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Školní reportér
Do sokolnického zpravodaje jsme 
uskutečnili rozhovor s dobrodruhem, 
cestovatelem a konstruktérem Ja-
nem Balákem. Naše povídání se týká 
jeho projektu Albánská výzva a jeho 
mnohých cest po světě. Seznámit 
se s Ing. Balákem jsme měli mož-
nost v Sokolnicích při zatěžkávací 
zkoušce mostu, který bude se svými 
spolupracovníky převážet do Albá-
nie. Připravili jsme si pro něj několik  
otázek.
Co vlastně znamená Albánská výzva 
a co vás přimělo k jejímu vytvoření?
Albánská výzva je dobrovolnický pro-
jekt, jehož cílem je založení dobro-
družné prázdninové komunity v ho-
rách severní Albánie a zároveň dát 
možnost rozvoje jedné z nejchudších 
a nejzaostalejších částí Evropy vů-
bec. K založení Albánské výzvy mě 
inspiroval fakt, že žádná podobná 
komunita úplně mimo civilizaci ni-
kde v Evropě neexistuje a zároveň 
poměrně náhodný objev zcela izolo-
vané oblasti Curraj i Epërm v severní 
Albánii, která díky absenci elektřiny, 

signálu, wi-fi a dokonalé divočině 
přesně odpovídala mým představám 
o místě pro dovolenou. 
Proč jste si zvolil zrovna Albánii?
Albánie je logická volba. Posledních 
5 let sem vedu různé expedice. Je to 
země neomezených možností, kde 
se dá na všem domluvit s pohostin-
ným obyvatelstvem, a nádhernou 
divočinou. Curraj i Epërm je navíc 
oblast mimo kompetenci místních 
úřadů. Není tu žádná omezující au-
torita, která by vydávala omezení, 
razítka a podobné hlouposti. Stačí se 
dohodnout s místními a můžete dě-
lat víceméně cokoliv. 
Budete i nadále v této činnosti 
pokračovat?
Rozhodně ano. Zatímco loni nás při-
jelo 135, letos to bude kolem 250. 
De facto jsme vytvořili novou turistic-
kou destinaci na zelené louce. 
Víme, že rád cestujete. Jak už 
dlouho cestujete a jaká nejzajíma-
vější místa jste navštívil?
Cestuji hodně. Na kontě mám za-
tím 45 zemí, což v 26 letech není 
tak špatné, s přihlédnutím k faktu, 
že jsem do 18 let v zahraničí prak-

ticky nebyl. Preferuji „chudé země 
se špatnou pověstí,“ protože téměř 
vždy bývá opak pravdou. Čím chudší 
země, tím pohostinnější. Vede u mě 
jednoznačně Albánie a Írán. Navštívil 
jsem většinu Evropy, celou jižní Asii  
a z Afriky jenom Maroko. V součas-
nosti pracuji v Kazachstánu, na léto 
budu v Albánii a trochu v Turecku. 
Můžete nám povědět nějakou pří-
hodu z Vašich výprav za poznáním?
Zajímavých příhod je docela dost. 
Nemůžu říct, že by nějaká vyloženě 
vyčnívala. Poměrně zajímavé bylo 
pašování auta bez papírů z Albánie 
až do ČR, protože nám v Albánii pa-
píry uplavaly nebo 30denní pozemní 
cesta z ČR přes Balkán, Turecko, 
Írán, Pákistán, Indii do Malajsie. Pár 
let zpátky jsem byl na osobní audi-
enci u dalajlámy, před 3 roky jsem 
jezdil felicií v Iráku v místech, kde 
je dnes Daeš (Islámský stát – pozn. 
red.). Je toho docela dost, ale to už je 
na delší povídáni. Takhle bez souvis-
lostí to nemá tu šťávu. 
Děkujeme za rozhovor

-Jan Klanica, Jiří Krejčí, 
Marek Kučera, žáci 8. třídy-
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva
● Nájem bytu na zdravotním středisku. MUDr. Mar- 
tin Kral skončil v naší obci jako obvodní lékař  
a od začátku dubna 2016 uvolnil i byt. Společnost  
Mediclinic oznámila, že pro novou lékařku (MUDr. Ven-
dula Bartáková), která v naší obci začne provozovat praxi 
od 1. dubna 2016, byt nepotřebuje. Rada proto schválila 
záměr byt pronajmout jinému zájemci. Záměr pronájmu 
byl zveřejněn nejen v naší obci, ale vyhlášen i v sou- 
sedních obcích. Uzávěrka přihlášek je 25. dubna 
2016, poté tato budou předložena radě k projednání  
a rozhodnutí. 
● Cenová nabídka projektu – parkoviště Moravská. 
Pan Viktor Svoboda z fy Prostavby a.s. sdělil, že pro-
jekční práce na stavbě parkoviště na ulici Moravská 
budou stát 35.000 Kč + DPH a obsahují jednostupňový 
projekt (DSP), včetně položkového rozpočtu. Součástí 
není inženýrská činnost a zajištění vydání územního  
a stavebního povolení. Pokud ze zaměření bude jasné,  
že parkovací pás se vedle silnice nevleze a bude nutné 
po pravé straně (ve směru od ul. Šlapanické k ul. Zá-
mecká) vybudovat nějakou opěrnou zeď, budou náklady 
vyšší asi o 20.000 Kč + DPH na statický posudek. Zamě-
ření bylo předáno firmě Prostavby a podle jejich vyjádření 
je opěrná zídka nutná. Nyní počítají, kolik by se vešlo par-
kovacích stání na opačnou stranu silnice.
● E.ON – kabelizace vedení VN a stavba trafostanice 
v ulici Polní. Dne 5. dubna 2016 proběhlo místní šetření 
a bylo vytipováno vhodné místo pro stavbu trafostanice.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu prodej části obec-
ního pozemku p.č. 1293/1 o výměře cca 17 m2 za úče-
lem výstavby kioskové trafostanice. 
● Změna zřizovací listiny MŠ Sokolnice. Zřizovací 
listinou předalo Zastupitelstvo obce pozemek p.č. 142  
o výměře 4.347 m2 MŠ, která má oprávnění hospodařit  
s tímto majetkem. Tento pozemek však sahá i mimo 
areál MŠ (zejména na dětské hřiště vedle restaurace  
U Husara) výměrou cca 234 m2. V současnosti je snaha 
obce, aby pozemky evidované v katastru nemovitostí od-
povídaly skutečnosti. Jak polohou, výměrou, tak i způso-
bem využití. 
RO tedy doporučuje ZO Sokolnice změnu zřizovací listiny, 
kdy MŠ Sokolnice bude mít oprávnění hospodařit se svě-
řeným majetkem obce – pozemkem p.č. 142 v rozsahu 
4.113 m2 (bude upřesněno po vyhotovení geometrického 
plánu). 
● Centrum společných služeb. RNDr. Filip Chvátal, 
manažer Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko (dále jen 
DSO) zaslal informaci, že projekt „Centrum společných 
služeb“ byl schválen Svazem měst a obcí ČR. 
„Dotace ze Svazu měst a obcí předpokládá, že uzavírání 
smluv na hrazení nákladů pracovníků v DSO by mělo být 
zhruba květen/červen. Zahájení činnosti by mělo být  
v červnu. První kvartál bychom si měli zaplatit ze svého, 
protože platba z MPSV přijde až následně. Všechny další 
platby už budou zálohově placeny dopředu a nebude 
potřeba předfinancování. Dotace by měla být pro dva 

plné úvazky. Spoluúčast 12 %, tedy 88 % nákladů hradí 
dotace.
Co se týče fáze přípravy projektu výstavby cyklostezek, 
jsou již vyřešeny pozemky v obcích Telnice, Sokolnice, Ko-
bylnice, Ponětovice, Blažovice a Jiříkovice. Nejsou zatím 
dořešeny některé trasy cyklostezek na katastru města 
Šlapanice a v obci Prace. Jakmile by byla problematika 
s pozemky vyřešena, přistoupila by rada k výběrovému 
řízení na zpracovatele první fáze projektu, pracovně na-
zvané Šlapanicko. Očekáváme to v horizontu jednoho 
měsíce”.
● Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen. Sta-
rosta obce doporučil sestavit sazebník úhrad za zřizování 
věcných břemen v pozemcích obce, rozdělený na dvě 
části. Jedna by se týkala právnických osob a fyzických 
osob s oprávněním k podnikání, druhá část občanů a ne-
ziskových organizací. Sazebník by stanovil jasná pravidla 
při zřizování věcných břemen. 
Rada obce Sokolnice se touto problematikou zaobírala 
a schválila Sazebník úhrad za zřizování věcných bře-
men na nemovitém majetku obce Sokolnice (dále jen 
„Sazebník“).
Na základě dohody stran se podle Sazebníku oceňují 
práva odpovídající věcnému břemeni v případech, kdy 
jednotlivé druhy zásahu na nemovitém majetku obce So-
kolnice jsou obsahem Sazebníku. V ostatních případech 
se právo odpovídající věcnému břemeni ocení dle zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně někte-
rých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění poz-
dějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva financí České 
republiky č. 441/2013 Sb., k provedení některých usta-
novení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů (oceňovací vyhláška). Sazebník úhrad za zřizování 
věcných břemen na nemovitém majetku obce Sokolnice 
nabývá účinnosti dne 15. dubna 2016 a je zveřejněn na 
webu obce.
● Čištění dešťových kanalizačních vpustí. Místosta-
rosta navrhuje objednat vyčištění všech dešťových ka-
nalizačních vpustí v naší obci. V průběhu roku sice ne-
zaměstnaní provádí jejich čištění, ale většinou řeší jen 
nejhorší stavy. 
V obci je celkem 234 kusů dešťových vpustí + 7 kusů 
usazovacích jímek (zdvojená dešťová vpust). Některé 
jsou zaneseny mírně, většina středně a několik je jich 
ucpaných totálně. 
RO tedy schválila vyčištění všech dešťových kanalizač-
ních vpustí v obci Sokolnice. 
● Žádost o udělení výjimky – noční klid. Obec ob-
držela žádost o prodloužení času ukončení soukromé 
akce, která by zasahovala do doby nočního klidu. Rada 
vzala žádost na vědomí, ovšem nemá právo regulovat 
soukromé akce (oslavy narozenin, svatby a podobně), 
ale může povolovat výjimky pouze u produkcí veřejnosti 
přístupných (koncerty, sportovní akce, hody, čarodějnice, 
plesy atd.) dle OZV číslo 12/2001, čl. 5. Rada současně 
rozhodla upozornit na tuto skutečnost nejenom žadatele, 
ale i Svaz rybářů Sokolnice, neboť se tyto akce často 
odehrávají na „ostrůvku“. Občané si většinou domlouvají 
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přímo s rybáři konání nejrůznějších soukromých akcí a je 
třeba mít na paměti, že při rušení nočního klidu (doba od 
22:00 do 06:00 hod) se mohou jak rybáři, tak i oslavenci 
dostat do střetu se zákonem. 
● Comimpex – rozšíření kamerového systému. Pan 
Martin Filipčík ze společnosti Comimpex s.r.o. zaslal in-
formaci o stavu zpracování nabídky na rozšíření kame-
rového systému v naší obci. Při zpracování nabídky ve 
spolupráci se společností VIVO CONNECTION spol. s r.o. 
narazili na absenci dostatečné datové konektivity na ně-
kterých kamerových bodech. V současné době (podle 
jeho informací) zjišťuje zmíněná firma možnosti řešení. 
● Komunikace na hřbitov přes zámecký park. Školní 
lesní podnik Křtiny zaslal stanovisko k „Pěší komunikaci 
parkem na místní hřbitov“ na pozemcích p.č. 376/1, 
396/1, 397, 391/8 k.ú. Sokolnice.
Dne 15. dubna 2016 při osobním jednání starosty s ře-
ditelem Domova pro seniory Sokolnice (dále DpS) bylo 
dohodnuto, že by rekonstrukci cesty a rozšíření VO reali-
zoval (jako většinový vlastník pozemků) DpS s tím, že by 
obec kofinancovala poměrnou část této investice. Ředitel 
DsP by chtěl přeměnu předmětné cesty zakomponovat 
do objemu dalších rekonstrukcí cest v rámci celého are-
álu. Závěrem přislíbil, že bude obec informovat o časo-
vém harmonogramu celé investice i o výši požadovaného 
příspěvku ze strany obce. 
● Informační cedule s provozním řádem. Vedle re-
staurace U Husara je dětské hřiště, jehož součástí je  
i venkovní posilovna – dvě stacionární tréninková zaří-
zení Colmex. Dne nové normy ČSN EN 16630:2015, 
která vešla v platnost na začátku roku 2016, je provozo-
vatel povinen opatřit vstup venkovní posilovny informační 
cedulí s provozním řádem. 
RO tedy schválila objednání informační cedule s provoz-
ním řádem venkovní posilovny U Husara.
● Pasport budovy starého zdravotního střediska.  
S ohledem na plánovanou přestavbu (ať už rekonstrukci 
či demolici) starého zdravotního střediska je třeba mít 
projektovou dokumentaci stávajícího stavu (tzv. pasport). 
Kromě toho by bylo dobré znát statický stav a geolo-
gické poměry, aby bylo možné zodpovědně rozhodnout 
o dalším postupu. Pan Zelinka zaslal cenový návrh na 
vyhotovení pasportu, Ing. Koryčanský (statika) a Ing. 
Šponer (stav. technický průzkum) sdělí cenový návrh na 
zpracování průzkumu a statického posouzení objektu po 
osobní prohlídce, která se bude konat 10. května 2016.
RO schválila objednat u pana Zelinky pasport stavby bý-
valého zdravotního střediska. 
● Uzavírání nájemních smluv. Rada obce schválila po-
věření Obecního úřadu Sokolnice k uzavírání nájemních 
smluv v souladu s § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb.  
o obcích v platném znění, takto:

– Obecní úřad rozhoduje o uzavírání všech nájemních 
smluv a smluv o výpůjčce (s výjimkou pronájmu nebyto-
vých prostor a bytů), které jsou uzavřeny na dobu neurči-
tou s výpovědní lhůtou max. 3 měsíců. 
– Obecní úřad rozhoduje o uzavírání všech nájemních 
smluv a smluv o výpůjčce (s výjimkou pronájmu nebyto-
vých prostor a bytů), které jsou uzavřeny na dobu určitou 
a jejichž délka nepřesahuje 12 měsíců. 
– Obecní úřad rozhoduje o uzavírání všech nájemních 
smluv, pachtovních smluv a smluv o výpůjčce na země-
dělské pozemky a zahrady, které jsou uzavřeny na dobu 
určitou a jejichž délka nepřesahuje 5 let.
– Obecní úřad rozhoduje o uzavírání všech nájemních 
smluv, pachtovních smluv a smluv o výpůjčce na země-
dělské pozemky a zahrady, které jsou uzavřeny na dobu 
neurčitou a jejichž výpovědní lhůta nepřesahuje dobu 
dvanácti měsíců. 
– Obecní úřad rozhoduje o uzavírání všech nájemních 
smluv a smluv o výpůjčce na hrobová místa, které jsou 
uzavřeny na dobu určitou a jejichž délka nepřesahuje  
10 let.
– V případě pronájmu / pachtu zemědělského pozemku 
či zahrady (např. v zanedbaném stavu) má obecní úřad 
právo osvobodit nájemce / pachtýře od úhrady nájem-
ného / pachtovného. Bez souhlasu rady obce nemůže 
být doba osvobození delší než 12 měsíců.

Pohyb v počtu obyvatel  
obce Sokolnice v roce 2015
Ke konci roku 2015 bylo v obci přihlášeno k trvalému 
pobytu 2.352 obyvatel z toho je cca 90 obyvatel DS 
Sokolnice.
Narodilo se 26 dětí.   
Přistěhovalo se 74 obyvatel, z toho 16 do DS Sokolnice.
Zemřelo 45 obyvatel, z toho 26 v DS Sokolnice.
Odstěhovalo se 50 obyvatel.
Údaje o počtu uzavřených manželství obyvatel obce ne-
máme v evidenci. Od ledna 2014 se tento údaj neuvádí.
V matričním obvodu Sokolnice, Telnice jsou v roce 
2015 zapsány události:
Narození  0
Manželství  15 
 Sokolnice  11 
 Telnice  4
 z toho občanský sňatek  12
 církevní sňatek  3
Úmrtí 38 
 Sokolnice   38 
 Telnice  0

-Ivana Zmrzlá, matrika a evidence obyvatel-

Separace plastů prostřednictvím pytlového sběru
První květnová sobota byla vůbec 
prvním svozovým dnem žlutých pytlů, 
které občanům slouží k separaci 
obalových složek z plastu. Tyto pytle 

byly rozdány do každé domácnosti 
již v průběhu měsíce dubna. Všichni 
občané, kteří neseparují odpad pra-
videlným dojížděním do místního 

Sběrného střediska, mohli využít 
této nabídnuté služby jako doplněk 
ke zlepšení situace v oblasti třídění 
odpadů. Z informace, kterou nám 
poskytla firma SITA a.s. vyplynulo, že  
z naší obce bylo odvezeno celkem 
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774 pytlů. Zástupci svozové firmy vy-
jádřili obdiv, jak se občané naší obce 
do této formy třídění zapojili.
Vážení obyvatelé Sokolnic, dovolte 
mi, abych toto formou vyjádřil po-
děkování těm, kteří projevili aktivní 
snahu o zlepšení situace v oblasti 
separace, která v posledních letech 
měla v naší obci klesající tendenci. 
Přispěli jste nejenom ke zlepšení ži-
votního prostředí, protože vytříděné 
plasty neskončily na skládce či ve 
spalovně, ale povedlo se vám tím 
také snížit objem komunálního od-
padu, za jehož likvidaci obec vyna-
kládá nemalé finanční prostředky. 
Co víc, díky vám, za každé kilo vy-
tříděných plastů získáváme finanční 
prostředky do obecní pokladny! Dou-
fám, že v tomto nastaveném trendu 
budete i nadále pokračovat. A apel 
k těm, kteří nechávají plasty v popel-
nici: nebuďte lhostejní k životnímu 
prostředí, nebuďte lhostejní k nám 
všem ostatním, vždyť oddělit plasty 
od komunálního odpadu není zase 
tak těžké!
A nyní mi dovolte odpovědět na nej-
častější otázky, které od občanů  
k tomuto tématu dostávám:
Když naplním žlutý pytel, mohu 
plasty dávat do jiného, nebo kde 

dostanu nový a kolik jich mohu 
získat?
V případě, že žlutý pytel naplníte, mů-
žete se dostavit na obecní úřad, kde 
vám zaměstnanci rádi předají pytel 
prázdný. Dostanete takový počet,  
o jaký si požádáte. Do jiného než žlu-
tého pytle plastové obaly před dům 
nedávejte! Svozová firma bude od-
vážet výhradně ty, které mají žlutou 
barvu a jejich logo.
Původní plán byl, že za každý  
naplněný pytel dostaneme prázd- 
ný, ale dostali jsme jen jeden,  
proč?
Ano, takto chtěla obec řešit předání 
prázdných pytlů do domácnosti, ale 
svozová firma Sita tento svůj původní 
plán přehodnotila. Z technických  
a bezpečnostních důvodů nemohou 
mít svozoví pracovníci pytle umístěné 
vzadu na voze. Tudíž by museli pro 
každý zvlášť chodit do kabiny. Zde je 
ovšem minimum prostoru na převoz 
dostatečného počtu krabic s pytli. 
Proto zajišťuje obec dodání alespoň 
jednoho pytle do každé domácnosti. 
Mají se pytle zavazovat? 
Ano, je lepší, když pytel, než jej dáte 
před dům, zavážete. Předejdete 
tomu, že ve větrném počasí budou 
plastové obaly rozfoukány.

Bydlím v bytovce, co když pytel na-
plním, ale nemám doma prostor, 
abych tento (nebo i další) do násle-
dujícího svozu měl doma? 
Tento problém je možné vyřešit tak, 
že zavázaný pytel předáte na Sběr-
ném středisku odpadů, odkud jej 
svozová firma také odveze.
Opravdu mohu do pytle dávat 
všechno dohromady, vždyť před 
tím se třídily PET lahve, kartony od 
mléka atd., jak to? 
Ano, všechny plastové obaly z domác-
ností (PET lahve, kartony od mléka či 
nápojů, kelímky, sáčky, tácky, tuby 
od pasty, prostě vše, v čem potraviny  
i věci denní osobní potřeby koupíte), 
můžete dávat dohromady! Celý pro-
ces pak funguje tak, že pytle se do-
vezou na firmu, kde jsou vysypány 
u třídící linky. Zde stojí pracovníci, 
kteří jednotlivé složky pečlivě oddě-
lují. Např. jen u PET lahví – jeden 
pracovník vybírá pouze bílé, další 
pouze modré, další pouze zelené 
lahve – další zaměstnanec kelímky, 
další sáčky, atd. Tyto jednotlivé ko-
modity si firma odděluje sama, ne-
boť je následně odprodává odbě-
rateli (bez příměsí), který si je dále  
zpracovává.

-starosta-

Vánoční strom
Dne 29. listopadu 2015 byl poprvé 

(v novodobé historii naší obce) roz-
svícen Vánoční strom před budovou 
S pasáže. Tomuto slavnostnímu aktu 
přihlíželo více jak 450 lidí. Samotný 
strom byl pak adventní chloubou 
Sokolnic, vždyť z úst mnoha občanů 
jsme slýchali, že takový Vánoční 
strom neměli ani v Brně na náměstí 
Svobody. Obec na podzim loňského 
roku dostala pobídku, zda by Vá-
nočním stromem nemohla být jedle, 
která do té doby rostla před bytov-
kami na Nové ulici. Bylo pro nás ctí, že 
první Vánoční strom pocházel přímo 
z naší obce. A proto, aby obec stromy 
jen nekácela, rozhodla rada obce  
o tom, že na jaře letošního roku vysadí 
náhradou pět malých jedliček. Tak se 
také stalo, a to dne 16. dubna 2016, 
v rámci organizované akce „Ukliďme 
Česko“. Jedna jedlička byla vysazena 
přímo na místo, odkud pocházel Vá-
noční strom na ul. Nová a další čtyři 

do areálu kasáren Předky. Doufáme, 
že se těmto stromečkům bude da-
řit a třeba v budoucnu svojí krásou 
ještě předčí svého předchůdce.  

Vzhledem k tomu, že bychom roz-
svěcování Vánočního stromu chtěli 
zachovat jako tradici, obracíme se 
tímto na vás, občany obce, zda na 

Výsadba jedle za Vánoční strom na ul. Nová; zleva Mgr. Libor Beránek –starosta; 
Luboš Král – předseda komise pro mládež; Bc. Richard Janoušek – předseda komise 
životního prostředí; Ing. Vladimír Kotolan – člen rady obce



Sokolnický zpravodaj – 5/2016 5

Stavba roku 2015 Jihomoravského kraje
Soutěž Stavba roku Jihomoravského kraje je každoročně pořádána Svazem 
podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji. V letošním roce měla již 
svůj 14. ročník. Tato soutěž má pro rozvoj a propagaci ve stavebnictví neod-
diskutovatelný význam, čehož jsou si vědomi i zástupci Jihomoravského kraje, 
který nad ní převzal svoji záštitu. Soutěž má vysoce nastavenou kvalitativní 
laťku, o čemž vypovídá seznam přihlášených i oceněných staveb (kompletní 

přehled oceněných staveb můžete najít 
na webových stránkách http://expo-
data.cz/stavbajmk/ocenene-stavby/). 
I proto můžeme být právem hrdi na to, 
že se na seznamu objevila budova S Pa-
sáže ze Sokolnic. Ta byla zařazena do ka-
tegorie Rekonstrukce staveb a objektů. 
Dne 21. dubna 2016 proběhlo na BVV, 
v rámci Stavebního veletrhu, slavnostní 
vyhlášení a předání ocenění. S pasáž 
ze Sokolnic se ve své kategorii umís-
tila na třetím místě. Přestože prvenství 
v této soutěži nezískala, zvítězit přeci 
jen dokázala. Tak předně tomu bylo  
u patnácti zastupitelů, kteří odsouhla-
sili rekonstrukci tohoto objektu, ačkoliv 
nebylo možné získat žádnou finanční 
dotaci. Dále u spolumajitele p. Jaroslava 
Holuba, který se k záměru obce připo-
jil. U projektanta Petra Zelinky, který 
této stavbě věnoval svůj čas, invenci 
a vdechl jí nový život. A v neposlední 
řadě u firmy Prostavby, a.s., která se 
nebála jít do výběrového řízení, zvítězila  
v něm a dala budově a přilehlému okolí 
nový kabát. Jsem přesvědčen o tom, že 
na rekonstrukci budovy S pasáže mů-
žeme být právem všichni náležitě hrdi. 
A nejenom prostřednictvím zmiňované 
soutěže, ale především díky stavbě sa-
motné, jsme naši obec zase o něco více 
zviditelnili, co říkáte? -Starosta-

některé z vašich zahrad nemáte 
strom, který by byl na nevhodném 
stanovišti, např. v bezprostřední blíz-
kosti obvodové stěny domu, nebo na 
místě, kde jeho setrvání s ohledem 
na vzrůst není perspektivní a stává 
se nebezpečným. Pokud uvažujete 
o odkácení takového stromu a jeho 
vzhled by mohl aspirovat na Vánoční 
strom roku 2016, dejte nám, prosím, 
vědět (prostřednictvím e-mailu: sta-
rosta@sokolnice.cz nebo telefonicky 
na čísle 731 230 175). Jestliže by 
se adeptů sešlo více, mohli bychom 
je nafotit a o vítězi by mohly na pod-
zim rozhodnout např. děti z MŠ a ZŠ.  
Jinak už v tuto chvíli doufáme, že se 
opět v první adventní nedělní pod-
večer sejdeme v co největším počtu 
před budovou S pasáže a společně 
tento stromeček rozsvítíme.

-Starosta-
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, zleva: 
Ing. J. Košulič –předseda Svazu podnikatelů 
ve stavebnictví; Mgr. L. Beránek – starosta; 
P. Zelinka – projektant; Mgr. V. Božek, Csc. – 
člen rady Jihomoravského kraje
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Jiří Fabík – 90. výročí narození
Vážení občané, na počátku měsíce dubna jsem měl 

tu čest, nejenom jménem svým, ale i jménem všech za-
stupitelů obce Sokolnice, osobně pogratulovat k význam-
nému jubileu dalšímu sokolnickému občanovi p. Jiřímu 
Fabíkovi, který dne 2. dubna 2016 oslavil 90. výročí 
svého narození. A protože toto naše setkání bylo více než 
příjemné, dovolte mi, abych vám oslavence trochu více 
přiblížil a zprostředkoval něco málo z jeho života. 

Pan Jiří Fabík se narodil v Kněževsi na Vysočině jako 
nejmladší ze 7 dětí. Jeho otec byl zručný obuvník, nic-
méně rodina trpěla chudobou. Všechny děti byly muzi-
kální, po večerech se v chalupě často zpívalo, p. Fabík se 
sám naučil hrát na klarinet a housle. V dětství často po-
máhal u sedláků, většinou měl na starosti koně. S koňmi 
to opravdu uměl, což dokázal i v 75 letech, kdy se po 
více než 60 letech nebál na neznámého koně usednout  
a projet se na něm. Za II. světové války se vyhnul nuce-
ným pracím v Německu tak, že nastoupil do učení k šev-
covskému mistru v Radostíně nad Oslavou. Mistr, jenž 
léta šil boty v rakouské Vídni, byl vyhlášený svojí pečli-
vostí a precizností, k čemuž vedl i své žáky, navíc to byl 
člověk velmi přátelský a laskavý. Získal u něj vyšší mis-
trové zkoušky, díky nimž o něho měli po válce zájem i ve 
Zlíně. Před učením v Baťově obuvnické škole dal Jiří ale 
raději přednost práci v dílně svého bratra Karla v Boži-
cích na Znojemsku.

Dva roky základní vojenské služby strávil v letech 
1948–1950 ve Vysokém Mýtu, v Sokolově a v Aši. Na 
vojnu vzpomíná velmi rád, šil důstojníkům i jejich manžel-
kám na míru obuv, hrál na klarinet ve vojenské kapele, 
takže na nácvik bojových manévrů už moc času nezbylo.
Po vojně v roce 1949 dostal ultimátum – buď nástup do 
černouhelných dolů, nebo těžký průmysl. Protože trpěl na 
záněty průdušek, dostal se díky potvrzení lékaře do re-
lativně čistého prostředí v První brněnské strojírně, kde 
se vyučil zámečníkem. PBS zůstal věrný skoro 50 let, byl 
velmi zručným lopatkářem v dílně vyrábějící turbíny pro 
energetiku.V důchodovém věku, pak využívala jeho zku-
šeností i strojírenská firma Ekol.

Oženil se ve 30 letech, v roce 1958 a 1959 se mu na-
rodili synové Jiří a Vladimír, v roce 1965 pak dcera Hana. 
V té době už celá rodina žila v Brně, nejprve v Žabovře-
skách a od roku 1968 na Lesné. S manželkou podpo-
rovali všechny děti ve vzdělávání, díky jejich trpělivosti  
a pomoci všichni tři vystudovali VŠ.

Teprve v důchodovém věku měl více času i na své 
koníčky a záliby – zahradničení, turistiku a cvičení jógy. 
S kamarády turisty pravidelně chodíval i padesátiki-
lometrové dálkové pochody a dodnes jezdí na rekon-
diční týdenní cvičební pobyty. Pan Jiří Fabík ovdověl  
v roce 1992, nezůstal ale nikdy sám, žije v rodině dcery, 
které pomáhal s domácností i výchovou dvou vnuků 
(vnoučat má celkem osm). Do Sokolnic se Jiří Fabík při-
stěhoval s rodinou dcery před 14 lety v roce 2002. Díky 
zahrádce, milým sousedům a kamarádovi panu Hama-
novi si i přes poměrně vysoký věk na přesun z města do 
naší obce rychle zvykl.

Jméno jeho bratra Josefa Fabíka není Sokolnicím  
a blízkému okolí zcela neznámé. Řada starších spoluob-
čanů si pamatuje na pátera Josefa Fabíka, který na konci 
války působil jako mladý kaplan na faře v Telnici a v So-
kolnicích vyučoval náboženství. Páter Josef Fabík byl jed-
ním ze starších bratrů Jiřího Fabíka. Ze všech sourozenců 
byl zřejmě nejnadanější a učitelé mu doporučili studovat. 
Vzhledem k chudobným rodinným poměrům připadaly  
v úvahu pouze církevní školy. Finanční podporu mu bě-
hem studia poskytovali farníci z Kněževsi a též velkome-
ziříčská hraběnka Josefa Podstatzká. Josefovu primici  
v roce 1943 slavila celá farnost, neboť byl prvním obča-
nem z širokého okolí, kterému se kněžského titulu do-
stalo. Po působení ve zdejším regionu odešel Josef do Be-
netic na Třebíčsku. Na začátek 50. let nikdy nevzpomínal 
rád, několik let strávil v řadách Pomocných technických 
praporů (PTP), které fungovaly pro internaci a převýchovu 
tzv. politicky nespolehlivých osob. K jeho nejkrásnějším 
profesním i osobním létům naopak patřilo 15 let strá-
vených v Moravské Nové Vsi, kde jako farář spravoval 
rozsáhlou farnost. Později působil ještě v Horním Štěpá-
nově u Boskovic. Jeho poslední službou byl pobyt v kři-
žovnickém klášteře Hradisko u Znojma, kde i v roce 2001 
zemřel ve věku 86 let. Pohřben byl do rodinného hrobu  
v Radostíně nad Oslavou.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych na závěr panu 
Fabíkovi, ještě jednou za nás za všechny, popřál vše nej-
lepší, především pak pevné zdraví, aby jej neopouštěla 
veselá mysl a měl neustále radost ze života.

-Starosta-

Mgr. Libor Beránek – starosta obce; p. Jiří Fabík – jubilant
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Kalendárium
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Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité 
informace

1 Středa Místní knihovna 
Sokolnice 

Týden čtení dětem: 
Pipi dlouhá punčocha

Místní knihovna 
Sokolnice 17.00 hodin 18 hodin

2 Čtvrtek Rodinné Centrum 
Sokolnice

Rodičovská skupina: 
Jukebox

Prostory RC na ul. 
Masarykova 34 19.00 hodin 21 hodin

4 Sobota Rodinné Centrum 
Sokolnice Den otevřených dveří Prostory RC na ul. 

Masarykova 34 10.00 hodin 16 hodin

5 Neděle TJ Sokol Sokolnice Turnaj mladších žáků házené 
o pohár starosty obce

Hřiště TJ Sokol 
Sokolnice 9.00 hodin 16 hodin

v 13.30 hodin 
vystoupení 
mažoretek

5 Neděle TJ Sokol Sokolnice Saňaři B (oddíl futsalu) 
2. třída Brno-město

Brno, hřiště 
Svážná

9.00 hodin
9.50 hodin

soupeř  Escobar        
soupeř Excalibur

8 Středa Rodinné Centrum 
Sokolnice

Týden čtení dětem: 
Paní Láryfáry

Místní knihovna 
Sokolnice 17.00 hodin 18 hodin

10 Pátek TJ Sokol Sokolnice Večerní zábava Hřiště TJ Sokol 
Sokolnice 20.00 hodin Hraje Taburčanka

11 Sobota TJ Sokol Sokolnice Předhodová zábava Hřiště TJ Sokol 
Sokolnice 20.00 hodin Hraje 

Sabrind Band

12 Neděle TJ Sokol Sokolnice Krojované hody

Předávání 
hodového práva, 
průvod obcí, 
taneční zábava 

14.00 hodin Hraje Podboranka

12 Neděle TJ Sokol Sokolnice Saňaři B (oddíl futsalu)
2. třída Brno-město

Brno, hřiště 
Svážná

 9.50 hodin
11.30 hodin

soupeř Apollo                     
soupeř Luxury

19 Neděle Rodinné Centrum 
Sokolnice Táta není k zahození Zámecký park 9.00 hodin 11 hodin

22 Středa Rodinné Centrum 
Sokolnice

Čtenářský klub: 
Dobrý proti Severáku

Místní knihovna 
Sokolnice 17.00 hodin 19 hodin

25 Sobota TJ Sokol Sokolnice Super pohádkové 
sportovní odpoledne

Hřiště TJ Sokol 
Sokolnice

Vzpomínka
V lednu letošního roku byl na adresu starosty Mgr. Li-
bora Beránka vznesen dotaz od pana Vlastislava Janíka 
z Prahy, který se zabývá válečnou historií s prosbou po-
skytnout informace o panu Vladimíru Volejníkovi, který 
byl vězněn na Pankráci. 
Vladimír Volejník, narozený 10. října 1920, bytem Sokol-
nice č. 278 (dnes ulice Podešvova), pro účast na sovět-
ském vojenském zpravodajství pro stanici KYR byl zatčen 
18. března 1941 a popraven 3. května 1943 v Berlíně. 
Tyto vzpomínky sepsal katolický kněz Adolf Kajpr po ná-
vratu z vězení v listu Katolík v roce 1947. 
Výtažek z listu: 
„Dne 20. března tomu bylo už šest let. Toho dne asi  
o 5. hodině odpolední zapadly za mnou po prvé dveře 
pankrácké kobky. Měla už jednoho obyvatele: Asi dva-
cetiletého plavovlasého chlapce, Vladimíra Volejníka ze 
Sokolnic u Brna. Ten se tam dostal v předešlé noci, takže 
také ještě nebyl příliš seznámen s tamním pořádkem, 

nevěděl, kdy se tam chodí spát. Nevěděl jsem to samo-
zřejmě ani já, a proto, když stíny předjarního večera stále 
více temněly, rozestřeli jsme slamníky a chystali jsme se 
ke spánku. To však – jak jsme později zvěděli – bylo dovo-
leno až když zaznělo znamení zvonkem. Poučil nás o tom 
esesmanský dozorce, jenž k nám s velkým křikem vpadl 
a dal nám každému pár facek. To byly první přímé do-
teky německé pěsti. A tak jsme tam společně prožili něco 
přes šest týdnů. Když jsme se pak loučili, když jsem odjíž-
děl do Terezína, stály málomluvnému, mužně reservova-
nému hochovi slzy v očích. Stali jsme se opravdovými přá-
teli. On si nikdy na nic nestěžoval, jen jako ptáček v kleci 
vzpomínal na své konstrukce vynálezcovy, na své toulky 
v okolí Brna, při nichž dělal cennou výzvědnou službu,  
a na maminčiny buchty, které měl strašně rád. Mívali 
jsme ty české buchty – totiž jednou – i na Pankráci, jed-
nou za týden, obyčejně v pátek. Kolik by jich byl snědl.“
ak. „Nepadne-li zrno pšeničné do země...“: 
[Dne 20. března]. Katolík: list pro kulturu a život z víry 
1947, 23. 3., roč. 10, č. 12, s. 1 -M.M.-
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je  
potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie  
a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta 
k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování 
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí 
mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo na-
řízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na 
zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem 
neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu 
pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas 
pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má 
stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých 
zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, 
jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat 
nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší 
možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občan-
ským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí 
Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na 
Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 
15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu 
pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla 
rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní 
úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na 
místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; 
úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání 
žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá 

svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že 
má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní 
doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského 
průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování 
v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání 
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; 
tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši  
2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů 
lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, 
doporučujeme se předem informovat u zastupitelského 
úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu 
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si 
pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mo-
hou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestov-
ního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení 
pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba plat-
nosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová 
povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného 
státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva za-
hraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále  
v části „Státy a území – informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra 

pro řízení sekce veřejné správy

Okénko do mateřské školy
● Do mateřské školky za dětmi „přijela“ hudební po-
hádka „Červená Karkulka“, jež je dětem známá nejen 
jako klasická pohádka, ale v hudební podobě od autorů 
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře z filmu „Tři bratři“.  
I když ji velká část dětí zná, s chutí si ji poslechly znovu 
a také společně s profesionálními operními zpěváky 
zazpívaly.
● Naši mateřskou školu jsme ve čtvrtek 7. dubna 2016 
otevřeli veřejnosti, kdy byl v naší MŠ Den otevřených 
dveří. Příchozí malí i velcí návštěvníci si v tomto pozdním 
odpoledni mohli prohlédnout třídy, šatny i další přilehlé 
místnosti.
● Jako každý rok jsme se v jednom květnovém dopo-
ledni fotografovali, abychom měli všichni památku na 
období prožité v MŠ. Díky panu fotografovi, který svou 
profesi vykonává s profesionálním přístupem a radostí, 
budou mít děti zážitek nejen ve formě fotografie, ale také 
veselé vzpomínky.
● V tomto měsíci také proběhne Zápis nových dětí do 
naší školky na další školní rok 2016/2017.

● Děti ze třídy Kuřátka a Sluníčka navštívily Sběrný 
dvůr v Sokolnicích, kde jsme všichni na vlastní oči vi-
děli, jak se správně třídí odpad. Jeden ze správců tohoto 
dvora pan Mrkvica nás zde provedl a stručně nám po-
psal provoz a význam sběrného dvora.
● Páteční dopoledne bylo ve znamení čarodějnic – 
soutěžili jsme, dováděli a děti si spálily vlastnoručně vy-
robené čarodějnice. Nechyběla ani sladká odměna pro 
zúčastněné.
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● Z naší mateřské školy odešla školnice paní Kamila 
Martyninková, která zde pracovala dlouhých 17 let, děti 
ji milovaly a i v kolektivu dospělých byla velmi oblíbená. 
Na její místo nastoupila paní Petra Palánová.
● Veselá pohádka pro děti „Ptačí cirkus“ zpestřila dě-
tem ve školce středeční dopoledne. Nebyli jsme pouze di-
váky, ale některé odvážné holčičky a kluci měli možnost 
se děje cirkusové pohádky také aktivně zúčastnit.
● Odpoledne s maminkami – v rámci oslavení Dne 
matek „naše“ maminky připravily pro svoje děti z jednot-

livých tříd netradiční odpoledne, kdy děti hledaly svoje 
maminky formou šipkované. Bylo nutné nejen sledovat 
cestu, ale také plnit úkoly, které nám maminky nachys-
taly. Vše jsme statečně splnili, všechny maminky jsme 
našli a jejich „zlatíčka je odměnily“ milými písničkami, 
básničkami a také malým „překvapením“ ve formě vyro-
beného dárečku.
● A nepřišly zkrátka ani jiné maminky, a to babičky  
v místním Domově seniorů. I jim přišly děti zazpívat, za-
recitovat a potěšit je pěknými přáníčky.

Žáci píší …
O vysokém Honzovi

Jednou šel vysoký Honza na výlet do lesa. Cestou si 
výskal. Když se setmělo, slyšel výt vlky a houkat výra. 
Došel k potoku, ve kterém bydlela vydra. Když se u něj 
vyspal, šel dál a vzal si žvýkačku. K poledni došel k mostu 
přes řeku, kde byl pán jako vyžle hubený. Honza se ho 
zeptal, jestli je z vedlejší vesnice. Ano, byl. Honza si mu-
sel zvykat, že už jsou na cestě dva. Pán potom spus-
til povyk, když rozdělali oheň a byla kolem něj pěkná  
výheň. Adéla Kudlová, Adéla Freyová, 

Petra Pospíšilová – 3. třída
Boj s vyjmenovanými slovy

Zkuste v našich příbězích najít všechna vyjmenovaná 
slova po v. Ale pozor, někdy jsou uvedena ve tvaru slova 
příbuzného:

Hej vy děti, povím vám příběh o vysočině. Na vysočině 
žil kluk jménem Vít. Vít napodoboval zvířata. Jednou 
třeba napodoboval výra, a to výskal jako pták. I vlka ně-
kdy napodobil, a to silně vyl. Jednou napodoboval krávu, 
a to přežvykoval. Rodiče si na to museli začít zvykat. Na-
posledy napodobil vydru a vyžle, a to rodiče začali povy-
kovat, ať už toho nechá. Ten den byla venku velká výheň, 

a tak ho vystěhovali z domu. Kluk šel do lesa, obrostl 
chlupy a stal se z něj vlk. Od té doby vyje každý den na 
měsíc. Nela Hrdličková, Kristýna Krakowczyková,

 Natálie Konštanská, – 3. třída
Ukliďme si Česko…

Dne 16. 4. se konala akce „Ukliďme Česko“, které se 
zúčastnili i občané Sokolnic a někteří žáci základní školy. 
Naše skupina dostala za úkol uklidit cestu kolem potoka 
směrem k trati. Námi nalezeným odpadem jsme naplnili 
osm pytlů.

Po úklidu se konal na rybářském ostrůvku táborový 
oheň, kde jsme si opekli špekáčky.

Akce se vyvedla a z dobře odvedené práce mám dobrý 
pocit. Sabina Melková, 9. třída
Rozhovor

„Vy jste ale vysoký, pane výre. Umíte výt, nebo výskat?“ 
povídá vydra.

„Ano, umím a už jsem si zvyknul i na žvýkání.“
„Pane výre, já se mám čím chlubit, že jsem vyžle.“
„Nechlub se, já zas umím povykovat.“
„Chcete, abych vás opekla na výhni?“
„Ne, děkuji, paní vydro, já už odsud odlétám.“

Nela Chrástecká, Linda Vymyslická,  
Vendula Páralová – 3. třída

U nás se zkrátka stále něco děje … Duben je už tradičně měsícem 
velkého školního hemžení. Přijímací 
řízení ke studiu vrcholilo písemnými 
přijímacími zkouškami ve dvou ter-
mínech. Na ploše venkovního poly-
gonu před školou se zase v dubnu 
proškolovaly čety elektromontérů ze 
Západoslovenské energetiky a spo-
-lečnosti E.ON. Jednalo se o velmi 
spe-cializované školení pro práce 
pod napětím, které naše škola zajiš-
ťuje v rámci školního centra celoži-
votního učení. 

Sotva se vrátili naši studenti z třítý-
denní stáže v rakouském Bregenzu, 
už k nám do školy mířila velká sku-
pina studentů ze slovenské střední 
školy v Handlové. Od nás odjíž-
děla další skupina našich studentů 
na třítýdenní stáž do německého 
Darmstadtu. A hned po odjezdu  Slováci při výuce v Energy centru
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slovenských studentů přijela k nám 
do školy skupina studentů z Ně-
mecka. Všechny stážisty naprosto 
udivuje už jen samotná existence 
našeho nového Energy centra – cen-
tra po alternativní zdroje energií i cel-
kové vybavení školy. Zájem o výuku 
v tomto novém centru nemá obdoby. 
Mladí jsou zcela fascinováni tím, ja-
kým způsobem se může ubírat ener-
getika v blízké budoucnosti. Atmo-
sféra ve výuce je zcela mimořádná.

Všechny stážisty rádi uvádíme do 
zdejšího prostředí. Vstříc nám vy-
chází pan starosta, který všechny při-
jíždějící zahraniční studenty oficiálně 
vítá na sokolnické radnici. Studenti 
se rychle rozkoukávají, a tak zatímco 
ti loňští slovenští rychle objevili vy-
nikající chuť sokolnických škvarků  
u místního řezníka, ti letošní v me-

zinárodním společenství pro změnu 
rádi míří do místní pizzerie. 

I květen bude na dění ve škole bo-
hatý, ale o tom zase příště.

Šalvěj lékařská
 „Proč by měl  člověk zemřít, když  
v zahradě roste šalvěj?

Šalvěj lékařská (Salvia officina-
lis) – naše babičky by spíše řekly 
babské ucho – je léčivá rostlina  
z čeledi hluchavkovitých. Název šal-
věje vychází od latinského názvu 
Salvia, (z řeckého „salvare“) a zna-
mená léčit, spasit. Šalvěj znali již ve 
starověké Persii, v Číně či v Egyptě  
a do střední Evropy se dostala nej-
spíše v průběhu 9. století a z kláš-
terních zahrad se postupně rozšířila 
i mezi prostý lid. 

Listy se sbírají před rozkvětem,  
v květnu a červnu. Rostlina obsahuje 
nejvíce éterických olejů ve slunných 

a suchých dnech, proto sbíráme listy 
v takovém počasí, nejlépe v poledne, 
protože vlhké listy hnědnou. Suší se 
v tenkých vrstvách, pokud možno 
rychle ve stínu. Při umělém sušení 
nemá teplota překročit 35 °C. Su-
šená nať by měla být zelenavá až 
stříbrošedá. Má silný kořenitý pach  
a hořkou, svíravou chuť. 

Šalvěj je užívána pro své proti-
zánětlivé, antiviritické a antibakte-
riální účinky, zabraňuje také prů-
jmům, omezuje pocení, například 
v klimaktériu či v pubertě. Pomáhá 
při žaludečních, střevních a žluční-
kových potížích a nadýmání. Droga 
je i osvědčenou přísadou do čajo-
vých směsí při léčbě různých druhů 
rakovin. Ve vyšších dávkách (nebo  
v kombinaci s alkoholem) však pů-
sobí toxicky. Není známo mnoho 
případů otravy, ale nepoužívejte ji 
vnitřně ve velkém množství, obsa-
huje mírně jedovatý thujon. Při pří-
pravě čaje ovšem pouze relativně 
malé množství účinných látek pře-
chází do vody a tři až šest šálků šal-
vějového čaje denně je považováno 
za netoxickou dávku (Jedna čajová 
lžička bylinek na 1/4 litru vody, spa-
říme a krátce vyluhujeme). Je velice 
účinné odvar ze šalvěje kloktat při 
prvních příznacích bolesti v krku. 

Šalvěj se používá také v kosme-
tice, která využívá její dezinfekční 
schopnosti. Odvar z 200 g šalvě- 

je/litr vody se přidává do osvěžující 
koupele. Zmírňuje tvorbu lupů, je 
tedy vhodná na závěrečné opláchnutí 
hlavy šalvějovým nálevem. Pleťová 
voda ze šalvěje je účinná na proble-
matickou pleť a akné. Pro účinky při 
léčbě zánětů v ústní dutině a pro po-
tlačení nepříjemného zápachu se vý-
tažky ze šalvěje přidávají do ústních 
vod, zubních past  a se stejným účin-
kem můžeme i žvýkat čerstvý list. 

Šalvěj však lze využít i jako koření 
(přidává se v malých dávkách, po-
dobně jako tymián nebo saturejka). 
Její výrazná, hořká vůně s nádechem 
kafru se velmi hodí k tučným rybám 
a jakémukoli tučnějšímu masu, také 
divočina je chutnější, když do ní při-
dáme kousek šalvěje. Podporuje trá-
vení i vylučování žluči, což je právě 
u těžších pokrmů velmi prospěšné. 
Lze ji přidat i do dušené zeleniny  
s rajčaty, fazolové polévky či paštik, 
zeleninových  sýrů, čerstvá je vý-
borná i v bylinkovém másle. 

KUŘE NA BYLINKÁCH
4–6 kuřecích špalíčků nebo stehen, 
2 lžíce olivového oleje, 1 cibule,  
2 mrkve, kousek celeru, 3 stroužky 
česneku, několik lístků šalvěje, ore-
gana a bazalky, 2 lžíce rajčatového 
protlaku, asi 60 g másla, sůl a pepř.
Bylinky nasekáme najemno. Kousky 
masa potřeme olivovým olejem  
a obalíme v bylinkách. Necháme 

Naši stážisti v SRN
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25. ročník SAŇAŘ CUP
SOKOLNICE | Futsal aréna u rybníka | 1.–5. července 2016

TJ SOKOL SOKOLNICE A OBEC SOKOLNICE POŘÁDAJÍ

Doprovodný program: 
Vodní šlapadla, skákací hrad, jízda kočárem, pečená selata a jiné speciality. Součástí 
pondělního večera bude vylosování bohaté tomboly. Hlavní cena skútr.

Cena vstupenek na pondělní koncert 4. 7. 2016: na místě 300 Kč | v předprodeji 250 Kč | 
Předprodej:  prodejna Copymark, Restaurace U Husara, 

Restaurace a Pizzerie Na Sokolovně nebo na čísle +420 602 710 719

SOBOTA 2. 7. 

PÁTEK 1. 7. 

mediální partner:

• od 8 hodin utkání tří skupin po 5 mužstvech  
• od 20 hodin Letní noc DJ BORIS

•    od 9 hodin play off  a asi ve 21 hodin budeme znát vítěze Saňař Cupu 2016

• od 13 hodin Mistrovství Sokolnic za účasti 14 saňařských týmů
• Exhibiční utkání mezi týmy Hospoda a Rybáři
• od 19 hodin Exhibiční utkání sokolnických nadějí pod vedením   
 Luboše Krále proti zbytku světa

• od 8 hodin utkání jedné skupiny po 5 mužstvech
• v poledne se rozehraje Women Cup 2016 za účasti 6ti dívčích   
 týmů nejen z Česka, ale i ze Slovenska
• od 16:30 hodin proběhne exhibiční utkání Mercedes Teamu 
 Petra Švancary za účasti bývalých vynikajících prvoligových  
 fotbalistů proti týmu VIP Saňaři
• koncert čtyř výborných kapel  
 19:30 THE BACKWARDS (The Beatles)
 21:30 QUEENMANIA (revival skupiny Queen z Košic)
 23:00 babská hardrocková kapela KAPRIOLA
 24:00 LEGENDY SE VRACÍ

NEDĚLE 3. 7.

PONDĚLÍ 4. 7. 

www.sanarcup.cz
hlavní partneři

• od 8 hodin utkání dvou skupin po 5 mužstvech
 od 15 hodin promotým brněnského radia - malování na obličej 
 a několik herních stanovišť pro malé děti
• od 16 hodin Veterán Cup +40
• večer reprodukovaná hudba

ÚTERÝ 5. 7. 
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 Výběr okresu Brno-venkov

 Výběr okresu Brno-město

 Moravská Slavia Uherské Hradiště
      (vícemistr Zlínské ligy mladších žáků)

 TJ Sokol Sokolnice
      (mistr Jihomoravské ligy mladších žáků)

 HBC Strakonice 1921
      (mistr Jihočeské ligy mladších žáků)

CHCEŠ 
VIDĚT TY 
NEJLEPŠÍ 
HÁZENKÁŘE?
Přijeď na Pohár starosty obce Sokolnice
Kategorie: mladší žáci

KDY? Neděle 5. 6. 2016 od 9:00
KDE? Hřište TJ Sokol Sokolnice

Součástí doprovodného programu bude 
ve 12.30 vystoupení mažoretek a udělení 
ocenění od starosty obce. Nebude chybět 

bohaté občerstvení a dobroty z naší udírny.

KDO
HRAJE? 

Pořadatelem turnaje je obec Sokolnice za podpory TJ Sokol Sokolnice.
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několik hodin uležet, nejlépe do dru-
hého dne.
Cibuli oloupeme a nakrájíme nadrob- 
no, očištěnou mrkev a celer rozkrá-
jíme na nudličky, oloupaný česnek na 
slabé plátky. Zeleninu osmahneme 
na másle. Na osmaženou zeleninu 
nalijeme rajčatový protlak, rozložíme 
naložené maso v bylinkách. Osolíme, 
opepříme, podlijeme trochou vody 
a pečeme v troubě dozlatova a do- 
měkka. Během pečení obracíme  
a podle potřeby podléváme horkou 

vodou. Kuře na bylinkách podáváme 
s bramborovými knedlíky. Tímto způ-
sobem můžeme připravit i maso 
králičí.

OŘECHOVÁ PAŠTIKA SE ŠALVĚJÍ
V troubě na pekáči opražíme 200 
gramů lískových nebo vlašských oře-
chů. Upražené ořechy podrtíme, část 
najemno, část ponecháme na větší 
kousky. 250 g žervé nebo lučiny 
smísíme se dvěma stroužky utře-
ného česneku, špetkou soli a pepře, 

dvěma lžícemi olivového oleje a vr-
chovatou lžíci čerstvých nasekaných 
listů šalvěje. Do směsi nasypeme 
ořechy a promícháme. V případě po-
třeby naředíme mlékem. Paštiku mů-
žeme naplnit do olejem potřených 
formiček, ze kterých ji posléze vyklo-
píme na talířky. -Laďa Žilka-

Římské památky na Dunaji
V soboru 23. dubna 2016 jsme 

uspořádali zájezd za památkami  
z římských dob.

První zastávka v Poštorné byla 
spojená s prohlídkou zdejšího novo-
gotického kostela typického zejména 
svojí výraznou cihlovou fasádou.  
V deset hodin nám otevřel svoje 
brány hrad Děvín u Bratislavy. Právě 
probíhající štúrovské slavnosti sem 
na svůj bohatý kulturní program lá-
kaly velké davy návštěvníků. I bez 
toho hradiště nabízí příchozím svoji 
bohatou historii a také nádherný 
výhled na soutok Dunaje s řekou 
Moravou.

Odpoledne jsme navštívili muzeum 
v obci Petronell v dolním Rakousku. 
Jde o jedno ze středisek archeolo-
gických vykopávek rozsáhlého kom-
plexu, ležícího na místě římského 
sídliště Carnuntum. Tento vojenský 
tábor a s ním spojené civilní město 
bylo centrem římské provincie Pano-
nie. Dnes je na jeho místě několik 

odkrytých archeologických nalezišť, 
tři amfiteátry, muzeum v městečku 
DeutschAltenburg a již zmíněné  
muzeum Petronell – Carnuntum. Na 
místě původních základů zde nalez-
neme rekonstruované obytné a hos-
podářské budovy, hrnčířskou dílnu, 
patricijský dům a lázně. Původně 
vybavené interiéry, beze zbytku  

přístupné, návštěvníkům autenticky 
vypovídající o životě zdejšího oby-
vatelstva před téměř dvěma tisíci  
lety.

Na zpáteční cestě jsme se vyfotili 
před památníkem bitvy na Morav-
ském poli u obce Dürnkrut.

Děkuji všem spolupracovníkům ze 
spolku Sokolnický dům za pomoc při 
pořádání tohoto zájezdu.

-Ing. Josef Chudáček-
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Pozor na nebezpečí při pálení odpadu
Kvůli neopatrnosti v rámci jarních 
prací dochází každé jaro ke vzniku 
požárů trávy, odpadů, keřů či les-
ního porostu. Málokdo si uvědo-
muje, že tyto aktivity přímo ohrožují 
lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná 
činnost jako je spalování shraba-
ných porostů může mít neblahé ná-
sledky. Oheň v otevřeném prostoru 
se může velice snadno vymknout 
kontrole – např. při silném větru –  
a způsobit nejenom ohrožení života 
a značné škody na majetku, ale také 
závažné ekologické následky – např. 
v podobě ztráty části lesa či úhynu 
živočichů. Stačí jen neopatrnost, tro-
cha nepozornosti nebo panika. Na to 
by si měli dát pozor zejména starší 
spoluobčané. 
Vypalování porostů je podle zákona 
o požární ochraně striktně zaká-
záno. V případě porušení tohoto zá-
kazu hrozí dle zákona fyzické osobě 
pokuta až ve výši 25 000 Kč, práv-
nické osobě a podnikající fyzické 
osobě může být udělena sankce až 
do výše 500 000 Kč. 
Omezením však podléhají i další ty-
picky jarní aktivity, jako např. spalo-
vání listí nebo shrabané trávy na za-
hrádce, či pálení klestí v lese. Zákon 
tyto činnosti sice výslovně nezaka-
zuje, ale spalování hořlavých látek 
na volném prostranství a v lesích je 
nutné předem ohlásit na operační 
středisko příslušného Hasičského 
záchranného sboru kraje a dbát 
přitom pokynů příslušníka sboru. Při 
ohlášení je třeba uvést místo a čas 
pálení, osobu odpovědnou za pálení 
včetně kontaktu na ni a také přijatá 
protipožární opatření. O tom, jak 
je důležité pálení hasičům předem 
oznamovat svědčí fakt, že jednotky 
požární ochrany jen v loňském roce 
vyjely ve více než 750 případech  
k údajnému požáru, načež se uká-

zalo, že šlo o nenahlášené pálení.
Zákon o požární ochraně hovoří 
jasně: fyzické osoby, ale také práv-
nické či podnikající fyzické osoby, 
jsou při spalování hořlavých látek 
na volném prostranství povinny uči-
nit odpovídající opatření proti vzniku 
a šíření požáru – jinak řečeno, za-
bezpečit vše tak, aby se spalování 
nevymklo kontrole a nevznikl z něj 
požár. Při nesplnění této zákonné 
povinnosti může být právnické osobě 
a podnikající fyzické osobě udělena 
pokuta až do výše 500 000 Kč. 
Dle zákona může HZS kraje nařídit 
přijetí dalších podmínek pro bezpeč-
nost spalování, či spalování zcela 
zakázat. Občané by se také měli řídit 
závaznými vyhláškami obcí, které 
mnohdy upravují i způsob pálení od-
padů na volném prostranství – a ně-
kdy je i zakazují. 
V zájmu bezpečnosti své i druhých 
při pálení biologického odpadu do-
držujte tato pravidla:
● Důsledně dbejte pokynů ope-
račního důstojníka příslušného HZS 
kraje, 
● velikost hromad klestí, případně 
zbytků po těžbě, po úklidu, je nutno 
volit tak, aby shořely během pracovní 
směny nebo v době, kdy je na místě 
přítomen dozor, 
● klest či odpad spalujte jen v bez-
pečné vzdálenosti od objektů a sou-
vislých lesních porostů. Zcela zaká-
záno je například rozdělávání ohně 
ve vysoké suché trávě, na strništi 
apod. 
● místo pro pálení ohraničte ka-
meny, případně izolujte pruhem ši-
rokým nejméně 1 metr, kde budou 
odstraněny hořlavé materiály až na 
minerální půdu (zeminu), 
● při spalování odpadu mějte vždy 
po ruce dostatek vody popř. jiné ha-
sební látky, 

● oheň se nesmí nechat ani na 
okamžik bez dozoru, opustit místo 
pálení můžete až poté, co ohniště 
důkladně uhasíte, 
● osoba mladší 15 let nemůže od-
pad spalovat bez přítomnosti osoby 
starší 18 let, která je spalováním 
pověřena. 
● příjezdové cesty vedoucí k mís-
tům spalování nesmí být zataraseny, 
při nepříznivém počasí (silný vítr, 
sucho) oheň raději vůbec nerozdě-
lávejte, při zhoršení počasí – např. 
silném větru – pak pálení ihned pře-
rušte a oheň uhaste, 
● po skončení pálení ohniště dů-
kladně uhaste a po dobu 5 dnů nebo 
do vydatného deště místo pálení 
pravidelně kontrolujte. Pamatujte, že  
i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohni-
šti se mohou skrývat žhavé oharky, 
které poryv větru může znovu rozd-
mýchat a oheň roznést do okolí. 
● při rozdělávání ohně v žádném 
případě nepoužívejte vysoce hořlavé 
látky jako např. benzín, naftu či líh. 
Je třeba si uvědomit, že nelze pálit 
všechno. Dle zákona o ovzduší lze 
v otevřených ohništích spalovat jen 
dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rost-
linné materiály. Pálení plastů, gum 
či jiných materiálů obsahujících che-
mické látky je zakázáno. 
Povinnosti občanů a firem při pá-
lení odpadů stanoví i další zákonné 
normy, např. zákon o ovzduší, zákon 
o lesích, zákon o odpadech nebo vy-
hlášky jednotlivých obcí. 
Pokud se vám oheň vymkne kon-
trole, neváhejte a volejte hasiče 
prostřednictvím tísňových linek 
112 nebo 150. V prostředí jako je 
zahrada, pole, les či louka se oheň 
dokáže šířit velice rychle. Sebemenší 
podcenění situace může způsobit 
neštěstí a značné materiální a eko-
logické škody s mnohdy nevratnými 
následky.  -por. PhDr. Petr Kopáček

tiskový mluvčí MV-GŘ HZS ČR-

Štika obecná
I my, členové SRS, zahájíme  

16. června na našem rybníku se-
zonu lovu dravců. Jedinou čeledí  
z řádu ryb měkkoploutvých tlama-
tých (Hamploni) jsou v našich vodách 
štikovité ryby s jediným druhem, 

štikou obecnou. Celkové vzezření 
štiky prozrazuje urputného dravce. 
Zuby jsou upevněny na mezičelist-
ních, patrových kostech a radličné 
kosti. Jemnými, hustě seskupenými 
zoubky je pokryta i kost jazylková  
a mohutné žaberní oblouky, opo-
třebované zuby se brzy nahrazují 

novými. Horní čelist je bezzubá. Po-
stranní čáru má štika zřetelnou, mno-
hokrát přerušenou. Hřbetní ploutev 
posunutá dozadu až nad řitní plou-
tev tvoří spolu s ocasní ploutví účelný 
nástroj pro mohutný výpad štiky jedi-
ným mávnutím ocasu. Zbarvení štiky 
je velmi rozmanité a liší se jak podle 
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prostředí, ve kterém štika žije a loví, 
tak podle ročního období, štika to-
tiž dokáže skvěle využít přirozených 
schopností mimikry. Štika je doma 
všude, kde má dostatek potravy  
a vhodných stanovišť. Stojí těsně pod 
hladinou mezi rostlinami, nejraději 
pod leknínovými listy a čeká. Pokud 
zpozoruje kořist, jemnými pohyby 
hřbetní ploutve srovná nepozoro-
vaně tělo správným směrem a jak-
mile rybka dopluje štice na dosah, 
prudkým výpadem svého proudnico-
vého těla rybku uchvátí. Základ její 
potravy jsou hlavně plotice, perlíni, 
tloušti, ale ryby s vysokým hřbetem, 
jako je cejn nebo karas, požírá pouze 
jako mladší jedince. Ani s menším 
okounem nemá problém při poly-
kání. Známý je kanibalismus mezi 
štikami, dravec tak likviduje konku-
renci ve svém teritoriu. Ke zvětšení 
svého těla potřebuje štika přimě-
řené množství potravy, uvádí se asi 
5 kg rybiček, aby se její váha zvětšila  
o 1 kg. Jedná se většinou o méně-
cenné plevelné druhy ryby, ubírající 
potravu a kyslík ušlechtilým rybám. 
Pohlavní dospělosti dosahují štiky 
při dobrém vzrůstu těla velmi brzy, 
samci obvykle o rok dříve nežli ji-
kernačky. Vylíhlé rybičky jsou jen  
6–9 mm dlouhé a zachycují se 
na vodních rostlinách. Po strávení 
žloutkového váčku se začíná štička 
čile pohybovat a číhá podobně jako 
dospělá štika na drobnou potravu, 
malé korýšky, larvy hmyzu a brzy 
začíná lovit slabší soukmenovce  
i potěr jiných ryb. Jikernačky rostou 
mnohem rychleji než mlíčníci a kani-
balismus je na denním pořádku. Ve 
vodách bohatých na drobné rybky 
postupuje růst štik rychle a do pod-
zimu dosáhne plůdek až 35 cm délky 
a ½–¾ kg váhy a v každém dalším 
roce průměrně o 1 kg.  

Význam štiky v našem rybářství je 
neobyčejně velký. Štika zhodnocuje 

ve svém chutném, sušším mase 
méněcenné druhy ryb. Připravuje se 
nejčastěji vařená, pečená na másle, 
na sardeli, s majonézou, na modro, 
na smetaně, chutná je v rosolu. Sma-
žení její poměrně suché maso dobře 
nesnáší.                             -Laďa Žilka-

VAŘENÁ ŠTIKA
4 porce štiky, 2,5 dcl bílého vína,  
20 g másla, celý pepř, sůl
Porce štiky osolíme. Do půl litru vody 
dáme koření, citrón nakrájený na ko-
lečka, víno, několik minut povaříme 
a vložíme porce ryby. Potom zmír-
níme příkon tepla a zvolna vaříme 
3 až 5 minut. Stáhneme z plotny  
a necháme štiku ještě čtvrt hodiny  
v horké vodě. Podáváme polité roz-
puštěným máslem, ozdobené ko-
lečky citronu. Vhodnou přílohou jsou 
vařené brambory.

ŠTIKA PO ĎÁBELSKU
4 porce štiky, 100 g másla, 50 g 
slaniny, lžíce hladké mouky, sladká 
mletá paprika, 1 feferonka, 1 kapie  
v oleji, citrón, zelená petržel, sůl
Porce štiky potřeme máslem, oba-
líme v mouce a sladké paprice. Do 
každé porce vložíme plátek slaniny 
a ¼ feferonky. Sepneme jehlou  
a opečeme zprudka na másle po 
obou stranách. Podáváme s vaře-
nými brambory, zdobíme proužky  
kapie a petrželkou.

ŠTIKA PEČENÁ NA ŽAMPIÓNECH
3 porce štiky po 250 g, 150 g žampi-
ónů, olej, 30 g másla, citrón, hladká 
mouka, sůl
Porce štiky zakapeme citrónovou 
šťávou, obalíme v mouce a opečeme 
na rozpáleném oleji. Krátce opečené 
ryby srovnáme do pekáčku a zvolna 
dusíme do měkka. Do vypečené 
šťávy přidáme máslo a na plátky 
nakrájené žampióny. Podusíme do 
měkka. Porce ryb rozdělíme na ta-

líře, obložíme podušenými žampióny, 
ryby přelijeme šťávou z hub a podá-
váme s vařenými brambory.

ŠTIKA S NIVOU
Marináda na štiku: 3 dcl bílého vína, 
3 dcl vody, 2 dcl octa, lžička soli,  
po 50 g strouhané mrkve a petr-
žele, 50 g nakrájené cibule, snítka 
estragonu, bobkový list, 10 pepřů, 
2 hřebíčky, špetka tymiánu, kolečko 
citrónu.
Na omáčku: 100 g nivy, lžíce ostré 
francouzské hořčice, lžíce rajského 
protlaku, 2 lžíce mléka, půl lžičky 
cukru, špetka pepře, sůl
Všechny suroviny na marinádu smí-
cháme, 15 minut povaříme, vložíme 
štiku a na mírném ohni dusíme. Pak 
rybu vyndáme na mísu a zalijeme 
omáčkou. 
Omáčka – sýr rozmixujeme s mlé-
kem, protlakem, hořčicí, solí, cukrem 
a pepřem. 
Pokrm podáváme vychlazený.

ŠTIKA V ASPIKU
500 g půlené štiky, 1 citrón, sůl, olej, 
pepř, kmín, 200 ml vinného octu, 
300 g kořenové zeleniny, petrželka, 
divoké koření, 200 ml bílého vína,  
8 menších šalotek, 3 plátky želatiny.
Očištěnou štiku okořeníme a poka-
peme citronem, zabalíme potravi- 
nářskou fólií a necháme 24 ho-
din marinovat v lednici. Nakrájíme  
kořenovou zeleninu a orestujeme 
na oleji. Do základu přidáme divoké 
koření a zalijeme octem a bílým  
vínem. Přivedeme k varu, odstavíme, 
vložíme namočenou želatinu a do 
vroucího vína s octem dáme štiku  
i s marinádou. Dále už nevaříme, 
jen přiklopíme pokličkou a necháme  
vychladnout. Štiku  
vložíme do formy  
zalijeme marinádou  
a necháme v lednici 
ztuhnout.

15

Měsíc květen v naší honitbě
Tento čas si plnohodnotně užívá každý myslivec, po 

krátkých studených dnech a zasněžené zimní krajině je 
tu opět rozkvetlá příroda a všudypřítomný pohyb zvěře. 

Spárkatá zvěř začíná klást mláďata, objevují se druhé 
vrhy zajíců, hnízdí bažanti. Tyto příjemné zprávy však  
s sebou přináší i mnoho povinností spojené s péčí o tuto 

zvěř. Je to povinnost nejen pro mysliveckého hospodáře, 
mysliveckou stráž, ale pro všechny členy našeho mysli-
veckého spolku, aby se v honitbě udržoval klid, zvěř se 
vyháněla z pícnin a dravá zvěř nedostávala prostor pro 
škody, které působí na mladé zvěři. 

V tomto měsíci začíná možnost odlovu trofejové zvěře, 
srnce obecného. Zde pár vět o naší nejpočetnější zvěři, 
která se v poměrně hojném počtu vyskytuje i u nás. 
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Srnec obecný byl původně lesní savec, který se postu-
pem času přizpůsobil i životu v zemědělské krajině. Ide-
ální podmínky jsou pro něj častá různorodost v podobě 
polních lánů a rozptýlené zeleně.  Srnec váží od 15 kg 
do 30 kg a v létě má jeho srst zrzavou barvu, která se 
ke konci roku přebarvuje do tmavších odstínů. Srnec se 
ozývá bekavým hlasem, který se může mnohým zdát jako 
štěkot psa. Samci mají parůžky, které každým rokem na 

podzim shazují a na jaře jim rostou nové pokryté lýčím, 
jež parůžky vyživuje pro vývoj a růst. Poté srnec vytlouká 
a zbarvuje. Srnec obecný má zpravidla 4 až 6 výsad,  
a tak může být srnec špičák, vidlák, šesterák výjimečně 
i osmerák. 

Myslivecký hospodář vede evidenci o ulovené zvěři, 
rozdělení zvěřiny a o vydaných povolenkách k lovu.  

-Lukáš Weiss-

Květen – období včelařského jara
Květen je měsícem zařazeným 

ještě do období včelařského jara. 
Včelstva jsou již v plné síle, vyu-
žívají snůšky pampelišky, řepky  
a ostatních květů ovocných stromů. 
Tento sběrný proces nektaru včel, 
a tím i opylovací, je nejintenzivnější 
asi do okruhu 300 metrů. Ale po-
dle průzkumu jsou včely schopné 
navštěvovat plodiny do vzdálenosti 
4 až 6 kilometrů za cenu menší  
účinnosti.

Naši včelaři již provedli základní 
přeléčení pomocí fumigace. Mezi 
vytáčením bude použito odpařování 
kyseliny mravenčí. Dalším léčeb-
ným postupem je vložení staveb-
ních rámků, na kterých včely vystaví 
trubčí dílo. Toto zavíčkované trubčí 
dílo se před vylíhnutím trubců vyjme, 
vyřízne a poskytne okolnímu ptactvu 
na vyzobání. Efekt obětování těchto 
trubců před vylíhnutím je ten, že tito 
jsou napadeni roztočem varoáza 
přednostně a tím, že je takto ode-
bereme z úlu před vylíhnutím, velmi 
včelstvu pomůžeme. 

Další hlavni činností včelařů je 
touto dobou rozšiřování včelstev, 
kdy pomocí přidávání dalších souší, 
to znamená vystavěných rámků 
nebo mezistěnek, které musí nej-
dříve vystavět, se i ozdraví plástvy. 
Obvykle při použití nové technologie 
a rámkových měr se provádí rozši-
řování přidáváním celých nástavků.
Dalším úkolem včelaře je obnovit, 
nebo rozšířit včelstva hlavně pomocí 
oddělků, které si včelař buď koupí, 
nebo si udělá sám. Další postupy 
pro zlepšení chovného materiálu 
je výchova nových matek, které po-
tom nahradí ty, které se neosvědčily 
loni pro zvětšenou bodavost, malý 
výnos medu, rojivost, mezerovitost  
v plodování. Při tvorbě oddělků 
stačí skupince včel bez matky dodat 

čerstvá vajíčka v buňkách. A jako  
v celé přírodě, je to účelně zařízené 
 i u včel. Když včelstvo zjistí, že nemá 
matku, podívá se po čerstvě nakla-
deném vajíčku nebo larvičce včely, 
které jsou stejně oplodněné trubčím 
spermatem. Vajíčka jsou první tři dny 
krmena stejně mateří kašičkou, po-
tom už pouze matka. Včely vykoušou 
menší včelí buňku a dostaví mateční 
buňku za stálého krmení mateří ka-
šičkou. Včely jsou schopny vajíčka 
z buňky vyházet, když je nemohou-
ohřívat. Především na jaře, když to 
matka přežene s kladením. Jak jsem 
vzpomenul, pouze vyhodit vajíčko 
z buňky, ale nepřenést z buňky do 
buňky. Proto ty komplikace s okousá-
ním včelí a vytvořením mateří buňky, 
která je větší a hlavně svisle uložená. 
Budoucí matka je ve formě vajíčka 
tři dny, ve čtvrtý se líhne larvička, 
která se postupně zvětšuje až do 
devátého dne, kdy buňku včely uza-
vřou. Larva matky vytváří okolo sebe 
zámotek a šestnáctý den se matka 

vykousáním víčka buňky líhne. Do 
dvacátého dne dospívá, další tři 
dny využívá na orientační lety a pá-
ření s trubci. Samozřejmě, že záleží 
na počasí, hlavně na teplotě, kdy 
trubci potřebují aspoň tři dny přes 
poledne nad 20 stupňů. Od vajíčka 
za 24–25 dní by měla začít klást  
vajíčka.

K závěru chci připomenout, že 
když se v období dovolených bu-
deme se včelami setkávat častěji, 
jak na ně reagovat. Lidé často znají 
včelu pouze z počítačové wikipé-
die, případně z google. Ale včely se 
používaly k různým útokům. Vždyť  
i slon uteče, ale člověk, který neví  
a nepoznal, se pouze diví. A nemy-
slete si, že bodnutí včelaře nebolí. 
Pouze má menší otok. V dnešní době 
různých alergií, by měl každý jedinec 
otestováním vědět stupeň alergické 
reakce. I znalý včelař zná sílu včel  
a se vší pokorou ji respektuje. I kůň 
pozná člověka slabocha a kdykoliv 
má příležitost, tak člověka aspoň hla-
vou probere. A to samé je u včel. 

-Václav Hůrka-

Krajské ředitelství policie Jihomoravské kraje u příležitosti 25. výročí 
pořádá prezentační akci 

DEN POLICIE ČR 
určenou pro širokou veřejnost na náměstí Svobody v Brně
Akce proběhne 17. června 2016 od 9 do 15 hodin 

Pro návštěvníky je připraven bohatý program zahrnující ukázky práce 
policistů, jejich výstroje a výzbroje. 
Proběhne řada dynamických ukázek práce policie. 
Bude zde k vidění nejnovější policejní technika. 
Policejní historická společnost představí historické policejní vozy,  
BESIP Team nabídne atraktivní program včetně nárazového  
a otočného trenažéru. 
Svou účast již tradičně přislíbili kolegové z policejních sborů  
Rakouska a Slovenska.
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Martin Strýček
ADVOKÁT

KOMPLEXNÍ POSKYTOVÁNÍ 
PRÁVNÍCH SLUŽEB:
právo občanské (zejména převody 
nemovitostí, věcná břemena, smlou-
vy kupní, darovací, nájemní, o  dílo 
atd.),

právo obchodní (zakládání společ-
ností, pohledávky, obchodní spory),

právo trestní - obhajoba v  trestním 
řízení, zastoupení poškozeného

právo rodinné (výživné, rozvody, vy-
pořádání majetku),

právo dědické, pracovní, přestupko-
vé, zastoupení ve správním řízení

zastupování před soudy a  státními 
orgány, poskytování právních po-
rad, vyhotovování a  připomínková-
ní smluv všeho druhu, sepis žalob, 
právních rozborů, návrhů, žádostí, 
jednání s  advokáty, RK, notáři, exe-
kutory atd.

Mgr. Martin Strýček | advokát | ev.č. ČAK 13599 | IČ 73627925
(kancelář) U Červeného mlýna 64/1, Ponava, 612 00 Brno | datová schránka: rd2ga7n

ze
Sokolnic

+420 775 305 261 | strycek@ak-strycek.cz | www.ak-strycek.cz
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Jak to bylo tentokrát aneb do Náchoda a Babiččina údolí
Letos pro občany Sokolnic a Telnice připravila paní 

Anička Nečasová s podporou sdružení Sokolnický dům 
zájezd do Náchoda a Babiččina údolí.

V sobotu 7. května 2016 jsme se všichni sešli včas na 
autobusové zastávce, kde nás náš vždy spolehlivý řidič 
pan Hrdlička naložil a vydali jsme se směrem na seve-
rozápad – do východních Čech. Naším prvním cílem 
byl „Náchodský zámeček vršku kulatého“, jak se zpívá  
v jedné písničce.

Cesta uběhla poměrně rychle a v pohodě, proto jsme již 
v půl desáté mohli obdivovat výhled z návrší, na kterém 
zámek stojí. Úderem desáté hodiny přišla průvodkyně 
paní Březinová a přivítala nás slovy „prohlídka právě za-
číná“. Prohlídka dávno ztracené historie, Piccolominský 
okruh. 

Paní Březinová s vtipem a nadšením hovoří o majite-
lích zámku, který byl původně hradem. Fakta o zámku si  

dnes už může každý najít na internetu nebo v knihách, 
ale některé postřehy, které se tam obvykle neuvádějí, 
vám ráda napíšu sem. Zamysleli jste se třeba někdy  
nad tím, proč jsou středověké obrazy tak tmavé?  
Je to proto, že se do barev přidával kysličník olov- 
natý a jeho působením časem malba ztmavla. Nebo  
jsme si na jednom obrazu mohli prohlédnout, jak  
vypadalo tehdejší zubní párátko, které nosili jako  
přívěšek na krku. Každého nadchlo vybavení dětského 
pokojíčku – tenkrát ještě bez počítače. Nebo jsme  
politovali zámecké paní, které nosily šaty vyztužené 
železnými pásy a obručemi a krajkové límce, rovněž 
vyrobené z jemných kovových drátků – při zběžném 
pohledu by nás ani nenapadlo, že to není z textilu. Ta-
kový límec vážil až deset kilogramů a šaty sedmdesát. 
V poslední místnosti přítomní účastníci zájezdu muž-
ského pohlaví procházeli pod lustrem, který se měl  

Poznáváme okolí
Začátkem dubna jsme se vydaly na dlouho plánovaný výlet k sou-

toku Svratky a Svitavy, který se nachází v Brně-Modřicích za nákupním 
centrem Olympia. 

Nejdříve jsme ale navštívily vyhlídkovou věž a rozhlednu v areálu Ko-
mec v Komárově. Stojí vedle objektu někdejší kotelny, která v minulosti 
vytápěla dříve zde stojící skleníky. Cihlový komín vysoký asi 25 metrů 
je opatřen vnějším ocelovým točitým schodištěm. Na jeho vrcholu je 
umístěn kruhový ochoz, z něho se naskýtá široký rozhled po okolních 
částech Brna a jeho předměstích. 

Od soutoku Svratky se Svitavou jsme zamířily k Holáseckým jeze-
rům. Jedná se o soustavu 9 průtočných jezer, které byly v minulosti pře-
hraženy a vzniklo tak 7 dílčích vodních ploch, které mají charakter ní-
žinných poříčních jezer s břehovými porosty. Tato lokalita je významná 
pro reprodukci drobných obojživelníků, je také hnízdištěm ptactva. 

Vycházku jsme zakončily krátkou prohlídkou zámečku v Brněnských 
Ivanovicích. Byl postaven v roce 1683. Jde o jednopatrovou budovu se 
sedlovou střechou a vikýři. V současnosti zde sídlí různé firmy, veřej-
nosti je nepřístupný, a tak jsme si ho mohly prohlédnout jen zvenku. 

-M.M., Miluše Roblíková-
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rozhoupat nad každým, kdo byl nevěrný. Naštěstí se tak  
nestalo.

Ještě jsme si zazpívali v sále, který dnes slouží jako 
svatební síň, písničku Vínečko bílé, protože paní průvod-
kyně má velice ráda Moravu, a tím prohlídka skončila.

Jelikož se blížil polední čas, v nedaleké osadě Zblov 
byl již pro nás připraven chutný oběd. V restauraci Na 
Králíku. Nedalo mi to a zeptala jsem se na původ názvu. 
Nejpravděpodobněji proto, že se v této oblasti dříve na-
cházelo pět rybníků a jeden se jmenoval Králík.

Dalším bodem programu byla prohlídka zámku Ratibo-
řice, jehož historie s náchodským panstvím souvisí. Však 
zde také mají polovinu jídelního servisu, jehož první po-
lovinu jsme v Náchodě viděli. Měli jsme štěstí, protože 
právě o tomto víkendu zde probíhala výstava „Květiny pro 
princezny (nejen) z pohádek na zámku Ratibořice“.

Zde jsme se rozdělili na dvě skupiny, protože zá-
mek není velký, a tak bychom se do místností všichni  
nevešli. Ujal se nás pan průvodce, který nám prozra-
dil, že kněžna Zaháňská, kterou všichni známe z díla 
Babička od Boženy Němcové, byla přítelkyní knížete 
Metternicha a lorda Byrona. Zde jsme se také dozvě-
děli, že minerální voda Ida je pojmenovaná po prin-
cezně Idě, jedné z majitelek zámku v Náchodě, z rodu 
Schaumburg-Lippe. Se zájmem jsme si prohlédli i kabi-
net kněžny, kde měla přijmout babičku Boženy Němcové  
s vnoučaty.

Takto naladěni jsme se vydali samostatně na prohlídku 
Babiččina údolí. Bylo krásné slunečné a teplé počasí, 
proto jsme si užili procházku k mlýnu, kdo chtěl, navštívil 
i mandl, Staré Bělidlo, Viktorčin splav. Záhadou pro nás 
asi zůstane, jak se správně jmenoval majitel mlýna, zda 
Rudr, Rudl či Ludr.

Tím jsme vyčerpali naplánovaný program, všichni 
účastníci zájezdu byli dochvilní, mohli jsme se tedy vydat 
na zpáteční cestu. Během zpáteční jízdy jsme vstřebávali 
bohaté zážitky.

Nezbývá nic jiného, než naše poděkování paní Aničce 
Nečasové za pečlivou přípravu a organizaci zájezdu, 
účastníkům za jejich pozornost, a můžeme se těšit na 
další zájezd.                                                       -Jitka Čermáková-

Poděkování pana Karla Duba
Vážený pane starosto!
Nevím, kterým poděkováním vlastně začít. Snad tedy 

neprve poděkuji za Váš nesmírně milý dopis, přiložený 
k šesti výtiskům mimořádného čísla „Sokolnického zpra-
vodaje“, které jsem od Vás v minulých dnech obdržel. 
V dnešní nebývale překotné době nebývá takový počin 
zrovna pravidlem a tak jsem byl Vašimi řádky opravdu 
nadmíru příjemně překvapen. Je to krásná tečka za naší 
spoluprací, iniciovanou a zprostředkovanou obětavou 
paní inženýrkou Šustrovou. Dnes je častokrát vyjádření 
poděkování považováno za nadbytečnou ztrátu času, 
který už je nutno mezitím věnovat věcem dalším. 

Neméně upřímně Vám samozřejmě děkuji také za 
Vaše osobní přispění, že tátovy vzpomínky na roky strá-
vené v Mauthausenu, tak jak jsem je stačil za dlouhá 

léta poskládat, mohly vůbec spatřit světlo světa. On je 
to přece jenom úplně jiný pocit, držet takto v ruce svůj 
pokus o přiblížení té hrozné doby, kterou museli rodiče 
prožít, než když byl text k přečtení jenom ve virtuálním 
světě internetu, jak tomu bylo až dosud. Nestydím se na-
psat, že když jsem „Sokolnický zpravodaj“ pročítal, neměl 
jsem daleko k pohnutí. 

Dále bych Vám nesmírně rád vyjádřil poděkování za 
Vaše upřímné ocenění oběti, kterou táta se strýcem ne-
váhali přinést společnému úsilí těch všech, kteří se ne-
hodlali smířit s německou okupací. I když v roce 1941 
dovedli si již docela dobře představit, co všechno riskují. 
Jim podobných byli desetitisíce. Příkladně zrovna třeba 
dnes již také zvěčnělý pan Šindelka od vás ze Sokolnic.  
V té souvislosti bych Vás chtěl poprosit o předání po-
zdravů jeho rodině. Byl to totiž právě on, přesněji řečeno 
jeho vzpomínky, které byly na počátku našeho vzájem-
ného kontaktu.

Vážený pane starosto, závěrem bych ještě rád vyjádřil 
svoji radost nad tím, že jsem si mohl díky Vám připočíst 
dalšího člověka, kterého bylo velice příjemné v životě 
potkat.

Nakonec mi, prosím, dovolte, abych i já Vám a všem 
Vašim blízkým popřál vše dobré a Vám osobně pak ještě 
navíc hodně zdaru a dalších úspěchů ve Vaší prospěšné 
a, pokud mohu soudit, i velice úspěšné práci pro vší so-
kolnickou pospolitost. 

Se srdečným pozdravem Karel Dub

Ukliďme svět – Ukliďme Česko
V sobotu 16. dubna 2016 se opět po 

roce setkali občané Sokolnic, kterým 
není lhostejné, v jakém prostředí žijí 
svůj jedinečný život. Není jim lhostejná 
bezohlednost těch, kteří kdekoliv jen 
tak pohodí, co jim od ruky odpadne, 

nebo dokonce jen tak bez zardění z auta vyloží jakýko-
liv odpad. Neumí být ani těmi, kteří se rozhlížejí jen „po 
svém“ a co je za plotem, jakoby se jich netýkalo. Sešli 
se lidé, kteří ve svém volném čase uklízí nepořádek po 
druhých. Nutno dodat, že se dostavili nejen dospělí, ale  
i rodiče s dětmi a dokonce i mládež samotná.

Tradiční „očistná kúra“ veřejných prostor proběhla již 
podruhé pod hlavičkou celostátní akce UKLIĎME ČESKO.
Dobrovolníci sesbírali z celého katastru obce do igelito-
vých pytlů a svezli na sběrný dvůr cca 2,5 t komunálního 
odpadu. Všichni se poté sice utrmácení, ale s pocitem 
dobře vykonané práce, sešli na „ostrůvku“ a opekli si vý-
tečné sokolnické špekáčky.

Akci, kromě Svazu ochránců přírody, významně pod- 
pořila obec Sokolnice. Velký dík patří sdružení sokolnic-
kých myslivců, rybářů, řadě místních podnikatelů, ale 
především dobrým a uvědomělým spoluobčanům, kteří 
přišli nezištně pomoci a kterým je jasné, že přírodě cosi 
dlužíme. Dík patří ale i Vám, kteří se po celý rok rozhlížíte 
kolem sebe a pomáháte přírodě jakýmkoliv způsobem,  
i když se zrovna nemůžete zúčastnit společných akcí.

-Za komisi životního prostředí Richard Janoušek
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Středová kompozice ve fotografii
„Kompozice, to je takovej vořech. Kdybyste přečetli všechny knížky, které o tom jsou, tak se jich, když se tak trochu 

koukáte, nemůžete moc držet. To je jenom předpis. Vy musíte vycítit tu svoji kompozici! Postupně. Ono to nejde najed-
nou. Ovšem ty základní prvky, ty tam vždycky trochu musí bejt! Určitě jo.“                                  -Josef Sudek-

Minule jsme si pověděli něco o jednom z pravidel kom-
pozice, Zlatém řezu. Jsou ovšem situace, kdy je přímo 
potřeba se Zlatému řezu vyhnout, například kvůli zachy-
cení Symetrie či Středové kompozice, třeba právě při fo-
cení odrazů ve vodě nebo zvýraznění architektonického 
prvku. Pro zachycení okamžiku dynamiky zase použijeme 
pravidlo Perspektivy a Diagonální linie, tzn. využití optic-
kého dojmu sbíhání se linií v nekonečnu (nebo kousek 
blíže...), tímto je divák přímo vtažen do děje. Ideální je, 
když se vám například podaří zachytit Středovou kom-
pozici uprostřed Perspektivy, například interiér kostela. 
Další z možností kompozice je nakloněná rovina (pozor, 
nezaměnit s nakřivo drženým aparátem), která dává  
obrázku dynamičnost a ve spojení s pohybujícím se  
objektem (který je díky krátkému času rozmazaný 
ve směru pohybu) jsme vtaženi do rytmického děje.  
V dnešní době digitální techniky můžeme experimento-
vat, dokud to světlo a čas dovolí a není problém hledat tu 
správnou polohu pro zachycení daného okamžiku – tedy 
vytvářet obrazovou kompozici. Co se nehodí, jednoduše 
vymažeme a i z trochu povedeného obrázku se dá udělat 
obrázek téměř dokonalý díky vhodnému řezu. Teď ještě 
pár bleskových rad do začátku:

Focený subjekt by neměl být otočen tváří ven z ob-
razu a pohybující se objekt by měl mít prostor vpředu ve 
směru pohybu (stačí přesunout foťák ve směru pohybu 
tak, abyste vyvolali dojem, že objekt do něj před chvílí 
vstoupil). Při fotografování dětí je dobré snímat ve výšce 
jejich očí (podřepněte, lehněte si…). Je třeba se také vy-
hnout přesnému dělení obrazu na poloviny, linie obzoru 
by neměla dělit obraz na dvě stejné části, ale posunout 
obzor podle toho, jestli chcete zvýraznit hezké mraky, 

nebo naopak zaujmout zajímavou krajinou. Pokud fotíte 
v místnosti proti oknu, přisvětlete objekty uvnitř místnosti 
bleskem, jinak budou tváře tonout ve stínu a i při focení  
v místnosti dbejte na linii kompozice.  -Laďa Žilka-
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Cyklovýlet údolím říčky Bobravy
V neděli 8. května 2016 se uskutečnil Cyklovýlet údolím říčky Bobravy, pořádaný Komisí pro mládež a sport při 

obecním úřadě v Sokolnicích. Za pěkného počasí projela skupina 39 účastníků plánovanou trasu v délce 46 km  
přes Rajhrad a Židlochovice s návratem do Sokolnic bez ztráty některého z 39 účastníků. -Jitka Králová
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Poděkování
Dne 15. března 2016 zemřel pan 

František Fasora ve věku 90 let. 
Od mládí pracoval v JZD Sokolnice, 

byl dlouholetým členem Sboru pro 
občanské záležitosti jako smuteční 
řečník. Byl zaměstnán také na obec-
ním úřadě. Dlouhá léta vedl jako kro-
nikář obecní kroniku. Zapojil se do 
činnosti komisí při obecním úřadě.  
A účastnil se společenského života 
do vysokého věku. 

Měl rád lidi, byl vnímavým pozoro-
vatelem, znal rodinné vztahy, všímal 
si, komu je třeba pomoci dobrým slo-
vem nebo činem. 

Mnohé sokolnické občany dopro-
vodil na jejich poslední cestě živo-
tem. Smuteční projevy si vytvářel 
sám, popsal životní osudy zemře-
lého, decentně zmínil tragické udá-
losti, utěšoval pozůstalé. Na Fran-
tiška budeme vždy vzpomínat jako 
na srdečného člověka, dobrého ka-
maráda, vnímavého spoluobčana. 

Děkujeme, Františku. 
Sbor pro občanské záležitosti

Český den  
proti rakovině 

 Ve středu 11. května 2016 se 
uskutečnil Český den proti rakovině 
tzv. „květinový den“ pod patronátem 
Ligy proti rakovině. Prodej kytiček 
proběhnul na návsi v Sokolnicích 
v ranních hodinách. Letošní sbírka 
byla věnována na boj s rakovinou 
prsu. Při sbírce se vybralo 4.566 Kč  
a 2 €. Velké poděkování patří všem 
dárcům a organizátorům. Pořadatel-
skému subjektu: místní organizaci  
KDU-ČSL v Sokolnicích a těm které 
kytičky prodávaly: Jitce Fričové, Petře 
Kolníkové, Martině Odstrčilové a Evě 
Stehlíkové. -Ing. Josef Chudáček-

Poděkování za plnohodnotný život se svými milými
Začátkem dubna to bylo šest roků, co do našeho zdravotního střediska, 

pod fy Mediclinic, nastoupil nový lékař.
Začal ale pracovat zcela jinak, než byli lidé zvyklí.
Nepsal lidem jenom léky, které měli na seznamu, ale snažil se jim vysvětlit, 

že na vyléčení je potřeba změnit i svůj naučený způsob života, a jedy, které se 
na nás hrnou ze všech stran, bohužel i z lékárny, je třeba omezit.

Když se někdy člověk zaposlouchá do hovoru pacientů, slyší, že Máňa bere 
osm léků ráno, pět v poledne a šest večer. Naproti tomu Růža, ta jich má ráno 
přes deset a mohla bych psát dál. Člověk neví, jestli to byla stížnost, nebo 
vychloubání.

Proto je potřeba změnit způsob života a tyto patáky omezit, když to ale jde.
Jen díky preventivním prohlídkám, které pan doktor dělal, byl doslova za-

chráněn život několika našim občanům, u kterých byla v počátcích podchy-
cena ta nejzákeřnější choroba.

Dnes lidem po operaci nic nebrání tomu, aby žili plnohodnotný život se 
svými milými. Věřím, že na pana doktora vzpomínají s vděčností.

Přeji Vám, pane doktore, nejenom za sebe, ale doufám, že i za několik ob-
čanů ze Sokolnic i z Telnice, kteří na Vás budou rádi vzpomínat hodně štěstí, 
spokojenosti a i to zdraví na novém Vašem pracovišti.

Ne vždy platí slova: Lékař léčí, ale příroda uzdravuje. Když to lékař nezvládá, 
tak příroda je také vedle. -Anna Nečasová-

Poděkování za vydání mimořádného  
Sokolnického zpravodaje v dubnu 2016

Dobrý den pane starosto,
dovolte mi, abych Vám poděkoval 

za zaslání Sokolnického zpravodaje, 
který jsem dnes obdržel. Zpravodaj 
přišel v době, kdy si všichni připo-
mínáme období válečných událostí  
v roce 1945, zvláště naše starší ge-
nerace, ke které patřím.

Prožil jsem rok 1945 v Ořechově  
u Brna. Kdo se jen trochu zajímá  
o historii tak ví, že duben 1945 zna-
menal týden tvrdých bojů o obec, 
přes 40 náletů a poškození většiny 
domů v obci, nespočet padlých, atd. 

Dnešní mladá generace o tomto 
období moc neví, mnohdy se ani ne-
zajímá a proto je na místě tyto udá-
losti neustále připomínat. Proto oce-
ňuji vydání Sokolnické zpravodaje  
s touto tématikou. Již samotný úvod 

byl psán duchem, který cítí většina 
našich občanů, a za to Vám patří 
upřímný dík.

Zdraví Vás Čestmír Franěk

Saň Ten a The Lemmer Cup
V pátek a sobotu 13. a 14. května 2016 proběhl v So-

kolnicích na školním hřišti 6. ročník tenisového turnaje ve 
čyřhře. V pátek od 6.00 hodin začal turnaj amatérů The 
Lemmer Cup za účasti 12 dvojic a vítězem se stala dvo-
jice SaFr  (M. Sapák a bývalý vynikající levoruký házenkář 
Z. Fric st.). Na druhém místě se umístila dvojice KrSt (T. 
Kroupa a R. Studýnka) a na třetím místě překvapení tur-

naje HuHu (M. Husák a P. Husák), kteří třetí místo vybojo-
vali bez boje, neboť dvojice PaHr (R. Palán a L. Hradílek) 
byla zdravotně indisponována.

V sobotu začal dlouho očekávaný turnaj profesionálů 
Saň Ten 2016, který má stále větší tenisovou úroveň.  
Z 12 dvojic se do semifinále kvalifikovali tito hráči: LiFl, 
ŠeŽa, JaJo a SeLa. V prvním semifinále se za nádher-
ného slunečného počasí  radovala dvojice JaJo, která  
v nádherné tenisové bitvě přehrála dvojici ŠeŽa a to  
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nejtěsnějším možným výsledkem 6 : 5. Druhé semifinále 
pro sebe získala dvojice LiFl, která porazila dvojici SeLa, 
a to 6 : 3.  Dva poražení semifinalisti si to rozdali o třetí 
místo a za umělého osvětlení předvedli nádherný teni-
sový zápas plný forhendových topspinů a bekhendových 
returnů. Nakonec bramborová medaile zůstala pro dvo-
jici ŠeŽa (P. Šebeček, bývalý vynikající pravoruký pivot há-
zenkář  a P. Žáček) a ze třetího místa se po právu raduje 
SeLa (F. Sedláček a T. Laštovička). Tento zápas skončil 
výsledkem 4 : 6 . Do finále nám tedy postoupili papírově 
nejsilnější celky LiFl a Jajo. Zápas, který začal pozdě 
večer, sledovala početná skupina tenisových příznivců,  
a ta byla svědkem již třetího turnajového vítězství  
dvojice LiFl (K. Linhart a P. Flajzar). Doublový tým JaJo  
(P. Jandl a M. Jochman) si sice kladl velké cíle, ale  
2. místo je pro ně také velký úspěch a myslím, že příští 
rok budou chtít turnaj určitě vyhrát. Velký dík patří všem, 
kdo se na turnaji jakkoliv podílel (hráči, pořadatelé,  
diváci, dobrovolníci, obec Sokolnice) a doufám, že příští 

7. ročník bude mít minimálně stejnou tenisovou kvalitu 
a diváckou podporu. Za pořadatele Josef Drda a Antonín 
Hrdlička, kteří skončili těsně na 5. místě! -Josef Drda-
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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 900 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci.

Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje. 
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Datum vydání 27. 5. 2016.  
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice  
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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, příspěvková organizace 
Šmahova 110, Brno-Slatina, telefon: 548 211 313

Foto účastníku Saň Ten 2016:  P. Šebeček, M. Jochman,  
P. Jandl, K. Linhart, P. Žáček ml., P. Žáček st., P. Flajzar, J. Drda,  
T. Laštovička, A. Hrdlička, F. Sedláček

 ► Sháním menší rodinný dům se zahrádkou 
nebo větší byt v Sokolnicích  
nebo v přilehlých obcích.  
Tel : 722 063 341

 ► Koupím chatu nebo chalupu k rekreaci  

do 50 km od Brna. Tel. 792 284 071

inzerce

TJ Sokol Sokolnice pořádá  
ve dnech 10.–12. června 2016

 
Pátek 10. června

ve 20.00 hodin na sokolském hřišti  
hraje Taburčanka

Sobota 11. června 

ve 20.00 hodin PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA  
na sokolském hřišti,  
hraje hudební skupina Sabrin band

Neděle 12. června

V dopoledních hodinách  
zvaní stárek a stárků na hody

Ve 14.00 hodin 
předání hodového práva stárkům,  
krojovaný průvod obcí a HODOVÁ ZÁBAVA 

Tanečky dětí a česká beseda stárků

Na sokolském hřišti hraje PODBORANKA

Za krajně nepříznivého počasí se budou konat 
sobotní a nedělní akce v budově sokolovny. 

Srdečně zvou stárci, stárky  
a pořádající TJ Sokol Sokolnice 


