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Adventní věnec
Na počátku bylo kolo… aneb historie adventního věnce

Zvyk používání adventního věnce 
je starý přibližně 150 let. První ad-
ventní věnec měl podobu dřevěného 
kola od vozu. Jeho dějiny nás vedou 
do nejnižších sociálních vrstev oby-

vatel Hamburku minulého století, 
přesněji do – Záchranného ústavu 
pro opuštěné děti. Byla to slámou 
pokrytá ratejna, chatrč na zapadlém 
okraji města. Zde pracoval tehdy 
Johann Hinrich Wichern, mladý pe-
dagog a později zakladatel „Vnitřní 
misie“, který v Göttingenu a v Berlíně 
studoval teologii.

V roce 1839 poprvé pověsil tento 
kněz před Vánocemi od stropu 
dřevěný kruh se svícemi. Celkem 
po obvodu kruhu bylo 23 svící, 
4 velké – bílé a 19 malých – červe-
ných, na každý den do Štědrého dne. 
Denně během krátké pobožnosti, 
nejprve v polední přestávce a později 
za svítání, byla zapálena jedna svíce. 
V roce 1851 byla poprvé vyzdobena 
celá jídelna tohoto útulku jedlovými 
větvičkami, stejně tak byl zdoben 
i věnec. Tento předvánoční zvyk se ší-
řil velmi rychle. Poprvé měli adventní 
věnec v kostele v Cáchách, měl však 
pouze čtyři svíce.

Později se adventní věnec objevil 
v protestantském prostředí na severu 
země, potom v sousedních zemích. 

V našem století se objevuje tento 
zvyk v jižní – katolické části Ně-
mecka. Pomocí emigrantů se dostal 
adventní věnec až do Severní a Jižní 
Ameriky.

Kruhová podoba věnce symboli-
zuje ustavičnou cestu slunce a záro-
veň i věčnost. Krátké dny v prosinci 
před „drsnými“ nocemi jsou nejtma-
vějšími v roce. Je to čas bludiček, 
skřítků a bílých paní, jejichž ná-
vštěva, jak se věřilo, zaručila velkou 
úrodu pro příští rok. Věnce, které byly 
v oknech obydlí a dvorců, měly uká-
zat na cestu těmto bytostem. A od 
těchto světel až k adventnímu věnci, 
který ohlašuje blízké narození Krista, 
je už jen krátká cesta. Adventní vě-

nec, jak se domníváme, je nejspíš 
opakování jednoho starého zimního 
zvyku. Tento zvyk se vrací tak, jako 
mnoho jiných, zpět ke kouzlu kruhu 
a stojí jako symbol pro přírodní sílu. 
Zelené větve byly v předkřesťanské 
době přinášeny do domů a chatrčí. 
Vonící větve jedlí, jak se věřilo, slou-
žily přátelským lesním duchům jako 
útočiště a věnce ze slámy měly při-
nášet požehnání, odrážet zlé duchy. 
Proto se také obvazovaly zlatými stu-
hami, znamení slunce.

Tradiční barva adventního věnce 
je však červená a zelená. Červená 
upomíná na krev Kristovu prolitou 
za spásu světa, obě barvy pak sym-
bolizují život. Jako ozdoba se použí-
vají také jablíčka, od času ráje jsou 
plody života – kulaté jako věnec sám 
a dobré jako Boží přízeň.

V něděli 18. prosince 2016 ve 14 hodin začne 
před sokolovnou představení

ŽIVÝ SOKOLNICKÝ BETLÉM
Srdečně zve TJ Sokol Sokolnice
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Zprávy z rady
● Znalecký posudek na pozemky u Balatonu. Obec ob-
držela aktualizovaný posudek na nemovitosti pod vodní 
plochou a hrází u Balatonu s celkovou „vyhláškovou“ ce-
nou 467.350 Kč a tržní cenou 1.431.890 Kč. Cena je 
o něco nižší než se předpokládalo, neboť největší část 
pozemků se nachází mírně mimo hráz a jsou oceněny jen 
nižší částkou. Posudek byl zaslán Povodí Moravy a nyní 
záleží na jejich postoji, zda budou mít o tyto nemovitosti 
zájem.
● Adventní koncert v zámecké kapli. Obec i v letoš-
ním roce hodlá uspořádat adventní koncert v zámecké 
kapli. Podle sdělení sbormistryně pí Evy Hajncové je 
možné jej uskutečnit ve středu 7. prosince 2016. Začá-
tek koncertu by byl v 18.45 hodin. Akce bude organizo-
vána – stejně jako v minulých letech, stejná je i cena za 
koncert (15.000 Kč). Při akci se bude vybírat dobrovolné 
vstupné, jehož výtěžek je určen v tomto roce pro farní 
úřad na fi nancování oprav zámecké kaple. 
● Nákup komunální techniky. Rada posuzovala 
několik možností nákupu komunální techniky. Nako-
nec rozhodla pro nákup zcela nového vozidla značky 
Hyundai H350 TRUCK s nástavbou třístranného sklá-
pěče od Auto BALVIN spol. s r.o., U Červeného mlýna 3, 
612 00 Brno, za akční cenu Kč 503.329,75 + DPH. Rada 
rozhodla, nad rámec této nabídky, přiobjednat ještě 
tažné zařízení, zimní sadu pneumatik, oranžový maják 
a zajištění všech administrativních úkonů spojených s re-
gistrací vozidla. 
● Jednání s majiteli pozemků na ulici Polní. Starosta 
informoval radu obce, že na den 29. září 2016 bylo do-
hodnuto společné jednání majitelů pozemků na ulici 
Polní (plánovaná výstavba v lokalitě Z3). Majitelé po-
zemků sdělili, že jsou ochotni se plně podílet na stavbě 
splaškové kanalizace a částečně na stavbě ostatní in-
frastruktury. Plyn nikdo nepožaduje. Bylo dohodnuto, že 
majitelé sami společně naformulují závěry z tohoto jed-
nání a v písemné podobě předloží do středy 5. října 2016 
obci. 
Dne 3. října 2016 zaslali dotaz starostovi, zda existují 
nějaké důvody, proč by nemohl být postaven chodník na 
levé straně silnice (tedy opačné), než je nyní plánován.
Starosta odpověděl, že v daný moment není schopen 
zaslat požadované vyjádření, neboť obec již schválila 
záměr prodeje části pozemku p.č. 1293/1 o výměře cca 
25 m2 na stavbu kioskové trafostanice, plánuje se zde 
přeložení vzdušného vedení NN a VN do země, v uvede-
ných místech je značný svah (až 1,5 metru) a podobně. 
Proto si netroufá odhadnout, zda zde stavba bude možná, 
zejména s ohledem na přísné posuzování dopravních sta-
veb Policií ČR a NIPI (trasa chodníku po pravé straně je 
již policií odsouhlasena). Současně sdělil, že se nejedná 
o argumenty, proč nejít touto cestou, jen konstatuje holá 
fakta a otevírá otázky k diskusi, jak pokračovat v řešení 
tohoto problému. Rada bude v projednávání této záleži-
tosti pokračovat poté, co obdrží od majitelů společně na-
formulované závěry z jednání s návrhem řešení.

● Žádost Domova pro seniory Sokolnice o prodlou-
žení čerpání dotace. DpS Sokolnice požádal o prodlou-
žení lhůty k vyčerpání dotace na opravu zámecké kaple.
RO doporučuje zastupitelstvu žádost DpS Sokolnice 
o prodloužení čerpání dotace schválit. 
● Smlouva mezi obcí a krajem. E.ON připravuje kabe-
lizaci další části obce a obec souběžně s tím připravuje 
dokumentaci pro rozvody VO a MR. Při stavbě obec za-
sáhne i do pozemků v majetku JMK, proto je nutné uzavřít 
s krajem smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene k částem pozemků p.č. 1050/1 a p.č. 632 
v k.ú. Sokolnice. Tato smlouva bude uzavírána mezi Jiho-
moravským krajem (jako budoucím povinným z věcného 
břemene) a obcí Sokolnice (jako budoucím oprávněným 
z věcného břemene) v rámci stavby „Sokolnice, obnova 
NN, Komenského, SO02-Rekonstrukce VO-SO03 rekon-
strukce MR“, související se stavbou uložení zemních ka-
belů veřejného osvětlení a místního rozhlasu. 
RO schválila text a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 
1050/1 a p.č. 632 v k.ú. Sokolnice mezi obcí a JMK.
● Rozpočet obce na rok 2017. Rada projednala návrh 
rozpočtu na rok 2017. Navrhovaná výše výdajů převyšuje 
přepokládané příjmy obce v roce 2017. Rada se shodla 
na úpravě výdajové stránky a uložila starostovi do příští 
rady připravit čistopis těchto změn. 
● Travnatá plocha v areálu bývalých kasáren Předky. 
Místostarosta informoval radu obce, že proběhla pro-
hlídka části bývalého vojenského areálu Předky, byl vy-
brán vhodný prostor ke zřízení travnaté plochy pro hry 
dětí a mládeže. 
Zástupci společnosti Prostavby uvedený prostor zaměřili 
(včetně výškopisu) a zpracovali jednoduchý návrh řešení 
v několika variantách. 
RO schválila zřízení travnaté plochy pro hry dětí a mlá-
deže v areálu bývalých kasáren Předky, tj. výsev trávníku 
do humusové vrstvy, včetně stavby vodovodní přípojky na 
zalévání, bez drenážního systému a štěrkopískové vrstvy. 
● Myslivci – žádost o sídlo na obecním úřadě. My-
slivecký spolek Na Zlatém potoce Sokolnice požádal 
o souhlas používat adresu Komenského 435, 664 52 
Sokolnice (tedy budovu Obecního úřadu Sokolnice), jako 
adresu sídla Mysliveckého spolku. Svoji žádost nijak ne-
odůvodnili. Oslovený právník zaujal k žádosti negativní 
stanovisko a dále sdělil: 
„V podstatě navazuji na svoje dřívější stanovisko z minu-
lého roku, ohledně souhlasu se zřízením sídla podnika-
teli na OÚ. Riziko umístění sídla mysliveckému spolku je 
v tomto případě nepochybně nižší, než pro sídlo podnika-
tele, nicméně nelze zcela vyloučit, že obdobné problémy 
nevzniknou i v případě spolku. Jestliže pro obec umístění 
sídla přináší na jedné straně v zásadě nulové aktivum, 
pak na druhé straně vždy existuje jisté riziko popsané 
v tomto dřívějším stanovisku. Hlavní důvod odmítnutí žá-
dosti však spatřuji zejména v tom, že příslušný rejstříkový 
soud akceptuje jako sídlo spolku i bydliště kteréhokoliv 
člena spolku, a proto není nutné umísťovat sídlo do bu-
dovy obce, se kterým nemá v zásadě věcnou spojitost. 
To vše s přihlédnutím k situaci, že obec nemá účinný 
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mechanismus jak případně později sídlo spolku ze spol-
kového rejstříku vymazat. Obec sice může vzít souhlas 
s umístěním sídla spolku zpět, nicméně rejstříkový soud 
takové sídlo nevymaže, ledaže je zároveň zapsáno sídlo 
nové.
RO nesouhlasí, aby Myslivecký spolek Na Zlatém potoce 
Sokolnice používal adresu Komenského 435, 664 52 
Sokolnice (tedy budovu Obecního úřadu Sokolnice), jako 
adresu svého sídla. 
● Kácení dřevin. Obec obdržela žádost obecně pro-
spěšné společnosti Mohyla míru – Auterlitz, o.p.s., o 
povolení kácení dřevin v rámci projektu „Ozelenění pra-
teckého kopce“. Na základě ‚STUDIE KRAJINNÉHO RÁZU 
V BLÍZKOSTI VOJENSKÉHO RADARU A MOHYLY MÍRU‘, 
byla vypracována prováděcí projektová dokumentace. 
Hlavním cílem návrhu je podpoření biodiverzity území, 
posílení jeho ekologické stability zachováním či obnove-
ním krajinných prvků. Projekt sleduje vytvoření ekologicky 
stabilních území, které příznivě ovlivní okolní krajinu, usi-
luje o zachování přirozeného genofondu a rozmanitosti 
původních biologických druhů a jejich společenstev. Dále 
je zde snaha o kompenzaci nežádoucích změn v krajině 
silně pozměněné zemědělskou působností. Zároveň nové 
výsadby zlepší podmínky ochrany zemědělsky využívané 
půdy proti vodní a větrné erozi, prašnosti a sníží hluk. 
Výsadba liniové zeleně, která bude plnit funkci technic-
kých protierozních opatření, bude provedena především 
kolem stávajících komunikačních sítí. Toto opatření je 
v souladu s podmínkami Zemědělského půdního fondu 
dle zák. 334/1992 Sb. §1 odst. (3) – o ochraně zeměděl-
ského půdního fondu. Dojde i ke zlepšení vodního režimu 
a klimatických poměrů krajiny. V neposlední řadě jde 
o zmírnění pohledového působení radiolokačního zaří-
zení armády ČR. Na základě majetkových poměrů byly 
vybrány parcely, na kterých bude probíhat dosadba stá-
vajících alejí a stromořadí, výsadby nových stromořadí 
a výsadby nových remízů. Nové výsadby využívají původní 
druhy dřevin a zajišťují druhovou pestrost. Zpracovaná 
projektová dokumentace není v rozporu s územním 
plánem. Projekt je v souladu s programem OPŽP a se 
Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR. Mo-
hyla míru – Auterlitz, o.p.s., jako v roli investora se bude 
ucházet o získání dotačních prostředků ze SFŽP Prioritní 
osy 4 – Ochrana přírody a oblasti podpory 4.3. – posílení 
přirozené funkce krajiny. 
Žádost dále obsahuje výčet stromů, které mají být káceny. 
Jako zdůvodnění asanace těchto dřevin projektantka, 
Ing, Jana Vrbasová, uvádí: Ovocné dřeviny Malus, Prunus 
domestica a Prunus avium jsou navrženy ke skácení ze 
zdravotního a bezpečnostního důvodu, stromy jsou pře-
stárlé, z velké části suché, s vylamujícími se větvemi. 
Stromy Acer negundo jsou navrženy ke skácení z důvodu, 
že se jedná o invazívní dřeviny, které snadno tvoří nálety 
a zcela nekontrolované se šíří do krajiny. Navíc netvoří 
rovný kmen jako dřeviny alejové. Tudíž se jedná o dřeviny 
na daném místě zcela nevhodné. U dřevin byl zjištěn čás-
tečně zhoršený zdravotní stav. Zdravotní a bezpečnostní 
hledisko (stromy jsou přestárlé, z velké části suché) by 
měl být jednoznačný důvod pro povolení kácení. Důvod, 

že strom Acer negundo je invazivní druh, je z mého po-
hledu a jistě i z pohledu AOPK též prokazatelný pro po-
volení kácení, zejména pokud máme plnohodnotnou ná-
hradní výsadbu ve formě dlouhověkých dřevin. 
Na základě výše uvedených skutečností RO souhlasila 
s vykácením dřevin dle předloženého seznamu.
● Zimní údržba. Pan Petr Gottvald nabízí zimní údržbu 
chodníků. Cena za první projetí celé obce včetně cyklo-
stezky je 5.900 Kč + DPH. Další průjezd je za 3.000 Kč + 
DPH. Posyp za první průjezd 7.000 Kč + DPH. Další posyp 
4.500 Kč + DPH. V případě shrnování včetně posypu je 
cena 7.900 Kč + DPH. Držení pohotovosti od listopadu do 
dubna je z jeho strany zdarma.
RO schvaluje objednat u pana Petra Gottvalda zimní 
údržbu chodníků (odhrnování sněhu a posyp). RO schva-
luje objednat u pana Dvořáčka z Prace zimní údržbu 
místních komunikací (odhrnování sněhu), posyp místních 
komunikací by prováděl pan Petr Gottvald. 
● Žádost majitelů garáží – směna pozemků. Vlast-
níci garáží nacházejících se vpravo na začátku obce při 
příjezdu směrem od Brna se obrátili na obec se žádostí 
o směnu pozemků. Pozemky kolem garáží jsou ve vlast-
nictví obce. Při kolaudačním řízení zahájeném některými 
vlastníky garáží bylo zjištěno, že faktický stav stavebně-
technického řešení garáží neodpovídá stavu, který byl 
plánován v rámci dokumentace pro stavební řízení. Kon-
krétní nesoulad je způsoben tím, že garáže přesahují, byť 
nepatrnou částí, na pozemky obce. Na uvedený nesoulad 
poukázal stavební úřad obce a odmítnul vydat kolaudační 
rozhodnutí do doby, než dojde k nápravě. Proto vlastníci 
garáží navrhují směnu tak, aby garáže byly na jejich po-
zemcích a pozemky okolo ve vlastnictví obce. 
Rada souhlasí s touto variantou řešení a doporučuje 
zastupitelstvu směnu schválit. Nicméně geometrický 
plán, přiložený k žádosti, není dostatečně vypovídající 
o částech obecních pozemků, které mají být předmě-
tem převodu z majetku obce. Proto bude nutné vyhotovit 
situaci s jasným vyznačením pozemků, které obec bude 
převádět. 
● Cenová nabídka společnosti Puttner. Společnost 
Puttner s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno souhlasí 
s požadavkem obce vypracovat studii rozvoje veřejného 
osvětlení (VO), místního rozhlasu (MR) a kamerového 
systému (KS). Předmětem studie by byl rámcový návrh 
rekonstrukce kompletního VO v celé obci včetně napá-
jecích bodů. Dále by byla na základě výpočtů stanovena 
výška sloupů, výkon svítidel a průřezy kabelové sítě. Dále 
rámcový návrh rekonstrukce místního rozhlasu včetně 
rámcového návrhu kamerového systému v obci. 
● ZŠ – Výroční zpráva školy za 2015/2016. Základní 
škola Sokolnice předložila výroční zprávu školy za školní 
rok 2015–2016. Rada zprávu projednala a vzala na 
vědomí.
● Kupní smlouva se ŠLP Křtiny. ŠLP Křtiny předložil 
návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 1714 z ma-
jetku Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1665/1, 
Brno, IČ: 621 56 489 do vlastnictví obce Sokolnice. RO 
schválila text a uzavření kupní smlouvy mezi obcí a Men-
delovou univerzitou v Brně.
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● Schválení přijetí dotace od ČEZ na výsadbu stromů. 
Rada schválila přijetí dotace a text smlouvy se společ-
ností ČEZ na výsadbu stromů ve výši Kč 99.896,25. Rada 
současně schválila text a uzavření smlouvy o dílo se 
společností AGRO Brno-Tuřany, a.s., Dvorecká 521/27, 
Brno, 620 00 na výsadbu stromů v částce Kč 99 896,25. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
● Schválení výše vodného na rok 2017. VAS a.s. za-
slala návrh výše vodného na rok 2017. Cena vodného se 
nemění. RO schvaluje návrh na vodné v roce 2017 ve výši 
31,30 Kč/m3. 
● Schválení výše stočného na rok 2017. VAS a.s. za-
slala návrh výše stočného na rok 2017. Cena stočného 

se nemění. RO schvaluje návrh na stočné v roce 2017 ve 
výši 31,28 Kč/m3. 
● Kamery u rybníka a u školky. Společnost VIVO Co-
nnection spol. s r.o. předložila cenovou nabídku na zajiš-
tění konektivity k plánovaným kamerám v ulici Zahradní 
a U Rybníka (nazvanou „Nabídka připojení kamero-
vých bodů obec Sokolnice“). Jedná se zejména o ná-
klady na zemní práce, protlaky a dodávku potřebného 
materiálu. 
RO schválila objednat u společnosti VIVO CONNEC-
TION spol. s r.o. práce a dodávku materiálu dle nabídky 
nazvané „Nabídka připojení kamerových bodů obec 
Sokolnice“. -OÚ-

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace
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2 Pátek

SPOZ, pod záštitou 
obce Sokolnice 
a ve spolupráci 
se ZŠ Sokolnice

Společenský večer
Kavárna 
restaurace 
U Husara

16.00 hodin

Setkání jubilantů, 
kteří v letošním roce 
dosahují 70, 75, 80, 
85, 90 a více roků

3 Sobota
Rodinné Centrum 
Sokolnice

II. adventní keramická dílna
Prostory RC na 
ul. Masarykova 35 

9.00 hodin 12.00 hodin

4 Neděle TJ Sokol Sokolnice Mikulášská nadílka Sokolovna

4 Neděle TJ Sokol Sokolnice
Házená – 2. liga starší 
dorost 2016 podzim 

Hala Křenovice 12.30 hodin Soupeř Fatra Napajedla 

4 Neděle TJ Sokol Sokolnice
Házená - 2. liga mladší 
dorost 2016 podzim

Bohunice 17.30 hodin Soupeř Fatra Napajedla 

9 Pátek
Rodinné Centrum 
Sokolnice

Čteme dětem: Vánoce 
s andílkem Vandílkem 

Místní knihovna 17.00 hodin 18.00 hodin

10 Sobota TJ Sokol Sokolnice
Házená – 2. liga mladší 
dorost 2016 podzim

Hala Křenovice 16.00 hodin Soupeř Sokol Juliánov 

11 Neděle TJ Sokol Sokolnice
Házená - 2. liga starší 
dorost 2016 podzim 

Bystřice pod 
Hostýnem

9.00 hodin
Soupeř Bystřice 
pod Hostýnem

13 Úterý
Rodinné Centrum 
Sokolnice

Rodičovská skupina: 
Jukebox 

Prostory RC na ul. 
Masarykova 35 

19.00 hodin 21.00 hodin

18 Neděle TJ Sokol Sokolnice Živý sokolnický Betlém Před sokolovnou 14.00 hodin

Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se 
uskuteční v naší obci v prosinci. Uzá-

věrka Sokolnického zpravodaje je 
v časovém předstihu, proto si po-
řadatelé akcí vyhrazují právo na 
změnu. O podrobnostech se včas 

informujte také pomocí jiných infor-
mačních zdrojů. Za pochopení dě-
kuje Komise pro vydávání Sokolnic-
kého zpravodaje.

Vánoční nákupy
Konec roku a předvánoční shon je pro tzv. „kapsáře“ ho-
tový ráj. Vyskytují se v místech, kde je velká koncentrace 
lidí např. nákupní centra, trhy, u stánků s rychlým občer-
stvením, parkoviště, veřejná hromadná doprava. Jak tedy 
ochránit své osobní věci před kapsáři? Je důležité být na 
výskyt takových osob připravený a obezřetný.
Různí podvodníci a kapesní zlodějíčci jsou velice vyna-
lézaví a rafi novaní. Čekají na chvilku nepozornosti a pak 
jdou do akce. Pracují ve skupinkách, vše mají dobře 
nacvičené a jsou velice rychlí. Vše trvá několik vteřin. 
Mají rozdělené role. Od tipařů přes osoby, které krádež 
vykonají. Odcizené věci putují od jednoho zloděje k dru-
hému a mohli bychom dále pokračovat. Krádež nemusíte 

postřehnout ihned, ale později a k popisu pachatele ne-
máte žádné informace.
Co se týče věcí ve vozidlech, stále platí „auto není trezor“. 
Nenechávejte své věci viditelně ve vozidle. Při nakládání 
nákupu do vozidla nenechávejte v přední části nebo na 
kapotě či střeše kabelky a cenné věci.
Jak tedy takové situaci předejít? V první řadě si dávejte 
pozor na své věci. Neustále sledujte a mějte pod kontro-
lou, co se děje ve Vašem okolí.
Několik doporučení:
• vyhýbejte se skupinám většího počtu osob a mějte 

své věci pod kontrolou (na očích)
• na ulici, při nákupech, v dopravních prostředcích vě-

nujte zvýšenou pozornost svým kabelkám, taškám, 
zavazadlům a mějte je pečlivě uzavřené
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• neukazujte obsah své peněženky cizím osobám
• nenechávejte v horní části kabelky, tašek peněženku 

či jiné cennosti
• batohy s penězi, mobilním telefonem, cennostmi ne-

noste na zádech, kam nevidíte
• doklady, peněženku nenoste v zadních a bočních 

kapsách oděvů, batohů a kabelek
• noste peníze odděleně od dokladů
• pokud máte u sebe bezpečnostní kód k platební 

kartě, noste jej odděleně od karty, znemožníte pa-
chateli výběr fi nanční hotovosti z bankomatu (také 
mobilní telefon, který je v kabelce a je na něm PIN, 
není bezpečným řešením)

• při výběru peněz z bankomatu či při placení v obcho-
dech si všímejte svého okolí, zejména zda tuto čin-
nost někdo nepozoruje

• pokud Vám byla odcizena platební karta, ihned účet 
zablokujte

• mobilní telefon ukládejte bezpečně ve vnitřních 
kapsách

• v nákupních centrech nedávejte kabelky do nákup-
ních košíků (stačí se natáhnout pro žádané zboží 
a může dojít k odcizení)

• sledujte své okolí
• při ukládání zakoupeného zboží do vozidla nenechá-

vejte kabelku, peněženku na sedadle nebo na střeše 
vozidla (přes otevřenou zadní kapotu nevidíte, co se 
děje v přední části vozidla). -nprap. Bc. Alena Peterková-

Svatý Martin
Jedenáctého listopadu jsme si připomněli svátek sva-

tého Martina, který, jak je známo, by měl přijet na bílém 
koni. Pro ty, kteří toto přísloví přece jen neznají, znamená 
to, že v tento den by mělo sněžit. Také je známo, že na 
jeho počest by se měla 11. listopadu jíst Martinská husa 
a z jejich kostí pak věštit, jestli bude zima mírná či krutá. 
V poslední době k huse přibylo i Martinské víno, proč ne, 
zapíjet upečenou husu vínem může být dobré.

Méně je dnes již známé, že na svatého Martina slu-
žebné a čeleď rozvazovali pracovní poměr a mohli přejít 
k jinému zaměstnavateli. Za Rakouska-Uherska, ale ještě 
i po první válce, i střední třída si mohla dovolit služebnou, 
nebo sedláci pacholka. Tito nedocházeli na několik ho-
din denně, ale v rodině žili, jedli i spali a ještě dostávali 
mzdu. A tak ke svátku svatého Martina mohli vyměnit za-
městnavatele. Tomuto se říkalo martínkovat.

Když svatý Martin putoval po severní Francii, potkal 
v Amiensu žebráka chatrně oblečeného a trpícího zimou. 

Neváhal, vytáhl meč a svůj plášť rozsekl na dvě poloviny 
a jednu dal žebrákovi. Svatý Martin je proto hlavním svět-
cem Francouzů a v zemi je mu zasvěceno mnoho kostelů. 
V roce 360 nechal vybudovat v Poitiersu první klášter 
ve Francii. V roce 371 byl zvolen biskupem v Torsu, kde 
také zemřel a nad jeho hrobem mu byla postavena veliká 
a vznosná bazilika. 

Svatý Martin pocházel z Panonie, to je dnešní Maďar-
sko, předtím Uhry. Není tedy divu, že korunovační kostel 
v Bratislavě nese jméno svatého Martina. Bratislava byla 
přes 200 roků hlavním městem Uher a v tomto kostele 
bylo korunováno 18 královen a králů. Kostel se nachází 
těsně vedle mostu Slovenského národního povstání.

Ale i Praha má zajímavý kostel svatého Martina. Pů-
vodně patřil k vesnici, která se jmenovala Újezd svatého 
Martina, bývala na místech dnešních ulic Jungmanova, 
Spálená a Uhelný trh, a patřila Adéle, uherské manželce 
knížete Soběslava I. Dnes po této vesnici zůstal jen tento 
kostel, který se nachází v Martinské ulici.  

-Jan Fojtl-

Bitva u Hradce Králové a tragické léto roku 1866 v Sokolnicích
„Nešťastnou píši zvěst o roku 1866, jenž dlouho zů-

stane v paměti lidské pro svízele, jež tehdy stíhaly milou 
vlast naši. Od moru, hladu a vojny vysvoboď nás, Pane, 
než nás právě troje tato metla bolestně stihla v tomto ne-
blahém roce.“ Těmito slovy popisuje události roku 1866 
v Sokolnicích zdejší zámecký kaplan. 

„Začátek trudný, o to trudnější konce. Nejprve 
22., 23., a 24. května přišly tuhé mrazy, při nichž tep-
loměr na 5 stupňů Reomira pod nulu padl (cca –6 °C). 
Smutný to byl pohled, kterak ovoce hojně na stromech 
narostlé zčernalo a spadalo. Smutnější ještě pro rol-
níka, jenž brzo poznal, že žito jeho pomrzlo téměř úplně, 
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s nepatrnými výjimkami na výšinách, kdež obstálo a pše-
nice z části.“

Vzrůstající rozpory mezi Rakouskem a Pruskem po-
stupně přerostly ve válku, ve které stálo Rakouské cí-
sařství společně se členy tzv. Německého spolku proti 
expanzivnímu Prusku a sjednocené Itálii. Konfl ikt vyvr-
cholil bitvou u Hradce Králové, jejíž následky děsivých 
rozměrů zasáhly do osudů mnoha rodin i v tak vzdále-
ných Sokolnicích.

„Počátkem května bylo již veřejně známo, že vojna 
mezi Rakouskem z jedné a Pruskem, sjednoceným s re-
volucionářskou Itálií z druhé strany, jest nevyhnutelná. 
A vskutku brzy nastal pochod vojska rakouského do se-
verních Čech. Pluk řadový č. 1 císařův a pluk arcivévody 
Karla rozložily se od máje až do 17. června po okolí zdej-
ším. Nebylo domu od ubytování oproštěného. Duchovní 
správce sokolnický měl na ubytování polního kaplana 
P. Josefa Rychtera, rodilého v Moravské Třebové. Z jeho 
úst i úsudek byl slyšen, zdaž Benedek (vrchní velitel ra-
kouských sil) jest onen muž, jenž s prospěchem povede 
vrchní velení proti Prusku. Však o tom jakož i chvástavosti 
některých důstojníků, že Prušáky utlučou čepicemi, po 
výsledku boje zbytečno psáti.“

„Bylo to 17. června v neděli k narozeninám na-
šeho pana hraběte Vladimíra z Mitrovských (narozen 
17. června 1814), když vojsko dostalo rozkaz k pochodu 
na bojiště. Odpoledne opustili nás vojáci naši, ale hned 
uvítáni jsou lijákem takovým, že místem museli v po-
chodu ustati, což od nejedněch bylo vykládáno za zlé 
znamení.“

Dne 27. června proběhla první srážka vojsk u Ná-
choda, na druhý den u České Skalice. Vše vyvrcholilo 
3. července 1866 bitvou u Hradce Králové, kde se střetlo 
více než 400.000 vojáků. Během jednoho dne zde padlo 
či zůstalo nezvěstnými téměř 16.000 mužů.
„Následek byl úplná porážka rakouských praporů 
a couvání, lépe řečeno útěk z Čech na Moravu a Ra-
kous. Za Rakušany v patách postupovali Prušáci, jenž se 
18. července v Sokolnicích rozložili. Ač byla pisateli 
v mládí vštípena jakási nenávist proti Prusům, přec ne-
může jim odepříti chvalné uznání. Jmenovitě katoličtí 
vojínové z krajin porýnských byli uctiví navštěvovatelé 
chrámu Páně a vykonali zde svaté zpovědi a přijímání. 
Kdežto z našich vojínů, až na jednoho nadporučíka, 
nikdo té horlivosti nevyjevil.“

„Však nejtěžší pohroma Moravu navštívivší je cholera, 
kteráž se současně s Prušáky dostavila. Aspoň mezi 
prvními v okrsku zámeckém (část Sokolnic přiléhající 
k zámku) na choleru onemocnělými byli dva Prušáci 
a jeden Čech od Pardubic, jenž je až sem s potahem mu-
sel doprovázeti. Z farníků pak zemřelo od 29. července 
až do 17. srpna sedmnáct osob, z nichž mnozí v takových 
křečích, kteréž za předešlé cholery v roce 1855 zřídka 
byly pozorovány. Takový byl běh roku 1866, jenž hluboké 
rány zasekl mnohým.“

Tolik zápis zámeckého kaplana Jana Nepomuka No-
votného, popisující dění v „zámecké čtvrti“. A zámecká 
matrika tento stav skutečně potvrzuje. Mezi obětmi jsou 
převážně zemědělští dělníci a jejich děti žijící v hospo-

dářských dvorech spadajících pod panskou správu. 
11 z nich podlehlo choleře, 1 osoba tyfu a zbytek, ze-
jména děti, průjmům či úplavici. 

Situace přímo v Sokolnicích (ve vlastní obci) byla da-
leko tragičtější. První oběti podlehly choleře již 22. čer-
vence a do 27. srpna, kdy epidemie posledním úmrtím 
skončila, zemřelo 49 lidí. Z toho 35 na choleru, 5 na tyfus 
či blíže nespecifi kovaná průjmová onemocnění. U zbýva-
jících osob nelze prokázat či vyvrátit přímou souvislost 
s epidemií. Mějme na paměti, že v tomto období měly 
Sokolnice přibližně tisíc evidovaných obyvatel (rok 1869: 
1007 osob).
Oběti dle jednotlivých domovních čísel:
č. p. 1:  2 osoby  (dnes nám. Zbyňka Fialy)
č. p. 2:  1 osoba  (dnes nám. Zbyňka Fialy)
č. p. 7:  2 osoby  (dnes ul. Komenského)
č. p. 8:  2 osoby  (dnes ul. Komenského)
č. p. 15:  2 osoby  (dnes ul. U Rybníka č. p. 140)
č. p. 18:  1 osoba  (konec Uličky pod OÚ)
č. p. 23:  4 osoby  (dnes ul. Masarykova)
č. p. 27:  1 osoba  (dnes ul. Masarykova)
č. p. 32:  2 osoby  (roh ul. Masarykova a Mlýniska)
č. p. 34:  4 osoby  (staré zdravotní středisko)
č. p. 37:  1 osoba  (dnes č. p. 172, 174, 175 
  ul. Telnická)
č. p. 38:  3 osoby  (dnes č. p. 37, 38 ul. Telnická) 
č. p. 48:  1 osoba  (dnes ul. Masarykova)
č. p. 68:  2 osoby  (dnes volné místo na křižovatce 
  ulic Pod Stráží a Komenského)
č. p. 70:  2 osoby  (dnes ul. Masarykova)
č. p. 74:  3 osoby  (dnes ul. Krátká)
č. p. 75:  2 osoby  (dnes ul. U Rybníka)
č. p. 78:  1 osoba  (dnes roh nám. Zbyňka Fialy 
  a ulice Krátké)
č. p. 81:  1 osoba  (dnes roh ulic Václava Haňky 
  a Tuřanské)
č. p. 82:  2 osoby  (dnes ulice Brněnská)
č. p. 91:  1 osoba  (dnes ul. U Rybníka)
č. p. 94:  1 osoba  (dnes ul. Tuřanská)
č. p. 98:  1 osoba  (dnes ul. Brněnská)
č. p. 101:  4 osoby  (dnes ul. Brněnská)
č. p. 106:  1 osoba  (dnes ul. Komenského)
č. p. 107:  2 osoby  (dnes ul. Komenského)
č. p. 56:  4 osoby  (hospodářské dvory pod zámkem)
č. p. 57:  2 osoby  (vlastní budova sokolnického  
  zámku)
č. p. 60:  3 osoby  (usedlost na Prantech)
č. p. 61:  5 osob  (již zbořená budova v areálu 
  bývalého cukrovaru)
č. p. 62:  3 osoby  (již zbořená budova v areálu 
  bývalého cukrovaru)

Zemřelé ve většině případů ohledal zámecký kaplan 
a ty ze zámecké čtvrti také sám pohřbíval. Mrtvé přímo 
z obce pochovával již telnický farář Jan Chornitzer, kte-
rého v druhé polovině srpna nahradil P. Bedřich Geissler, 
bývalý spirituál kněžského semináře v Brně. Ten měl 
samozřejmě na starosti i oběti epidemie v Telnici, kde 
choleře, úplavici a průjmům podlehlo přibližně 36 lidí 
a nákaza zde skončila až v polovině září. První zemřelí 
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Okénko do mateřské školy
Dovedeš to jako podzim 
radovat se z barviček. 
půjčil si je od sluníčka 
a posledních kytiček.

Rozdával je trávě, stromům,
také šípkům na keři,
ať se kolem dobře dívá,
kdo mi to teď nevěří.

● Začátek měsíce října jsme si 
zpříjemnili společným odpolednem 
s dětmi i jejich rodiči na školní za-
hradě. Toto „Vypečené odpoledne“ 
zpestřily nejen šikovné maminky 
i babičky lákavými dobrůtkami pro 
všechny přítomné, ale také paní uči-
telky, které nachystaly zábavné akti-
vity pro děti i jejich rodiče
● Veselou náladu společně s po-
hádkou „Pohádkové kočičiny“ přivezl 
dětem do školky p.Ševčík z divadla 
Radost v Brně
● Říjnová příroda nachystala „na-
šim“ dětem spoustu příležitostí 
k různým aktivitám i radovánkám na 
školní zahradě. Dětmi nejoblíbenější 
bývá sbírání pestře vybarvených opa-

daných listů, ale také jejich shrabo-
vání a kupení do hromádek i hromad
● Nejen pohádka, nýbrž také ho-
dina plná kouzel zavítala do školky, 
a to prostřednictvím kouzelníka Ka-
tonase. Ten děti zaujal nejen rozlič-
nými kouzly, ale na závěr také ve-

selými balonky ve tvaru zvířátek či 
věcí, jež si děti z kouzlení odnesly na 
památku 
● V rámci spolupráce se Sokolem 
Sokolnice si děti ve školce vyrobily ba-
revné draky i dráčky různých velikostí 
i materiálů, které poté při večerním 
lampionovém průvodu ukládaly ke 
spánku 

7

ze Sokolnic byli pohřbíváni do jednotlivých hrobů na 
starém farním hřbitově (kolem kostela) v Telnici. Domní-
váme se, že s růstem jejich počtu, kdy nebylo technicky 
možné každý den kopat nové hroby a z obavy dalšího 
šíření epidemie z těl uložených přímo v sousedství oby-
dlí, se posléze pohřbívalo do společných šachet. Pří-
kladem tohoto řešení nám jsou dosud dochované pa-
mátky na cholerové hroby poblíž Křenovic či Tvarožné. 
Bohužel lokaci cholerových hrobů na katastrech obcí 
Sokolnic či Telnice nejsme v současnosti schopni určit. 
A tak jedinou připomínkou těchto bolestných událostí 

v Sokolnicích zůstává až do dnešní doby kříž na Šla-
panické ulici, zbudovaný v roce 1867 rolníkem Janem 
Konečným z č. p. 8, věnovaný památce zemřelé dcery 
a manželky, obětem tragického léta roku 1866.
-Zpracoval: Ing. Josef Chudáček, Masarykova 493, Sokolnice-

Prameny: 
Kniha zemřelých sig. 1889, 1901 MZA Brno
Pamětní kniha sokolnické kaple
Catalogus Venerabilis Cleri Dioeceseos Brunensis 1875, Brunae
Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005,  Český statistický 
úřad, Praha 2006
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Požár výškové budovy SŠEE, požár v kabinetu, žáci uvnitř!
Po uspěchaném září, kdy školní rok začal nabírat ob-

rátky, by se mohlo zdát, že se školní život usadí poklidně 
do svých kolejí. Jenže i říjen ve škole přinesl sled udá-
lostí, které nenechají nikoho na pochybách o poklidném 
školním žití. Vždyť jsme školu prezentovali na přehlídce 
škol Jihomoravského kraje u příležitosti Mezinárodního 
strojírenského veletrhu v Brně a v průběhu října ještě na 
burzách a veletrzích škol v Hodoníně, Břeclavi a Vyškově. 
I z těchto končin máme ve škole žáky – budoucí odbor-
níky na energetiku a elektrotechniku. Noví obyvatelé do-
mova mládeže se vypravili v rámci poznávání okolí školy 
ve chvílích volna do zámecké obory židlochovického 
zámku. Sportovně založení obyvatelé domova mládeže 
zase závodili v tradičním podzimním běhu na Vladimírov. 
A studenti čtvrtých ročníků využili pěkného podzimního 
počasí k návštěvě Prahy. Cílem jejich cesty byl Senát 
s komentovanou prohlídkou Valdštejnského paláce a 
prohlídka populárního žižkovského vysílače. A to jsou 
jen aktivity, které jsou vidět. I vnitřní život školy tepe dy-
namicky. Blíží se totiž čtvrtletí. Pro žáky denního studia 
a zkráceného studia období pilného studování. Do studia 
se pohroužila i šedesátka dospěláků, kteří se v kurzech 
profesních kvalifi kací rekvalifi kují na elektrikáře. A v Cen-
tru celoživotního učení jsme v říjnu proškolili pro výkon 
prací pod napětím ve speciálních kurzech téměř stovku 
montérů z Čech a Severní Moravy. 

Pravidelný rytmus školních povinností zčeřila jen si-
réna, která věstí vždy něco náhlého a nečekaného. 
V krátké zprávě na mobilech požárníků se rozsvítil text: 

„18. 10. 12.49 hod. požár výškové budovy SŠEE Sokol-
nice, požár v kabinetu, žáci uvnitř“. Na pomoc okamžitě 
přispěchaly požární sbory z okolí. A ti sokolničtí byli nej-
rychlejší. Naštěstí se jednalo pouze o požární prověřovací 
poplach. Ale i tak autenticky zadýmené chodby vypadaly 
hrozivě a dostat všechny žáky z vysoké budovy do bez-
pečí důkladně prověřilo kázeň i zodpovědnost všech.

Ještě jedna událost narušila zaběhnutý rytmus školy. 
Náhlým odchodem spolehlivé kuchařky se nečekaně 
oslabil zaběhnutý tým školní kuchyně. S kuchařkami 
z blízkého okolí má škola dlouhodobě dobré zkušenosti. 
A i na chutné stravě závisí spokojenost osazenstva školy. 
Pokud proto znáte vhodného uchazeče na uvolněné 
místo, nasměrujte takového človíčka k nám. 

-Milada Svobodová-

Červená řepa
Řepa červená (Beta vulgaris var. vulgaris) je dvouletá 
kořenová rostlina, původem ze Středomoří. První zmínka 
o červené řepě pochází z Babylonie a byla známá i ve 
starém Římě jako jídlo i jako lék. Ke konzumaci nejčas-
těji slouží bulvy na rozmanité způsoby, ale používají se 
i zelené listy. Červená řepa bsahuje betain, který brání 
kornatění tepen a podporuje činnost jater a její bar-
vivo rozšiřuje věnčité tepny a zpevňuje stěnu vlásečnic. 
Má silné močopudné účinky, přičemž vylučuje z těla 
sůl, povzbuzuje činnost žaludku a tvorbu žluči. Při pro-
blémy s aterosklerózou se doporučuje léčivá kúra za-
ložená na užívání syrové šťávy z červené řepy a to 
50–100 ml denně alespoň po deset dnů. Podporuje růst 
buněk a opravuje jejich jádra, působí na aktivní tvorbu 
červených krvinek. Zbavuje střeva a mozek jedovatých 
látek. Dodává pružnost a lesk pleti, vlasům a nehtům, 
odstraňuje zácpu. Je to zelenina velmi hodnotná – 
ve 100 g bulvy je asi 70 mg sodíku, 380 mg draslíku 
a 20 mg vápníku, obsahuje hořčík, křemík a z mikroprvků 
rubidium a caesium. Z vitamínů obsahuje vitamín C, vita-
míny B1, B2, B6 a E a další. Červená řepa celkově podpo-
ruje imunitu organismu a onkologové ji doporučují jako 
prevenci proti rakovině. Také během chemoterapií je vý-
raznou vzpruhou pro oslabené tělo. Bulva červené řepy je 

díky svým rostlinným pigmentům a bílkovině zvané beta-
nin jedinečným přírodním cytostatikem, pomáhá tak likvi-
dovat rakovinné bujení a některé druhy leukémií. Složky 
v červené řepě pak pomáhají při renovaci poškozených 
buněk.
Červená řepa je jedním z nejsladších druhů zeleniny, ob-
sahuje až osm procent přírodního cukru, a proto by dia-
betici měli být s konzumací červené řepy obezřetní. Také 
pro člověka trpícího močovými kameny moc vhodná není, 
jelikož obsahuje kyselinu šťavelovou, dráždící močové 
cesty, těhotným a kojícím ženám však například přináší 
užitek kyselina listová, která má nezastupitelnou roli ve 
zdravém vývoji plodu.
Červenou řepu využíváme ve studené i teplé kuchyni. 
Obecně platí, že tepelnou úpravou červené řepy - stejně 
jako u jiných zelenin – ztrácíme velkou část živin, přesto 
v ní zůstane zachováno velké množství důležitých vita-
minů, minerálů, antioxidantů a stopových prvků. Kuchyň-
ské zpracování řepy má však své zásady: před vařením 
se bulva řepy neloupe, aby neztratila barvu a chuť. Uva-
řenou nebo upečenou a oloupanou řepu pak podáváme 
jako přílohu nebo i jako hlavní jídlo.
BORŠČ Z ČERVENÉ ŘEPY
350 g červené řepy, 500 g hovězího s kostí (třeba žebra), 
200 g brambor, 250 g zelí, 100 g mrkve, 100 g cibule, 
100 g petržele, 200 ml zakysané smetany, 3 stroužky 
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česneku, 3 lžíce rajského protlaku, 6 kuliček černého pe-
pře, 6 kuliček nového koření, 3 bobkové listy, olej, kopr, 
sůl, 2 litry vody.
Základní složkou boršče je kvalitní vývar. Hovězí maso 
vložíme do hrnce, zalijeme studenou vodou a necháme 
vařit. Až začne voda vařit, posbíráme z hladiny vzniklou 
pěnu. Přidáme sůl a lehce vaříme do změknutí masa 
90 minut. Čtvrt hodiny před koncem vaření přidáme nové 
koření, bobkový list a celý pepř. Když je vývar hotový, 
vyjmeme z něj maso a vývar přecedíme, maso vrátíme 
zpět do vývaru a začneme přidávat zeleninu. Brambory 
oloupeme, nakrájíme na menší kostičky 1,5 cm velké, 
vložíme je do vývaru a vaříme. Až jsou brambory skoro 
hotové, přidáme na kousky nakrájené zelí a vše vaříme 
do změknutí. 
Během vaření brambor a zelí zpracujeme ostatní 
zeleninu, kterou do boršče následně přidáme. Na 
pánvi si rozehřejeme olej a dozlatova na něm osma-
žíme na kousky nakrájenou cibuli. Po osmažení cibule 
přidáme na pánev nastrouhanou mrkev. Když začne být 
mrkev lehce osmahnutá, přidáme i nastrouhanou čer-
venou řepu. Až je osmažená i řepa, přilijeme do celé 
směsi část vývaru, ve kterém vše následně podusíme 
do měkka. Současně s vývarem přidáme do směsi i raj-
ský protlak a sůl s mletým pepřem na dochucení. Po 
změknutí všech ingrediencí přidáme celou směs do 
vývaru s bramborami a zelím a vše ještě pár minut 
povaříme. Do odstaveného boršče ještě nakonec vy-
lisujeme stroužky česneku a polévku necháme čtvrt 
hodiny odstát. Při podávání dáme do boršče vrchovatou 
lžíci zakysané smetany na zjemnění a nasekaný kopr na 
ozdobu.
BRAMBORÁKY Z ČERVENÉ ŘEPY
600 g červené řepy, 3 vejce, 3–5 stroužků česneku, 
1 střední cibule, 1 polévková lžíce majoránky, strouhanka 
a voda podle potřeby, pepř, sůl, olej na smažení. 

Syrové bulvy červené řepy oloupeme a nastrouháme na 
hrubém struhadle. Do takto nastrouhané řepy přidáme 
vejce, nadrobno nakrájenou cibuli, utřené stroužky čes-
neku, strouhanku, majoránku a celou směs dostatečně 
osolíme a opepříme. Důkladně promícháme a dáme na 
2 hodiny odpočinout na chladné místo. Nakonec bram-
boráky z červené řepy usmažíme obvyklým způsobem na 
pánvi v oleji do formy placek.
ŠŤÁVA Z ČERVENÉ ŘEPY A JABLEK SE ZÁZVOREM
1 malá bulva červené řepy, 2 jablka, zázvor zhruba 1 cm 
dlouhý, vodu na zředění. 
Bulvu červené řepy oloupejte a nakrájejte na kusy. Ja-
blka oloupejte, zbavte jádřince a též nakrájejte na kusy. 
Ze zázvoru oškrábejte slupku. Následně vše vkládejte 
do odšťavňovače v pořadí – červená řepa, zázvor, jablka 
a šťávu dle potřeby nařeďte vodou.
Získáte tak „krvavou“ vitamínovou bombu východu, zpes-
třenou asijskou dynamičností zázvoru a zjemněnou mo-
ravským jablíčkem – ideální kombinace pro zimní večery.
ČERVENÁ ŘEPA SE ZELÍM OD MIRKY MIFKOVÉ
Na přípravu potřebujeme: 2 kg řepy, 2 kg hlávkového zelí, 
0,5 kg cibule. Nálev: 1,5 l vody, 0,5 l octa, 4 polévkové 
lžíce soli, 300 g cukru
Červená řepa se uvaří či upeče, poté se nastrouhá a po 
vystydnutí se přidá nastrouhané zelí a nakrájená cibule. 
Nálev se nechá projít varem a po vystydnutí se nalije na 
směs řepy, cibule a zelí.
Tip od Mirky: „Podle chuti přidávám nastrouhaný křen 
a fenykl. Samozřejmě se nemusí dodržovat předepsané 
množství, záleží na každém podle jeho apetitu – je toho 
docela hodně, je ale dobré zachovat poměr ingrediencí. 
Já osobně salát nesterilizuji, nechám ho 
v chladu uležet, hlavně to rozdávám, takže 
se to nezkazí a je to zdravější.
Přeji klidné dny, M.M.“

-Laďa Žilka-

Tajemství nalezeného kufru
Výlet sokolnických seniorek do Svitávky

V úterý 19. října 2016 jsme si naplánovaly výlet do 
městečka Svitávka, kde se nacházejí Löw-Beerovy vily. 

Většina lidí má v povědomí Löw-Beerovu vilu v Brně 
za Lužánkami a vilu Tugendhat, postavenou pro dceru 
Löw-Beerových Gretu, ale ono to bylo jinak. Tato židovská 
podnikatelská rodina pocházela z Boskovic a začínala 
svoje podnikání v textilním průmyslu právě ve Svitávce. 
Tam si postavili kromě továren velkou a malou vilu, které 
obývala rodina Mosese Löw-Beera a rodičů. Věděli jste, 
že tento velkoprůmyslník začal svoje podnikání skupová-
ním uniforem po Napoleonových vojácích a jejich zpraco-
váním na sukno? Pro takovou rodinu bylo prý slušností 
založit továrnu i ve Vídni, ale povinností v Brně. Tady 
máte onu souvislost s brněnskými vilami. 

Obě vily leží v parku blízko sebe, ale přístupná je jen 
velká vila. V ní dnes sídlí Úřad městyse Svitávka. Přiví-
tal nás osobně pan starosta Jaroslav Zoubek, který je 
velký nadšenec historie rodiny Löw-Beerových. Právě 

on má největší zásluhy jak o rekonstrukci samotné vily, 
ale také zdokumentování života rodiny s podnikatel-
ským duchem a sociálním smýšlením. Jeho zásluhou 
byl před dvěma roky natočen fi lm o životě Löw-Beero-
vých ve Svitávce a vydána kniha. Mohli jsme vidět ne-
jen fi lm o rodině, ale též vtipně zpracovaný fi lm o tom, 
jak se fi lm natáčel. Měli jsme štěstí, že jsme mohli po-
tkat i aktéry fi lmu, kteří patří k místnímu ochotnickému 
divadelnímu spolku a jsou zároveň zaměstnanci úřadu 
městyse. 

Natočení fi lmu iniciovalo právě ono výše uvedené ta-
jemství nalezeného kufru. Nebudu vám prozrazovat po-
drobnosti, abyste se měli na co těšit, až někdy navštívíte 
vily ve Svitávce. Mohu jen doplnit, že pan starosta nám 
velmi ochotně ukázal prostory vily a ke každé místnosti 
nám vyprávěl její historii. Prohlídka vily spolu s angažova-
ností pana starosty nás opravdu nadchla.

Druhou vilu jsme si mohly prohlédnout jen zvenku. 
V rámci privatizace ji koupil místní lékař, který ve vile by-
dlí a provozuje lékařskou praxi. Budiž mu ke cti, že se 
o údržbu vily stará dobře.
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Park kolem vil nám už dnes nenabídne původní rozvr-
žení okrasné a užitkové části zahrad, ale skleník zůstal 
zachován.

Podzimní počasí se ukázalo ve svém typickém mlž-
ném oparu, proto jsme upustily od plánované vycházky 
na vyhlídku. Poobědvaly jsme v restauraci Pod dubem. 
Zajímavostí Svitávky je, že místní restaurace otvírají až 
v pozdním odpoledni, přesto nám vyšli vstříc a připravili 
pro naši skupinu obědové menu. 

Odsud jsme se přesunuly na vlakovou zastávku a vlak 
nás odvezl až do Sokolnic. Výlet se nám líbil a můžeme jej 
doporučit i ostatním.  -Jitka Čermáková-

10

Rodičovská skupina
Rodičovství je krásné a naplňující. Alespoň tak se to 

píše ve většině knih o rodičovství. Ovšem dost často za-
pomenou zmínit, že rodina je jedním z největších zdrojů 
stresu. Vývoj dítěte probíhá ve fázích a každá nová vývo-
jová etapa přináší nové výzvy. Někdy je zvládneme lehce, 
někdy hůř, jindy pochybujeme, zda děláme vše správně.

V naší pokračující skupině uvítáme všechny rodiče, 
kteří chtějí získat nové podněty pro výchovu, podělit se 
o své zkušenosti, zjistit, že nejsou jediní, kteří řeší po-
dobné problémy. Naším cílem není vychovat z vás super-
rodiče, ale posílit vaše rodičovské sebevědomí a vaši in-
tuici. A třeba zjistíte i něco nového o sobě.

Skupina se setkává jednou měsíčně a trvá 2 hodiny. 
Každá skupina je trochu jiná, ale vždy reaguje na to, co 
členové aktuálně řeší se svými dětmi. Můžete se zúčast-
nit všech setkání a nebo pouze vybraných. Skupina pro-
bíhá v prostorách RCS, na Masarykově 35 vždy od 19 do 
21 hodin.

Tento školní rok máme za sebou již téma Sexuální 
výchova v rodině, kde jsme diskutovali otázky jako jaké 
jsou základní principy sexuální výchovy v rodině? Jaké 
informace jsou vhodné poskytovat s ohledem na věk dí-
těte? a jiné.

Skupinu vedou zkušené poradkyně: Mgr. Lucie Kudr-
nová a Mgr. Irena Zigmanová
Další témata vypsaná na tento školní rok:
• 22. listopadu – Slaďování rodinného a pracovního 

života. Jak si optimálně rozložit čas mezi práci, ro-
dinu a přátele? Jak pracovat se stresem?

• 13. prosince – Jukebox. Setkání věnované vlastním 
tématům účastníků.

• 10. ledna – Vzdor. V jakých obdobích je vzdor sou-
částí vývoje a kdy si na něj dát pozor a jak s ním pra-
covat. Metody Time-in a Time-out.

• 14. února – Jak zvládnout nástup do školy/školky. 
Jaké jsou formální požadavky na dítě? Jak mohou ro-
diče pomoci zmírnit adaptační obtíže?

• 7. března – Sourozenecké konstalace. Jak pořadí 
narození ovlivňuje to, jací jsme a jak toho využít ve 
výchově. Sourozenecká rivalita.

• 11. dubna – Návrat do práce. Jak připravit sebe 
a celou rodinu na nový režim? Jak si udělat krizové 
plány?

• 16. května – Jukebox. Setkání věnované vlastním 
tématům účastníků.

Čtenářský klub
Moc rádi čtete, ale v poslední době si ne a ne udělat 

čas? Čtete rádi, ale nemáte si s kým o knížkách povídat? 
Předsevzali jste si, že v novém roce budete víc číst? Máme 
pro vás řešení. Můžete se přidat do našeho čtenářského 
klubu. Každý měsíc společně vybereme jednu knihu 
a pak si o ní na dalším setkání popovídáme. Neformální 
setkání milovníků knih se koná jednou za měsíc nad šál-
kem kávy nebo čaje v místní knihovně. 

Více informací o Čtenářském klubu naleznete na 
webových stránkách http://rodinnecentrumsokolnice.
cz/?page_id=1172.
Seznam vybraných knih:
LISTOPAD: Ransom Riggs – Sirotčinec slečny Peregrinové 
pro podivné děti (setkání v lednu).
PROSINEC: Sebastian Niedlich – Smrt a jiné vrcholy 
mého života (setkání v lednu).
LEDEN: Jean-Michel Guenassia – Klub nenapravitelných 
optimistů (setkání v únoru).
Data setkání upřesníme začátkem ledna. Sledujte vý-
věsku v knihovně nebo webové stránky RCS.

Čteme dětem: Obr Dobr
Úžasný spisovatel knih pro děti i dospělé Roald Dahl by 

letos oslavil 100 let od svého narození. V pátek 14. října 

Čtení v kroužku
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jsme se proto sešli nad jeho knížkou Obr Dobr, kterou 
napsal pro děti.

Seznámili jsme se s malou Sofi í, kterou unesl obr Dobr 
do země obrů, protože jej jedné noci viděla, jak chodí po 
městě a fouká dětem sny. A že je to dobrák a na obra 
drobek, stali se z nich kamarádi. Obr Dobr nikdy nechodil 
do školy, číst a psát se učil sám, a tak se nemůžeme divit, 
že v jeho slovníku je mnoho prapodivných slov. O někte-
rých jsme si přečetli. Tak například o šumlence – oblíbe-
ném nápoji obrů, který se vyrábí z fňokurek a bublinky 
v ní jdou dolů místo nahoru. A každý, kdo se zúčastnil 
či četl vám rád poví, co se stane, když se bublinky tlačí 
dolů – vícřachání. 

Obr Dobr umí namíchat krásné sny, které pak v noci 
fouká dětem, když spí. Jeden takový sen jsme si přečetli. 
Byl o klukovi, který když si sáhnul na pupík, stal se ne-
viditelný. A užil si s ním spoustu legrace. Povídali jsme 
si o našich vlastních snech. Nakonec si děti jeden sen 
vytvořily a uložily do zavařovací sklenice, stejně tak, jak 
to dělá obr Dobr.

Do světa obrů nás svým hlasem zavedla paní knihov-
nice Jana Šebestová.

Dětský Halloween
V neděli 30. října se místní sokolovna opět proměnila 

v útočiště čarodějnic, netopýrů, duchů a jiných příšer. 
Všechna strašidla si postupně prošla sedmi stanovišti 
s různými úkoly: sestřelovala duchy, zaháněla pavouky 
a jinou havěť, navlékala sladkosti, poznávala pohád-
kové čarodějnice, zahrála si dýňové pexeso, soutěžila 
v pojídání koblih bez pomocí rukou a pochytala pavouky 
na pavučině. Za splnění každé disciplíny dostaly děti ná-
lepku a na závěr si mohly vyzvednout sladkou odměnu.

V přísálí mezitím probíhalo dlabání dýní. Každá rodina 
si vyzdobila svoji dýni originálním způsobem. Při tvoření 
prokázali děti i rodiče velkou dávku trpělivosti a kreativity. 
K vidění byly dýně s vyřezanými strašidelnými obrazci, 
barevně namalované dýně a také strašidelné zápichy do 
květináče.

Moc jsme si to užili. Děkujeme všem za účast.

11

Sny pečlivě uzavřené ve sklenicích

Dýňová dílna Pojídání koblih bez rukou

Pstruh duhový
Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) je sladkovodní 

ryba z čeledi lososovitých, jejíž původní domov je v Se-
verní Americe v řekách, ústících do Tichého oceánu. Její 
anadromní forma (anadromní – migrace z mořské vody 
do sladké za účelem rozmnožování), pstruh americký 
(v Severní Americe známý jako steelhead, v Austrálii 
ocean trout), se vrací vytírat do sladkých vod po dvou až 
třech letech života v moři. Pstruzi američtí jsou stejně 
jako lososi iteroparní – může se třít vícekrát za život, což 
u ostatních ryb rodu Oncorhynchus neplatí. Potěr pstruha 
amerického zůstává v řece ještě asi rok, než odpluje do 
slaných vod. Pstruh duhový byl za účelem sportovního 
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Listopad
Listopad je měsícem zařazeným do období včelařského 

podzimu. V tomto období jsou již včelstva nakrmena 
a připravena na zimní období. V přípravě je i myšlena 
nejen kontrola na napadení roztočem, ale i vícenásobné 
přeléčení pomocí fumigace. Fumigace se provádí po-
mocí buničitých knotů o velikosti 10 × 3 cm, na které 
se nakapou tři kapky léčiva variol, které se potom zapálí 
tak, aby knot nehořel, ale doutnal. Dýmem se dostane 
mezi včely nejen kouř, ale i léčivo, které působí na roz-

toče, které jsou přichycené na včelách. Tím jak se včely 
snaží vyvětrat dým z úlu, tím taky mezi sebou rozeženou 
účinné léčivo. A výsledek o úrovni napadení roztoči se 
provádí prohlídkou na podložce, která je umístěná na 
dně pod včelami. Jsou i předtištěné podložky, připravené 
pro počítání roztočů na danou plochu. Již delší dobu jsou 
v provozu internetové stránky, kde se dá vkládat podle 
stanovišť i úroveň napadení. Slouží to pro ostatní vče-
laře, aby věděli, jak je okolní prostor zamořen a mohli 
provést včasné léčení. Naštěstí naše republika, přestože 
je dost zavčelená, má dost odpovědných včelařů, kteří 

rybaření a pro potravinářské účely uměle rozšířen do nej-
méně pětačtyřiceti zemí a na všechny kontinenty (mimo 
Antarktidu).

Mimo dobu tření rozeznáme jikernačky od mlíčníků 
tak, že jikernačky mají okrouhlé zakončení čelisti, kdežto 
mlíčníci mají dolní čelist vždy ostře hrotem zakončenou. 
Vzrůst plůdku podle živnosti vody pokračuje velmi rychle. 
V prvním roce dosahují duháci 10–15 cm délky, ve dru-
hém přes 20 cm.

Druh pojmenoval v roce 1792 Němec Johann Julius 
Walbaum (v minulosti byl pstruh duhový označován i jako 
Salmo iridia). Pozdější DNA testy dokázaly, že je pstruh 
duhový více příbuzný pacifi ckým pstruhům než pstruhům 
obecným potočním nebo lososům obecným, a tak bylo 
změněno jeho rodové jméno na Oncorhynchus a celé 
jméno na Oncorhynchus mykiss (zatímco dřívější pří-
domek iridia odpovídá v latině českému názvu duhový, 
název mykiss pochází z kamčatského místního názvu 
mykiža). 

Variabilita zbarvení pstruha duhového je velmi značná. 
Hřbet je tmavý s odstíny zelenavé až namodralé, posetý 
velkým množstvím černých skvrnek. Skvrnitá je také 
hlava, stejně jako hřbetní a ocasní ploutev a tuková plou-
tvička. Boky jsou světlejší, břicho bílé, stříbřitě lesklé. Své 
jméno dostal duhák podle červeného pruhu vykresleného 
na bocích, nápadného hlavně v době tření a podobně jako 
duha problikává do odstínů zelenavé a modré. Nejnápad-
nější pruh má pstruh purpurový, nesprávně označovaný 
za samostatných druh duháků. I v původní vlasti je však 
tolik různých kmenů nebo odrůd duhových pstruhů, že 
v jejich třídění a rozeznávání panuje velký zmatek. Lze 
je zhruba rozlišit ve skupinu pravých duhových pstruhů 
(Salmo irideus), žijících obdobně jako náš pstruh hlavně 
ve chladnějších horských vodách a nestěhujících se do 
moře. Velká optávka po jikrách duháka (do Německa byly 
první jikry duháků dovezeny 1881 ve snaze obohatit vody 
o užitečný druh lososovitých, který provázela pověst, že 
velmi rychle roste a snáší i vyšší teploty vody) má za ná-
sledek, že namísto pstruhů duhových byly zasílány do Ev-
ropy jikry toulavého a do moře se v dospělosti vracejícího 
pstruha amerického, a tak byl zapříčiněn prvotní nezdar 
v osazování volných evropských vod, v nichž duháci až 
na nepatrné výjimky vždy vymizeli. Tam, kde se udrželi, 
pocházeli výjimečně od rodičů pravého duháka. Pravý 
pstruh duhový je stálou nestěhovavou rybou, která se 
způsobem tření podobá našemu pstruhu, nekoná však 

delších tahů proti proudu na trdliště a tře se až v jarních 
měsících. Význačnou vlastností duhového pstruha je jeho 
žravost a rychlejší růst. V našich tocích se společně s pů-
vodním pstruhem obecným snáší duhák dobře a nebylo 
pozorováno odjinud popisované vytlačování domácích 
pstruhů.

Samostatnou kapitolou je chov pstruha duhového 
v rybníkářství za účelem produkce jatečního masa, ur-
čeného k průmyslovému využití. Duhák si zvyká lépe 
i těsnějšímu prostředí, spolehlivě konzumuje předklá-
dané příkrmy a dosahuje již ve druhém roce - tedy o rok 
dříve nežli pstruh obecný, - tabulkové velikosti. Část takto 
vyprodukovaného pstruha putuje také do sportovních 
rybníků, kde je velmi ceněn pro jeho lov v podzimních 
a zimních měsících, vyplňuje tak prostor k lovu v jinak 
časově hluchém období roku.

Maso duháků je narůžovělé, velmi chutné a nezadá si 
v jakosti s masem pstruha obecného. Pravdou zůstává, 
že chuť a kvalita masa duháka žijícího ve volné řece je 
silně rozdílná od duháka rybničního, krmeného granu-
lemi. Maso duháka se hodí k jakékoliv úpravě, od vaření 
v parní lázni, která je tou nejšetrnější úpravou ryby, až po 
uzení, při kterém vynikne jemnost svaloviny duháka.
PSTRUH PO MLYNÁŘSKU
3 ks čerstvě uloveného pstruha z našeho rybníka, sádlo 
na smažení, sůl, kmín, hladká mouka, citrón a máslo.
Pstruha důkladně očistíme a opláchneme, poté osuší-
me. Osolíme a pokmínujeme i zevnitř a celého (i s hla-
vou a ploutvemi) obalíme v hladké mouce. Na větší 
pánvi – tak, aby se všichni pstruzi koupali celí 
v sádle – smažíme pstruha z každé strany do zlatova. 
Proč právě na sádle? Pstruh po mlynářsku je tradiční re-
cept našich babiček a sádlo na rozdíl od kokosových, pal-
mových a olivových olejů bylo dostupné v každé domác-
nosti. Navíc má bod přepalování kolem 190 °C, kdežto 
máslo pouhých 100 °C. A co si budeme povídat, sádlo 
dodá jemnému pstružímu masu tu pravou venkovskou 
chuť. Takže máslo si raději rozpustíme v hrníčku a hoto-
vého pstruha (kterého jsme zbavili přebytečného sádla 
na ubrousku) na talíři tímto máslíčkem těsně před podá-
váním přelijeme. Jako příloha je vhodné bílé pečivo nebo 
vařené brambory. A samozřejmě dvojka 
kvalitního bílého vína z Moravy.

Petrův zdar a dobrou chuť přejí sokol-
ničtí rybáři.

-Laďa Žilka-
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včas včely léčí a tím předchází ztrátám včelstev. Ukázkou 
špatného přístupu teď řeší v USA kde od dubna 2015 do 
dubna 2016 přišli asi o 44 % včelstev.

Taky jsme v období, kdy můžeme pomalu hodnotit tuto 
včelařskou sezónu. Po stránce jarního rozvoje byl tento 
celkově pomalý. A i množství rojů bylo přiměřené. Me-
dová snůška byla spíš podprůměrná. Dost to bylo ovliv-
něno i jarními mrazy, první snůška byla dobrá, ale další 
byla ovlivněna nadměrným suchem. Když rostliny nemají 
vláhu, tak taky nemají žádný nektar, který by mohly včely 
posbírat. A vyústilo to, že jsme začali krmit včelstva skoro 
o měsíc dřív. Kdybychom to neudělali, matky by přestaly 
klást, byla by prodleva mezi včelami a bylo by málo zim-
ních včel. 

Zajímavé bylo, že včelstva velmi neochotně přijímala 
nové matky. A někdy i opakovaně přidaná matka se včel-
stvu nelíbila a provedly takzvanou tichou výměnu matky. 
Tu původní, včelařovu, vyhodily a udělaly si novou. 

Včely se vlivem chladu stahují do chomáče, tím přestá-
vají hlídat česna a je předpoklad vniknutí myší, rejsků, 
proto je potřebné česna zúžit, případně dát i pletivo před 
úly pro zabránění datlům a sýkorkám vyrušovat nebo 
přímo rozebírat úly.

No a včelaři kromě léčení převařují vosk, čistí rámky 
a úly, natírají potřebné, tak aby na jaře nebyli zaskočeni. 
A dále se dá využít čas na různá školení, studiem nové 
literatury s plánováním nových metod chovu, množení 
a i léčení. -Václav Hůrka-

Poděkování za účast na první soutěži TFA v Sokolnicích
Ráda bych tímto poděkovala všem, 

kteří se podíleli na organizaci první 
soutěže TFA – Železný Saňař v Sokol-
nicích, která se uskutečnila v sobotu 
5. listopadu 2016. Musím smeknout 
před všemi, kteří měli odvahu, při-
hlásili se do soutěže a zúčastnili se. 

Všichni podali výborný výkon a ne-
vzdali se bez boje. 

A pro ty, co by si něco takového 
chtěli zkusit, bude další šance příští 
rok na jaře. Při příležitosti 125. vý-
ročí založení sboru uspořádáme sou-
těž TFA – Železný Saňař znovu. Níže 

přikládám celkovou výsledkovou 
listinu a nějaké fotky přímo ze sou-
těže. Kategorie muži do 35 let a nad 
35 let měli dráhu stejnou, u dorostu 
a žen byla dráha úměrně možnos-
tem upravena. 

-Petra Hrdličková-

Pořadí Jméno Kategorie Čas 1 Čas 2 Nej. čas Výsledek

1 Viktor Vrážel Muži do 35 let 2,30 1,56 1,56 1

2 Jiří Máša Muži do 35 let 2,20 2,04 2,04 2

3 Marek Kukla Muži do 35 let 2,27 2,09 2,09 3

5 Petr Sloukla Muži nad 35 let 2,21 2,12 2,12 4

11 Jan Šimonek Muži do 35 let 2,49 2,23 2,23 5

13 Radka Mášová Ženy 2,25 – 2,25 6

8 Jiří Krejčí Dorost 3,20 2,29 2,29 7

7 Martin Černý Dorost 3,36 2,34 2,34 8

6 Petr Sedlák Muži nad 35 let 3,03 2,38 2,38 9

16 Jiří Krejčí Muži nad 35 let 2,49 2,46 2,46 10

10 Jaroslav Černý Muži nad 35 let 3,05 2,47 2,47 11

4 Jaroslav Černý Muži do 35 let 3,16 2,53 2,53 12

14 Petra Hrdličková Ženy 3,47 – 3,47 13

15 Zdenka Černá Ženy 6,33 – 6,33 14

9 Patrik Dvořák Dorost 9,48 12,19 9,48 15

12 Michal Zaťko Muži nad 35 let N N N N

Výsledková listina – Železný sanař

Austerlitz 2016 – vzpomínkové akce a rekonstrukce bitvy tří císařů
Pořadatelé – Projekt Austerlitz – Středoevropská Napo-
leonská společnost, AusterlitzPro s.r.o., Austerlitz o.s., s 
obcemi Prace a Tvarožnou.

Záštitu nad akcí převzali ministr obrany České repub-
liky, pan Martin Stropnický a hejtman Jihomoravského 
kraje. Akce je připravována díky fi nanční podpoře 
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Jihomoravského kraje. Austerlitz 2016 byl zařazen Agen-
turou Czechtourism mezi Top Events roku 2016.
Hlavní vzpomínková akce věnovaná napoleonské histo-
rii ve střední Evropě proběhne na Slavkovském bojišti 
ve dnech 2.–4. prosince 2016. Hlavními body programu 
budou sobotní bitevní ukázka pod kopcem Santon 
(14.00 hodin) u obce Tvarožná, za účasti cca 1.000 vo-
jáků v dobových uniformách, 60 koní a 15 děl, a nedělní 
pietní akt na Mohyle míru u obce Prace, místě nejtěžších 
bojů bitvy tří císařů (12.00 hodin). Účastníci přijedou také 
ze Slovenska, Rakouska, Francie, Ruska, Polska, Itálie, 
Německa, Belgie, Nizozemska a Litvy; v roli Napoleona 
vystoupí Mark Schneider z Williamsburgu ve Virginii.
U Slavkova Císař Francouzů Napoleon I. během několika 
hodin rozhodl tažení roku 1805, válku třetí protifrancouz-
ské koalice. Poražený car Alexandr I. se svou armádou 
opustil střední Evropu; válka mezi Francií a Ruskem po-
kračovala až do roku 1807 bitvou u Friedlandu a podpisu 
Tylžského míru. Rakouský císař František I. přistoupil na 
podmínky příměří podepsaného 6. prosince na zámku 
ve Slavkově a posléze i na podmínky tvrdého bratislav-
ského míru z 26. prosince 1805. Tvrdost podmínek a Na-
poleonův rostoucí vliv v Německu vedly po třech letech 
k eskalaci napětí mezi Rakouskem a Francií, válce roku 
1809, jež vyvrcholila opět na jižní Moravě, u Znojma. 
Napoleonská epopej pokračovala tažením do Ruska, vál-
kou 6. koalice v letech 1813–1814, a vyvrcholila bitvou 
u Waterloo.
Vzpomínkové akce nejsou oslavou Napoleona či jeho 
vítězství, a už vůbec nejsou oslavou války či bitvy. Me-
zinárodně politické a válečné události, jež ve své době 
Evropu zásadním způsobem ovlivnily, a i dlouho po ní roz-
dělovaly, se s odstupem staly prostředkem k setkávání 
a společným zájmem mnoha lidí z mnoha zemí světa. 
Cílem akcí je připomínka a podpora poznávání společné 
evropské historie.

V rámci Projektu Austerlitz je možná prezentace partnerů 
a sponzorů. Akce jsou pořádány Projektem Austerlitz ka-
ždoročně od roku 1998. Návštěvnost hlavního bodu pro-
gramu, rekonstrukce bitvy, se pohybuje mezi 7–10 tisíci 
diváků.
Doprovodných akcí se účastní menší skupiny vojsk, než 
je výše uváděný počet.

Vstupné na akci, kromě míst na tribunách ZDARMA. 

Program – pátek 2. prosince 2016
17.30 hodin Ohně na Žuráni, 
pořádá obec Podolí – za účasti Napoleonova štábu
18.00 hodin Jiříkovické ohně, pořádá obec Jiříkovice 
(ul. Blažovská)
18.00 hodin Šarvátka v Křenovicích, pořádá SHS 
Buhurt

Program – sobota 3. prosince 2016
po celý den: Tvarožná, vojenské ležení na návsi
7.30 hodin Žuráň, vítání slavkovského slunce, 
Napoleonův štáb, přehlídka
9.00 hodin Tvarožná, nástup rakouské armády
10.30–12.00 hodin Santon, 
bojiště – manévry pěchoty a jezdectva
14.00–15.30 hodin Rekonstrukce bitvy tří císařů – 
Tvarožná. Vstupenky na tribunu můžete zakoupit zde

Program – neděle 4. prosince 2016
10.00 hodin Odhalení pomníku na křižovatce Podolí-
Bedřichovice - za účasti Napoleonova štábu
12.00 hodin Pietní akt na Mohyle míru
Vojenská ležení po celý víkend
Stará pošta pozořická, Křenovice, Tvarožná, Zbýšov, 
Kobylnice a Slavkov

Kontakty: Producent akce AusterlitzPro s.r.o. 
 Akreditace, media, partnerství, reklama
 Miroslav Jandora:+420 602 500 870,  
 mjandora@austerlitz.org
 Středoevropská Napoleonská společnost –  
 C.E.N.S. (koordinace vojsk)
Prezident:  Jakub Samek, +420 777 320 967, 
 jakub.samek@austerllitz.org

Vstupenky online: 
http://www.austerlitz.org/cz/austerlitz-2016-vstupenky/

Webový portál akce: http://www.auster-
litz.org/cz/category/projekt-austerlitz/
vyroci-bitvy-u-slavkovaausterlitz-2016/

Facebook: https://www.facebook.com/
ProjektAusterlitz/ 

Dopravu z Brna a Slavkova u Brna do Tvarožné a zpět,  
zajistí INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAV-
SKÉHO KRAJE (IDS JMK)  

-Foto: HANNI SCHMIDT-
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Šípky
Taková procházka podzimní příro-

dou je dobrá věc na vyčištění mysli. 
Na svých toulkách po okolí jsem v du-
chu rekapitulovala letošní „rekordní“ 
úrodu ovoce, kterou nám zničil dub-
nový mráz.  Zaujaly mě šípkové keře, 
které mrazem neutrpěly. Příroda se 
nad námi slitovala a přece jen nám 
nějaké plody poskytla.

Šípkový čaj dokáže v zimě zahřát 
a je plný vitaminu C, pokud ho 
správně uvaříte. Jistě existují různé 
„zaručené recepty“, jak správně po-
stupovat, mně se osvědčilo usušené, 
případně rozdrcené šípky vložit do 
vody, tuto zahřát, ale nevařit a ne-
chat šípky louhovat přes noc.

Pilným hospodyňkám ještě při-
dám můj recept na šípkovou marme-
ládu. Je o trochu pracnější než třeba 
z meruněk nebo jablek, ale chutná 
stejně dobře. Záludnost šípků spo-
čívá v tom, že jsou tuhé a je z nich 
hodně odpadu. Abych si nezničila lis 
na ovoce, šípky očistím, povařím do 
změknutí v dostatečném množství 
vody, poté i s vodou rozmixuji a pak 
už je snadné hmotu přes plastové 
síto propasírovat. Dál už postupuji 
podle návodu na přípravku Gelfi x. 

Pokud to ještě chcete zkusit a na-
jdete na keřích šípky – nevadí, po-
kud už jsou měkké – přeji vám, aby 
se vám dílo podařilo a marmeláda 
chutnala. 

-Jitka Čermáková-
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Babí léto seniorů v Rajhradě
Začátek podzimu v domově pro seniory se nesl ve velmi aktivním duchu 
a díky teplotně nadprůměrnému září trávili všichni spoustu času venku, ať 
už při koncertech v zahradě Akátového domu či jen tak povídáním s přáteli 
pod akátem.

Podzim jsme zahájili rodinným dnem, kdy své rodiče a prarodiče navštívily 
jejich rodiny a všichni dohromady strávili příjemné odpoledne. U společného 
grilování, povídání a her pro děti i dospělé čas velmi rychle utekl. Slibujeme, 
že tento rodinný den rozhodně nebyl poslední, a těšíme se na další milá 
setkání.

Hudebních vystoupení bylo opravdu hodně a všechna byla úspěšná, naši 
senioři si vždy rádi zazpívali společně s muzikanty. Již podruhé k nám přijela 
rodinná cimbálová muzika Pavla Kordíka z Kroměříže. Pro nejmladšího 
člena skupiny, jedenáctiletého Františka, to byla koncertní premiéra 
a nutno říci, že velmi vydařená.

Začátkem října jsme opět fotili výroční kalendář Akátového domu pro rok 
2017. Tento rok je kalendář na téma „Cesta životem“. Hlavní část jsme fotili 
na kolotočích v Brně-Lesná. Senioři si focení užili a zažili u něj i spoustu 
legrace. 

Výlet za krásami podzimu – Židlochovice. Z našeho výletu za nádhernou 
dýňovou výzdobou do zahradnického centra v Židlochovicích se již stala 
tradice. A tak i letos jsme si tento výlet nenechali ujít a strávili příjemné 
odpoledne obklopeni nádhernou podzimní přírodou.

Chladnější říjnové počasí znamenalo, že ne vždy se odpoledne dala trávit 
venku, a tak jsme úspěšně zahájili podzimní soutěžní sezónu. Konalo se 
první kolo křížovkářské soutěže, kterého se účastnili nejen „domácí“, ale 
i senioři z Rajhradu a okolí. Vítezství tentokrát vybojoval pro Akátový dům pan 
Šmihla. Pravidelně také soutěžíme v bingu a také různých vědomostních 
soutěžích. 

Areál Akátového domu je otevřen i široké veřejnosti. Veškerá hudební 
představení, přednášky i soutěže, které pořádáme, jsou volně přístupná. 

DS Akátový dům Rajhrad, Městečko 52, 664 61 Rajhrad

tel.: 776 479 455 www.senbydleni.cz 

 ►Koupím domek se zahrádkou 

do 30 km od Brna. Opravy nevadí. 

Tel. 722 063 341

 ►Nutně hledám byt ke koupi – 

Sokolnice a okolí. 

Tel.: 792 284 071

inzerce
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Náklad 900 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci.

Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.

Evidenční číslo tisku přidělené 

MK ČR – MK ČR E 10168.
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Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice 

nebo posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 

Uzávěrka Sokolnic. zpravodaje č. 12 je 1. 12. 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.

Grafi cká příprava, sazba a tisk:

Střední škola grafi cká Brno, příspěvková organizace

Šmahova 110, Brno-Slatina, telefon: 548 211 313

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

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

se uskuteční v Restauraci U Husara 
v pátek 2. prosince 2016 v 16.00 hodin.

Je pro Vás připraven 
krátký kulturní program a malé občerstvení.
Přijďte společně strávit příjemný večer. 

Srdečně Vás zveme 
a těšíme se na setkání s Vámi

Za všechny pořádající Ivana Zmrzlá

O původu slova šalina
Po celém světě, včetně většiny 

našich měst jezdí tramvaje. Kromě 
Brna. Tam totiž jezdí šaliny. Taktéž 
tam nemají tramvajáky, ale šaliňáky. 

Místo tramvajenky mají šalinkartu 
Šalina je prostě brněnský feno-

mén. A to tak silný fenomén, že se 
Brnu někdy přezdívá Šalingrad…

Dne 17. srpna 1869 byla v Brně 
jako v pátém městě tehdejšího Ra-

kousko-Uherska a prvním v čes-
kých zemích zprovozněna linka ko-
něspřežné tramvaje. První trať vedla 
z dnešního Moravského náměstí 
k hostinci Semilasso, který se tehdy 
nacházel v samostatné obci Krá-
lovo Pole, severně od centra města. 
Provozovatelem byla společnost 
Brünner Tramway Gesellschaft für 
Personen-und Frachtenverkehr (Br-
něnská tramvajová společnost pro 
osobní a nákladní dopravu). Po zahá-
jení provozu bylo k dispozici 6 vozů, 
postupně společnost nakoupila cel-
kem 53 osobních a 10 nákladních 
vozů.

Díky hromadám koňských výkalů 
(viz. např. tehdejší Vídeň – podél 
okružní třídy Ringstrasse) byla první 
trať brněnské koněspřežné dráhy 
německým obyvatelstvem nazývána 
„Scheisse linie“. Což v přesném pře-
kladu do češtiny znamená „hovnová 
linka“, ve volnějším překladu „po-
sraná linka“. 

Označení „Scheisse linie“ se v ho-
vorové řeči zkrátilo na „šalinie“, až 
z toho nakonec vyšla „šalina“.Koněspřežná tramvaj v Brně (provoz: 1869–1874, 1876–1880).



11/2016     Sokolnický zpravodaj 18



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027005B004B00760061006C00690074006E00ED0020007400690073006B005D0027005D0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F002000410064006F006200650020005000440046002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED0020007400690073006B0020006E0061002000730074006F006C006E00ED006300680020007400690073006B00E10072006E00E100630068002000610020006E00E1007400690073006B006F007600FD006300680020007A0061015900ED007A0065006E00ED00630068002E002000200056007900740076006F01590065006E00E900200064006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


