
 

PROSINEC 2015ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNICE

Srdečně zveme všechny na 

která se uskuteční v neděli 20. prosince 2015 
od 14 do 17 hodin v aule Základní školy Sokolnice.
Těší se na Vás členové Sokolnického domu z.s. 

Kontakt na pořadatele akce:
Jiřina Chudáčková, e-mail: jirvym@seznam.cz

Na návsi v kapličce bude možné 20. prosince 2015, 
v době konání Výstavy betlémů, převzít od Skautů 
Betlémské světlo a přinést si ho domů.

Zlatá neděle 20. prosince 2015
Od 14 hodin bude otevřena sokolnická kaplička, kam skauti přivezou 
Betlémské světlo, které si budete moci ve svých lucerničkách odnést domů.
Před místní sokolovnou bude připraveno občerstvení a prodej drobných 
dárků a výrobků dětí z MŠ a ZŠ. V místní ZŠ se uskuteční Vánoční výstava.

V 15 hodin začne představení

Srdečně zve TJ Sokol Sokolnice

Merry Christmas
&

Happy New Year

Přejeme všem spoluobčanům 
klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.

Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice
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●  Pronájem bývalé trafiky. Obec obdržela žádost od 
společnosti COPYMARK s.r.o. o pronájem části budovy 
pošty  obce  Sokolnice  na  ulici  Komenského  čp.  162, 
která je ve vlastnictví obce Sokolnice. Jedná se o soubor 
místností o podlahové ploše 18,95 m2 (provozní místnost 
prodejny – 13,00 m2, chodbička – 3,00 m2 a sociální za-
řízení – 2,95 m2). Žadatel zde hodlá provozovat kopíro-
vací centrum a prodej nepotravinářského zboží (kopírky, 
tonery), servis a opravy kopírovacích strojů a mobilních 
telefonů. RO schválila uzavření nájemní smlouvy se spo-
lečností COPYMARK s.r.o. na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou 6 měsíců od 1. prosince 2015. 
●  Schválení ceny – projekty a výsadby zeleně u Hu-
sara a na ulici Masarykova. Místostarosta obce předlo-
žil cenové návrhy na projekty a výsadby zeleně u Husara 
a na ulici Masarykova. RO schválila úhradu projekčních 
prací a realizace výsadby zeleně dle návrhu.
●  Nadstandard IDS JMK. Naše  obec  přispívá  for-
mou nadstandardu na provoz nočního  spoje  linky N95  
s odjezdem z Brna, Hlavního nádraží v 1.30 hodin. I pro 
příští rok RO schválila příspěvek na provoz tohoto spoje. 
Částka za výše uvedený nadstandard bude v roce 2016 
činit 20.545 Kč.
● Nadstandard IDS JMK. Naše obec přispívá formou 
nadstandardu na provoz spojů nočního spoje linky N95  
s  odjezdem  z  Brna,  Hlavního  nádraží  ve  23.30  hodin. 
Nadstandard hradí obec Újezd u Brna a naše obec při-
spívá  Újezdu  poměrnou  částkou  dle  počtu  obyvatel. 
Částka za výše uvedený nadstandard bude v roce 2016 
činit  197.842  Kč.  Sokolnice  mají  2.336  obyvatel,  tj. 
41,90886 procent, Újezd má 3.238 obyvatel, tj. 58,09113 
procent. Z  toho vychází pro Sokolnice 82.913 Kč, pro 
Újezd 114.929 Kč.
RO  schválila  příspěvek  nadstandardu  městu  Újezd  
u Brna na provoz nočního spoje linky N95 s odjezdem 
z Brna, Hlavního  nádraží  ve  23.30  hodin  v  roce  2016  
a dále uložila místostarostovi do 15. prosince 2015 požá-
dat KORDIS JMK o provedení průzkumu vytíženosti to-
hoto spoje ve všech dnech v týdnu s tím, že pokud bude 
vytíženost tohoto spoje nízká, zahájí starosta v průběhu 
roku 2016 jednání se starostou Újezdu u Brna o tom, zda 
neredukovat  rozsah  tohoto  nadstandardu  jen  na  víken-
dové dny. 
●  Cenová nabídka na vykácení stromu na hřbitově.
Na minulé radě bylo rozhodnuto vykácet jeden strom na 
místním  hřbitově,  který  roste  těsně  u  hrobových míst,  

a kořeny poškozují okolní pomníky. RO schválila objed-
nat pokácení jednoho stromu na místním hřbitově firmou 
Petr Gottvald dle jeho cenové nabídky. Pracovníci obce 
následně větve rozřežou a uklidí. 
●  Cesta na hřbitov přes bažantnici. Starosta  obce 
přibližně  před  14  dny požádal ŠLP Křtiny  o  vyjádření 
k  záměru úpravy části  cesty na hřbitov přes  „zámecký 
park“  –  vedoucí  přes  pozemek  p.č.  396/1  v  k.ú.  So-
kolnice  tak, aby byla schůdná  i v deštivém počasí, a o 
záměru výstavby veřejného osvětlení kolem  této  cesty.  
K  uvedené  žádosti  obec  obdržela  odpověď,  že  k  udě-
lení souhlasu vlastníka stavební úpravy části cesty spolu  
s  jejím  osvětlením  je  třeba  předložit  jednoduchou  rea-
lizační  dokumentaci. Alespoň  zákres  požadované  části 
do nějaké situace a stručný technický popis požadované 
úpravy – šíře cesty, konstrukce, zejména její konstrukční 
vrstva z důvodu zatížení při možných přejezdech  tech-
niky ŠLP Křtiny, případné odvodnění, hloubka krytí pří-
vodního kabelu k požadovanému osvětlení, atd.
RO  schválila  zajistit  jednoduchou  projektovou  doku-
mentaci  na  stavební  úpravy  cesty  zámeckým  parkem  
a bažantnicí k místnímu hřbitovu, včetně VO. 
●  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). Spolek žádost 
doplnil, že má zájem o budovu, kde do současnosti ordi-
noval dětský lékař. RO schválila pronájem budovy býva-
lého (dětského) zdravotního střediska v obci Sokolnice 
na ulici Masarykova č.p. 35, nacházející se na pozemku 
p.č. 868 v k.ú. Sokolnice Rod. centru Sokolnice, spolek. 
●  Nabídka mobilní aplikace. Starosta obce předložil 
návrh  na  zřízení  aplikace  do mobilních  telefonů,  která 
umožní větší a bezplatnou informovanost občanů obce. 
Rada tento návrh odsouhlasila.
●  Nákup kompostérů přes DSO Šlapanicko.
Místostarosta města Šlapanice zaslal informaci, že spo-
lečnost  JRK BioWaste Management  nabízí  dodání  za-
hradních kompostérů. Současně sdělil, že pokud by tuto 
problematiku chtělo řešit několik obcí svazku, mohlo by 
se nově vzniklé DSO Šlapanicko pokusit o získání do-
tace pro všechny obce  tohoto sdružení, které by proje-
vily zájem. RO uložila starostovi na nejbližším jednání 
DSO Šlapanicko sdělit informaci, že naše obec má zájem  
o nákup dalších kompostérů.

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Slavnostní otevření budovy S pasáže a rozsvícení vánočního stromu
Dne 29. listopadu 2015 se uskutečnilo slavnostní otevření budovy bývalého nákupního střediska, nyní nově na-

zvané „S pasáž“, kde jsou spolumajiteli obec Sokolnice a p. Jaroslav Holub. Starosta v rámci svého projevu vyjádřil 
radost nad tím, jaký zájem rekonstrukce u občanů obce vzbuzovala a kolik se jich přišlo osobně podívat. Zkonsta-
toval,  že  rekonstrukce  trvala celkem 266 dní, obec na ni vynaložila 29.899.725 Kč, kdy 14.899.725 Kč uhradila  
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z vlastních zdrojů a 15.000.000 Kč z úvěru. Tato částka je cena díla, která je výhradně v majetku obce. Část budovy –  
majetek p. Holuba, byla rekonstruována z jeho finančních zdrojů. V části vlastněné obcí bylo vybudováno celkem  
5 ordinací, centrální čekárna, kuchyňka pro lékaře, sociální zařízení, sklad, výdejna léků (lékárna), prodejní jednotka 
(tato není doposud obsazena) a především nádherná knihovna. Poděkoval firmě Prostavby za jimi odvedenou práci  
a vyjádřil  přání,  aby  se všem občanům  tyto prostory  líbily,  byli  s  nimi  spokojeni  a  aby především docházeli  do 

knihovny,  neboť  všem  občanům  obce 
přeje  pevné  zdraví,  nikoliv  návštěvu 
lékaře.
Poté  co  byla  starostou  obce,  p.  Holu-

bem a p. Bublou – zástupcem firmy Pro-
stavby, přestřižena slavnostní páska, měli 
občané  možnost  si  prohlénout  všechny 
zpřístupněné  prostory  v  celé  budově. 
Obec  i  p. Holub  přichystali  pro  příchozí 
(zdarma)  občerstvení  a  k  poslechu  hrála 
cimbálová muzika.
V  17.00  hodin  začal  program  slav-

nostního  rozsvícení  vánočního  stromu. 
S  pásmem  písniček  a  říkanek  vystoupili 
žáci MŠ a posléze i žáci ZŠ. Ještě než byl 
poprvé v novodobé historii obce strome-

ček  rozsvícen,  informoval  pan  starosta 
všechny přítomné o tom, že vyrůstal v So- 
kolnicích, a poprosil pana faráře o požeh-
nání.  Pak  už  zbývalo  jen  hromadné  od-
počítání více než 450 přítomných občanů  
a odstartování adventního času.
Zajímavé informace o otevření S pasáže
Zhotovitel díla: Prostavby a.s.
Předpokládaná cena díla: 30.868.311 Kč
Skutečná  cena  díla:  29.899.725  Kč.  Jde  
o cenu díla, které je v majetku obce.
Část  budovy  –  majetek  p.  Holuba,  byla 
rekonstruována z  jeho finančních zdrojů.
Slavnostní otevření S pasáže organizačně 
zajišťoval  starosta  obce  Sokolnice  spolu 
s  pracovníky  Obecního  úřadu  Sokolnice 
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s podporou pana Jaroslava Holuba. Pro úspěšné zorganizování takovéto akce bylo potřeba důkladně promyslet pří-
pravu, časový harmonogram průběhu akce a samozřejmě na závěr zajistit úklid všech dotčených prostor.
Uvedeme výčet činností, které otevření S pasáže provázely: 
• Na vaření osmdesáti  litrů guláše se podílel Radek Palán, Petr Mifek a Jaroslav Zouhar. Pracovnice mateřské 

školy připravily čaje (30 litrů) a svařené víno (50 litrů). Ozvučení zajistili Michal a Barbora Kučerovi. O obsluhu 
hostů se postarala Ivanka Hamanová, Hedvika Vykouřilová, Dagmar Kašparová, Hana Kučerová, Jitka Králová, 
Jaroslava Tůmová, Anna Pauluková a Zdena Kroupová. Výzdobu a přípravu občerstvení zajistila Tereza Koláčná. 

• Příjemným odpolednem hosty provázela hudební produkce, v níž se představili Richard Janoušek, Michal Ku-
čera, Pavel Juřeník, Klára Chudáčková, Kateřina Jahodová, Karolína Janoušková. Mirka Mifková zapůjčila his-
torické fotografie, které se staly podkladem pro výzdobu S pasáže.

• František Lukáš dopravil vánoční strom do naší obce. Kácení a kotvení vánočního stromu zajistil Petr Gottvald.  
• Sokol Sokolnice zapůjčil stoly a lavice. 
• Občerstvení hostů financoval OÚ a pan Holub.
• Vánoční strom pochází z naší obce, je ozdoben 30 světelnými řetězy, 45 ozdobami a hvězdou.

Společenský večer pro jubilanty
V listopadu se v restauraci U Husara uskuteč-

nilo setkání našich spoluobčanů, kteří v roce 2015 
oslavili nebo ještě letos oslaví svá významná ži-
votní výročí. Tuto akci připravil Sbor pro občan-
ské záležitosti pod záštitou obce, za vydatné spo-
lupráce se Základní školou Sokolnice. 
Paní  učitelka  Eva  Darmovzalová  secvičila  

s  žáky Základní  umělecké  školy Židlochovice – 
pobočka Sokolnice kulturní program. Děti před-
vedly, co se hudebních hodinách naučily. Na téma 
zimy a blížících se Vánoc, zpívaly písně, hrály na 
klavír a přednesly básničky. Každé jednotlivé vy-
stoupení bylo odměněno potleskem. V pracovním 
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vyučování  vyrobily  děti 
dárky  –  obrázky malované 
na sklo, kterými byli obda-
rovaní všichni přítomní.
Jubilanty přišel pozdravit 

a  osobně  jim  poblahopřát 
starosta  obce  Mgr.  Libor 
Beránek.  V  krátkém  pro-
jevu přiblížil současné dění 
v  obci  a  seznámil  je  s  nej-
bližšími  plány,  které  obec 
má  a  hodlá  je  uskutečnit. 
Na  závěr  pronesl  přípitek 
a  popřál  všem  jubilantům 
především hodně zdraví, ži-
votního elánu do dalších let.

Milým překvapením pro jubilanty bylo vystoupení „nové 
sokolnické cimbálky“ pod vedením pana Richarda Janouška. 
Vystoupily  dvě  nadějné  houslistky  Karolína  Janoušková  
a Kateřina Jahodová, na cimbál zahrála neméně úspěšná cim-
balistka Klára Chudáčková. Skupinu hudebníků doplnil basi-
sta Michal Kučera a klarinetista Pavel Juřeník.
Naše  poděkování  patří  všem  účinkujícím  dětem  za  to, 

jak  úspěšně  reprezentovaly  svou  školu,  a  pedagogům,  kteří  

s dětmi program a dárečky pro jubilanty připravili. 
Děkujeme také jubilantům, že přijali naše pozvání  
a  této  akce  se  zúčastnili,  doufáme,  že  se  jim  spo-
lečný večer vydařil a dobře se bavili. 
Příští  rok se budeme těšit na setkání s  jubilanty 

roku 2016    
Za Sbor pro občanské záležitosti Ivana Zmrzlá.
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Pivovarská historie v Sokolnicích
V mnohých z nás v poslední době vzbuzuje zvědavost čilý ruch kolem bývalého pivovaru naproti sokolnického 

zámku. Zde by měl být po ukončení rekonstrukčních prací otevřen minipivovar s restaurací a ubytováním. Historii 
a budoucnosti sokolnického pivovaru se věnuje zajímavý článek Filipa Vrány, který vyšel v Pivní ročence vydané  
v roce 2015. 
„První  zmínka  o  pivovaru  v Sokolnicích  je  z  roku  1588. To  byl  už  v  provozu  a  byla  u  něj  zřízena  sladovna.  

V 90. letech 17. století se na pivovaru dělaly stavební úpravy. Roku 1758 vyrobil 807 věder1 piva a měl srovnatelnou 
velikost s pivovarem v blízkých Blažovicích. Pivovar byl středem sporů mezi vrchností a městem Brnem, protože 
ležel na hranici  středověkého mílového práva2. Nejpozději počátkem 19.  století byl dáván do nájmu. Roku 1817 
vrchnost uzavřela smlouvu s Janem Rollmanem. Dál měla v nájmu osmdesát let pivovar firma Winter. Pivovar byl  

v té době zařízen na pa-
rostrojní  pohon.  Další 
modernizace  se  týkaly 
vaření  parou,  umělého 
chlazení,  v  pivovaru 
byly  i  pneumatické 
transportéry.  Pivovar 
dodával i do Brna, které 
se  zejména  vlivem  no-
vých  textilních  a  stro-
jírenských  podniků 
rozrůstalo.
V roce 1920 pivovar 

pronajal  hrabě  Mitrov-
ský akciové společnosti. 
Tu  utvořila  Moravská 
agrární  a  průmyslová 
banka v Brně v čele se 

starobrněnským pivovarem za majetkové účastni konkurenční Moravie. Pivovar zaměstnával koncem dvacátých let  
4 úředníky a 30 dělníků. Obchodní sladovna prodávala 40 vagonů sladu a zpracovala  ročně 75 vagonů  ječmene. 
Koncem dvacátých  let pivovar vařil kolem 11.000 hl piva, zhruba stejně  jako před první světovou válkou. Podle 
smlouvy z roku 1927 platila akciová společnost Mitrovskému 32.500 korun ročně. Nájemce byl povinen uvařit za 
rok 104 várky po 75 hektolitrech. Za nedodržení počtu várek byla stanovena pokuta 5.000 korun. Roku 1932 pivovar 
od hraběte koupil starobrněnský pivovar za 850.000 korun a výrobu piva zastavil. Pivovar tedy skončil ve zhruba 
stejné době jako například pivovar v Kuřimi nebo Hruškách na Slavkovsku. Převálcovala jej brněnská konkurence, 
kterou v době hospodářského rozmachu první Československé republiky tvořily ještě tři pivovary. Kromě Starobrna 
a Moravie  ještě Tůmův Novopramen. Období  hospodářské  krize  ale  nechalo  na  trhu  jen  starobrněnský  akciový  
pivovar. 
Právě ten měl po uzavření výroby v Sokolnicích svůj sklad piva. Objekt byl v roce 1945 značně poškozen, což 

se týkalo zejména někdejší varny. Pivovar jej odprodal v roce 1947 Františku Vykouřilovi. Ten nechal funkční část 
bytů, jiné místnosti upravil na stolařskou výrobu. Provozovnu zde mělo po většinu komunistické éry chemické vý-
robní družstvo Hlubna a areál dál chátral až do dnešního stavu. Po převratu pivovar dostala zpět rodina původních 
vlastníků, která objekt koupila po válce. Snažila se jej několik let prodat, cena postupně klesala, až pivovar koupil 
v roce 2014 nový investor. Ten má zkušenost s obnovou průmyslových areálů, investovat chce i v Sokolnicích. Na 
„Humnu“3 má vniknout hostinec, v areálu podle současných plánů bude i minipivovar a apartmány. Dobu renovace 
plánuje investor na dva roky.“
Filip Vrána, Pivní ročenka 2015, vydal Agriprint s.r.o Olomouc

Z Pivní ročenky vybral a poznámkami doplnil Ing. Josef Chudáček

1  vědro (vídeňské) přibližně 56 litrů 
2  Mílové právo bylo jedno ze středověkých městských privilegií, které v případě královských měst udílel panovník. Toto právo zaručovalo  
 monopol řemeslníků sdružených v cechu na provozování a prodej svých výrobků či služeb (např. pohostinství také v okruhu jedné míle  
 kolem města). 
3  V pivovarnictví je humno nejčastěji sklepní místnost sloužící ke klíčení ječmene. 

H I S T O R I E
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Svaz rybářů Sokolnice pořádá dne 22. prosince 2015 tradiční

na ostrůvku rybníka Na návsi
Prodej bude zahájen v 10.00 hodin a bude probíhat do vyprodání kaprů
Předběžná cena je 85 Kč za 1 kg kapra výběr
Prodej bude vyhlášen a upřesněn veřejným rozhlasem
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Tříkrálová sbírka – Každá koruna pomáhá 
V těchto dnech vrcholí přípravy již šestnáctého ročníku Tříkrálové sbírky, která začne s Novým 
rokem a potrvá do 14.  ledna 2016. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v zemi, která je 
součástí tradice a umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci potřebným a lidem  
v nouzi. Prostředky z Tříkrálové  sbírky každoročně významně přispívají  k udržení,  zkvalit-
nění a rozšíření nabídky sociálních a zdravotních služeb poskytovaných v regionu působnosti  
Oblastní charity Rajhrad.
V roce 2015 bylo možné z prostředků Tříkrálové sbírky provést například:
• kompletní výměnu vadných plynových kotlů v hospici sv. Josefa 
• nákup koncentrátorů kyslíku a nových polohovacích lůžek pro klienty hospicových služeb 
• vybudování chodníkových cest a pořízení venkovního nábytku pro klienty Chráněného bydlení sv. Luisy v Raj-

hradě, určeného pro osoby s demencí
• nákup 2 nových vozů pro Mobilní hospic sv. Jana a Charitní pečovatelskou službu (za vozy již dosluhující)
Více o podpořených a dalších projektech najdete na www.rajhrad.charita.cz.
Pro rok 2016 je využití prostředků Tříkrálové sbírky plánováno pro:
• obnovu interiérového vybavení ve všech pokojích klientů rajhradského hospice. 
• pokračování realizace zahradních úprav v parku Chráněného bydlení sv. Luisy
• podporu činnosti dobrovolníků, kteří jsou nedílnou součástí hospicového týmu nebo pomáhají jako společníci 

klientů v Chráněném bydlení sv. Luisy
• další zkvalitňování služeb Nízkoprahového centra Vata v Židlochovicích, které slouží mládeži v rámci prevence 

ohrožení negativními společenskými jevy
• zakoupení nového vozu pro Charitní ošetřovatelskou službu 
• podporu salesiánského střediska Don Bosco Hospet v Indii, které vyhledává děti zneužívané k práci, poskytuje 

jim ubytování, vzdělávání, zdravotní péči a následné umístění do klasických škol
• Fond individuální pomoci určený na podporu rodin a osob v tíživé životní situaci
• humanitární pomoc v České republice a zahraničí v případě živelných katastrof 

Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a přispějete 
do jejich pokladniček.
Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo 87 777.
Velké díky patří i samotným tříkrálovým koledníkům, kteří věnují svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
Koledníkům požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši svaté na Petrově v sobotu 2. ledna 2016  
v 15 hodin. Tato akce je spojena s losováním kolednické soutěže a pro koledníky je připraveno občerstvení.
V neděli 10. ledna v 18 hodin bude na programu ČT1 ke zhlédnutí přímý přenos Tříkrálového koncertu  
z Městského divadla v Brně.
V Sokolnicích proběhne Tříkrálová sbírka 9. ledna 2016.   Koordinátorka sbírky za Oblastní charitu Rajhrad: 

Ing. Hana Bělehradová, mobil: 737 220 085, e-mail: hana.belehradova@rajhrad.charita.cz

Trikralova
sbirka
2016
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D O M O V  P R O  S E N I O RY

V Novém  zákoně máme  2  zprávy  o  vánočních  událostech.  První  zanechal  evangelista  Lukáš,  je  v  ní  zpráva  
o příchodu pastýřů k narozenému Ježíškovi. Druhá je zpráva Matoušova a ta přináší známou zvěst o příchodu mudrců  
z daleké východní země, aby se poklonili narozenému Spasiteli.
Obě zprávy mají mnoho společného, ale jsou zde i rozdíly. Lukášovi pastýři byli nepochybně Židé, byli to lidé 

prostí a nevzdělaní. Zatím co z dalekého východu byli jistě pohané a vzdělaní to lidé. Tato vánoční zpráva nám nepo-
chybně ukazuje, že ke Kristu mají přístup lidé všech národů i ras. Mají k němu přístup lidé bílí, černí, Židé i pohané. 
Je tam tedy místo pro každého z nás.
U Betléma je místo pro lidi prosté jako byli pastýři, i pro lidi vzdělané jako byli dávní mudrci. Platí to i pro dnešní 

lidi. Mohou k němu i dnes přicházet ve víře. Můžeme dnes slavit Vánoce jistě jen jako svátky rodinné pohody. Ani 
tehdy nebudou zbytečné pro naše rodiny, které jsou ohrožovány dnešním chvatem a neklidem.
Je třeba nalézt si i v této době od povrchního neklidu a uspěchanosti okamžiky ztišení a vnitřního usebrání.
Je zajímavé, že i dnes mají ke Kristu vztah podobně jako tenkrát dvě skupiny lidí. Lidé prostí, jako jsou ty „koste-

lové babičky“, ale i dnes nalézají víru v Krista lidé vzdělaní .
Dnes už neplatí ta známa slova Chruščovova: „Gagarin byl ve vesmíru, ale pána Boha tam neviděl. Naproti tomu 

John Gleen prohlásil, že byl také ve vesmíru, pána Boha tam taky neviděl, ale jeho přítomnost tam prožíval. Niel 
Armstrong byl dokonce kazatelem z povolání  a přesto  jeho „nevidění“ Boha nebylo překážkou ve víře. Opět  se 
prokázala pravdivost slov L. Pasteura, který odpověděl jednomu studentovi na otázku: Jak on, tak vzdělaný člověk, 
může věřit v Boha,  jako nějaký obyčejný francouzský sedlák. Pasteur odpověděl: právě že toho tolik vím, věřím jako 
obyčejný francouzský sedlák. A kdybych věděl ještě víc, budu věřit jako obyčejná francouzská selka.“
 Ani my v naší zemi se nemusíme stydět za naše věřící, například nositele Nobelovy ceny profesora Heyrovského. 

Ten se několikrát vyznal veřejně ke své víře v Pána Boha. Podobně svoji víru vyznal i nositel Nobelovy ceny za lite-
raturu Jaroslav Seifert ve svých pamětech. Ani my se tedy za svoji víru nemusíme stydět. I my smíme zpívat s lidmi 
dobré vůle o dnešních Vánocích „nám, nám, narodil se“.  Mgr. Josef Bobrovský

Evangelický farář, obyvatel Domova pro seniory Sokolnice, p.o.

Prosinec je měsícem zařazeným do období včelařské zimy. Je to období, kdy včelaři včelstvům zajišťují klid, a to 
jak od klepajících větévek, případně zvědavého ptactva v podobě sýkorek, případně výkonnějšího datlovitého niči-
tele. Ale když se podíváme na počasí, ptactvo ani nemá zatím potřebu navštěvovat krmítka a i včely ještě před týdnem 
nosily pyl, což je špatné v tom, že mají zvýšenou spotřebu zásob a i roztoči se mají na plodu kde živit a přežívat. 
No, je to již třetí takový divný závěr roku a už se taky ozývají výkupci a prodejci, že nebude včel a tím i medu. No, 
řekl bych, vyvezeme náš kvalitní a dovezeme ten od léčených včel. Na poslední členské schůzi byli členové poučeni  
o způsobu doléčení a přípravě a termínu odevzdání vzorků.
Při posledním příspěvku bylo slíbeno něco vzpomenout o ovčelené vodě. V poslední době se stále častěji hovoří 

o takzvané včelami ovlivněné vodě. V podstatě jde o tekutinu obsahující vodu (i pivo, víno, slivovice, medovina, 
krémy),  která  je  umístěna  na  určitou  dobu  do  blízkosti  včelstva  v  období  od  března  do  září. Mimo  toto  období 
to nemá smysl, protože včely nejsou dostatečně aktivní. O účinku takto ovlivněné tekutiny na lidský organizmus 
toho zatím mnoho nevíme, avšak na základě zkušeností a pozorování některých včelařů můžeme říci, že tato voda 
ovlivňuje pozitivně průběh některých metabolických a psychických onemocnění. Mnohokrát bylo prokázáno napří-
klad po pravidelném používání této vody podstatné snížení zvýšené hladiny cukru v krvi u diabetiků. Tito nemocní 
pravidelně pili dvakrát denně asi dva decilitry takto včelami ovlivněné vody a používali tuto vodu i k přípravě ná-
pojů, kávy, čaje. Důležité je ale upozornit, že není přípustné při této proceduře vynechat lékařem předepsané léky 
nebo porušovat diabetickou dietu. Pití „včelí“ vody  je doplněk  léčení. Princip získání včelami ovlivněné vody  je 
velmi jednoduchý. Vodou naplníme skleněnou nebo plastikovou láhev a  tu postavíme na úl, mezi úly nebo prav-
děpodobně nejlepší způsob je  její vložení přímo do prázdného medníku nad včelstvo. Doba, po kterou zde  láhev 
ponecháváme, záleží na ročním období a tedy i na aktivitě včel. V létě postačí ponechat láhev u včel jeden až dva 
dny, v zimě déle. Zmrznutí vody není na závadu,  rovněž krátký var  je možný.  Je zajímavé, že  tato „včelí“ voda 
vykazuje prokazatelně i některé odlišné fyzikální vlastnosti. Zkušený proutkař bez zaváhání brzy určí, která láhev  
s vodou byla v blízkosti  včel. Navíc  je  zajímavé,  že  takto ovlivněná voda  se dlouho bakteriálně nekontaminuje.  
A závěr  tohoto posledního příspěvku v  tomto  roce bych uzavřel  čínským citátem: „Med sto nemocí  léčí  a  tisíce  
předchází.“  Václav Hůrka

V Č E L A Ř S K Ý  M Ě S Í Č N Í K
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JEŽÍŠEK
Jak vypadá Ježíšek? Zdobí také stromečky?
Má opravdu kožíšek? Chodí nebo přiletí?
Kolik je mu asi let? Čím se liší od dětí?
Jeden, dva, tři, čtyři, pět? Třeba podle svatozáře?
V čem roznáší dárečky? Proč se nikdy neukáže? 

• Děti  z  naší  školky  navštívily  dětské  představení 
v  brněnském  divadle  Radost  pod    názvem:  „Tři 
prasátka“

• Protože už se všichni  těšíme na Vánoce,   pečlivě 
jsme  se  na  ně  připravili  napečením  voňavých 
perníčků. 

• Zúčastnili jsme se slavnostního rozsvěcení vánoč-
ního  stromu  na  sokolnickém  náměstí.  Děti  měly 
připravený  krátký  program  –  vánoční  písničky  
a básně

• Nechyběla ani návštěva nadpřirozených bytostí –  
Mikuláše,  čerta  a  anděla,  kteří  přinesli  hodným  
dětem sladkou nadílku

• A co ještě plánujeme? 
Výlet do Žatčan na pohádku sehranou žatčanskými  
dětmi.
Vánoční besídku pro rodiče s dětmi pod názvem: 
„Těšíme  se  na  Vánoce  aneb  Ježíšek  se  narodil  
v Betlémě“ – společné vyrábění a tvoření.
A snad přijde nebo přiletí  Ježíšek a přinese dětem 
do školky stromeček s dárečky.

O K É N K O  D O  M AT E Ř S K É  Š K O LY

Z Á K L A D N Í  Š K O L A

V pondělí 23. listopadu jsme jeli na jazykový pobyt do Anglie. V autobuse jsme jeli společně s žáky ze ZŠ Po-
lanka. Nejnáročnější úsek byl hned na D1, protože jsme do Prahy jeli 5 hodin. Potom to už šlo rychle – Německo, 
Holandsko, Belgie a Francie. Ve francouzském přístavu Calais jsme s autobusem vjeli po pasové kontrole na trajekt 
a za hodinu a půl jsme byli v Anglii. 
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Do  našeho  domovského  města  Ilfra-
combe jsme dojeli v úterý odpoledne. Pro-
hlédli  jsme si místní akvárium, šli  jsme se 
podívat na moře a večer jsme se vrátili k au-
tobusu. Odtud si nás vyzvedli naši hostitelé. 
Ráno po snídani jsme jeli na první výlet do 
města Barnstaple, kde  jsme se nejvíc  těšili 
na nakupování. Odpoledne přišla první vý-
uka a večer jsme v rodinách ještě dospávali 
únavu z cesty.

Další den jsme vyrazili do národního parku Exmoor a měst Lynton a Lynmouth. Čekal nás náročný výšlap, ale 
stálo to za to. Odpoledne probíhala zase výuka. Někteří jsme se ještě večer šli se „svými“ rodinami podívat na roz-
svěcování vánočního stromu.
V pátek jsme jeli do rybářského městečka Clovelly, které celé patří jedné rodině a funguje jako skanzen. Celé je 

dlážděné malými kamínky a nedá se v něm jezdit auty, musí se vše vozit na sáňkách. Na pláži jsme zachránili racka. 
Nakonec jsme si koupili nějaké suvenýry a jeli zpátky do Ilfracombe na výuku. Dostali jsme certifikáty o absolvování. 

Večer  jsme  šli  brzo  spát, 
protože  v  sobotu  jsme  už  
v 6 hodin vyjeli do Oxfordu.
Oxford  je  světoznámé 

univerzitní město. Prohlédli 
jsme  si  místní  věž  a  mu-
zeum. Někteří  z  nás  šli  do 
Christ  Church,  podle  které 
se natáčely scény z Harryho 
Pottera.  Po  celodenním 
chození  jsme  šli  zpátky do 
autobusu  a v 7 hodin  jsme 
vyrazili  domů.  V  Doveru 
nám  těsně  ujel  trajekt,  tak 
jsme  museli  hodinu  čekat. 
Cesta  byla  dlouhá,  ale  na-
konec jsme dojeli domů do 
Sokolnic,  kde  už  nás  vítal 
dav rodičů. 

Žáci 8. třídy
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Je tu měsíc prosinec a konečně začíná doba Vánoc spojená s koncem tohoto kalendářního roku. Myslivecký rok 
má však před sebou ještě více jak tříměsíční cestu k měsíci dubnu. Důvod, proč se nový myslivecký rok řadí do mě-
síce dubna, souvisí s chovem myslivecky obhospodařovaných druhů zvěře, které se právě v době od února do března 
sčítají, a to bez nových přírůstků v přírodě. Sčítání stavů zvěře se musí co nejvíce blížit tzv. stavům normovaným  
a v tomto období je možno zaznamenat výsledky co nejobjektivněji pro plán na další rok. 

Tento  rok  se v našem spolku odehrával v poklidném,  ač 
efektivním  tempu. V měsíci březnu  jsme uspořádali Mysli-
vecký  ples,  který  dostál  velké  obliby  a  spokojenosti  všech 
hostů.  V  dubnu  jsme  se  účastnili  velkého  úklidu  obce  
a okolní přírody. Sesbírali jsme celkem přes jednu a půl tuny 
odpadu. Dětským dnem, který se konal v okolí z části nově 
zrekonstruované myslivecké chaty,  jsme dětem z naší obce 
zpříjemnili odpoledne. V létě bylo jednou z našich důležitých 
činností  čištění  cest  a  remízků,  což vede k  obnově přírody  
a zvěři se dostane lepších podmínek v honitbě. Také jsme se 
zaměřili na opravy a stavbu nových mysliveckých zařízení – 
kazatelny,  krmná  zařízení,  přechodné  lávky,  aj. Na  podzim 

          

    
       

       

       

    

    

              

                                                                                                                                                        
                                

Tříkrálový benefiční koncert
Rádi bychom Vás pozvali na Tříkrálový benefiční koncert, který se uskuteční v neděli 10. ledna 2016 v 16.00 hodin  
v zámecké kapli v Sokolnicích. V programu vystoupí Musica Camilla z Kroměříže, která  se ve  svém repertoáru  
věnuje barokní hudbě.
Výtěžkem koncertu chceme podpořit rekonstrukci hlavního kůru v zámecké kapli, která se uskuteční v průběhu roku 
2016. Touto aktivitou dáváme najevo zájem o vážnou hudbu, ale také o prostor zámecké kaple, který je nedílnou 
součástí života v naší obci.  Za organizátory koncertu, Ing. Josef Chudáček a  Bc. Richard Janoušek
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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 14. 12. 2015. 
Příspěvky můžete odevzdávat 
na Obecním úřadě Sokolnice 
nebo posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnic. zpravodaje č. 1 je 7. 1. 2016.

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

jsme připravili krmná zařízení na nadcházející zimu. V září se uskutečnily podzimní zkoušky lovecky upotřebitel-
ných psů a v měsíci říjnu k nám zavítal oddíl sokolníků, kde se jednalo zejména o výcvik těchto nádherných dravců.
Nyní se i s ohledem na zimu snažíme v naší honitbě udržovat klid, nicméně v tuto dobu stále intenzivně přikrmu-

jeme zvěř a předkládáme jí dostatek kvalitního sena, jadrného krmiva (především ovsa) a krmiva dužnatého. Co se 
Štědrého dne týče, řídíme se příkladem uvedeném v knize Jana Vrby, totiž že „ve svém revíru roznášel zvěři dobrůtky  
a vedl k tomu i své děti“.
Ve vánoční atmosféře se tudíž nese i poslední myslivecká událost tohoto roku, která připadá již tradičně na den  

Sv. Štěpána, kdy se členové spolku účastní již tradičního společenského lovu, který je poslední, a popřejí si vše nej-
lepší do nového roku. Tímto bych Vám jménem spolku Na Zlatém potoce Sokolnice-Kobylnice rád popřál příjemné 
prožití svátků a Šťastný Nový Rok.   Lukáš Weiss – Myslivecký spolek Na Zlatém Potoce Sokolnice-Kobylnice 

Základní škola Sokolnice pořádá

v pátek 22. ledna 2016 od 20.00 hodin v místní sokolovně

Hraje „2Fáze“. Předtančení žáků ve 20.30 hodin
Tombola, občerstvení 
Vstupné 100 Kč, galerie 20 Kč
Případné dary do tomboly můžete přinést do ředitelny ZŠ
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CITY

Více informací na http://www.vivo.cz            tel.: 515 537 537       e-mail: info@vivo.cz
Přijďte si vše vyzkoušet na naše infocentrum Slavkov u Brna na společenském centru Bonaparte.

Každý den od 8:00 do 18:00, do vánoc také v sobotu od 8:00 do 12:00.

CITY

navic se skvelymi kanaly od HBO do konce roku zdarma!!!

Objednejte si balíček internetu a kabelové televize v listopadu, nebo prosinci 2015
a získejte nejen revoluční televizi s pokročilými službymi zdarma, ale i 3 kanály HBO,

videotéku HBO a aplikaci pro počítač HBO GO zdarma do konce ledna 2016. Vše
ve špičkové kvalitě naší optické sítě. A balíček Větší do konce roku 2015 také zdarma. 
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