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Dobyt í
soko ln ické

sýpky

pát ek 4. 12. 2015
v 19.00 hod in 

•  Obec Sokolnice 
pořádá vojenskou 
přehlídku 
a bitevní ukázky, 
v rámci kterých 
budou svedeny 
boje o sýpku 
v Sokolnicích, 
a to za účasti 
pádských triajérů 
z Itálie.

•  Ukázky budou 
probíhat 
v bezprostřední 
blízkosti sýpky 
na ul. Zámecká. 

•  Ohňostroj
•  Občerstvení

210. výročí bit vy tří cís ařů

●  Bitva tří císařů. Rada obce dne 4. června 2015 (bod 
20.) schválila aktivní účast obce Sokolnice na vzpomín-
kových akcích při příležitosti 210 let od bitvy „Tří cí-
sařů“, nejlépe v pátek 4. prosince 2015 a uložila všem 
členům ZO přemýšlet nad možným programem. O účast 
uniformovaných vojáků byl požádán pan Jandora. RO 
uložila starostovi zajistit, ve spolupráci s panem Jando-
rou a OPS Austerlitz, vypracování „projektu“ vzpomín-
kových akcí dne 4. prosince 2015 v obci Sokolnice a dále 
zajistit veškeré organizační záležitosti při příležitosti bi-
tvy tří císařů dne 4. prosince 2015.  

●  Slavnostní  rozsvícení  vánočního  stromu.  Před 
nákupním střediskem je v zemi pouzdro, do kterého je 
možné osadit vánoční strom – např. smrk. V neděli dne 
29. listopadu 2015 navečer bude slavnostně rozsvícen. 
RO uložila starostovi zajistit veškeré organizační zále-
žitosti při příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního 
stromu dne 29. listopadu 2015.  

●  Adventní koncert. RO rozhodla uspořádat ve středu 
16. prosince 2015 adventní koncert sboru Blahoslava 
Hajnce. Akce bude organizována stejně jako v minulých 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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letech, stejná je i cena za koncert (15.000 Kč). Při akci se 
bude vybírat dobrovolné vstupné, jehož výtěžek je určen 
pro Mateřskou školu Sokolnice. 

●  Žádost  občanů  Na  Skalce. Obec obdržela žádost  
o opravu krytu kanalizace, instalaci dalšího bodu  
veřejného osvětlení a navezení štěrku na Skalku. Oprava 
krytu je realizovatelná, o souhlas s instalací dalšího 
světla VO je třeba požádat provozovatele VO. Problé-
mem je navezení štěrku, protože podlaha garáží je takřka 
v úrovni současného terénu a jeho zvýšením by mohlo 
dojít k odtoku dešťové vody do garáží. RO přesto uložila 
místostarostovi zajistit do 30. října 2015 opravu krytu 
kanalizace, do 20. října 2015 požádat provozovatele 
veřejného osvětlení o vyjádření, zda je (z technického 
hlediska) možná instalace dalšího bodu veřejného osvět-
lení, včetně cenové nabídky na realizaci a zajistit nave-
zení štěrku na Skalku s tím, že štěrk bude navezen až  
v jarních měsících.

●  Přepojení NN rozvodů v kasárnách pod Mohylou 
míru. Při převzetí kasáren pod Mohylou míru se obec 
vojákům zavázala, že si zajistí dodávku el. energie přímo 
od E.ON. V letošním roce konečně E.ON vybudoval 
distribuční trafostanici a zahájí dodávku el. energie. Je 
třeba odpojit kabely, které napájí vodojemy od rozvodů 
vojska a napojit je na rozvody obce. Práce by provedla 
společnost ENERGPRO s.r.o. Rada obce tento postup 
schválila.

●  Dárce krve – Jánského plaketa
Obec obdržela sdělení, že Ing. Luboš Roštěk ze Sokolnic 
obdrží stříbrnou Jánského plaketu za dvacet bezplatných 
odběrů krve. Rada uložila starostovi do 30. října 2015 
zaslat panu Roštěkovi děkovný dopis a předat mu pa-
mětní medaili.

●  SSO – změna úhrady stavebního odpadu. Ve Sběr-
ném středisku odpadů Sokolnice se opakovaně vyskytují 
případy, kdy někdo přiveze spoustu stavebního odpadu. 
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 skon-
čil v SSO, než někde za obcí v příkopu. Rada již dříve 
rozhodla, že 50 kg/domácnost/měsíc může být bezplatně 
odloženo, protože každému z nás se občas může stát, 
že potřebuje vyhodit stavební odpad. Odvoz a likvidaci 
stavebního odpadu plně hradí obec ze svého rozpočtu. 
Opět byly diskutovány nejrůznější varianty řešení této 
situace a nakonec se rada i s panem Fojtlem shodla na 
tom, že prozatím bude ponechán stávající systém, tzn. 
neschválila změnu úhrady při odevzdání stavebního od-
padu. Naopak RO schválila pravomoc správci SSO So-
kolnice panu Fojtlovi, aby v odůvodněných případech 
měl právo odmítnout převzetí stavebního odpadu na 
SSO Sokolnice. 

●  Schválení  výše  nájemného  a  pachtovného. Rada 
obce dne 25. listopadu 2010 svěřila (v souladu s usta-
novením § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb. o obcích  
v platném znění) Obecnímu úřadu Sokolnice právo 
rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o vý-
půjčce v tomto rozsahu: Obecní úřad rozhoduje o uzaví-
rání všech nájemních smluv a smluv o výpůjčce (s vý-
jimkou pronájmu nebytových prostor a bytů), které jsou 
uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou max.  
3 měsíců. Obecní úřad rozhoduje o uzavírání všech ná-
jemních smluv a smluv o výpůjčce (s výjimkou pronájmu 
nebytových prostor a bytů), které jsou uzavřeny na dobu 
určitou a jejichž délka nepřesahuje 12 měsíců. Obecní 
úřad rozhoduje o uzavírání všech nájemních smluv  
a smluv o výpůjčce na zemědělské pozemky a zahrady, 
které jsou uzavřeny na dobu určitou a jejichž délka ne-
přesahuje 5 let. Obecní úřad rozhoduje o uzavírání všech 
nájemních smluv a smluv o výpůjčce na hrobová místa, 
které jsou uzavřeny na dobu určitou a jejichž délka ne-
přesahuje 10 let. Toto právo je stále platné. Nicméně po-
stupem doby se mění výše nájemného a bylo by vhodné, 
aby rada obce nově stanovila výši nájemného (pachtov-
ného). V dřívějších nájemních smlouvách na zahrádky je 
jednotný nájem 0,80 Kč/m2 a rok, u novějších nájemních 
smluv v atraktivní lokalitě až 3,02 Kč/m2 a rok. Obdobné 
je to u zemědělských pozemků – v dřívějších nájemních 
smlouvách je jednotný nájem 0,07 Kč/m2 a rok, od le-
tošního roku platí ZD Sokolnice nájemné 0,50 Kč/m2  
a rok. Proto RO schválila, aby výše nájemného u nových 
nájemních (pachtovních) smluv u zahrádek za zdravot-
ním střediskem činila 2,50 Kč/m2 a rok, u nových nájem-
ních (pachtovních) smluv u zahrádek kolem rozvodny  
a v ostatních částech obce (vyjma zahrádek za zdra-
votním střediskem) činila 1,00 Kč/m2 a rok a u nových 
nájemních (pachtovních) smluv na pole 0,30 Kč/m2  
a rok.

●  Parkování multikáry. V současnosti je opět možné 
parkovat obecní multikáru v prostorách ZD Sokolnice. 
Nejméně jeden měsíc. Jak to bude dál, zatím není jasné, 
proto je třeba urychleně hledat jiné místo k parkování. 
Vozidlo je široké 1,6 m, vysoké 2,15 m a dlouhé 4,0 m. 
Rada zvažovala nákup některého typu prefabrikované 
betonové garáže o rozměrech přibližně 3 × 6 metrů  
s takovou výškou vrat, aby v ní bylo možné multikáru 
parkovat. Problém je, kde takovouto garáž postavit. Na-
konec se shodla, že požádá společnost SO ATOL s.r.o., 
o přehodnocení jejich stanoviska a pokusí se vyjednat 
v jejich prostorách dlouhodobější parkování multikáry-
(cca na 1 rok). V tomto duchu RO uložila starostovi do 
20. října 2015 zahájit jednání s firmou SO ATOL s.r.o.,  
s požadavkem na placené parkování po dobu cca jed-
noho roku.

●  Cenová  nabídka  VO  a  MR  –  Puttner.  Společ-
nost Puttner, s.r.o. informovala obec, že zajišťuje pro 
E.ON projekt na rekonstrukci vedení NN (kabelizace) 
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v ulicích Komenského, Ulička, Pod Stráží, Krátká  
a nám. Zbyňka Fialy. Současně zaslala cenovou nabídku 
na projekt rekonstrukce VO a MR, která je vyvolána 
zrušením nadzemního vedení NN, které se nahradí ve-
dením kabelovým. RO reflektovala na výše uvedenou 
nabídku a schválila objednat u fy Puttner projektovou 
dokumentaci na stavbu VO a MR v ulicích Komenského, 
Ulička, Pod Stráží, Krátká a nám. Zbyňka Fialy za cenu  
97.000 Kč + DPH.

●  Zvýšení  kapacity  základní  školy. Rada obce So-
kolnice v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b)  
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vede-
ných v rejstříku škol a školských zařízení pro základní 
školu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace 
Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov, která se 
týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole 
z 250 na 322 s účinností od 1. září 2016.

●  Prodloužení dohody s úřadem práce. RO schválila 
prodloužení dohody BOA-VN-11/2015 s úřadem práce 
na čtyři pracovní místa na veřejně prospěšné práce v obci 
Sokolnice.

●  Zimní údržba chodníků a komunikací. V uplynu-
lých letech zajišťoval pan Lukáš zimní údržbu místních 

komunikací. Pan Drda zimní údržbu chodníků. Místosta-
rosta požádal jmenované (a oslovil i další potenciální 
dodavatele této služby) k předložení cenové nabídky na 
zajištění zimní údržby. Jmenovitě byli osloveni pánové 
Lukáš, Drda a Gottvald, dále SITA CZ, EDMA, MINKS 
a technické služby Slatina. Firmy SITA CZ, technické 
služby Slatina a firmy MINSK sdělily, že z kapacitních 
důvodů nemohou nabídku přijmout. EDMA a pan Drda 
nabídku nezaslali. Pan Gottvald sdělil, že je schopen za-
jišťovat pouze úklid chodníků, nikoliv komunikací. RO 
schvaluje objednat zimní údržbu komunikací dle před-
ložené cenové nabídky od p. Lukáše a projednání zimní 
údržby chodníků přerušila. 

●  Odvodnění  silnice  Tuřanská  –  Na  Skalce. Obec 
má k dispozici projektovou dokumentaci i povolení ke 
stavbě na akci nazvanou: Sokolnice – Na Skalce, Zachy-
cení dešťových vod z veřejné komunikace. Součástí pro-
jektu je i položkový rozpočet, předpokládaná cena byla 
270.000 Kč, včetně DPH. Rada neschválila realizaci této 
akce za výše uvedenou finanční částku a požádala firmu 
Prostavby, aby našla a navrhla levnější variantu. Firma 
Prostavby předložila řešení odvodnění osazením mírně 
vyvýšených přejezdových obrubníků (aby voda nesté-
kala k bytovým domům), vyspádováním zpevněné části 
vozovky a instalací nové „klasické“ silniční vpusti. Od-
had nákladů tohoto řešení je 96.897 Kč + DPH. 

Sokolnice, aneb 210. výročí „bitvy tří císařů“
Sokolnice se staly během bitvy u Slavkova dějištěm velmi důležitých a velmi tvrdých střetnutí, jejichž výsledek 

umožnil Napoleonovo konečné vítězství. Večer před bitvou byly obsazeny třemi stovkami Pádských tirajérů, elitní 
italské lehké pěchoty Legrandovy pěší divize, a jízdními myslivci Margaronovy jezdecké divize 4. armádního sboru. 
Zbytek Legrandovy divize trávil noc v ležení u Dvorské. Část tirajérů a 3. pluk řadové pěchoty se již v jejím průběhu 
střetl u Telnice s lehkými jednotkami rakouského Kienmayerova předvoje koaličního levého křídla. 

V oficiální relaci o bitvě stojí: „Plán bitvy vyžaduje, aby se nepřítel těchto vesnic (tj. Telnice a Sokolnic) nezmoc-
nil, dokud nedorazíme na Pratecké výšiny.“ Rozkaz neopouštět Sokolnice do příchodu 3. sboru maršála Davouta od 
Rajhradu Legrandova pěchota s vypětím sil plnila.

Proti Sokolnicím v souladu s Weyrotherovou dispozicí vypochodovala Langeronova 2. kolona. Ruské granátnické, 
mušketýrské a myslivecké pluky. Vypochodovaly se zpožděním, jež zapříčinila špatná koordinace a protnutí pěchot-
ních a jezdeckých kolon. V údolí Zlatého potoka, zahaleného mlhou, mezitím Pádské tirajéry v Sokolnicích posílil 
26. pluk lehké pěchoty a krátce před devátou hodinou se i zde naplno rozhořel střet, do něhož se zakrátko severněji, 
proti zámku, zapojila také 3. ruská kolona generála Przybyszewského. Během necelé půlhodiny se jim podaří do 
Sokolnic proniknout a zachytit se zde. Kolem desáté však od Rebešovic a Otmarova dorazila francouzská Lochetova 
brigáda Friantovy divize Davoutova sboru. Do Sokolnic vrazila přes značnou ruskou početní převahu velmi prudce  
a opět se rozhořel tvrdý boj od domu k domu, do něhož se posléze zapojila také brigáda generála Kistera. Vesnice 
byla několikrát ztracena a dobyta, Francouzi se udrželi v jižním cípu, na severu se stáhli za Zlatý potok.

Intenzivní boje následně ustaly v důsledku toho, že 4. koaliční kolona, jež měla přejít Zlatý potok u Kobylnic, 
nedorazila – byla na výšinách napadena dvěma Soultovými divizemi a Napoleonovými zálohami. Na to reagoval ge-
nerál Langeron odvelením části sil zpět na výšiny a posléze i vyklizením Sokolnic, do čehož přišel další francouzský 
protiútok. K Sokolnicím po vítězství na Prateckém kopci zamířila také Saint-Hilairova divize a zbývající ruské síly 
se ocitly v sevření z několika stran. 

Rusové se bránili mj. v zámku i v sýpce, kolem 15. hodiny se část 3. kolony pokusila o výpad a severozápadně od 
Sokolnic padla do zajetí i se svým velitelem, generálporučíkem Przybyszewským. 

Boj o Sokolnice patřil k nejkrvavějším z celé bitvy, francouzská brigáda generála Merleho i obě brigády Friantovy 
divize zaznamenaly okolo 30 % padlých a zraněných vojáků. Podařilo se jim však zastavit postup koaličního levého 



SOKOLN IC K Ý  Z PR AVODA J4 11/2015

Obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice

Veřejná výzva k přihlášení zájemců na místo správce 
„Sběrného dvora odpadů Sokolnice“ 

s místem výkonu práce: Sokolnice

Zdravotní stav Zdravotně způsobilý k nakládání s odpady

Věkové omezení Osoba starší 18-ti let (důchodový věk však není překážkou)

Předpokládaný nástup Leden 2016

Pracovní úvazek Poloviční (20 hodin týdně), provozní dny SSO jsou úterý, čtvrtek, sobota

Pracovní náplň

Zabezpečovat kompletní chod sběrného dvora odpadů, zejména: 
• Zabezpečovat odkládání odpadů do určených kontejnerů, nádob či prostorů 
• Včas zabezpečovat odvoz plných kontejnerů k vyprázdnění
• Vést evidenci přijatých a odvezených odpadů
• Vybírat platby za uložení odpadů
• Provádět vizuální kontrolu každé dodávky odpadu

Další požadavek Práce s počítačem (Word, Excel) je vítán, ale není podmínkou

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu Obecní úřad Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, 
nebo předejte na podatelně úřadu, nejpozději do pátku 4. prosince 2015.

Platové podmínky: se řídí nařízením vlády 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění.

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
číslo občanského průkazu, (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, 
datum a podpis. 

K přihlášce připojte:   – strukturovaný životopis,
 – originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 – lékařské potvrzení o způsobilosti nakládat i s nebezpečnými odpady
 –  souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve  
 smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být 
zahrnuta mezi další uchazeče o obsazované funkční místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 
Bližší informace mohou zájemci získat prostřednictvím starosty obce na tel. 515 553 849; mobil: 731 230 175. 

Mgr. Libor Beránek, starosta

křídla a poutat jeho pozornost do doby, kdy přišlo na výšinách rozhodnutí a následně přispěly k dovršení vítězství při 
závěrečném protiútoku.

Sýpka, která bude v letošním roce dějištěm bitevní ukázky v pátek 4. prosince 2015 v naší obci, byla hájena lehkou 
pěchotou Legrandovy divize a následně se stala opěrným bodem ruské obrany. Během ukázky přejde rovněž z fran-
couzských rukou do ruských a zpět. Akce Austerlitz 2015 se účastní některé skupiny, které oživují historii jednotek, 
které v Sokolnicích bojovaly. Mj. jsou to právě Pádští tirajéři z Itálie, 33., 48. a 111. pluk řadové pěchoty, a část z nich 
se pátečního programu v naší obci zúčastní. Mgr. Libor Beránek, starosta
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H I S T O R I E

V době, kdy za záhadných okolností zmizela kovová brána od parku naproti hlavní cestě k hřbitovu, šla jsem po 
silnici kolem bývalého cukrovaru. Stejně jako pisatel této eseje i já jsem byla zaskočena prázdným místem na zídce 
proti bývalému objektu „Ovčírna“, kde do té doby visel starý litinový kříž připomínající podle pověsti tragédii  
z doby, kdy Sokolnice patřily hraběti Vladimíru Mitrovskému. Kříž nebyl ukraden, ale zrenovován a opět vrácen  
v roce 2008 na původní místo.    

Teorie chaosu
(„… pusté je toto místo a čas již pominul.“ sv. Matouš)

Dříve šlo pouze o nějakou vedlejší cestu od jedné vesnice ke druhé. Jen občas po ní projelo auto do cukrovaru 
nebo zemědělského družstva. A ještě před tím to byly povozy drobných sedláků, které za podzimních nocí, při čekání 
na výdej řepných řízků, stávaly až ke kaštanové aleji. 

Tlumené hovory, bludičky cigaret, mrkající svítilny zavěšené pod vozy a občasné odfrknutí přešlapujících koní za-
znívaly do ticha noční mlhy. Bylo v tom cítit pokoru prostého člověka každodenní práce. Jakousi slavnostní motlitbu 
za obyčejné žití.  Ale i trpělivou moudrost sedláka, zvyklého po generace snášet 
ústrky a rozmary pánů. „Dědku pitomá, co se tady motáš!“

V řevu vzteklého řidiče s leknutím uskočil do příkopu. Skřípění pneumatik, 
kvílení motorů, ubíjející šňůra aut. Zaprášené pařezy, co zbyly po kaštanech.

Uprostřed údolí, na horizontu stromů zámecké obory, ještě stál omšelý tovární 
komín. Výkřiky obnažených kusů zdí, pařáty trčících trámů propadlých střech. 
Čelisti bouracího stroje s chutí rvaly zbytky kdysi elegantně vznosné vodní věže. 
Ve vodopádu tříštících se červených cihel nenávratně odcházely stopy životních 
příběhů, které nikoho nezajímají, které nikdo už nebude znát. 

OBLASTNÍ CHARITA RAJHRAD HLEDÁ DOBROVOLNÍKY
Oblastní charita Rajhrad hledá pro svoje zařízení Hospic sv. Josefa a Chráněné bydlení sv. Luisy určené pro 
osoby s demencí dobrovolníky, kteří by byli společníky pacientům a klientům pro vyplnění jejich volného času. 
Dobrovolníci významně obohacují práci s klienty svými jedinečnými schopnostmi 
a dovednostmi, mohou nabídnout nové náměty a nápady, přináší pacientům zábavu, pochopení, rozptýlení, 
možnost zapomenout na nemoc.

Náplní činnosti našich dobrovolníků je například povídání a naslouchání, hraní společenských her, čtení knih, 
doprovody na procházku nebo mši sv., dopomoc při tvořivých činnostech atd.

Nabízíme školení, pojištění, společné setkávání dobrovolníků, proplácení cestovného, účast na vzdělávacích 
kurzech.

Zajímá Vás tato práce? Chtěl/a byste se stát dobrovolníkem?
Neváhejte a kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Márii Durkáčovou
email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz, mobil: 736 529 319
Oblastní charita Rajhrad, Jiráskova 47,664 61 Rajhrad; www.rajhrad.charita.cz

Na osobní schůzce se podrobně seznámíte s možnostmi, jak můžete pomoci, co Vám můžeme nabídnout a co od 
Vás očekáváme. 

Ing. Hana Bělehradová, asistent úseku Práce s veřejností OCH Rajhrad
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Z Á K L A D N Í  Š K O L A

DÝŇOHRÁTKY 2015 na ZŠ SOKOLNICE
Dne 6. a 7. října 2015 proběhl za zdmi naší školy 9. ročník soutěže v nejnápaditějším vyřezávání dýní. Zúčastnilo 

se jí 67 žáků s 57 dýněmi od 1. do 9. třídy. Žáci vytvořili opravdu ,,dýňové skvosty‘‘ s nepřeberným množstvím no-
vých originálních nápadů.

Byly k vidění dýně malé, velké i obří, ve tvaru tučňáka, strašáků, sovy, mumie, pavouka, soba, konvice, budíku 
i chobotnice. Školu tak ovládla halloweenská nálada a vítězem byl vlastně každý, kdo se k našim dýňohrátkám při-
pojil. Všechny dýně byly vystaveny před školou, kde je až do večera obdivovali všichni příznivci dýňohrátek včetně 
dětí a paní učitelek z mateřské školy, rodičů i prarodičů žáků, 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, stejně jako i loni, jsme přistoupili na rozdělení dýní do 6 kategorií a v každé odměnili vítěze. Byly 

stanoveny tyto kategorie: vyřezávaná dýně, originální dýně, malovaná dýně, přírodní dýně, dýně s největším počtem 
hlasů a obří dýně.

• V kategorii vyřezávaná dýně zvítězila dýně č. 38 pod názvem „VĚZENÍ“ od Adama Debefa z 2. B třídy. 
• V kategorii originální dýně se jako nejlepší umístila dýně č. 50 pod názvem „MISTR YODA“ Anny Fialové ze 

4. B třídy. Již loni tato žákyně vyhrála s originální dýní pod názvem „Skejťák“.
• V kategorii malovaná dýně se nejvíce líbila dýně č. 33 pod názvem „MIMOŇ, KEVIN, BOB“ Samuela Tůmy 

ze 3. třídy.
• V kategorii přírodní dýně vyhrála dýně č. 23 s názvem „JEŽEK“ Nelly Bartečkovéze 4. A.
• V kategorii dýně s největším počtem hlasů (40) zvítězila dýně č. 7 pod názvem „KOČIČKA“ Lenky Vymaza-

lové ze 7. třídy.
• V kategorii obří dýně zvítězila dýně č. 9 s názvem „CHAMELEON“  Lukáše Chudáčka z 1. B.

Akce byla pořádána za vydatné pomoci vedení školy a všech vyučujících, kterým tímto děkujeme. Rovněž velké 
poděkování náleží žákům 9., 8. a 7. třídy, kteří pomáhali s organizací, hlídkami a vyhodnocením naší soutěže. A nej-
větší díky náleží především všem účastníkům a skalním fandům našich dýňohrátek. Byli jste vážně skvělí. Již teď se 
těšíme na příští jubilejní 10. ročník.  Mgr. Helga Finková

Želešická růže 2015
Stejně jako v loňském roce, tak i letos jsme se zúčastnili přespolního běhu Želešická růže. Tentokrát jsme na zá-

vody vyslali rekordní počet reprezentantů – celkem 23 žáků, a všichni podali velmi kvalitní výkon. Na medaili jsme 
bohužel nedosáhli, ale někteří k ní neměli daleko. Třeba zacinká někomu na krku už příští rok. Výsledky závodů 
najdete např. na facebookových stránkách školy. Na fotografii jsou všichni naši závodníci. Mgr. David Elicer

Nejvíc ale žalovalo prázdné místo po starém litinovém kříži. Býval od nepaměti na polorozpadlé zídce u silnice. 
Zůstaly jen zkroucené skoby a rozbitá sklenice na květiny. „Pane, připadá mi, že mnohdy konáš bez příčiny! A člověk 
by se neměl vracet!“ Žádná další slova jej nenapadla.

Za potokem, v korunách stromů bývala vidět střecha starého domu. Starý dům a zahrada. Tříšť vzpomínek na trži-
šti času, pomalu zapadající slunce s červenofialovými oblaky. 

Zahradu z jedné strany ohraničovala budova skladiště cukru bez oken. Z druhé strany zarostlý náhon k vodní tur-
bině, jehož betonové stěny dávno spadly. Za hustými stromy pak bylo skomírající zahradnictví s rozbitými skleníky  
a ledabyle obdělávanými záhony. Sousedila také s jinou, ještě opuštěnější zahradou, která sahala až na bahnitý břeh 
kalného rybníka. Divoké křoví a vysoké kopřivy udusily ovocné stromy.  Jen skupina smrků a osamělých tújí zoufale 
hledala nebe. Zbytky zrezavělého pletiva dávaly tušit, kde za hromadami hlíny a kamení končil pozemek továrny. 

Zahrada patřila k domu správce bývalého panství. Kam, kromě dvorů a pivovaru, náležel kdysi i cukrovar. Dům se 
zbytky okrové omítky byl z poloviny zpustlý. Ve vlhkém přízemí ztrouchnivěla okna i podlahy. O to více překvapoval, 
po chladném kamenném schodišti, rozsáhlý příjemný byt …

Tímto končí vzpomínky autora, který chce zůstat v anonymitě. V naší obci prožil celé dětství a mládí, později zde 
pracoval a na místo bývalého cukrovaru se občas vrací.  M. M.
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OKÉNKO DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

• V rámci spolupráce se Sokolem Sokolnice si děti 
vyrobily ve školce společně s učitelkami berušky  
z různých materiálů, které pak při večerním lampio-
novém průvodu uložily k zimnímu spánku.

• Jako každý rok, přijela i letos do naší školky zku-
šená logopedka z brněnské logopedické kliniky 
LOGO, která provedla dětem logopedickou de-
pistáž – vyšetření správné výslovnosti a vývoje řeči 
vzhledem k věku dítěte. Následně pak doporučila 
rodičům buď návštěvu odborného dětského logo-
peda nebo rady týkající se podpory řeči v rodinném  
prostředí.
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VČELAŘSKÝ  MĚSÍČNÍK

M Y S L I V C I

Měsíc prosinec v honitbě Sokolnice-Kobylnice
Na začátku podzimu Myslivecký spo-

lek začal s intenzivním přikrmováním 
zvěře, a to ať pro zvěř spárkatou (v na-
šich polohách se jedná zejména o zvěř 
srnčí), či zvěř drobnou. V tomto tempu 
musí členové sdružení pokračovat i na-
dále, protože nyní začíná doba, kdy kr-
miva pro zvěř v přírodě ubývá, a tak se 
snažíme o to, aby zvěř nestrádala a dostá-
valo se jí stále potřebné množství potravy. 
Krmná zařízení navštěvujeme minimálně 
jedenkrát do týdne. Dbáme na to, aby  
v krmelcích byl dostatek sena a snižujeme 
dávky jadrného krmiva, neboť zažívací 
trakt zažívá tzv. „období odpočinku“ – do-
chází ke zpomalení metabolismu, jinak by 
mohlo dojít k překyselení a k zažívacím 
problémům zvěře. Jako vhodný se v tomto 

období jeví zejména oves. V zásypech kontrolujeme dostatek jadrného krmiva pro zvěř drobnou. Takto odvedené 
přikrmovaní je důležité i z důvodu  vzniku zemědělských škod, které by strádající zvěř způsobila, proto touto prací 
docílíme jakési „harmonie“ mezi přírodou a člověkem.

V prosinci také pokračuje tradice společných lovů, které připadají pro náš spolek na 12. prosince, a to zejména  
o hon tzv. kolový. Další a poslední společenskou akcí v tomto roce bude hon na sv. Štěpána (26. prosince), kdy hlavní 
myšlenkou je příjemné setkaní ve společnosti a úspěšné ukončení tohoto roku. 

Myslivecký hospodář vede záznamy o ulovené zvěři, evidenci vydaných plomb a lístků o původu zvěře a podle 
dispozic orgánu státní správy podává hlášení. Myslivecký spolek Na zlatém potoce Sokolnice-Kobylnice

Listopad je měsícem zařazeným do období včelařského podzimu. Je to období, kdy včelaři včelstva zateplují, 
doléčují včelstva, třídí souše, natírají vše potřebné a celkově se připravují na novou sezónu.

Jak jsem vzpomenul léčení včel, zase jsme se dostali do stavu, kdy léčení nebude moc účinné, protože z důvodu se-
trvalých vysokých teplot matky ještě kladou a roztoč právě přežívá nejenom na včelách, ale hlavně se může rozmno-
žovat na plodu. A do zavíčkovaného plodu se účinná látka nedostane, proto se taky čeká, až matky přestanou klást.

Kromě ošetřovatelských zákroků se včelaři účastní vzdělávacích akcí a výbor organizace, tak jako ostatní spole-
čenské organizace zápasí s novelizací občanského zákona, kdy dochází k přejmenování na pobočný spolek.

Kromě základních včelích produktů, jako je med, propolis a pyl využívá se v menší míře včel k léčbě úlovým 
vzduchem. Využívá se to především u dětských pacientů při léčbě astmatu, kdy nemusí pacient dojíždět do hor nebo  
k moři, ale dají se využít i včelstva v městech. Nejvhodnější doba je v době dubna až října, kdy je největší včelí akti-
vita, pacient po konzultaci s lékařem vdechuje ze stropu úlu vzduch. V případě pylové alergie je zde vložen i pylový 
filtr. Využití této inhalace je ve střední a západní Evropě okrajová záležitost.

• Naši školku navštívili veselí herci, kteří dětem předvedli zábavná kouzla a čáry pod názvem: Kouzlení s klaunem.
• Začátkem měsíce listopadu poprvé v novém školním roce vyjely děti na divadelní představení do divadla Radost 

v Brně na pohádku „Tři čuníci nezbedníci“.
• Nejen pohádka a kouzlení nám dělaly radost, ale také krásně zbarvené listy na školní zahradě, ze kterých děti  

s nadšením stavěly domky pro zvířátka nebo je využily k pohybovým či výtvarným aktivitám.
• Příjemné podzimní počasí nás celý říjen lákalo ke hrám na školní zahradě, i k procházkám do okolí Sokolnic  

a sbírání různých přírodnin.
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Kouření
Vliv kouření na zdraví
1. Kardiovaskulární aparát (přímé poškození endotelu cév – záněty cévní stěny, zvýšený sklon ke spontánní agre-

gaci trombocytů, arteriální hypertenze – rizikový faktor pro ischemickou chorobu srdce, cévní mozkové příhody, 
ischemickou chorobu dolních končetin)

2. Diabetes mellitus (rizikový faktor pro vznik DM II. typu, zvyšuje riziko poruch oční sítnice, zvyšuje glykémii, 
zhoršuje dyslipidémie, zhoršení hojení ran, zvyšuje riziko selhání ledvin)

3. Onkologická onemocnění (přímý účinek kancerogenů – nitrosaminy, polycyklické aromáty, radiaktivní izotopy –  
rakovina plic, ale i leukémie, nádory močových cest, žaludku, střev …)

4. Respirační onemocnění (rizikový faktor pro CHOPN, kouření omezuje přirozené čištění DC, umožňuje snazší 
adhezi patogenů, hypersekrece mukózního sekretu, zpomalení mukociliárního transportu, záněty středouší  
u dětí!)

5. Reprodukční soustava (zvyšuje riziko i tzv. těhotenského diabetu, vliv kouření na vznik a rozvoj karcinomu 
děložního čípku, kouření má antiestrogenní účinek, neplodnost, dřívější nástup menopauzy, u mužů erektilní 
dysfunkce …)

6. Pasivní kouření (rozdíl mezi aktivním a pasivním kouřením je pouze v koncentraci vdechovaných škodlivin)

Nikotin  
Nejvýznamněji zastoupený pyridinový alkaloid v tabáku (Nicotiana tabacum, Solanaceae) s vysokým potenciálem 
závislosti, v těle rychle distribuován, do mozku se dostává za 10–20 s po inhalaci
Biologický poločas nikotinu je cca 2 hodiny.
1 cigareta = cca 1 g tabáku = cca 15 mg nikotinu
Akutní intoxikace: nespavost, pocit derealizace, malátnost, zvracení, pocení, tachykardie
Nikotin se metabolizuje prostřednictvím cytochromu P450 ze 70–80% na kotinin (biologický poločas 17 hodin)

Závislost vzniká aktivací dopaminové dráhy

Možnosti farmakoterapie:
1. Náhradní terapie nikotinem – doporučeno 12 týdnů s postupným snižováním užívané dávky (náplasti, žvýkačky, 

pastilky, inhalátory – NTN by měl zpočátku pokrýt cca 50 % denní dávky nikotinu z cigaret)
2. Bupropion (Zyban  SR, Wellbutrin) – snižuje potřebu kouřit – inhibuje zpětné vychytávání noradrenalinu  

a dopaminu
3. Vareniklin (Champix – nejefektivnější lék při odvykání kouření – vysoce selektivní parc. agonista acetylcholi-

nových-nikotinových receptorů typu α4β2, vyplavení dopaminu a zároveň blokuje tyto receptory pro nikotin)

Aktuálně (od 1. září 2015 do 31. prosince 2016) probíhá program zdravotní pojišťovny „Cesta k nekuřáctví“. 
Jedná se o příspěvek až do výše 2.500 Kč pro Váš život bez cigaret. 
Příspěvek je poskytován na:
• nehrazený léčivý přípravek předepsaný lékařem.
• volně prodejné léčivé přípravky – náhradní léčba nikotinem v následujících formách: náplasti, pastilky, ústní 

spreje, orodispergovatelný film, žvýkačky.  PharmDr. Jiřina Chudáčková

Z D R AV Í

Zase se opakovaně v odborné literatuře zabývalo využití medu jako antibakteriální prostředek. U nás se objevil 
med z Nového Zélandu z rostliny manuka, botanicky po našem Balmín košťatý, který má právě tyto účinky a s cer-
tifikátem se prodává v cenových relacích od 1.500 do 4.000 Kč za kg manukového medu. Ale stačí si na vyhledávači 
dát heslo manuka a budete se divit. U nás se klinicky využívá po ionizačním ozáření medovicový med. Je zajímavé, 
že tuto metodu na hojení ran už používali nejenom Egypťané, ale i u nás ve středověku. 

A k závěru opakované téma jako je kvalita medu v prodejních řetězcích, kdy deklarovaný „dědečkův med“ obsa-
hoval nejenom antibiotika, ale i pyl z kiwi, i když znám pěstitele této rostliny i u nás v Sokolnicích, ale pochybuji, že 
by se pyl z pár rostlin dostal do našeho medu. Jak jsem to již jednou vzpomínal, je to směs z Brazílie, Číny a našeho 
medu pro dohnání kvality. No, a nekupte to.

Příště vzpomenu další produkt, a to bude ovčelená voda. Václav Hůrka
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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 20. 11. 2015. 
Příspěvky můžete odevzdávat 
na Obecním úřadě Sokolnice 
nebo posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnic. zpravodaje č. 12 je 30. 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.

Grafická příprava, sazba a tisk:
Střední škola grafická Brno
Šmahova 110, Brno-Slatina, telefon: 548 211 313

ŠACHY
Vážení spoluobčané,
šachy v Sokolnicích nezanikly 
a čas od času 
se nás sejde i více. 

Přesto uvítáme, 
pokud si také někdo další 
najde cestu 
každý druhý pátek 
na počátku měsíce 
po 20 hodině 
do restaurace Na Sokolovně, 
aby se k nám přidal. 

Hrajeme v nekuřácké části restaurace 
v poklidném tempu a přátelské atmosféře, 
takže se není čeho obávat.

Jan Parma

Program:
•  slavnostní otevření budovy Spasáže 15 30

•  vystoupení cimbálové muziky
•  17 00 hodin zpívání u vánočního stromu
•  slavnostní rozsvícení vánočního stromu

29. 11. 2015
od 15.30

Obec Sokolnice Vás zve na

rok 2015

dříve

Slavnostní otevření 
budovy Spasáže 
a rozsvícení vánočního stromu
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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 �lmy a seriály bez reklam, videopůjčovnou HBO se stovkami �lmů 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.
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