – hasičský sbor Brno 
Řečkovice-Mokrá Hora.
● Oprava lávky pro pěší přes Zlatý potok (Kašta-
nová). Lávka je tvořena dvěma ocelovými nosníky tvaru 
„I“, do kterých jsou vloženy dřevěné hranoly a na ně jsou 
přibita prkna. Obecní pracovníci občas vymění prasklé 
prkno, ale v současnosti je dřevěná část lávky v naprosto 
nevyhovujícím stavu. Trámy jsou místy úplně shnilé 
a většina prken potřebuje výměnu. Proto RO schválila 
cenovou nabídku na generální opravu lávky pro pěší přes 
Zlatý potok (u ulice Kaštanová) vyztužením konstrukce 
lávky příčnými a podélnými ocelovými profi ly a pochůz-
kou část bude tvořilslzičkový plech.
● Ubytování napoleonských vojáků v areálu kasá-
ren. Společnost Doprava JMP s.r.o. má v pronájmu bý-
valý areál vojska pod Mohylou míru. Byla oslovena se 
žádostí o ubytování části vojska v rámci vzpomínkových 
akcí Bitvy tří císařů. 
RO schválila žádost společnosti Doprava JMP s.r.o., aby 
ve dnech 4.–6. prosince 2015 bylo možné ubytovat v 
bývalém areálu vojska pod Mohylou míru aktivní účast-
níky akce s tím, že obec Sokolnice se nebude podílet na 
žádných fi nančních nákladech a případné škody na ma-
jetku obce uhradí společnost Doprava JMP s.r.o.
● Prodloužení smlouvy s úřadem práce na VPP. 
Obec má uzavřenou s úřadem práce smlouvu o vytvo-
ření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací pro čtyři osoby. Smlouva končí na konci října 2015. 
RO schválila požádat úřad práce o prodloužení stávající 
smlouvy.
● Oprava kanalizačních šachet na ulici Kaštanová.
Na ulici Kaštanová u šachet dešťové kanalizace došlo 
k rozdrcení betonových „prstýnků“ pod kovovým po-
klopem. RO odsouhlasila objednat opravu kanalizačních 
šachet dešťové kanalizace na ulici Kaštanová u fy Pro-

stavby dle předložené cenové nabídky, neboť obdobná 
nabídka VAS, a.s., je o několik tisíc vyšší.
● Výsadba zeleně na „Angráči“. Na základě návrhu 
z minulé rady se prověřovala možnost výsadby další ze-
leně vedle části silnice v ulici Masarykova a Telnická 
(u dětského hřiště oproti zdravotnímu středisku). Ve 
spodní části „Angráče“ (což je místní lidový název). Byl 
kontaktován Ing. Skřička, který přislíbil tuto možnost 
prověřit. Je třeba zpracovat tzv. rozhledový trojúhelník, 
aby bylo jasné, zda lze vysazovat další zeleň. Prostor 
bude doměřen a po zpracování podkladů o návrhu roz-
hodne rada obce.
● Výsledky dotazníkového šetření. V naší obci pro-
běhlo v květnu 2015 dotazníkové šetření. Hana Toma-
nová, manažerka MAS Slavkovské bojiště, z.s., pro-
střednictvím kterého byla tato akce realizována, nyní 
zaslala výsledky tohoto šetření. Dále předpokládá, že do 
konce září zašle pracovní verzi strategie k připomínko-
vání a posléze k projednání na pracovní skupině.
● Soudní spor s fy LIGNIA DŘEVOSTAVBY s.r.o. 
Mgr. Škrášek zaslal informace ohledně sporu se společ-
ností Lignia. V mezidobí došlo k pokusu o řešení sporu 
uzavřením soudního smíru, nicméně Lignia navrhuje 
úhradu max. v rozsahu cca 30.000 Kč s tím, že náklady 
řízení by nesl každý z účastníků sám. Vzhledem k výši 
žalovaného nároku ze strany obce (260.741 Kč s přísl.) 
a současné fázi řízení považuje nabídnutou částku za 
nepřiměřeně nízkou, když za akceptovatelnou by bylo 
možno dle jeho názoru uvažovat min. platbu ve výši po-
loviny žalované částky. 
● Žádost o odkup pozemku u Balatonu. Obec ob-
držela žádost od společnosti GoodRemont s.r.o., vlast-
níka většiny staveb u Balatonu, o odprodej obecních po-
zemků: p.č. 1674/13, 1674/14, 1674/15 jsou zastavěny 
stavbami, pozemky p.č. 1689/1, 1689/21 a 1689/36 jsou 
pod vodní hladinou a pozemek p.č. 2394 je zalesněný 
pozemek na západní straně rybníka Balaton. 
RO uložila starostovi zahájit do 15. října 2015, jednate-
lem společnosti GoodRemont s.r.o., jednání k nalezení 
shody o prodejní ceně. 
● Žádost „Rodinného centra Sokolnice“. Rodinné 
centrum Sokolnice, spolek, požádalo o poskytnutí pro-
stor bývalého zdravotního střediska za účelem zřízení 
rodinného centra (setkávání rodin, kroužky, semináře, 
provozování dětské skupiny a podobně). 
Záměr zcizení (např. pronájmu, výpůjčky apod.) nebyl 
dosud zveřejněn, neboť žádost neobsahuje sdělení, kte-
rou část bývalého zdravotního střediska hodlá spolek po-
tencionálně využívat. 
V současné době tak nelze návrh schválit. Kromě toho 
by se v listopadu měli zastupitelé shodnout (a v prosinci 
na zasedání schválit) budoucí využití i tohoto objektu. 
O žádosti Rodinného centra Sokolnice tak rada neroz-
hodne dříve, než v listopadu 2015.
● SSO – změna úhrady stavebního odpadu. Ve Sběr-
ném středisku odpadů Sokolnice se opakovaně vyskytují 
případy, kdy někdo přiveze spoustu stavebního odpadu. 
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S sebou si vezme skupinu kamarádů a tvrdí, že každý 
z nich vlastní 50 kg, a že odpad chtějí uložit zdarma. 
Obec na SSO Sokolnice odebírá i stavební odpad, přes-
tože to není její povinnost. Ale je lépe, aby odpad skončil 
v SSO, než někde za obcí v příkopu. Rada již dříve roz-
hodla, že 50 kg/měsíčně může bezplatně odložit každý 
občan za jednu domácnost, protože každému z nás se 
občas může stát, že potřebuje vyměnit např. staré umy-
vadlo či pár obkladaček. Odvoz a likvidaci stavebního 
odpadu plně hradí obec ze svého rozpočtu. O možných 
variantách řešení aktuálně rada diskutuje a rozhodla se 
projednávání tohoto bodu zatímně přerušit. 
● Stromy na dětském hřišti U Husara. Na základě 
návrhu z minulé rady se prověřovala možnost výsadby 
stromů na dětském hřišti u mateřské školy. Je pravdě-
podobné, že s ohledem na podzemní inženýrské sítě, by 
mělo být možné vysadit několik stromů mezi hřištěm 
a parkovištěm. Je třeba zpracovat jednoduchou doku-
mentaci, aby bylo možné stromy vysázet (zejména po-
drobně posoudit ochranná pásma současných podzem-
ních vedení a navrhnout vhodný druh stromů).
● Chodník na hřbitov ulicí Zámecká. Na základě 
usnesení rady ze dne 28. června 2012 byla u fi rmy VI-
APONT objednána vyhledávací studie na výstavbu 
chodníku v ulici Zámecká. Ing. Skřička konstatoval, 
že stavbu je možné realizovat, znamená však úpravu 
silnice na ulici Zámecká v délce asi 69 metrů a rozší-
ření stávajícího mostu (pod kterým protéká Zlatý potok) 
asi o tři metry. Současně je třeba vykoupit pozemky od 
majitelů sousedních parcel. Odhadované náklady na 
stavbu chodníku jsou cca 1,4 mil korun + DPH, úpravy 
silnice a mostu cca 1,2 mil korun + DPH. K tomu ná-
klady na terénní úpravy (terén vpravo vedle silnice je cca 
o 1,3 metrů níže, než silnice) a výkupy pozemků v po-
třebném rozsahu.
RO vzala na vědomí závěry vyhledávací studie na vý-
stavbu chodníku v ulici Zámecká, ovšem neschválila 
(s ohledem na fi nanční náklady) přípravu dokumentace 
na stavbu chodníku na ulici Zámecká.
RO uložila starostovi požádat ŠLP Křtiny o úpravu části 
cesty na hřbitov přes zámecký park (pozemek p.č. 396/1) 
tak, aby byla schůdná i deštivém počasí či v zimě a dále 
aby starosta zahájil jednání se ŠLP Křtiny a DpS Sokol-
nice o možnosti stavby veřejného osvětlení celé cesty 
na hřbitov přes zámecký park (od zámku až k silnici 
Kobylnická). 

● Dopravní úpravy v centru obce. Příští měsíc bude 
dokončena rekonstrukce nákupního střediska. Původně 
předpokládaná cena 30,9 milionu korun za stavební část 
bude přibližně dodržena. K tomu je třeba připočíst ná-
klady na vnitřní vybavení knihovny a centrální čekárny. 
Podle současného stavu na účtech, doplatků za rekon-
strukci NS, nábytku do knihovny atd. se dá zhruba od-
hadnout částka, která na účtech ke konci roku zbude. 
Proto je třeba včas rozhodnout o přípravě dalších akcí. 
Rada respektuje rozhodnutí zastupitelů, kteří stanovili 
pořadí priorit a na jednom z nejvyšších míst je stavba 
nazvaná „Dopravní úpravy v centru obce“. Zahrnuje 
rekonstrukci ulice Masarykova (kolem kapličky), ulici 
Komenského od OÚ Sokolnice po nám. Zbyňka Fialy, 
parkoviště na nám. Z. Fialy a malé parkoviště v ulici Pod 
Stráží.
Odhad nákladů je cca 8 až 9 milionů korun. Je to velmi 
hrubý odhad. Obec má k dispozici dokumentaci pro 
územní rozhodnutí, snad všechna potřebná vyjádření 
a dne 10. září 2015 rada kraje schválila smlouvu o právu 
stavby. Při troše štěstí by bylo možné přes zimu získat 
územní rozhodnutí, stavební povolení a provést výběr 
zhotovitele na základě výběrového řízení. 
RO schválila objednat u fi rmy VIAPONT projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení i prováděcí projekto-
vou dokumentaci.
Dále se u fi rmy VIAPONT dotazuje, zda je možné reali-
zovat parkovací pás na ulici Komenského nepřerušovaný 
s tím, že by se místa u vjezdů do RD označila vodorov-
ným dopravním značením a dále v prováděcí projektové 
dokumentaci pamatovat i na možnost doplnění přechodu 
u pošty o světelnou instalaci.
RO ukložila starostovi neprodleně požádat o vydání 
územního rozhodnutí a po obdržení DSP také o vydání 
stavebního povolení. Místostarostovi požádat fi rmu 
VIAPONT o sdělení, zda je reálné do dalšího stupně pro-
jektové dokumentace zakomponovat výše uvedené poža-
davky obce. RO rozhodne o vyhlášení výběrového řízení 
až po obdržení prováděcí dokumentace a také s ohledem 
na rozpočet obce na rok 2016. 
● Zimní údržba chodníků a komunikací. V uplynu-
lých letech zajišťoval pan Lukáš zimní údržbu místních 
komunikací. Pan Drda zimní údržbu chodníků. RO uklo-
žila místostarostovi požádat pana Lukáše, pana Drdu 
a další potenciální dodavatele této služby o cenovou na-
bídku na zajištění zimní údržby.

Sbor pro občanské záležitosti, pod záštitou obce Sokolnice a ve spolupráci se Základní školou Sokolnice, pořádá

SPOLEČENSKÝ VEČER 
setkání jubilantů, kteří v letošním roce dosahují 70, 75, 80, 85, 90 a více roků 

Je pro Vás připraven krátký kulturní program a malé občerstvení. 

Přijďte společně strávit příjemný večer. Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi  

v  restauraci U husara,  v pátek  27. listopadu 2015  v 16 hodin. Za všechny pořádající Ivana Zmrzlá
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• V polovině měsíce září navštívily děti z naší školky Domov seniorů v Sokolnicích u příležitosti otevření „rela-
xační růžové zahrady“ v zámeckém parku. Při této návštěvě měly děti možnost vyzkoušet si vybudované prvky   
a také si prohlédly zvířátka, která se zde nachází.

• Pro rodiče všech dětí, zajistila paní ředitelka návštěvu  logopedů z kliniky LOGO v Brně, kteří na odpoledním 
semináři seznámili přítomné rodiče s problematikou správného vývoje řeči i výslovnosti u dětí a také poskytli 
rodičům náměty na individuální podporu dětského řečového projevu. 

• Také pro rodiče předškolních dětí se konala informativní schůzka o tom, co jejich děti v posledním roce školní 
docházky čeká.

• Děti se těšily na návštěvu kuchaře, který zavítal do školní jídelny a za pomoci našich paní kuchařek připravil 
výborný oběd: luštěninovou polévku a halušky s jablky.

• Začátkem měsíce října jsme na školní zahradě připravili pro děti a jejich rodiče „Dráčkové odpoledne“, kde 
společně plnili úkoly a vyráběli draky. Nejen úkoly a draci, ale také malé občerstvení pro děti i rodiče přispělo 
k příjemně strávenému říjnovému odpoledni. Za odměnu pak dostaly všechny děti obrázek a sladkou odměnu.

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

Z Á K L A D N Í  Š K O L A

Moštování
Ve čtvrtek 24. září 2015 jsme ve škole pracovali na zahradě. Naším 

úkolem bylo natrhat, posbírat a moštovat jablka.
Začali jsme tím, že jsme se rozdělili do tří skupin. První skupina šla 

jablka sbírat na školní zahradu, druhá skupina začala jablka vykrajovat 
a třetí skupina umývala lis. K první skupině se také připojila pátá třída, 
která nám přišla pomoci. Kluci z naší třídy trhali jablka a páťáci je dávali 
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do pytlů. Pytle se odvážely na školní dvůr. Z pytlů druhá skupina, ke které jsem patřila i já, jablka postupně vyndá-
vala, umývala a poté vykrajovala natlučená místa, tak aby zbyly jen nezkažené části. Vykrájená jablka jsme házeli 
do kbelíků.

Jablka pak bylo třeba rozdrtit. Toho se ujal pan učitel, abychom si neublížili. Když byla jablka rozdrcena, přišel 
čas na lisování. Jablka se dala do lisu, lis se utěsnil víkem. Tlakem vody, která byla do listu přiváděna, pak došlo 
k samotnému lisování. Vylisovaná šťáva – mošt – se přelívala do kanystrů nebo PET lahví. V průběhu lisování při-
cházeli i žáci z ostatních tříd, aby se podívali, jak celý proces probíhá.

Moc se mi tento druh pracovního vyučování líbil a těším se na příští rok, až zase budeme moštovat.
Tereza Beránková, 8. třída

D U C H O V N Í  O K É N K O

Děkanství slavkovské ve spolupráci se Školskými sestrami Naší Paní srdečně zve na

DUCHOVNÍ OBNOVY VE SLAVKOVĚ U BRNA
Dům Svaté Rodiny, Malinovského 280

LISTOPAD  2015
ŽENY Téma: „Boží milosrdenství“ 14. listopadu 2015
 Vede: P. Adam Rucki.   Začátek v 9 hodin ukončení v 17 hodin
 S sebou: přezůvky, fi nanční příspěvek, oběd zajištěn.

MLÁDEŽ Téma: „Společenství“   21. listopadu 2015
 Vede: P. Milan Vavro  Začátek v 9 hodin ukončení v 17 hodin. 
 Můžeš přijet již v pátek večer a zůstat až do neděle. 
 S sebou: přezůvky s bílou podrážkou, psací potřeby, dobrovolný příspěvek.

MUŽI Téma: „Boží zbroj“   28. listopadu 2015
 Vede: P. Jan Szkandera  Začátek v 9 hodin, ukončení v 17 hodin.
 S sebou: přezůvky, fi nanční příspěvek, oběd zajištěn.
 Svůj příjezd ohlaste nejpozději 2 dny před obnovou na tel.: 544 423 241, 
 nebo e-mail: ssnd@seznam.cz (klášter Školských sester Naší Paní, Zahradní 1433).

Keramické dílny
V keramických dílnách se naučíte základní postupy a vyrobíte si vlastní keramické dekorace. 

Jedna skupina (maximálně 10 lidí) 4. listopadu 2015 a 18. listopadu 2015 v 17.00–18.30 
hodin.
Cena kurzu pro sokolnické občany je 150 Kč, důchodci 120 Kč.
V případě zájmu bude otevřena i druhá skupina nebo dlouhodobější kurz.

Počítačový kurz
Kurz je určen těm, kteří už s počítačem trochu pracují a chtěli by se dozvědět a naučit víc o tom, 
co nám nabízí internet při práci s dokumenty.

Témata – on-line úložiště, on-line tvorba dokumentů, sdílení dokumentů, přehled služeb 
Google. 
Další témata mohou být přidána podle zájmu účastníků.
Kurz je rozdělen do čtyř hodinových lekcí vždy v úterý 5. listopadu, 12. listopadu, 19. listopadu 
a 3. prosince 2015 v 17.30–18.30 hodin.
Cena kurzu pro sokolnické občany je 150 Kč, důchodci 120 Kč.

Přihlašovat se na kurzy můžete buď e-mailem: kurzy@zssokolnice.eu nebo osobně v ředitelně 
základní školy. Máte-li zájem o další kurzy, napište také na e-mail kurzy@zssokolnice.eu 

Mgr. Tomáš StruškaKU
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H A S IČ I

Podzimní část branného závodu a další hasičské soutěže mládeže
Před prázdninami jsem Vám vysvětlila jak mladí hasiči soutěží v některých disciplínách. A další disciplíny dětí, které 
musejí znát Vám, přiblížím nyní.
Obecně soutěže v CTIF jsou velmi náročné na disciplínu soutěžících. V průběhu je zakázána komunikace v týmu 
a je předepsané hlášení, které může sdělit pouze velitel družstva. To znamená, že družstvo musí být výborně sehrané 
a každý musí znát přesně své úkoly.
Požární útok s překážkami CTIF
V požárním útoku soutěží 8 členů a velitel družstva. Velitel družstva zahlásí připravenost k disciplíně, jako první 
vybíhá na své stanoviště na trati. Jeho úkolem je pohledem zkontrolovat splnění disciplín a na závěr zahlásit 
ukončení. 
V prvním úseku mají čtyři děti z družstva za úkol rozvinout suché vedení o délce 60 m. Vedení je taženo přes něko-
lik překážek a to: vodní příkop (dlouhý 1,8 m), bariéru (vysokou 0,7 m), tunel (dlouhý 6 m) a lávku (široká 0,2 m). 
Současně zbylé čtyřy členy čekají dva nástřikové terče, po překonání překážek. Tato čtverka je rozdělena na dvojice, 
kde jeden z dvojice pumpuje vodu na ruční džberové stříkačce a duhý z dvojce míří na terč. Není to nic snadného, 
protože při ručním pumpování Vám velmi kolísá tlak ve vedení a trefi t tak terč je opravdu náročné. Kdo nevěří, může 
si na naší hasičce vyzkoušet.
Po splnění disciplín obě čtveřice čeká úsek technický, jedna čtverka musí navázat vylosované uzly a druhá přiřadit 
k značkám technické pomůcky.
Štafeta CTIF – 400 m
Soutěže se účastní devět členů a každý z nich má svůj běžecký úsek. 
V prvním úseku čeká žebřík, který musí být překonán s dotykem všech stupňů o výšce 2 m, druhý úsek je čistě 
běžecký, ve třetím je nutné přenést svinutou hadici typu C52 na připravenou podložku. Čtvrtý úsek je také čistě 
běžecký, v pátém úseku je přichystán podběh pod překážkou ve výšce 0,8 m, v šestém úseku je lehkoatletická pře-
kážka o výšce 0,6 m. Na sedmém úseku je nachystán přenos prázdného hasicího přístroje o váze 6 kg na připravenou 
podložku, osmý úsek je posledním čistě běžeckým a v devátém úseku má soutěžící za úkol spojit hadicové vedení –
2× hadice C52, rozdělovač a proudnici, která je od prvního úseku štafetovým kolíkem.
Štafeta požárních dvojic
I tato disciplína je technickou záležitostí zaměřenou na přesnost a rychlost. Účastní se jí 4 členové družstva a jeden 
velitel. 
Velitel má za úkol trať v předepsaném směru proběhnout co nejrychleji, po jeho doběhu vybíhá první dvojce, která 
má za úkol rozvinout hadicové vedení od hydrantového nástavce. Po doběhu první dvojce vybíhá druhá z dvojic, 
která naopak hadicové vedení svine.Znovu je zde kladena velká přesnost na pohyb podél hadicového vedení (každý 
přešlap, či špatný úkrok je hodnocen trestnými body).
Uzlová štafeta 
Jedná se o nejběžnější zimní soutěžení, často v sokolovnách a halách. Družstvo tvoří 4 členi a každý má za úkol 
uvázat uzel. Pořadí uzlů je následné: lodní uzel, ambulantní uzel, tesařský uzel a úvaz na proudnici. Na disciplíně je 

kladen důraz na přesnost uvázání uzlů a na 
jejich funkčnost (jemná motorika). Uzly se 
váží přes vázací stojan. Nejrychlejší druž-
stva stíhají časy kolem 12–15 vteřin. Přiklá-
dám obrázky uzlů. Zkuste si každý sám, jak 
dlouho Vám bude trvat navázání jednoho 
uzlu. Zvládne někdo z Vás všechny čtyři do 
15 vteřin? Přijdte na hasičku poměřit síly 
s dětmi nebo námi instruktory.

Na závěr pro Vás mám výsledky Branného závodu dorostu, který proběhl 3. října 2015. 
Za jednotlivce v dorostu se jej zůčastnili tři členi mladých hasičů, jejich pořadí je následné:

3. místo mezi muži Martin Černý
4. místo mezi muži Jiří Krejčí ml.
7. místo mezi ženami Radka Mášová

Všichi tři se účastnili tohoto závodu za jednotlivce poprvé a jejich umístění je velmi úspěšné.
Petra Hrdličková
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Průjem v dětském věku
• jedná se o náhlou změnu počtu stolic spojenou se změnou konzistence a někdy i barvy
• průjmy jsou náhlé, první stolice kašovité, potom vodnaté 

(krev ve stolici se objevuje zpravidla u bakteriálních průjmů)
• děti jsou bledé, ztrácejí zájem o okolí, mají horečku
• při dehydrataci – pláč bez slz, těžko hmatný pulz, snížený turgor kůže, halonované oči, méně močí

Průjem u kojenců a batolat:
• víc jak 5 stolic za den
• objem stolice – víc jak 150–200 g denně
• obsah vody ve stolici – víc jak 80 %

Příčiny průjmů:
• různorodé, nejčastější příčinou u kojenců bývá infekce (mohou ale být vyvolané i léky)

Infekční průjmy:
• virové průjmy (rotaviry, Norwalk viry…)
• bakteriální průjmy  (Shigela, Salmonela, Campylobacter…)

Léčba:
Při ztrátě hmotnosti do 5 % se dá léčba zvládnout ambulantně. 
Při 5–10% ztrátě hmotnosti je většinou nutná hospitalizace.
1. rehydratace

• náhrada vody a elektrolytů
• 5% rýžový roztok (50 g rýže do 1 l vody… možno přisladit Glucopurem)
• používají se rehydratační roztoky (Kulíšek, Enhydro…,  

v nouzi lze použít – převařená voda + vymačkaný citrus nebo džus, např. pomerančový, sůl, cukr
• 2 až 3 ml (injekční stříkačkou nebo po lžičkách á 5 minut, zhruba 3 až 4 dcl za 6–8 hodin)

2. realimentace 
• včasné podání výživy ve formě dobře tolerovaných potravin: „BRAT“ – banana + rice + apple + toast 

(banán, rýže, jablko, suché pečivo)
• kojit
• mléko stejné jako před onemocněním (místo kojenecké vody se dá použít 5% rýžový odvar)
• u rotavirových průjmů bezlaktózové přípravky

3. probiotika
4. antibiotika

• jsou indikována u kojenců do 4 měsíců s bakteriální enteritidou 
(kotrimoxazol, erytromycin, fl uorochinolony…)  PharmDr. Jiřina Chudáčková

Tajemství Modré zóny
Někteří z vás již možná slyšeli pojem Modrá zóna – jedná se o pět zvláštních oblastí na světě. Míst, vyznačují-

cích se nebývale vysokým věkem jeho obyvatel. Tropické ostrovy Okinawa v Japonsku, oblast Barbagia na Sardinii 
v Itálii, Loma Linda v Kalifornii, poloostrov Nicoya v Kostarice a ostrov Ikaria v Řecku. Jistě je na celé planetě 
takovýchto míst více, Dan Buettner, 
americký spisovatel a cestoval, ve své 
knize popsal tato místa jako ukázkový 
model pro studium tajemství dlouho-
věkosti. A jak už to tak bývá, žádná 
univerzální rovnice vedoucí k vyřešení 
tohoto rébusu trápícího lidstvo od ne-
paměti stejně neexistuje. A ani samotní 
obyvatelé těchto oblastí nepoví – jen 
prostě žijí, lépe řečeno žili tak, jak jim 
jejich země dovolila.

Měli jsme s manželkou vzácnou 
příležitost navštívit letos jedno z míst 
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Modré zóny – ostrov Ikaria v Řecku. Nejsme v žádném případě odborníci pro studium dlouhověkosti a pouhých 
8 dnů pobytu na tomto kouzelném, tajemném a fascinujícím ostrově nás nepasuje na znalce života a zvyků místních 
obyvatel. První, čeho si u místních všimnete, je jejich laskavost, tím nemyslím nějakou vlezlost, ale opravdovou 
ochotu pomoci, proloženou úsměvem. Komunita na tomto „odlehlém“ místě mimo obvyklé trasy byla odkázána na 
vzájemnou pomoc. Podat pomocnou ruku v nouzi tady není prázdný pojem a soudržnost lidí při různých slavnostech, 
hlavně církevních, je tady opravdu nebývalá. Rodiny tu tvoří 4 a více generací, neexistují tu žádné domovy pro pře-
stárlé – jednoduše proto, že rodina zde plní svoji přirozenou základní funkci, tedy postarat se o každého svého člena, 
od kolébky až po hrob.

 I dnes je na ostrově pouze jedna silnice, víceméně kopírující pobřeží v neuvěřitelných smyčkách a převýšení od 
hladiny moře tvoří na několika stech metrech necelý kilometr horstva, ztrácejícího se v oblacích. Zato je celý ostrov 
protkán soustavou pěšin spojujících jednotlivé osady, rybářské či zemědělské, kilometr nahoru, kilometr dolů. Lidé 
tu stálehodně chodí pěšky, hlavně starší generace.Na našich toulkách po těchto pěšinách jsme nalézali zaniklé staleté 
osady, salaše či celé vesnice. Údolí a rokle protkané terasami se skromnými políčky dodnes nesou stopy po nezměrné 
dřině, se kterou vesničané dobývali ze své země chléb svůj vezdejší… lidé tady dřeli jako hovada, byli však pevně 
spjati se svojí půdou a stravovali se pouze tím, co sami vyprodukovali. Základ stravy místních obyvatel tvoří v první 
řadě ryby a skopové maso, ať jehněčí či kůzlečí, kozí sýr, pochopitelně hojnost panenského olivového oleje a vše, co 
je možné vypěstovat (špenát, lilek, brambory, mladé cukety, rajčata…), či divoce rostoucí nasbírat. Jeden oblíbený 
pokrm za všechny: agriachorta – doslova „divoká zelenina“: jsou to divoce rostoucí rostliny, rostoucí i v našich 
podmínkách – šrucha zelná, pampeliška, čekanka, listy 
křenu, šťovík, listy černé hořčice, vlita – jedlá forma 
laskavce, neboli amaranthu a další a další… úprava je 
snadná, většinou se tato divoká zelenina krátce povaří 
aby ztratila hořkost a na talíři se ochutí olivovým ole-
jem a vinným octem – skvělé nejen jako předkrm. Každé 
ráno jsem v místní pekárně kupoval skvělou spanako-
pitu (koláč plněný směsí špenátu s fetou – kozím sýrem) 
a chorta pitu plněnou listy vlity a květy dýní, dokázaly 
nám nahradit oběd během našich celodenních výletů.

Tím ovšem Ikaria nijak zvlášť nevybočuje z řady ostat-
ních míst na Zemi. Co však tvoří tento ostrov vyjímeč-
ným, jsou silné, lehce radioaktivní minerální prameny. 
Tyto prameny vyvěrají volně do moře a bylo báječné se 
po celodenních tůrách po horách a kaňonech naložit do 
přírodního bazénu, napájeného téměř vřelou minerální 
vodou, prolínající mezi kameny a nechat se ochlazovat 
vlnami chladné mořské vody… V osadě Therma, kde 
jsme přebývali, jsou také hojně navštěvované veřejné 
lázně a mám podezření, že spousta pramínků vyvěrá jen 
tak ve sklepech místních domků, každý podvečer bylo 
totiž z okének slyšet šplouchání spojené s chichotáním 
či spokojeným pobrukováním… Druhým pólem jsou 
silné prameny sladké vody vyvěrající v téměř kilomet-
rové výšce v horách a tato čistá, ničím nekontaminovaná 
voda je využívána jako pitná po celém ostrově. Mohu 
vás ujistit, že lahodnější vodu než tu z jezírka Selini ve 
výšce 840 m nad mořem jste nepili...

A jaký je tedy správný recept na dlouhověkost? Ne-
vím… ale určitě nic nepokazíte, když budete žít v souladu 
s přírodou, stravovat se tím, na co je vaše tělo naprogra-
mováno při vašem zrození v daném místě aurčitě trochu 
přibrzdit ve vašem příšerném životním tempu. Že to dnes 
není lehké dodržovat? Asi ne, pak si ale nenaříkejme…

…a jako první krok k dlouhověkosti si zkuste připra-
vit tradiční řecký špenátový koláč. Je báječný jak teplý, 
tak i za studena, máme osobně vyzkoušeno.

…a jako krok druhý si ke spanakopitě dopřejte pohár 
dobrého moravského vínka…  Laďa Žilka

ŘECKÁ SPANAKOPITA

Suroviny: 1 cibule, 1 balení mražený špenát 
(lépe listový ze zahrádky), 1 lístkové těsto, 
1 kus balkánského sýra (asi 150 gr i víc) – originální 
řecký sýr je feta, 2 vejce, sůl podle potřeby

Postup: Nakrájenou cibulku dáme na pánev s olivovým 
olejem a přidáme špenát (může byt i mražený, ale 
musíme, čekat až se voda odpaří).
Jestli se dá odmražený špenát tak přidáme trochu vody, 
necháme vařit do chvíle až voda se odpaří, a vypneme 
plamen.
Do mísy rozšleháme vejce a přidáme rozdrobený sýr 
(jestli sýr je moc slaný, nemusíme solit špenát, záleží
i na tom, jak velký je sýr, já většinou dávám hodně). 
Když špenát vychladne, tak přidáme směs vajec a sýra 
a dobře promícháme.
Mezitím polovinu lístkového těsta vyválíme na plát 
a dáme na předem namazaný pekáč. Směs špenátu 
s vejci a sýrem rozložíme natento plát a necháváme asi 
5 cm kraje bez směsi. Vyválíme druhý plát a položíme 
na špenát, okraje ohnemedovnitř a prsty zmáčkneme. 
Dáme péct na 180 °C, asi 45 min. Do deseti minut 
těsto se nafoukne, pitu na povrchu nařízneme na porce, 
to aby se voda odpařila. 
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Akce pro mládež
27. června 2015 Super pohádkové sportovní odpoledne   
 účast 102 dětí
Uspořádaly sokolnické spolky a organizace – TJ Sokol, Svaz rybářů, Sbor dobrovolných hasičů,  Rodinné centrum, 
Farma pod Mohylou, komise pro mládež a sport při OÚ Sokolnice a komise kulturní.
Spojením sil všech účastníků se dokázalo, že spoluprací je možné připravit dětem pěkné odpoledne plné pohybu 
a překvapení. Žákům školy byl slavnostně předán starostou obce Mgr. Liborem Beránkem šek na 7 000 Kč na letní 
soustředění, úspěšně reprezentovali naši obec v házené. Všem účinkujícím vřelé díky.

21. září 2015 Exkurze na letiště Tuřany 
 spojené s turistikou 
 20 dětí a 10 dospělých 
Komise pro mládež a sport při OÚ Sokolnice
Doprava zdarma – Luboš Král, Olga Vinklerová, Mi-
chael Straka, Martina Přerovská, Pavel Sekanina, Mar-
tin Kunc. Zpáteční cesta sokolnickým parkem, která se 
pojala v duchu turistiky, mohla být zpestřena návštěvou 
Růžové zahrady v Domově pro seniory, bohužel už bylo 
zavřeno, snad příště.
Poděkovat bychom mohli panu Lubomíru Hamanovi za 
jeho ochotu, který nám domluvil exkurzi v době, kdy byl 
větší letový provoz.

28. září 2015 Cesta za loupežnickým pokladem   
 účast 112 dětí
Uspořádaly TJ Sokol Sokolnice a dvě komise při OÚ Sokolnice – mládež a sport a kulturní.
Děti, jejich doprovod i účinkující tradiční zářijové akce v přírodě, si v pohodě užili za pěkného počasí. Děti vyráželi 
po skupinkách, které při cestě za pokladem čekalo několik pohádkových stanovišť. Nejdůležitější pro ně však bylo 
zapamatování si hesla, které je nakonec k pokladu dovedlo. Odměnou za skvělé výkony byl skákací hrad na sokol-
ském hřišti a domácí hotdog.

Rodinné Centrum Sokolnice pořádá dne 18. listopadu 2015 od 18.00 do 20.00 hodin 
v ZŠ Sokolnice besedu pro rodiče na téma

NÁVYKOVÉ LÁTKY
Cílem besedy je osvětlit rodičům problematiku zneužívání návykových látek a závislostí 
se zaměřením na návykové látky, které děti a mladiství užívají v nejhojnější míře, 
jejich rizika a dopady na zdraví a osobnost člověka. 
Rodiče budou seznámeni s projevy problémového užívání a druhy závislostí, se sítí drogových služeb 
a jejich smyslem, aby věděli, kam se, v případě podezření, že jejich dítě návykové látky užívá, obrátit. 
V neposlední řadě bude pozornost věnována novým syntetickým drogám a jejich rizikům.

Obsah besedy bude upraven podle očekávání účastníků.
Po skončení přednášky bude prostor pro dotazy účastníků.

Lektor: Bc. Lukáš Kudláček

Vstupné: 50 Kč

Přihlášení: na www.rodinnecentrumsokolnice.cz nebo na 724 689 086

Projekt podpořen: Obec Sokolnice; Jihomoravský kraj a Rodinné centrum Sokolnice
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Efektivní metody učení
• Změnit „MUSÍM“ na „CHCI“.
• Nejvíc látky si osvojit už ve škole a ušetřit si tak 

práci doma. Snažit se zapamatovat si ihned pod-
statné body.

• Psát si ve škole přehledné poznámky, věty při psaní 
poznámek vhodně zestručnit.

• Domácí příprava by měla trvat těm, kteří se snaží 
o zlepšení, 2–3 hodiny. 

• Na pracovním stole si udělat pořádek, mít vyvětráno 
(z celého těla spotřebuje 20 % kyslíku mozek), při-
měřené teplo a světlo, učit se spíš vsedě, vleže spíš 
usneme.

• Nejlépe se učit v úplném tichu, potřebujeme-li se 
soustředit, je ticho nejlepší. Hlasitá rocková hudba 
nebo mluvení z rádia a televize odvádí pozornost 
a vadí při zapamatování.

• Je dobré se učit v souvislém časovém období s ma-
lými přestávkami.

• V den výkladu si pamatuji nejvíc, a proto by bylo 
ideální si aspoň pročíst poznámky ještě týž den – 
ušetří se tím čas později.

• Předměty je dobré řadit tak, aby se střídaly ty nej-
méně příbuzné, tedy předmět jazykový střídat s pa-
měťovým a s úsudkovým, např. matematika – cizí 
jazyk.

• Když nás čeká písemka, učíme se na ni už několik 
dní předem a poslední den jen opakujeme.

• Postupovat tak, že nejdřív si látku přečteme pozorně 
a pak si uděláme výpisky nebo text podtrháme, třeba 
barevně, a kreslíme si schemata a obrázky, předsta-
vujeme si k látce živé obrazy. To má mnoho výhod:
– činnost udrží líp moji pozornost,
– líp si zapamatuji, když učivo přijmu více vstupními 
„kanály“: čtením (zrak), opakováním nahlas (sluch), 
psaním poznámek a kreslením schemat (zrak, 
pohyb),
– vnesu do přípravy něco osobitého, svého, bude to 
více hra než práce.

• Víc než odříkání pouček pomáhají praktické úlohy – 
počítat příklady z matematiky, fyziky a chemie, dělat 
cvičení v jazycích, kreslit si náčrtky a grafy v ostat-
ních předmětech.

• Domácí cvičení je nejlépe dělat samostatně doma, 
opisováním se ocitáme v trapném a závislém 
postavení.

• Jak poznáme, že už látku umíme? Při učení si před-
stavujeme, že máme podat stručný výklad, a nau-
číme se látku nahlas souvisle vyprávět, samostatně, 
jako bychom ji přednášeli nebo vysvětlovali někomu 
druhému 

Stává se Vám někdy, že ačkoliv se učíte dlouho, míjí 
se vaše snaha s výsledkem a vy si stále nejste schopni 
nic zapamatovat? Možná není chyba ve vaší paměti – 
možná by stačilo jen změnit učební taktiku! 

Styl studia je způsob, jakým se učíme a jakým si zapa-
matováváme nové informace. Existují tři typy a podle 
nich také následně rozeznáváme tři typy studijní. Které 
to tedy jsou? 
Vizuální typ – heslo je vidět
Vizuální typ si nejlépe pamatuje to, co vidí. Je třeba si tedy 
udělat ze své paměti přednost. V sešitech si poctivě ba-
revně podtrhávejte, snažte se při učení vybavovat podobu 
věcí. Rada zní … zakreslujte, zakreslujte, zakreslujte! 
A vybavte se dostatečným množstvím zvýrazňovačů. 
Budete je potřebovat.
Auditivní typ – heslo je slyšet
Auditivní typ si nejlépe pamatuje to, co slyší. Vaší klí-
čovou částí těla je ucho (co se paměti týče). Pokud toho 
využíváte při hodinách, máte z půlky vyhráno – před-
pokladem je samozřejmě dávat pozor. Většinu látky si 
hravě zapamujete, již z výkladu a vaše domácí příprava 
nemusí být tak intenzivní. Také si zkuste látku nahrát 
a pouštět do sluchátek. Uvidíte, že vám to do hlavy půjde 
mnohem rychleji. Opakujte si nahlas. 
Kinestetický typ – heslo je dotknout se
Neboli typ pohybový. Ano, právě to jsou ti aktivní stu-
denti kráčející do kolečka a jiných geometrických tvarů. 
Většinu informací si totiž spojují s určitým pohybem 
nebo činností, kterou nejlépe sami vykonali. Studenti 
s tímto stylem učení si totiž výborně vybavují to, co sami 
zapsali, vypočítali, vytvořili. Před písemkami si zkou-
šejte vyplňovat různá cvičení a testy na internetu (k té-
matu samozřejmě). Také se můžete řídit tímto mottem: 
„Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. 
Nech mne to dělat a já pochopím.“
A nyní zbývá zjistit, ke kterému typu náležíte. Možná 
jste se v nějakém vzhlédli sami a možná vám k tomu 
napomůže test: 
http://datapro.poradcevpk.cz/121-didakticke_po-
mucky:_ucebni_typy_ii
http://www.naucteseucit.cz/test/styl_uceni.html

Opakování matka moudrosti?
Po jednom přečtení textu v učebnici si: 
• První den budete pamatovat zhruba polovinu až 

60 % z přečtených dvou stran z učebnice (vzpo-
menete si na některé pojmy, které budete umět 
vysvětlit). 

• Druhý den po přečtení klesne množství informací již 
jen na nepatrný zlomek (u někoho to však ještě může 
být až 30 % informací). 

• Za zhruba týden si ještě mlhavě vzpomenete, že jste 
něco četli z učebnice nebo už si možná ani nevyba-
víte, že jste text viděli. 

Co s tím? Co nám pomáhá přesunout poznatek z krátko-
dobé paměti do dlouhodobé? 
• Někdo se lépe učí, když informace vidí (čtení 

textu), jiný si lépe zapamatuje slyšené (výklad od 
druhé osoby, přeříkávání látky nahlas), další se nej-
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VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K

Říjen je měsícem zařazeným do období včelařského podletí. V tomto období jsou včelstva již krmena a připra-
vována na zimní období. Samotná příprava spočívá v odebrání přebytečných nástavků s rámky, zateplenípomocí 
fi lcových uteplívek a zúžením česen proti vniknutí predátorů jako jsou myši případně rejsek. Rejska poznáme podle 
špičatého čumáčku a velikostně poloviční,něž je myš. Dále se provádí kontrolní přeléčení pomocí fumigace.Vše bude 
záviset jak na úsilí včelařů, kteří budou včelstva léčit, tak i na samotných včelstvech.V každém chovu se musí počítat 
se ztrátami. U včel se úhynu říká, že včely padly.

Kromě přímého kontaktu se včelami se včelaři taky věnují spolkové činnosti. Poslední dobouvidíme, že dost při-
bylaúřednická agenda. Ale stejně se vždy najde převážně schůzový čas na předávání zkušeností jak z oblastí chovu, 
tak zpracování a prodeje medu a i ostatních produktů. Od minulého roku máme vedenou celkovou evidenci v cent-
rální evidenci tzv: CIS.

I komunikace s ústředím je prostřednictvím internetové pošty. A i nový občanský zákoník doběhl včelaře v podobě 
přejmenování základní organizace a před tím doložením patřičné dokumentace. Ale stejně jde vždy o chov včel, a to 
bez ohledu na politické nebo společenské zřízení. A tohoto jsou si vědomi i v Bruselu.

Ne nadarmo se říká „pilný jako včelka“. Hospodářský výkon těchto tvorečků dokázali ekonomové dokonce vyčís-
lit. Je nezanedbatelný.Činí přibližně 22 miliard eur.

Pětaosmdesát procent všech rostlinných druhů pěstovaných v Evropě a 76 procent produkce potravin je totiž 
závislých na opylování. A na tom se zásadní měrou podílejí včely a další blanokřídlý hmyz.Evropská komise proto 
pokaždé bije na poplach, když jsou včelstva nějak ohrožena. Když včely onemocní či dokonce hynou, jsou tím, podle 
komise, ohroženi všichni občané EU. Václav Hůrka

lépe naučí poznatky tím, že si je píše, kreslí (po-
známky, přepisování textů, podtrhávání klíčových 
výrazů). Obecně však u většiny lidí dochází k zafi -
xování poznatků přes více učebních cest najednou. 
Nejlepší je tedy používat kombinaci (např. čtení 
v knize s přeříkáváním látky nahlas s podtrháváním 
a kreslením). 

• Poznatky si spojujte do logických celků, neučte 
se pouhé jednotlivosti – zopakujte si před učením 
nové látky stručně to, co jí předcházelo, na co na-
vazuje a co rozvíjí. Tím způsobíte ukotvení nových 
informací. 

• Systematické opakování – nejlepší je pročíst si po-
známky ze sešitu ještě týž den, co jste látku ve škole 
probírali (to si pamatujete nejvíce informací). 

• Při učení na velké písemky si rozdělte učený text na 
kratší úseky a učte se je několik dní dopředu. Den 
před písemkou si vše několikrát přeříkejte nahlas. 
V technických předmětech a matematice si příklady 
spočítejte a zapište i několikrát za sebou bez pomoci 
vzorových řešení. 

• Používejte pomůcky pro zapamatování – kreslete si 
schémata, náčrtky, obrázky, spojujte si slova s ob-
rázky věcí. 

• Přistupujte k učení odpočatí a co nejvíce v klidu (bez 
stresujících a rušivých vlivů), abyste se na nové in-
formace mohli dobře soustředit. Vaše soustředěnost 
je důležitým předpokladem k usídlení poznatků ve 
vaší paměti. 

Jak se rychle prokousat textem?
• V prvním kroku získejte přehled o textu, zjistěte ko-

lik má nadpisů a odstavců (osnovu). Přečtěte si celou 

velkou kapitolu, či téma, které se máte naučit, velmi 
zběžně, rychle, spíše informace přelétněte očima, 
abyste věděli, co všechno obsahuje.

Poté si text přečtěte trochu pozorněji. 
• V druhém kroku se zamyslete nad tím: Co už znáte 

odjinud a pouze si zopakujete? Co je podle vás 
v textu důležité? Budete potřebovat si vyhledat ne-
známá slova nebo pojmy? (použijte slovník nebo 
internet). 

• Krok třetí – zde už se jedná o důkladné a soustředěné 
čtení textu odstavec po odstavci. Pro lepší koncen-
traci na text zařaďte krátké přestávky. Prohlédněte 
si důkladně obrázky a náčrty. Složité pasáže můžete 
přečíst i dvakrát a nahlas. 

• Po prvním, podrobném čtení nás čeká čtvrtý krok 
a tím je aktivní práce s textem. Budete číst znovu 
text, ale nyní již s tužkou v ruce. Podtrhávejte oby-
čejnou tužkou přímo v textu důležité informace, dě-
lejte si poznámky vedle na papír či do sešitu, zvi-
ditelněte zvýrazňovačem nové informace a věty, 
kterým nerozumíte si vypište na papír a zeptejte se 
kamaráda nebo rodičů, co znamenají. 

• Posledním krokem je samotné shrnutí naučeného, 
opakování celé látky. Nejvíce funguje si látku pře-
říkávat nahlas – nebo se dát z látky někým přezkou-
šet a popsat vše, co si z naučeného pamatujeme 
bez dívání se do textu. Zpočátku to bude s vaší 
pamětí možná pokulhávat a budete se muset občas 
do textu mrknout. Až se naučíte pracovat s textem, 
budou vám 3 čtení (zběžné, důkladné a aktivní) 
stačit k opakování hlavních myšlenek textu svými 
slovy.
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rodinná  rma 
LÉKÁRNY HYTYCH s.r.o. 

pro Vás b hem m síce listopadu   
chystá otev ení lékárny ve Vaší 

obci v nové S-pasáži.

P ipravujeme pro Vás široký 
sortiment lék , zdravotnických 
prost edk , voln  prodejných 

a d tských p ípravk  
a zdravotní obuvi. 

     

T ší se na Vás                        
kolektiv Lékárny Sokolnice

Vážení obyvatelé Sokolnic,

 Advokát Mgr. et Mgr. Jan Parma  jednotek.      

VINOTÉKA U HRDLIČKY
AREÁL JEDNOTY TELNICE

Telefon: 724 996 195

Nabízí vína: 

sudová 
lahvová 
archivní

Po–Pá  8.30–11.30  hodin    
 13.30–17.30  hodin
So  8.00–11.00  hodin
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Periodický tisk územního samosprávného celku 
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice, 
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Nemá žádné regionální mutace.

Náklad 870 výtisků. 
Určeno k bezplatné distribuci.

Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.
Evidenční číslo tisku přidělené 
MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání 23. 10. 2015. 
Příspěvky můžete odevzdávat 
na Obecním úřadě Sokolnice 
nebo posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnic. zpravodaje č. 11 je 6. 11. 2015.

Kontakt inzerce: 
Ivanka Hamanová, e-mail: hamanova@sokolnice.cz
Elektronická verze Sokolnického zpravodaje, 
termíny uzávěrek a vydání jsou umístěny 
na webových stránkách www.sokolnice.cz

Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. 
Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány.
Komise neodpovídá za obsah inzerce.

Grafi cká příprava, sazba a tisk:
Střední škola grafi cká Brno
Šmahova 110, Brno-Slatina, telefon: 548 211 313

SDH Sokolnice srdečně zve všechny děti na

HASIČSKÉ DÝŇOVÁNÍ 
a následnou malou halloween party

KDY: 31. listopadu 2015 od 15 hodin

KDE: Hasičská zbrojnice Sokolnice

CO VÁS ČEKÁ: Vyřežete si svou vlastní 
Halloweenskou dýni, 

se kterou se můžete zapojit do soutěže 
(výherce čeká malá pozornost 
a projížďka hasičským autem), 

výstavka dýní

Občerstvení pro děti (i rodiče???) zajištěno

MASKY VÍTÁNY

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

M Y S L I V C I

Listopad v revíru Na Zlatém Potoce Sokolnice-Kobylnice
Listopad v našem revíru se nese ve znamení společných lovů, které jsou pro každého myslivce svátkem a odměnou 

za celoroční práci v honitbě a péči o zvěř. 
Společné lovy nejsou pouze loveckou příležitostí, ale především se jedná o významnou společenskou událost. 

Každý účastník honu musí ctít tradice a svým chováním dodržovat zásady myslivosti. Na místo srazu vždy přijít včas 
a řádně myslivecky ustrojen. V průběhu lovu dbát pokynů vedoucího a dodržovat bezpečný průběh celé akce.

V naší honitbě se organizují hony na bažanty a zajíce, myslivecká literatura uznává hned několik druhů lovu na 
tuto drobnou zvěř a to např. ploužení prosté, ploužení s křídly, kruhová leč „kolový hon“ a nebo obstoupenou leč. 

Po každém lovu „leči“ je úkolem mysliveckého hospodáře provést výlož a udělat si představu o množství stavu 
a věku ulovené zvěře. Tyto údaje slouží nejen pro konkrétní hon,ale v budoucnu s nimi lze pracovat pro další péči 
o zvěř. 

Na konci dne je pečlivě připraven výřad, se správným uložením zvěře i účastníků honu v plné myslivecké vystrojí 
a výzbroji. Zakončení dne s sebou nese zapálený oheň, halali (slavnostní fanfára), pasování na krále honu a hospodář 
obeznámí účastníky se stavem ulovené zvěře.

 Ve víru společných honů by nebylo správné v listopadu zapomínat na intenzivní péči o zvěř. Ba naopak, spárkatou 
intenzivně přikrmujeme jadrnými krmivy. Zejména vhodná je oves nebo připravené granule. Podle počasí a množství 
sněhu předkládáme do krmelců seno a v solnících zkontrolujeme stav lizu. Bažantům do zásypů předkládáme jadrné 
krmivo a plevy, do zaječích krmelců seno a řepu.

Myslivecký hospodář vede evidenci všeho druhu, připraví organizaci prosincových společných lovů a podává 
hlášení podle dispozic orgánu státní správy myslivosti. Myslivecký spolek Sokolnice-Kobylnice
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CITY
REVOLUCE
S BALÍČKEM VĚTŠÍ

Balíček větší jen za 790 Kč

Využijte naší revoluční nabídky a vyzkoušejte náš skvělý balíček Větší se spolehlivým 1 Gbit internetem, 
60 kanály kabelové televize a 200 volnými minutami z pevné linky. K balíčku dostanete až do konce roku 2015 

tři HD kanály od HBO s filmy a seriály bez reklam, videopůjčovnou HBO se stovkami filmů i seriálů a HBO GO
 do počítače, tabletu a mobilního telefonu.

30 kanálů si vyberete sami. U všech kanálů navíc zdarma návrat o 48 hodin zpět, videorekordér, videopůjčovnu, 
televizi v počítači, tabletu a mobilním telefonu a servis set-top-boxu po celou dobu trvání smlouvy zdarma.

Nabídka platí pro všechny nové objednávky balíčků na naší spolehlivé optické síti do konce roku 2015.
Od ledna 2016 můžete využívat dále balíček Větší za 790 Kč, nebo přejít na balíček Menší za 550 Kč. 

navic se skvelymi kanaly od HBO zdarma!!!

do konce roku jen 
550 Kc

Více informací na http://www.vivo.cz tel.: 515 537 537 e-mail: info@vivo.cz
Přijďte si vše vyzkoušet na naše infocentrum ve Šlapanicích, Nádražní 7, v budově městské policie.

Jiný obsah!!!


