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Rybářská sezona 2017 pohledem hospodáře Pavla Němečka
Začátkem nové rybářské sezony je dobré se zamyslet nad 
uplynulým rokem – starali jsme se o náš rybník dobře? 
Tím náš myslím samozřejmě to, že sokolnický rybník Na 
návsi patří všem Sokolničákům, nejen rybářům sdruže-
ným ve Spolku rybářů Sokolnice. Spolek má rybník v pro-
nájmu od obce za symbolickou korunu ročně s tím, že 
se o něj bude vzorně starat. Základem našeho dobrého 
hospodaření je, mimo jiné, kvalitní a dostatečná rybí po-
pulace, prohánějící se v úživných vodách rybníka – to 

abychom nesedávali na jeho březích jen tak na prázdno. 
Vždyť teprve záběr pořádného kapra napumpuje tu správ-
nou dávku adrenalinu do žil pořádného chlapa (a jedné 
ženy). A nejen kapra. No a od založení našeho Spolku má 
všechny tyto náležitosti spojené se zajišťováním ryb na 
starosti hospodář Pavel Němeček. 
Tož jak to tedy, Pavle, s těmi kapry v našem rybníku je…
„Nejen kapry, máme v rybí obsádce i amury, líny, úhoře, 
z dravců samozřejmě candáty, kapitální štiky metrové 
délky, ba i pěkné okouny je možné ulovit. A pro zpestření 
lovu se nám rybníkem prohání hejno jeseterů – za jejich 
ulovení jinde platí rybáři horentní sumy, naši členové 
mají jejich ulovení zdarma jako bonus. Všechny ryby vy-
sazované do našeho rybníka si členové musí financovat 
sami, a to formou pořízení sezonní povolenky a členství. 
Z celkové částky pak Spolek pořizuje, na základě plánu 
zarybnění, jednotlivé druhy ryb tak, aby byl sportovní ry-
bolov pestrý a členové SRS si zároveň mohli nějakou tou 
rybou zpestřit jídelníček, vždyť rybího masa na talíři není 
nikdy dost. Během let fungování Spolku jsme zavedli ur-
čitá – někdo by řekl i přísná – pravidla: Kapra nad 65 
cm vrátíme zpět vodě, dosáhli jsme tak toho, že každý 
z našich rybářů má šanci chytit i kapry velikosti do 90 
cm. Také jeseter sibiřský je u nás přísně chráněn a po 
ulovení se vší opatrností vrácen zpět do rybníka, takže 
jsou mezi námi rybáři, kteří měli jesetera na háčku  
i šedesátkrát…“
Je ovšem také pravda, že jsme společně museli za tyto, 
dnes už samozřejmosti, docela bojovat…
„Není divu, člověk má dán do vínku gen lovce a zlomit 
tento instinkt chvíli trvalo. Takže kvalitní základ trofejních 
ryb máme a sezónně pořizujeme takzvaně jateční rybu, 
tedy kapry, amury a pstruhy duhové určené pro náš stůl. 

(Pokračování na straně 15)
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Zprávy z Rady
● Bývalá kasárna pod Mohylou míru. Obec v loňském 
roce prodala bývalý areál kasáren pod Mohylu míru, 
včetně vodovodního výtlačného řadu v délce 843 m  
(od vodojemu 650 m3 do vodojemu 2 × 150 m3 v areálu 
kasáren) a vodojemu 2 × 150 m3. Na majiteli vodojemu 
2 × 150 m3 v areálu kasáren vázne věcné břemeno za-
jišťování dodávky vody. Tato povinnost přešla na nového 
vlastníka areálu – společnost EUPHRASIA s.r.o. Ukázalo 
se, že s ohledem na stávající legislativu je v praxi velmi 
obtížné zajistit splnění všech podmínek pro provozo-
vání části veřejné vodovodní sítě. Proto společnost EU-
PHRASIA s.r.o., po jednání s VAS a.s., navrhne darování 
této části vodárenské soustavy obci Sokolnice, která by 
ji vlastnila, a provoz zajišťovala VAS a.s. jako doposud. 
Společnost EUPHRASIA s.r.o., ve spolupráci s VAS a.s., 
připraví potřebné podklady a v průběhu měsíce února 
navrhne obci bezúplatné převzetí této části vodárenské 
soustavy. O návrhu musí rozhodnout zastupitelstvo.
Rada obce vzala na vědomí poskytnuté informace.
● Oprava komunikace Podešvova a Topolka. V sou-
časnosti se na ulici Podešvova a Topolka budují parko-
vací místa. Bylo by vhodné současně opravit některá pro-
padlá místa v přilehlé komunikaci.
RO schválila opravu části silnice na ulici Podešvova a To- 
polka dle předložené cenové nabídky od společnosti  
M - SILNICE a.s., oblastní závod MORAVA.
● Kupní smlouva se společností EEIKA Šafránek. Za-
stupitelstvo obce dne 13. prosince 2017 schválilo zakou-
pení části pozemku p.č. 1049/3 o výměře 32 m2 od spo-
lečnosti EEIKA Šafránek s.r.o. Radě obce byl předložen 
ke schválení text kupní smlouvy.
RO po projednání schválila text a uzavření kupní smlouvy 
mezi obcí a společností EEIKA Šafránek s.r.o. na odkup 
části pozemku p.č. 1049/3 o výměře 32 m2 a uložila sta-
rostovi do 15. února 2018 uzavřít kupní smlouvu mezi 
obcí a společností EEIKA Šafránek s.r.o. 
● Pronájem pozemků pod VD Balaton. Obec je 
vlastníkem pozemků p.č. 1689/1, p.č. 1689/21 a p.č. 
1689/36 pod vodní hladinou vodního díla Balaton, 
obecní pozemky p.č. 2372, p.č. 2373/1, p.č. 2373/2  
a p.č. 2375 se nachází pod hrází a u výústního objektu. 
Vlastníkem vodního díla Balaton je stát. Vodní dílo Ba-
laton bylo dlouhodobě pronajímáno ke komerčním úče-
lům. Obec se v minulosti obrátila na Povodí Moravy s.p. 
(PM) s návrhem na uzavření nájemní smlouvy a vyřešení 
dosavadního bezesmluvního užívání. PM navrhlo, že 
tyto pozemky odkoupí. Zastupitelstvo prodej neschválilo  
z důvodu nízké nabídkové ceny. V prosinci bylo PM infor-
mováno o neschválení prodeje výše uvedených pozemků 
s požadavkem, aby  PM navrhlo do 10. ledna 2018 ře-
šení vzniklé situace. Bohužel doposud PM nikterak  
nezareagovalo. 
RO tedy schválila předat bezesmluvní užívání pozemků 
pod VD Balaton právníkovi s požadavkem na uzavření 
nájemní smlouvy a vyřešení úhrady dosavadního beze-
smluvního užívání. Nebude-li dohoda možná, je třeba 
řešit záležitost soudní cestou. RO uložila starostovi, aby 

do 2. února 2018 vyhotovil právníkovi plnou moc k zastu-
pování s povinností informovat RO o průběhu či výsledku 
jednání zpravidla 1× měsíčně.
● SoD se společností AQUA PROCON. Rada obce 
Sokolnice vybrala dne 19. prosince 2017 nabídku na 
zpracování PD (dešťové kanalizace a zpevněných ploch 
na ulici Václava Haňky v obci Sokolnice) od společnosti 
AQUA PROCON s.r.o. jako nejvýhodnější a následně požá-
dala o zaslání návrhu smlouvy na tuto činnost. V zasla-
ném návrhu však našla několik chyb, proto rada schvá-
lení tohoto bodu přerušila. 
● Smlouva s Újezdem – nadstandard IDS. Obec obdr-
žela návrh smlouvy s obcí Újezd na úhradu nadstandardu 
IDS. 
RO schválila text a uzavření smlouvy o zajištění nadstan-
dardu IDS mezi obcí Sokolnice a Újezd u Brna.
RO ukládá starostovi do 2. února 2018 podepsat smlouvu 
o zajištění nadstandardu IDS mezi obcí Sokolnice a Újezd 
u Brna.
● Darovací smlouva s JMK. Zastupitelstvo obce schvá-
lilo bezúplatné nabytí (darování) pozemků z majetku JM 
kraje. 
RO tedy schválila předložený návrh darovací smlouvy 
mezi obcí a JM krajem, na základě které daruje kraj obci 
části pozemků p.č  1050/1 a p. č. 998/1, k.ú. Sokolnice. 
● Nákup nové IP adresy pro ovládání MaR. Obec ob-
držela cenovou nabídku na nákup nové IP adresy pro 
ovládání měření a regulace (MaR) v budově S pasáže. IP 
adresu bude možné využít také k ovládání MaR v budově 
obecního úřadu, případně dalších obecních budov.
RO schválila nákup nové IP adresy pro ovládání MaR.
● Uzavření mateřské školy. Ředitelka mateřské 
školy zaslala RO seznam termínů, po které navrhuje 
MŠ uzavřít. Navrhuje uzavření mateřské školy v pondělí  
30. dubna 2018, kdy proběhne plánovaná oprava hlav-
ního uzávěru vody v MŠ z důvodu jeho dlouhodobějšího 
nevyhovujícího technického stavu. Tuto opravu nelze pro-
vádět při běžném provozu MŠ. 
Navrhuje schválení termínu uzavření mateřské školy od 
25. července do 31. července 2018, tj. 5 pracovních dnů 
z důvodu plánovaných oprav ve školní kuchyni, které ne-
lze provádět v průběhu školního roku při běžném provozu 
MŠ. 
Dále žádá o schválení termínu uzavření mateřské školy 
od 1. srpna do 31. srpna 2018. V uvedených termínech 
budou zaměstnanci čerpat řádnou dovolenou podle 
plánu dovolených. 
RO schválila předložený návrh na uzavření MŠ Sokolnice 
v roce 2018.
● Prodej obecních zahrádek. Obec je vlastníkem  
19 zahrádek za benzínovou čerpací stanicí, za rozvodnou 
a mezi okružní křižovatkou a Dunávkou. Záměr prodeje 
těchto zahrádek byl zveřejněn v roce 2016 a v témže 
roce prošel i schválením v zastupitelstvu. Podle stano-
viska právníků je zveřejnění záměru platné max. dva 
roky, stejně tak usnesení zastupitelstva. Proto bylo radě 
obce navrženo opětovně záměr zveřejnit a nechat „pře-
schválit“ v zastupitelstvu.  Prodej se netýká zahrádek za 
starým zdravotním střediskem. 
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RO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje 19 zahrá-
dek v majetku obce a doporučuje zastupitelstvu schválit 
prodej 19 zahrádek z majetku obce za nezměněných ce-
nových podmínek. 
● Darovací smlouva s JMK. Zastupitelstvo obce schvá-
lilo bezúplatný převod (darování) pozemků z majetku 
obce do vlastnictví JM kraje. 
RO schválila předložený návrh darovací smlouvy mezi 
obcí a JM krajem, na základě které daruje obec kraji části 
pozemků p.č  1090/1 a p. č. 2, k.ú. Sokolnice. 
● Veřejnoprávní smlouva s SÚ Sokolnice – rekon-
strukce OÚ. Obec obdržela návrh veřejnoprávní smlouvy 
o provedení stavby. Jedná se o smlouvu mezi OÚ Sokol-
nice – stavebním úřadem a obcí Sokolnice, na stavbu 
nazvanou „Stavební úpravy za účelem změny v užívání 
části stavby obecního úřadu v Sokolnicích na pozemku 
p.č. 765/1, k.ú. Sokolnice“.

RO souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o pro-
vedení stavby mezi OÚ Sokolnice – stavebním úřadem  
a obcí Sokolnice, na stavbu nazvanou „Stavební úpravy 
za účelem změny v užívání části stavby Obecního úřadu 
v Sokolnicích  na pozemku p.č. 765/1, k.ú. Sokolnice“.
RO ukládá starostovi podepsat do 31. ledna 2018 tuto 
veřejnoprávní smlouvu.
● Změna územního plánu obce. Obec obdržela od po-
řizovatele „Zprávu o projednání návrhu změny č. I územ-
ního plánu SOKOLNICE“ se žádostí o stanovisko obce  
k některým připomínkám. 
RO projednala „Zprávu o projednání návrhu změny č. I 
územního plánu SOKOLNICE“. RO ukládá místostarostovi 
do 2. února 2018 informovat pořizovatele změny číslo  
1 ÚP Sokolnice o stanovisku rady obce k jednotlivým  
připomínkám. 

-OÚ-

Nové informace na webových stránkách naší obce
Vážení čtenáři sokolnického zpravodaje. Přestože je asi 
zcela zbytečné prostřednictvím tohoto periodika infor-
movat o změnách na našich webových stránkách, chtěl 
bych přeci jen na některé skutečnosti upozornit. Předně 
naše webové stránky doznaly určitých technických změn. 
Již jsou zobrazovány v responzivní podobě, což zaručuje, 
že zobrazení stránky bude optimalizováno pro všechny 
druhy nejrůznějších zařízení (mobily, notebooky, net-
booky, tablety atd.). 
Nově se na našem webu objevil odkaz „Termín svozu 
odpadů“, po jehož rozkliknutí se zobrazí všechny  
termíny svozu komunálního odpadu i žlutých pytlů  
v letošním roce. Dále naše stránky byly obohaceny  
o odjezdy spojů IDS JmK z naší obce. Aktuálně se vám 
tak dostává informace o nejbližších odjezdech autobusů 
a vlaků ze Sokolnic směrem do – i z Brna. Odkaz by 

měl umožnit i nahlédnutí na jízdní řády všech ostatních  
spojů.
A na co nového se ještě můžete těšit?  Do budoucna by 
měl být náš redakční systém doplněn o data z meteo-
stanice, která by měla zprostředkovávat informace ne-
jenom o aktuální teplotě v naší obci, ale i o síle větru, 
tlaku a úhrnu srážek. Vše by mělo být přehledně graficky 
i statisticky zpracováno. V neposlední řadě plánujeme 
na naše stránky umístit webkameru, neboť to byla jedna 
z věcí, kterou respondenti v anketě realizované v loň-
ském roce, týkající se doplnění našich webových stránek, 
prosazovali.
Doufám, že budete s obsahem našeho redakčního sys-
tému spokojeni. V případě návrhů na zlepšení, či nápadů 
na doplnění obsahu – nás neváhejte kontaktovat!

-starosta- 

Kulturní komise při radě obce Sokolnice – plán zájezdů na rok 2018  
Vážení spoluobčané, dovolili jsme si pro Vás v letošním roce nachystat jak 
tradiční, tak netradiční akce. Zájezdy na koupání do Gÿoru a za nákupy do 
Polského Těšína zůstaly. Nově bude uspořádán zájezd do Kroměříže s ná-
vštěvou Květné zahrady. Dále chystáme návštěvu divadelních představení 
v Brně a v Praze, termíny budou včas oznámeny. Novinkou bude dvoudenní 
výlet, s přespáním, do Adršpašských skal a na Safari Dvůr Králové, pravděpo-
dobně začátkem října. Nebude chybět tradiční adventní výlet. 
Doufám, že se Vám naše nabídka líbí, pokud by měl někdo z Vás nápad, kam 
bychom se mohli zajet podívat, sem s ním. Rádi Vám vyjdeme vstříc. 
Těšíme se na Vás v plném autobusu.

          Plán zájezdů: 
 24.   3. 2018  Polsko
 21.   4. 2018  Györ
 5.   5. 2018  Kroměříž
 20.   5. 2018  Györ
 26.   5. 2018  Polsko
 24.   6. 2018  Györ
 16.   9. 2018  Györ
 20. 10. 2018  Polsko
 18. 11. 2018  Györ ■

Informace starosty o dění v obci
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás aktuálně in-
formoval o tom, co se v současné době pro vás v naší 
obci dělá. Přestože ještě více jak měsíc bude panovat ka-
lendářní zima, probíhá aktuálně realizace dvou staveb-
ních projektů. 
První stavbou bude docíleno vybudování nových par-
kovacích míst v ulicích Podešvova a Topolka a úprava 

křižovatky ulic Podešvova a Topolka. Pojďme si říct 
něco bližšího k samotné realizaci, která byla započata  
v prosinci loňského roku a ukončena by měla být letos  
v březnu. Rozdělena byla do několika etap. 
Kolmá stání v ulici Podešvova v lokalitě „U Cukrovaru“
V ulici Podešvova bylo navrženo 22 kolmých parkova-
cích stání, z toho 2 stání budou vyhrazena pro osoby  
s omezenou schopností pohybu. Parkovací stání byla na-
vržena ve stávající neudržované ploše za krajem vozovky  
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a rozdělena na 2 skupiny po 19 a 3 stáních. Mezi sku-
pinami stání je elektrický rozvaděč, který zde musel 
být zachován. Parkovací stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu jsou na konci úseku tak, aby z nich 
byl přístup přes silnici na chodník v místě, kde je sklo-
pený obrubník. Délka kolmých parkovacích stání je  
5,0 m. Šířka stání je 2,5 m, šířka krajního stání  
2,75 m a šířka stání pro ZTP je 3,5 m. Parkovací stání 
jsou uložena mezi obrubníky, na styku s vozovkou je 
osazen nájezdový obrubník zvýšený o 2 cm nad přileh-
lou hranu vozovky. Jednotlivá parkovací stání jsou oddě-
lena 1 řádkem dlažby odlišné barvy. Svislým dopravním 
značením bude označeno místo pro parkování pro osoby  
s omezenou schopností pohybu. Bude osazena dopravní 
značka IP12 (vyhrazené parkoviště) včetně označení  
č. O1 (pro osoby těžce postižené).
Podélná stání v ulici Podešvova
V minulosti probíhalo podélné parkování osobních auto-
mobilů přímo v ulici Podešvova, čímž docházelo k zúžení 
jejího profilu o 1 jízdní pruh, což je v rozporu s přísluš-
nou normou a zavdávalo to k případnému postihu ma-
jitelů vozů ze strany policie. V ulici Podešvova tedy bylo 
navrženo 12 podélných parkovacích stání, z toho 1 stání 
bude vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností po-
hybu. Parkovací stání jsou rozdělena na 2 skupiny po  
8 a 4 stáních. Mezi skupinami stání je vchod k bytovým 
domům. Parkovací stání pro osoby s omezenou schop-
ností pohybu je na kraji úseku. Délka podélných parko-
vacích stání je 5,75 m, délka stání pro ZTP je navržena  
7,0 m. Šířka stání je 2,0 m, šířka stání pro ZTP je navr-
žena 3,5 m. Krajní stání jsou rozšířena směrem do vo-
zovky o 1 m délky jako náběhový klín při vjíždění a vy-
jíždění. Parkovací stání jsou uložena mezi obrubníky, na 
styku s vozovkou je uložen nájezdový obrubník zvýšený  
o 2 cm nad přilehlou hranu vozovky. Jednotlivá parkovací 
stání jsou oddělena 1 řádkem dlažby odlišné barvy. I zde 
bude svislým dopravním značením označeno místo pro 
parkování pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Bude osazena dopravní značka IP12 (vyhrazené parko-
viště) včetně označení č. O1 (pro osoby těžce postižené).
Kolmá stání v ulici Topolka
Parkovací stání v ulici Topolka vpravo (směrem ke křižo-
vatce s ulicí Podešvova) tvoří společný blok, který nava-
zuje na již stávající blok parkovacích stání. Blok parkova-
cích stání bude ukončen před hranicí pozemků p.č. 506 

a p.č.505/2. Z důvodu výstavby parkovacích stání bude 
přesunut stávající montovaný zpomalovací práh včetně 
dopravních značek A7b o zhruba 15 m směrem od domů 
ke hřišti. Na pravé straně ulice Topolka je 9 kolmých par-
kovacích stání, na levé straně této ulice je 12 kolmých 
parkovacích stání. Rozměry parkovacích stání v ulici 
Topolka jsou 5,0 × 2,5 m, krajní stání je navrženo šířky  
2,75 m. Parkovací stání jsou uložena mezi obrubníky, na 
styku s vozovkou je uložen nájezdový obrubník zvýšený  
o 2 cm nad přilehlou hranu vozovky. Jednotlivá parkovací 
stání jsou oddělena 1 řádkem dlažby odlišné barvy. Vzhle-
dem k tomu, že parkovací stání po pravé straně navazují 
na již vybudovaná parkovací stání z šedé dlažby, která 
nejsou odlišena řádkem dlažby odlišné barvy a nejsou 
od vozovky oddělena nájezdovým obrubníkem zvýšeným 
o 2 cm, dojde v napojení k následující úpravě. První nové 
kolmé stání bude odděleno od posledního stávajícího 
stání nájezdovým obrubníkem, na který bude navázán 
podélný nájezdový obrubník (podél vozovky) zvýšený o 2 
cm. Poslední parkovací stání navazuje na stávající klín, 
ve kterém je uložena uliční vpust. Klín bude oddělen také 
nájezdovým obrubníkem, aby přebytečná voda zůstávala 
v prostoru vpusti a zároveň bylo možné najet vozidlem 
bez problémů do parkovacích stání.
Úprava křižovatky ulic Podešvova a Topolka
Bývalá podoba křižovatky ulic Podešvova a Topolka byla 
nevhodného tvaru, úhel křížení byl cca 50 º, což umožňo-
valo autům projíždět křižovatkou ve velké rychlosti. Nová 
úprava byla navržena tak, aby úhel křížení os obou vozo-
vek byl téměř 90 º. Vozovka v levé straně byla upravena 
novým silničním obrubníkem v délce 35,8 m. Stávající 



Sokolnický zpravodaj     2/2018 5

plocha dlážděné vozovky za novým obrubníkem byla od-
bourána, dlažba byla rozebrána a štěrkové vrstvy byly od-
straněny. Místo toho byla navozena zemina (získaná ze 
zelených ploch z nově vzniklých parkovacích stání v ulici 
Topolka, resp. podélných stání v ulici Podešvova). Povrch 
zeminy bude ve vhodném agrotechnickém termínu za-
travněn. Parkovací místa v rozhledovém poli křižovatky 
navržena nejsou.
Rekonstrukce stávajících zpevněných ploch kolem byto-
vých domů v ulici Podešvova č.p. 363, 458, 503, 507
Podél bytových domů v ulici Podešvova č.p. 363, 458, 
503 a 507 se nachází stávající zpevněná plocha z beto-
nových dlaždic a asfaltových povrchů. Povrch asfaltových 
ploch je hrubý a poškozený, povrch dlažby je nestejno-
rodý a nerovný, dlaždice jsou již za svojí životností. Rov-
něž záhonové obrubníky jsou již za zenitem. Stávající 
povrch bude odstraněn včetně podkladu. V případě, že 
se zjistí, že stávající podklad po odkrytí je dostatečný, ho-
mogenní, lze stávající podklad použít. Jako náhradní je 
navržen jednotný povrch z betonových barevných dlaždic 
uložených mezi chodníkové obrubníky. Stávající přístup 
k bytovým domům od ulice Podešvova bude změněn  
z vjezdu na chodník, šířka chodníku od silnice bude  
1,5 m. Z ulice Zámecká vede stávající chodník z červené 
dlažby. Na tento chodník bude zpevněná plocha před do-
mem č.p. 507 plynule napojena.
Celkové náklady na realizaci kompletní stavby činí  
1.701 432 Kč. V tuto chvíli musím konstatovat, že stavba 
je provedena, až na objekt rekonstrukce stávajících zpev-
něných ploch kolem bytových domů v ulici Podešvova 
(na těch v současné době firma M-SILNICE a.s. – jakožto 
zhotovitel, pracuje), bez vícenákladů. Výsledkem bude 
55 nových parkovacích stání, které umožní parkování ob-
čanům z této lokality (v souladu se silničními předpisy) 
v bezprostředně dochůzné vzdálenosti od jejich nemovi-
tostí, ale samozřejmě nejenom jim.  

Druhou stavbou, která aktuálně probíhá, jsou stavební 
úpravy 2. NP budovy obecního úřadu. Rád bych vás  
i s tímto projektem blíže seznámil. 
Jak vlastně stávající budova OÚ vypadá a co se v ní ak-
tuálně nachází? Z hlediska architektonicko-stavebního 

je budova obecního úřadu dvoupodlažní podsklepená 
stavba, nepravidelného obdélníkového tvaru, zastřešená 
valbovou a sedlovou střechou. Objekt byl v roce 2014 
nově zateplen a omítnut. Dispozičně je rozdělen na něko-
lik funkčních částí. V suterénu se nachází sklady, archiv, 
servrovna, zázemí místní úklidové čety, kancelář obecní 
policie, šatny a zázemí sloužící sportovišti se samostat-
ným vstupem zvenku a technické zázemí celého ob-
jektu. V přízemí je v přední části umístěn stavební úřad,  
v zadní části jsou kanceláře obecního úřadu. Schodiště 

Budouci podoba obřadní síně

Stavební úpravy v obřadní síni Praskliny v podlaze v obřadní síni

Obřadní síň před rekonstrukcí
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je umístěno uprostřed dispozice v tzv. „krčku“ budovy.  
V patře pak najdeme volné prostory bývalé knihovny, 
která je orientovaná do ulice. Ve dvorní části je pak umís-
těna obřadní síň a sociální zázemí.
Hlavní vstup do objektu je ze severní strany objektu. Další 
vstup je umístěn z jižní dvorní strany. Celý objekt je tedy 
průchozí. Do suterénu je umožněn vstup po vnitřním 
schodišti ale také z exteriéru. Po východní straně dvorní 
části jsou postaveny schody do suterénu.
Nový stav 2. NP
Úpravy 2. NP OÚ v Sokolnicích budou spočívat v úpravě 
interiérů, tak aby došlo k zvětšení a prosvětlení obřadní 
síně, novému vytvoření dvou kancelářských prostor 
v uliční části domu a rekonstrukci sociálního zázemí  
v patře. Stavební úpravy nebudou zasahovat do vnějšího 
pláště budovy a nijak nebudou měnit vzhled či užívání 
budovy.
V části obřadní síně se bude jednat o:
• rozšíření vstupního portálu a upravení schodišťových 

stupňů mezi chodbou a předsálím
• vybourání dělících příček v předsálí 
• vybourání vstupních dveří a vnitřních dveří v obřadní 

síni
• vybourání dělících zvukově izolačních příček v ob-

řadní síni
• úpravu tvaru pódia
• vybourání dělícího zdiva mezi zázemím obřadní sítě 

a síní
• odstranění vnitřních nenosných příček v zázemí ob-

řadní síně
• odstranění nášlapných vrstev podlah
• v zázemí obřadní sítě budou nově přizděny nové části 

nenosných stěn
• mezi předsálím a obřadní síní bude umístěna pro-

sklená stěna a osazeny nové dveře
• v zadní části budou nově osazeny skleněné stěny  

z mléčného skla
• nová podlaha z keramické dlažby
• osazení akustického podhledu
• nové osvětlení i ozvučení celé místnosti
V části sociálního zázemí se bude jednat o:
• vybourání vnitřních dělících příček
• osazení nových sanitárních stěn
• nové položení keramického obkladu a keramické 

dlažby
• nové osazení zařizovacích předmětů
V uliční volné části:
• vytvoření nových kancelářských prostor a osazení no-

vých dělících příček
• vybourání ozdobného portálu v bývalé knihovně
• zakrytí vstupu na půdu
• vytvoření nové niky odstraněním dveřního křídla mezi 

původní kanceláří účetní a bývalou knihovnou.
V chodbě bude rozšířen vstup do chodby mezi kancelá-
řemi, dále zde bude vytvořen nový vstup na půdu a nika 
pro požární vodovod. V rámci celého patra bude položena 
nová podlahová krytina a udělána nová výmalba.
Součástí stavebních úprav 2. NP bude nové položení 
keramické dlažby na schodišti mezi suterénem, 1. NP 

a 2. NP a v severní vstupní části (venkovní schodiště), 
ukončené před částí obecního úřadu. Dále proběhne re-
konstrukce ústředního topení, výměna plynových kotlů  
a zavedení systému měření a regulace. 

Stavební práce byly zahájeny ihned na počátku měsíce 
ledna tohoto roku. Předně musím upozornit, že probíhají 
za plného provozu OÚ. Celkové náklady na realizaci činí 
3.696.793 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná  
o rekonstrukci objektu, ihned na počátku se vyskytly pro-
blémy. Po odkrytí podlahové krytiny v obřadní síni bylo 
zjištěno, že podkladní beton vykazuje značné trhliny. 
Navíc provedené sondy ukázaly, že betonová podlaha 
není armovaná a je položená na škváře. V tomto směru 
nezbývalo jinak, než rozhodnout o celkovém odstranění 
původní podlahy a vylití celé plochy obřadní síně novým 
betonovým povrchem. Nicméně ani tyto komplikace har-
monogram stavby nikterak nezpozdily a stavební úpravy 
začínají nabírat kontur navržené podoby. Jsem přesvěd-
čen o tom, že si naše obec zaslouží důstojný a reprezenta-
tivní prostor, kde se budou odehrávat nejenom občanské 
obřady, ale i jiné společensko-kulturní akce. Nově vzniklé 
kanceláře pak kapacitně umožní přijmout další pracovní 
sílu, která do budoucna vypomůže s narůstajícím admini-
strativním zatížením při vedení obce.  Doufám, že se vše 
podaří a na přelomu měsíce dubna a května si budete 
moci všichni finální podobu prohlédnout.  

-starosta-

Budoucí podoba toalet 2NP

Stavební úpravy toalet 2NP
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Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v březnu. Uzávěrka Sokolnického zpravodaje je v časo-

vém předstihu, proto si pořadatelé akcí vyhrazují právo 
na změnu. O podrobnostech se včas informujte také po-
mocí jiných informačních zdrojů. Za pochopení děkuje 
Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Bř
ez

en
 2

01
8

3 Sobota Spolek přátel dobrého 
vína Sokolnice Sokolnický košt 2018 Sokolnice 14.00 hodin 22.00 hodin Místní Sokolovna 

6 Úterý Rodinné Centrum 
Sokolnice

Zahájení kurzu  
předporodní přípravy Sokolnice 18.00 hodin 20.00 hodin RCS Masarykova 35, 

Sokolnice

8 Čtvrtek Rodinné Centrum 
Sokolnice

Den otevřených dveří  
v Klubíčku RCS Sokolnice 8.00 hodin 12.00 hodin RCS Masarykova 35, 

Sokolnice

12 Pondělí Rodinné Centrum 
Sokolnice Beseda: Biopotraviny Sokolnice 9.00 hodin RCS Masarykova 35, 

Sokolnice

23 Pátek
Rodinné Centrum 
Sokolnice ve spolupráci 
s místní knihovnou 

Noc s Andersenem Sokolnice 18.00 hodin 21.00 hodin Místní knihovna
na ul. Komenského 10

24 Sobota Kulturní komise při radě 
obce Sokolnice

Zájezd za nákupy  
do Polského Těšína Sokolnice 5.00 hodin Odjezdu autobusu ze 

zastávky před S-pasáží        

24 Sobota Rodinné Centrum 
Sokolnice Velikonoční dílna Sokolnice 15.00 hodin 17.00 hodin RCS Masarykova 35, 

Sokolnice

Sociální sítě – na co si dát pozor
Při komunikaci na sociálních sítích buďte obezřetní a nesdílejte citlivé informace. Není vhodné uvádět vše ke své 
osobě (úplné jméno, bydliště, telefonní kontakt, škola). Zamyslete se nad tím, které informace o sobě sdílíte. Pokud 
máte pochybnosti, zda zveřejnit, nezveřejňujte. Chraňte svůj majetek, své bezpečí.

Co mít na mysli
• Fotografie z profilů jiných uživatelů berte s rezervou. 

Lidé se většinou na sociálních sítí chovají jinak než 
ve skutečnosti. Spousta informací je pozměněna ku 
prospěchu dotyčné osoby.

• Pozor při vytváření intimních fotografií. Posílejte jen 
takové fotografie, které byste ukázali rodinným pří-
slušníkům, ve třídě či na nástěnce.

• Mějte na zřeteli, že komunikace přes videohovor 
může kdokoli nahrávat. Nevěřte slibům, že to zů-
stane jen mezi Vámi. Umístěte pro bezpečnost Va-
šich dětí počítač či notebook na veřejné místo (např. 
obývací pokoj), kde není možné se zamknout. Ne-
vhodným místem je pokoj Vašeho dítěte, kde nemáte 
dostatečnou kontrolu.

• Zakazování internetu není vhodným řešením.  
V případě mobilních telefonů vysvětlete dítěti, že 
anonymita na internetu může být jen zdánlivá.

• Zveřejňování fotografií, znázorňující vybavení rodin-
ného zázemí může být velkým lákadlem pro zloděje. 
Proto, když se chystáte na dovolenou, nesdělujte tuto 
skutečnost na sociálních sítích.

• Při uvádění osobních údajů při registrování do ne-
známých služeb buďte obezřetní, jaké údaje o Vás 
služby sbírají.

• Při pořizování kreditu dítěti na mobilu dejte před-
nost raději variantě pořízení tarifu. Máte tak přehled,  
s kým si dítě píše. Potenciální útočníci tak nemohou 
nabízet kredit jako odměnu za různé služby.

• Při seznamování na internetu s neznámými lidmi 
naučte své děti si různé informace ověřovat. Jednou  
z možností je sdílená fotografie např. přes službu 
Google obrázky, službu TinEye… Dále ať Vám dotyčný 
pošle fotografii, kde je zřetelně vidět se vzkazem 
(např. datum a jméno pozpátku). A to s podmínkou 
do pěti minut. 

• Další možností je vizuální ověření přes videohovor. 
Neuvádějte osobní informace (bydliště, místo za-
městnání, celé jméno), veďte hovor ve dne, kde je 
vidět zřetelně do obličeje, neukazujte v pozadí vy-
bavení domácnosti. Pozor na tzv. webcam trolling. 
Jedná se o podvodné nahrávání videohovoru přes 
různé komunikační programy. Kde útočník vytvoří tzv. 
video smyčku, na kterou nahrál záběry nějaké atrak-
tivní dívky či chlapce. Tím použije falešnou identitu 
a vy netušíte, že hovoříte úplně s jiným člověkem. Je 
důležité, aby byl vždy funkční mikrofon. Všímejte si 
také pozadí za daným člověkem a způsob mimiky  
v obličeji a mluvě při hovoru. Povídejte si a ukazujte 
pouze to, co se nedá proti vám použít či zneužít.

Při setkání se závadovým obsahem a aktivitami na inter-
netu ukončete komunikaci a obraťte se na správce dané 
služby. Nic nemažte. Zazálohujte si důkazy pomocí URL 
adresy nebo screenshotu pro případné šetření Policií ČR. 
Je možné také nahlásit na stránkách www.policie.cz, kde 
naleznete formulář hlášení kyberkriminality.

-nprap. Bc. Alena Peterková-
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www.tytozvladnes.cz

10
A PAMATUJ JEŠTĚ NA JEDNO:
I V PŘÍPADĚ, ŽE DOPRAVNÍ NEHODU 
ZPŮSOBÍŠ TY, NEZNAMENÁ TO, ŽE 
ZRANĚNÝM NEMŮŽEŠ ZACHRÁNIT 
ŽIVOT. NEZTRÁCEJ HLAVU.

Podrobnější informace ke správným postupům 
záchrany života při dopravních nehodách včetně 
resuscitace dětí nalezneš na www.tytozvladnes.cz

Pokud zraněný nedýchá normálně nebo si nejsi stavem dechu jistý, 
je potřeba zahájit srdeční masáž. Tu nelze provést ve vozidle.
Pokud je zraněný ve vozidle, pokus se ho vyprostit. Podaří-li se ti 
jej vyprostit, polož zraněného na zem a začni stlačovat hrudník 
do hloubky 5 – 6 cm a frekvencí 100 – 120 stlačení za minutu. 
Proškolený zachránce může po každých 30 stlačeních hrudníku 
provést 2 umělé vdechy.

KDYŽ NEDÝCHÁ ANI PO ZÁKLONU 
HLAVY, JE JEDINÁ ŠANCE NA
ZÁCHRANU SRDEČNÍ MASÁŽ.

9

HASIČSKÝ

ZÁCHRANNÝ SBOR

ČESKÉ REPUBLIKY

Zvládl jsi to. Na místo nehody přijeli profesionální 
záchranáři. Předej všechny potřebné informace 
o nehodě prvnímu zasahujícímu týmu. V tuto chvíli 
tvá aktivní role končí. 
Na místě nehody vždy zasahuje více záchranářské 
techniky, případně i vrtulník. Zdržuj se v bezpečné 
vzdálenosti a řiď se pokyny záchranářů.

VĚDĚT, ZNAMENÁ PŘEŽÍT.
„TY TO ZVLÁDNEŠ“

DOPRAVNÍ NEHODA…?

„TY TO ZVLÁDNEŠ“

I ŽIVOT ZACHRÁNCE JE NA SILNICI 
V OHROŽENÍ. MYSLI NA SVOJE BEZPEČÍ!

Místo nehody je nebezpečné nejen pro zraněné. Zastav na bezpečném 
místě, co nejblíže krajnici, zapni výstražná světla, zatáhni ruční brzdu, 
oblékni si re� exní vestu a označ nehodu výstražným trojúhelníkem. 
Zajisti bezpečnost na místě nehody tak, abys neohrozil život 
svůj, tvých spolucestujících, zraněných, ostatních přítomných
a projíždějících. Pak se teprve můžeš vrhnout do záchrany zraněných. 
Nezapomeň na autolékárničku a mobilní telefon – budeš je
potřebovat!!

1

U ZACHRAŇOVÁNÍ MUSÍŠ BÝT VIDĚN, 
JINAK MŮŽEŠ BÝT DALŠÍ OBĚTÍ.

Za snížené viditelnosti je místo nehody několikanásobně 
nebezpečné pro všechny. Re� exní prvky mohou v ta-
kovou chvíli zachránit život.

2

V místě a blízkém okolí nehody by se měli pohybovat 
pouze zachránci. Ostatní, včetně tvých spolucestujících, 
se musí vzdálit do bezpečí, nejlépe mimo silnici - za 
svodidla.

MYSLI TAKÉ NA BEZPEČÍ 
SVÝCH BLÍZKÝCH, NEŽ ZAČNEŠ 
ZACHRAŇOVAT ZRANĚNÉ.

3

4
Téměř u všech závažných dopravních nehod dojde k proražení 
chladiče. Uniklá chladicí kapalina společně s horkým motorem 
vytvoří páru. Pokud nevidíš plameny, neboj se, že auto hoří.
Pokud to lze, zajisti havarované vozidlo proti pohybu zatažením 
ruční brzdy a vypni zapalování.

Při záchraně si vždy dávej pozor na neaktivované airbagy 
v poškozeném autě.

PÁRA Z CHLADIČE NENÍ KOUŘ
A NEZNAMENÁ, ŽE AUTO HOŘÍ. SNAŽ 
SE SPRÁVNĚ POSOUDIT RIZIKO.

5

7

8

NEPOKLÁDEJ TELEFON, 
NEBUDEŠ V TOM SÁM. 

POKUD VYKRVÁCÍ, UŽ MU ŽIVOT 
NIKDO NEZACHRÁNÍ.

NENECH HO ZEMŘÍT JEN PROTO, 
ŽE SE S NÍM BOJÍŠ POHNOUT.

Volej na tísňovou linku 155 nebo 112. Řekni operátorovi, kde se
nehoda nachází, stav a počet zraněných a automaticky aktivují 
ostatní složky záchranného systému. Nezavěšuj a telefon si přepni na 
hlasitý odposlech, abys mohl zahájit záchranu. Operátoři ti budou 
oporou a poradí ti, jak poskytnout první pomoc zraněným.  Pokud to je 
třeba, operátor bude s tebou v kontaktu až do příjezdu profesionálních 
záchranářů. Hovor ukončuje vždy operátor!

Pokud zraněný masivně krvácí, na nic nečekej a krvácení 
zastav přímým stlačením prsty v ráně. Bojuješ o vteřiny. 
Chraň sám sebe, použij gumové rukavice z lékárničky, 
kterou máš u sebe.

U každé závažné dopravní nehody je vysoké riziko poranění páteře, ale 
strach zachránce z případného dalšího poškození nesmí ohrožovat
život zraněného. 

Nejprve zjisti stav vědomí zraněného a to přímo na místě kde se 
nachází; pokud nereaguje na žádný podnět, je v bezvědomí. Tento 
stav je nutné řešit co nejrychleji. Je důležité, aby zraněný v bezvědomí 
dostatečně dýchal. Pokud dýchá, není potřeba s ním hýbat. 

Pokud nedýchá, musíš mu zaklonit hlavu a zvednout bradu; uvolníš 
tím dýchací cesty. Zjisti stav dechu pohledem a poslechem po dobu 
10 vteřin. Během této doby se musí zraněný alespoň 2 krát nadechnout. 
Pokud zraněný v bezvědomí začal dýchat, je potřeba mu udržovat 
volné dýchací cesty do příjezdu profesionálních záchranářů.

S poraněním páteře má šanci na život, bez kyslíku nikoliv.

6NEJEN TI, CO KŘIČÍ O POMOC,
JÍ POTŘEBUJÍ CO NEJRYCHLEJI.

Je důležité správně vyhodnotit závažnost poranění osob. 
U život ohrožujících zranění máš na poskytnutí první pomoci 
jen pár minut, někdy i vteřin. Zranění v akutním ohrožení
života, bývají většinou potichu.
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Vlakem do Sokolnic
Milí čtenáři a čtenářky Zpravodaje,
v příštím roce oslaví železniční trať mezi Sokolnicemi 

a Přerovem 150 let. Komise pro vydávání Sokolnic-
kého zpravodaje Vám chce přiblížit její počátky a his-
torii. Stavba trati začala v roce 1867 a dokončena byla  
v roce 1869, proto jsme zvolili  letošní rok mezi sedmič-
kou a devítkou, abychom Vás v několika etapách podrob-
něji seznámili s tím, jak všechno začalo, jak probíhala 
stavba a uvedení do provozu.

Sáhli jsme do kroniky obce Sokolnice a vybrali pro Vás 
několik zajímavých pasáží, týkajících se stavby želez-
nice v naší obci. Přinášíme Vám první část historických 
záznamů:

„Dnes se až zasmějeme, když čteme ve starých prame-
nech o tom, jakým neštěstím měly být železnice. Země 
bude rozryta kolejnicemi, přijde o úrodná pole, přijde  
o dobytek, který zahyne kouřem, o užitek slepic, které 
přestanou snášet, o zvěř v lesích a ptactvo, které zahy-
nou, protože je otráví kouř z lokomotiv, širé kraje kolem 
železnice vyhoří a změní se v pouště, 
koně vyhynou, lidé a zvířata zešílejí, 
až tento ďábelský vynález bude pá-
diti krajinou. Železnice je jako bouře, 
u níž škoda je jistá, ale užitek nejistý. 
Někteří se dohadovali, že lidské tělo 
nesnese tak rychlého pohybu, jaký 
nabízí vlak, že se žádný z cestujících 
nevyhne překrvení mozku a ani jeden 
jedoucí neujde záchvatům zuřivosti.“ 

Kdyby věděli, jak na železnici po-
hlížíme dnes! Pokračujme dál: 

„Docela jiné starosti měli mocní 
páni tehdejšího světa. Císař pro-
hlásil: „Nechci míti v zemi žádné 
železnice, copak je to možné, aby 
každý švec a krejčí cestoval stejně 

rychle jako já?“ Šlechta se zase obávala, že ve vlaku 
nebude žádného rozdílu mezi nimi a poddanými, stát-
níci se obávali, že lidé budou utrácet za přepych jíz-
dou vlakem; usnadní prý se tím rozvážení a rozšiřování 
podvratných a revolucionářských myšlenek po světě.  
V Brně měli strach, že jejich město se stane předměstím 
Vídně, že bohatší budou jezditi na oběd do vídeňského 
Prátru, chudší lidé že se odstěhují z Vídně do Brna,  
v Brně nastane zdražování bytů a potravin, boháči a in-
teligence že se odstěhuje do Vídně a v Brně zůstane jen 
chudina. Brněnští Němci zase záviděli, že Brno a Mo-
rava se železnicí povznese, když se budou moci podávati 
rychlé zprávy, že Brno a Morava se dozví během 24 hodin 
o každém podnikání ve Vídni, němečtí umělci a učenci  
z Vídně zajedou občas do Brna a dokážou, jak ubohé je 
české umění. Zkrátka – nebylo naděje na mnoho dob-
rého co přinesou železnice!“

Dnes si nedovedeme život v obci bez vlakového spo-
jení představit. O tom, jak se stavba dotýkala tehdejších 
obyvatel, Vám povíme v dalším čísle Zpravodaje. 

-Mirka Mifková, Jitka Čermáková-

Okénko do mateřské školy
Co nového je v novém roce 2018  v naší mateřské školce? 
● První akcí tohoto roku v naší mateřské škole bylo interaktivní hudební 
představení s názvem „Hudební kolotoč“. Během něj se děti seznámily s ně-
kolika známými hudebními nástroji jako jsou akordeon, saxofon, housle, ky-
tara, klávesy a jiné. Zkušené hudebnice, které toto pásmo vedly, na všechny 
nástroje též i hrály. Děti měly příležitost poslechnout si známé písničky za-
hrané různými hudebními nástroji, zapojily se do programu zpěvem, hrou na 
jednoduché rytmické nástroje, též i tancem. 
● Každodenně ve školce probíhají vzdělávací činnosti prostřednictvím 
mnoha forem i metod učení. Paní učitelky pro děti chystají podnětnou na-
bídku činností, věnují se dětem s případnými dílčími deficity a vhodně zvole-
nými činnosti a aktivitami rozvíjejí a prohlubují dovednosti dětí, provádí dia-
gnostické činnosti a mnoho jiných, které nelze viditelně zaznamenat.
● Naši předškoláci se začali účastnit cyklu 10 lekcí plavání v krytém ba-
zénu v Blučině. V jejich průběhu děti absolvují tzv. předplaveckou přípravu, 
kdy se seznamují s vodou, učí se základním dovednostem předcházejícím 
plavání a taktéž se motoricky zdokonalují.
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● I v lednu nám udělal sníh radost a pokryl, alespoň 
na krátkou dobu, nejen naši školní zahradu, ale i blízké 
okolí v Sokolnicích. Samozřejmě všem dětem pro radost, 
které jej ihned využily k sáňkování na školkovém „zahrad-
ním svahu“, ale též k tvoření, koulování a jiným rozličným 
hrám.
● Také u nás se poslední lednový den rozdávalo  
pololetní vysvědčení, samozřejmě pouze symbolické  
a nechyběla ani sladká odměna. ■

Jak si holky sáhly na dno
Florbalové umění žákyň 6. a 7. třídy neslo zase po mě-
síci ovoce. Po úspěšném okresním finále florbalového 
turnaje se 11. ledna vydalo družstvo dívek zabojovat 
do krajského kola. Soupiska turnaje byla doslova na-
bitá týmy, které slibovaly minimálně vyrovnané soupeře. 
Cesta základní skupinou se nakonec ukázala vcelku bez-
problémovou, v semifinále však sokolnický tým narazil na 
silné Žarošice a o po obrovském vypětí sil, kdy hráčky 
padaly vysílením na lavičku, zvítězil sokolnický tým bran-
kami v posledních dvou minutách. Finále bylo zprvu v po-
dobném duchu, avšak pak se holky rozstřílely a hlavně 
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zásluhou Barbory s šesti góly doslova přejely favorizo-
vané Znojmo 7:1. 
A co dál? V únoru vyrazí celý tým na kvalifikaci republiko-
vého finále do Brna a pokud holky uspějí, začne se třást 
celá florbalová Praha.                                                -J. Ilík-

Záložky
Naši třeťáci se zúčastnili mezinárodního projektu „The 
bookmark exchange – eTwinning project“ – vyráběli 
knižní záložky a poté je poslali po Evropě – např. do Pol-
ska, Rumunska, Turecka, Španělska a Velké Británie.  
A stejně tak obdrželi záložky od dětí z těchto států.  

Projektu se nakonec zúčastnilo přibližně 40 škol z celé  
Evropy. To se to bude číst . -D. Elicer-

Účastníme se další ročníku iKid
Po loňském velkém úspěchu v inovační soutěži iKid se 
stejné soutěže účastníme i letos. S úplně jiným týmem, 
tentokrát složeným ze sedmáků, ale se stejným cílem – 
užít si to, dokázat si, že něco dokážeme a třeba i zlepšit 
loňské umístění. První seznamovací workshop proběhl 
na začátku ledna i v Brně, kde jsme se s projektem se-
známili a vyzkoušeli jsme si, jaké to je vystupovat před 
sálem plným lidí.                                                  -D. Elicer-

Lyžařský výcvik
V druhé polovině měsíce ledna se Sněženky a Machři ze 
7. až 9. třídy ZŠ Sokolnice vydali na každoroční lyžařský 
výcvik do zasněžených Jeseníků. Oproti minulému roku, 
kdy téměř polovina osazenstva brázdila svahy na snow-
boardu, se letos většina rozhodla pro klasiku na lyžích  
a „prknařů“ byla jen pouhá čtvrtina. Počasí bylo proměn-
livé a zataženou oblohu zachraňovaly během prvních 
pár dní jen občasné sluneční paprsky, které však střídal  
v druhé polovině týdne jemný déšť se sněhem. Ale díky 
této malé nepřízni počasí si všichni vyzkoušeli téměř 
všechny druhy sněhu, od jemného prašánku až po tvrdý 
a zmrzlý firn. Nabitý celotýdenní program byl jen jednou 
narušen zraněním jedné z lyžařek, když do 1. družstva 
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najela nezkušená lyžařka z jiného lyžařského výcviku. 
Kromě této nepříjemné události proběhlo vše v pořádku 
a sokolničtí školáci už začínají pomalu spřádat plány na 
příští rok. -J. Ilík-

Co se dějě za humny
Kdy Kde Akce

23. 2. Měnín Odnikud – Diane Krüger v thrilleru o pomstě  
a spravedlnosti – kino ve 20 hodin

23. 2. Újezd Městský ples v restauraci Na Rychtě – 
hraje kapela Benny-Q

24. 2. Kobylnice Turnaj ve stolním tenise - sokolovna

24. 2. Měnín Maškarní ples pro děti - v sále za radnicí

24. 2. Telnice Turnaj minižáků v házené - sportovní hala

25. 2. Žatčany Korálky

25. 2. Kobylnice Turnaj ve stolním tenise pro děti

3. 3. Telnice Futsalový turnaj o pohár starosty v 8.30 hodin

3. 3. Kobylnice Lyžařský zájezd do rakouského zimního střediska 
Mariazell

4. 3. Hrušky Karneval  Z pohádky do pohádky – obecní  
hospoda Hrušky od 15 hodin

9. 3. Telnice Velikonoční tvoření

17. 3. Šlapanice Den se psem – muzeum

17. 3. Hrušky Košt a výstava vína

21. 3. Kobylnice Světluškový průvod na vítání jara

23. 3. Šlapanice Noc s Andersenem

24. 3. Kobylnice Turnaj v badmintonu

do 1. 3. Újezd Provoz kluziště:  
Po–Pá 15–19 hodin; So–Ne 14–17 hodin

-Zpracovali žáci 7. třídy ZŠ-

Školní ples
V pátek 19. ledna se konal v sokolovně tradiční školní 
ples.
Hrála nám kapela Irmix  a celým večerem nás provázely 
okouzlující dívky Kristýna Vinklerová a Lenka Vymazalová.
Ples slavnostně zahájili žáci 7., 8. a 9. třídy úchvatným 
předtančením na píseň Perfect.
Kouzelná, přímo magická byla dvě vystoupení, první  
s hedvábnými vějíři Rainbow dream a druhé s křídly bo-
hyně ISIS, které si pro nás připravila orientální taneční 

skupina Džamelky pod vedením paní učitelky Jiřiny 
Teterové. 
Taneční skupina Las Carmenitas nám zatančila divoké 
flamenco.
Poslední taneční vystoupení na hip-hopovou hudbu v po-
dání Terezie Štěpánkové a Veroniky Wágnerové rozprou-
dilo celý sál.
Tombola byla bohatá, jídla a pití dostatek, nálada skvělá. 
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na  
organizaci a hladkém průběhu školního plesu, který byl 
nezapomenutelným zážitkem pro nás pro všechny.

-K. Vopatová-

Návštěva hvězdárny
Ve středu 31. ledna se děti prvních tříd a 2. B  vypravily 
do Brna na návštěvu hvězdárny. Všichni se velmi těšili – 
hlavně pro většinu mladších dětí to bylo vůbec první bližší 
setkání  s tajuplným vesmírem. Byl pro nás připraven  
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program Soumrak dinosaurů. Nejdříve nás ale paní lek-
torka seznámila se zimní noční oblohou a s nejznáměj-
šími hvězdami a souhvězdími. Dozvěděli jsme se spoustu 
nových informací o Měsíci i určování světových stran. 
Potom již začal program Soumrak dinosaurů. Bylo to 
úchvatné představení pravěkých ještěrů, děti viděly, jak 
žili, jak se pohybovali i co způsobilo jejich zkázu. Při sle-
dování příběhu ve 3D provedení se některým jenom tajil 
dech. Po programu si všichni nakoupili pohlednice, zá-
ložky, kompasy a další životně důležité věci a velice spo-
kojeně odjeli zpět do školy, kde nás čekalo ještě rozdání 
vysvědčení. Byl to krásný závěr prvního pololetí a všem 
můžeme návštěvu hvězdárny vřele doporučit.

-J.Teterová-

Karneval
Družina oslavila konec prvního pololetí pěkně zvesela. Ve 
čtvrtek 1. února 2018 zaplnilo školní aulu množství prin-
cezen, kostlivců, policistů, rytířů, a dokonce nás navštívil 
i Darth Vader z Hvězdných válek.

Konal se totiž tradiční družinový karneval. Po tanci  
v rytmu moderní hudby a představení všech přítomných 
masek se ve třídách ochutnávaly přinesené pochutiny  
a nechyběla ani tradiční tombola, v níž vyhrál úplně  
každý. 
Nakonec jsme museli rozlousknout i ten nejtvrdší oří-
šek a tím bylo ocenění nejlepších kostýmů. Po zvládnutí 
i tohoto úkolu proběhlo několik soutěží, a hlavně volná 
zábava. Čas utíkal závratnou rychlostí a doba pro naše 
veselí rychle uběhla. Nezbývá nám nic jiného, než se těšit 
na další akce a společná dobrodružství. 
Moc děkujeme rodičům za ceny a dary do tomboly.
 -M.Kupská-

Kurzy komunitní školy na jaro 2018
Kurz šití pro úplné začátečníky
Vzhledem k úspěchu prvního kurzu šití nabízíme od 
března také kurz pro ty, kteří zatím vůbec nešili a chtěli 
by se naučit šít základní věci jako polštáře, jednoduché 
kimonové halenky nebo sukně podle hotových střihů. Na-
učili byste se základy šití pevných a úpletových materiálů 
na stroji, jak si „vytáhnout“ a upravit střih z časopisu, na-
stříhat a ušít vybranou věc. 
Základní potřeby budete mít k dispozici, stroje také. 
Kurz proběhne v šesti tříhodinových blocích vždy ve 
středu od 17.00 do 20.00 hodin. Cena kurzu je pro místní 
1.200 Kč, pro přespolní 1.500 Kč.
Kurz šití 2
V březnu a dubnu proběhne pokračovací kurz šití. Cel-
kově se sejdeme v šesti blocích po třech hodinách vždy  
v pátek od 17.00 do 20.00 hodin. 
Náplň kurzu: 
1. šití oděvů z úpletů – trička, jednoduché letní šaty 
2. šití kalhot, krátkých kalhot různých délek
3. dětské oděvy – trička, bundičky, tepláčky
4. jednoduché jarní bundy bez podšívky
Náplň jednotlivých hodin si kurzistky upraví samy podle 
toho, co budou chtít šít.
Cena kurzu je 1.200 Kč pro místní, 1.500 Kč pro přes-
polní. Hodiny je možné si nahrazovat od 16.00 do 17.00 
hodin.
Keramika pro dospělé
Tradiční kurz keramiky pro dospělé se uskuteční ve 
dvou lekcích 7. 3. a 21. 3. 2018. Cena je 200 Kč pro 
důchodce, 250 Kč pro ostatní sokolnické občany a pro 
přespolní 300 Kč.
Francouzština pro začátečníky  
a Francouzština pro mírně pokročilé
Již je tomu celý rok, kdy se v Sokolnicích rozběhly kurzy 
francouzštiny pro dospělé. V průběhu těchto několika 
měsíců se z úplných začátečníků stali mírně pokročilí, 
kteří si ve spoustě případů vyzkoušeli francouzštinu  
i v praxi, ať už přímo ve Francii na dovolené nebo třeba 
náhodně při setkání s diváky bitvy u Slavkova. Slovy lek-
tora Jakuba Ilíka: Přátelská atmosféra a pohodové tempo 
napomáhají tomu, že se do hodin těší nejen on, ale i jeho 
studenti. Dokonce i děti z 5. třídy si po vzoru maminek  
a babiček doslova vyhádaly svůj vlastní francouzský  
kurz. 
A právě proto nabízí komunitní škola pokračování Kurzu 
francouzštiny pro mírně pokročilé a stejně jako loni Kurz 
francouzštiny pro začátečníky na druhé pololetí. Nebojte 
se přihlásit a udělejte ten správný krok do světa jazyků. 
Začínáme 28. 2. v 18.10 hodin. Cena je 1.000 Kč pro 
sokolnické, 1.300 Kč pro přespolní studenty.
Všechny akce probíhají v budově základní školy.
Na kurzy se můžete přihlašovat a bližší informace získáte 
e-mailem kurzy@zssokolnice.eu, osobně v ředitelně školy 
nebo telefonicky či SMS na čísle 772 721 805.
Máte-li zájem o jiný kurz, napište nám a pokusíme se jej 
uskutečnit! 

-T. Struška-
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Co se událo v Domově pro seniory v měsíci prosinci
„Byla vojna byla“
výročí Bitvy u Slavkova – 3. prosince 2017
První prosincová neděle byla věnována výročí bitvy  
u Slavkova, jejíž součástí byl také zámek v Sokolnicích. 
Na počest padlých vojáků se v prostorách zámeckého 

parku koná vzpomínková akce a malá ukázka napoleon-
ské bitvy. Také letos se akce vydařila, jak dokládá velká 
návštěvnost.               
Seniorská olympiáda – 7. prosince 2017
Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se konala v Domově pro se-
niory další Seniorská olympiáda. Myšlenka prohloubit 
kontakty našich seniorů se seniory z obce Sokolnice se 
ukázala jako výborný nápad. Vedení obce Sokolnice za-
jistilo pro přítomné seniory bohaté pohoštění, paní Mirka 
Mifková oslovila místní seniory, aktivizační pracovnice 
domova zase připravily veselé soutěže.                    
Po vyhodnocení soutěže, vyhlášení vítězů a rozdání od-
měn a medailí následovala společenská zábava s občer-
stvením i „kapkou“ vína. Pozvali jsme také oblíbeného 
pana Sekaninu z Újezdu, se kterým se zpívalo a tanco-
valo až do večerních hodin. Barvy jednotlivých stran hájil  
i starosta obce Mgr. Libor Beránek a ekonom domova 
Ing. Antonín Sedláček, kteří přišli přítomné pozdravit  
a posedět s nimi.                             

Lednové rozhledy
Začátek nového roku bývá ve školách obdobím poklidu 
po vánočních svátcích a delším volnu. Závěr ledna však 
už opět pohání všechny ke zvýšenému úsilí. Nejinak 
tomu bylo i letos. V polovině měsíce proběhly rodičovské 
schůzky a v závěru měsíce klasifikační konference. Ta 
stvrdila výsledky pololetního snažení našich žáků. A od 
dosažených studijních výsledků se odvíjí výplaty stipen-
dií. Ta jsou vyplácena pololetně, a proto jsou žáky vždy 
velmi očekávána. Škole přináší finanční vazba na pro-
spěch snaživé žáky a žáci se ve vidině finanční odměny 
za prospěch zase pilněji připravují. I Jihomoravský kraj 
se rozhodl finančně podpořit žáky, kteří si zvolili profesi 
žádanou na trhu práce. A proto žáci mají možnost pobírat 
i stipendium „krajské“. A tak na chodbách občas zaslech-
neme i rozhovory o tom, jak žáci na poslední chvíli dota-
hují známky.  Za letošní 1. pololetí bude našim žákům vy-
placeno ve třech stipendijních programech 340.000 Kč.

Školní rok se přehoupl do druhé poloviny a s příchodem 
teplých dní vyjedou naši žáci opět na stáže do Španělska, 
Německa a na Slovensko. Už teď probíhá výběr stážistů, 
aby se mohli na cestu dobře připravit. ■
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Únor
Únor je obdobím pokračujícího klidu. I když byla teplota 

začátkem měsíce až nadmíru provokativní nejen pro lidi. 
Včely umístěné na slunném místě pěkně létaly a jak se 
říká mezi včelaři, pěkně se mohly vyprášit, čili uvolnit na-
plněné kalové váčky a tím se vyhnout případným nemo-
cem. V tomto období by již měla matka klást první vajíčka 

do buněk. Včelstvo pro udržení zdárného vývoje je sou-
středěno v nejteplejší části úlu a včelař hlídá co nejlepší 
zateplení. Je soustředěno podle teploty do vícevrstvého 
chomáče s matkou uprostřed. Pomalým trávením zásob 
udržují látkovou výměnu a vyrábějí si tak nutné teplo 
pro přežití. Chumáč 8 tisíc včel má spotřeba pro jednu 
včelu a den asi 4 mg medu, při 15 tisíc je to 3 mg medu  
a 25 tisíc včel je to 2 mg medu na den. Samozřejmě, že 

Projekt „Otevřená kaple“
Vážení občané Sokolnic, chci vám představit projekt 

„Otevřená kaple“, který bychom v naší farnosti ve spolu-
práci s obcí Sokolnice a Domovem pro seniory Sokolnice 
v letošním roce rádi uskutečnili.

Cílem projektu je zpřístupnit obě sokolnické kaple, jak 
na zámku, tak na náměstí, nejenom věřícím, ale i všem 
občanům.

V oblasti duchovní služby mimo pravidelných boho-
služeb ve středu v 18.00 hodin a v neděli v 7.45 hodin 
připravujeme další aktivity. V postní době bude každou 
neděli v zámecké kapli ve 14.00 hodin možnost modlitby 
křížové cesty a v měsíci květnu pak budou každou neděli 
v 18.00 hodin probíhat májové pobožnosti.

Na základě jednání s panem ředitelem Domova pro se-
niory se rozšíří možnosti přístupu do prostoru zámecké 
kaple. Kůr nad vstupem do kaple bude přístupný pro 
klienty Domova pro seniory kdykoliv. Pracujeme na mož-
nosti přímého přenosu mše svaté do vnitřního televizního 
okruhu Domova pro seniory, aby se klienti s omezenou 
pohyblivostí mohli alespoň touto cestou bohoslužeb 

účastnit. Rádi bychom také do budoucna umožnili pří-
stup do kaple hlavním vchodem návštěvám klientů, ale 
také turistům a všem občanům i mimo časy bohoslužeb. 
Tento krok ovšem bude možno uskutečnit až po realizaci 
nezbytných opatření zajišťujících bezpečnost návštěv-
níků i majetku.

Společně s Domovem pro seniory a s obcí Sokolnice 
plánujeme v průběhu roku uspořádat dva benefiční kon-
certy. Výtěžek bude věnován buď na opravu kůru v zá-
mecké kapli nebo na vybraný charitativní projekt.

V kapli na náměstí bychom rádi spolu s obcí Sokolnice 
uspořádali duchovně kulturní akci a dali tak příležitost 
občanům Sokolnic si i tuto kapli prohlédnout.

Pevně věřím, že i těmito kroky se dále rozšíří spolu-
práce mezi naší farností, Domovem pro seniory a obcí 
Sokolnice. Otevření prostor obou kaplí bude jistě dobrou 
zprávou a poselstvím nejen pro věřící, ale i pro klienty 
Domova a jejich rodiny, sokolnické občany a pro návštěv-
níky i turisty.

Těším se na setkání s vámi při některé z plánovaných 
akcí.

-Mgr. Vladimír Langer, farář-

„Ježíškova vnoučata“ – 28. prosince 2017
Také náš domov se zapojil do velké společenské akce 
pořádané Českým rozhlasem, nazvané „Ježíškova vnou-
čata“. Pořadatel vyzval seniory, aby si přáli nějaký vá-
noční dárek, který jim udělá radost. Jejich přání zveřej-
nil na webu a postupně se k nim hlásili jednotliví dárci. 
Všichni naši senioři obdrželi svůj osobní dáreček a měli 
poslední společné přání – oslavit konec roku posezením 

s hezkou muzikou a s občerstvením. Velkou slavnost se 
zabíjačkovými hody jim zajistila firma Delikomat z Mod-
řic u Brna, které patří naše velké poděkování a světýlka  
v očích a úsměvy a spokojenost na rtech našich seniorů. 
Ještě jednou za nás všechny moc děkujeme.

-Mgr. Eva Stiborová, vedoucí aktivizačního oddělení  
Domov pro seniory Sokolnice, p.o.-

Rybářská sezona 2017 pohledem hospodáře
(Pokračování ze strany 1)
Konkrétně v minulém roce jsme pořídili 8 q kapra, 2 q 
amura. Pstruh je čistě sezonní ryba, určená pro zimní  
a jarní měsíce, tedy pro období, kdy je kaprovitá ryba  
v útlumu a nebere. Pstruh by teplou vodu a úbytek kys-
líku v našem rybníku v letních měsících nepřežil“.
Jaké plány v zarybnění má spolek pro tento rok?
„Přestože Výroční členskou schůzi, na které se bude 
schvalovat Plán zarybnění pro rok 2018, budeme mít te-
prve zanedlouho, v polovině března, bylo nutné dopředu 
zajistit očekávání našich členů a zajistil jsem tedy před-
běžně opět 2 q amura a 8 q kapra. To je nutné z toho 
důvodu, že výlovy velkých chovných rybníků se konají  

v jarních měsících a nikdo nečeká, až si na poslední chvíli 
vzpomeneme. Stejně tak je nutné, abych dopředu zamlu-
vil i kapry na vánoční prodej – minulé Vánoce jich bylo 
rovných 6 q. Stejné množství vánočního kapra jsem za-
jistil i na letošní štědrovečerní tabuli. Musím zdůraznit, 
že u dodavatelů ryb platíme za spolehlivého a velkého 
odběratele – bez problémů a včas platíme všechny naše 
pohledávky.
Přeji tímto všem členům Spolku rybářů Sokolnice i v le-
tošní rybářské sezóně hodně rybářských úspěchů a klid-
ných okamžiků strávených u našeho rybníka. Vždyť čas 
strávený na rybách se do života nezapočítává…“

-Pavel Němeček a Laďa Žilka-
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V České národní bance
Kdo z nás ještě nebyl v bance? Určitě jsme  

všichni nějakou navštívili. Tato se však od ostatních  
bankovních ústavů liší tím, že není určena pro služby  
fyzickým osobám. ČNB je ústřední bankou České  
republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad  
finančním trhem. Jako nezávislá instituce pečuje o ce-
novou stabilitu, dohlíží na finanční systém, podporuje  
jeho vyvážený rozvoj a zajišťuje hladký oběh peněz a 
plynulý platební styk. A taky má spoustu trezorových 
schránek, ve kterých jsou uschované hromady bankovek  
a mincí.

Roku 1896 byla na Rooseveltově ulici v Brně  
postavena a do provozu uvedena Hypoteční banka mar-
krabství Moravského. V budově nikdy nic jiného než 
banka nebylo. Do České národní banky, která zde sídlí 

dnes, jsme se v počtu 28 seniorek a dvou seniorů vypra-
vili ve čtvrtek 25. ledna 2018 na exkurzi. 

Nejprve jsme prošli vrátnicí s detekčním rámem, jestli 
náhodou nemáme zbraně a nechceme banku přepad-
nout. U nikoho se nic nenašlo, a proto si nás vkrátku 
všechny vyzvedla slečna Bc. Aneta Novotná, která exkurzi 
vedla. Vystoupali jsme po schodech do prvního patra, 
kde jsme si prohlédli nástěnný reliéf s ornamentem a pís-
meny HB jako znak tehdejší hypoteční banky. Shora nad 
malovaným skleněným stropem prosvítal klikyhák, který 
nám průvodkyně vysvětlila jako podpis Jiřího Harcuby, 
českého sklářského výtvarníka, medailéra, známého 
také jako autora české pětikoruny.

Po nezbytných pokynech ohledně vypnutí mobilů  
nebo zákazu fotografování (proto tentokrát neuvidíte  
žádnou fotku) jsme se přesunuli do učebny, ve které  
nás v hodinové prezentaci slečna průvodkyně  

první otázkou je, jestli jim v těch úlech není zima. Nej-
dříve si musíme říci, že dnes se používají úly zateplené 
a nezateplené. Je to stejné jako v životě. Každý klad  
s sebou táhne zápor. U zateplených, kde se využívalo 
dříve jako izolace například slámy, plsti, koudele a i pilin, 
je menší potřeba krmných zásob, protože úly mají i pevná 
uzavřená dna a dochází zde k vysrážení vydýchané vlh-
kosti a potom nastupují zase plísně. Včely později reagují 
na nástup jara a i v průběhu zimy se nejdou tak zvaně 
vyprášit a když to na některé přijde v průběhu dlouhé 
zimy, tak potom jsou zase nemoci, tzv. úplavice. Obvykle 
jsou zateplené úly užších rámků. Je to myšleno na šířku. 
U nízko-nástavkových úlů je obvyklá míra výšky 17 cm  
a méně. Šířka je až 44,8 cm např. úl Lansgstroth, nebo 
úl Dadant případně Ptáčkův Optimál, se šíří 42 cm.  
U těchto úlů, když jsou včely staženy do chomáče, je mezi 
stěnou a chomáčem vytvořená vzduchová mezera, která 
tvořící izolaci. U těchto úlů je obvyklé zasíťované dno, 

které zabezpečí přirozené odvětrání, tím že síly stěn jsou 
od 2–3 cm, sluníčko je pozve na prolet dříve a tato včel-
stva mají dřívější jarní rozvoj. K záporu však patří větší 
zimní zásoby. Když to shrneme z pohledu včel na konci 
sezóny, jsou na tom stejně, pouze v nízko-nástavkových 
úlech je rychlejší jarní rozvoj a i manipulace s úly, není 
pro hydraulické ruce, tak jako u starších úlů. 
A pár postřehů ze světa aktuálního i u nás: 
• Angličané začali vysévat 6 metrové pásy bylin, tak jak 

dříve to bylo okolo polí a tím přilákají přírodní hmyzí 
predátory, kteří pomůžou s likvidací nežádoucích 
škůdců, tím se taky hlavně omezí používání chemic-
kých postřiků. 

• Odborníci v USA řeší hlavně ochranu včel, při které se 
velmi zapomíná na ostatní hmyzí opylovače, je vidět 
hlavně zaměření na finanční prospěch z včelařské 
produkce. Ale tato oblast je řešena na úrovni orgánů 
v OSN.                                        -Václav Hůrka-

Únor, čas péče o zvěř
Měsíc loveckého klidu a poctivé péče o zvěř, tak lze 

nazvat měsíc únor z pohledu člena našeho spolku.  
V naší honitbě probíhá honcování zajíců, přilétají první 
stěhovaví ptáci a srncům začínají růst parůžky. To vše 
jsou příznaky končící zimy v honitbě, spolu s prodlužu-
jícím se dnem. Bohužel však poslední roky zima není 
taková, jakou bychom si ji představovali, neboť střídání 
teplé a studené fronty nevytváří pro chov zvěře ideální 
podmínky.  

Hlavní pracovní náplní našich členů je tak v těchto 
měsících stabilní péče o zvěř, která v zimních měsících 
strádá, je v horší fyzické kondici. V zimních měsících by 
měla být zvěř co nejméně rušena, tak aby nedocházelo 
k dalšímu nadbytečnému výdeji energie. Intenzivně se  
v naší honitbě věnujeme zejména zvěři spárkaté  
a drobné. Spárkaté zvěři zajištujeme v krmelcích dosta-
tek kvalitní a vyvážené potravy, čímž dojde k zabránění 
poškození ovocných stromků a dalších porostů. Kontrolu-

jeme a doplňujeme solníky. Drobné zvěři (zajícům a ba-
žantům) předkládáme jadrné krmivo do krmných zařízení 
pro ně určené.

Co se loveckých příležitostí týká, těch je v tomto mě-
síci opravdové minimum, a tak jedinou šancí je lov lišek, 
ať už individuální či kolektivní. Při obchůzkách honitbou 
si postupně děláme obrázek o početních stavech zvěře, 
neboť v měsíci březnu náš čeká sčítání zvěře, jež je zá-
kladním údajem pro myslivecké plánování.

Únor je předposledním měsícem mysliveckého 
roku, proto je ve většině mysliveckých spolků spo-
jen s pravidelnou společenskou událostí, kterou je 
závěrečná výroční schůze. Pro tuto událost připra-
vuje náš hospodář, kromě vedení potřebné evidence, 
spolu s předsedou spolku bilanci a plán činností na-
šeho spolku pro nadcházející myslivecký rok. Na vý-
roční schůzi se provede hodnocení uplynulého roku,  
a to jak z pohledu mysliveckého hospodaření, tak toho  
ekonomického. 

-Lukáš Weiss, Myslivecký spolek Na Zlatém potoce-
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seznámila s vývojem platidel v českých zemích a uká- 
zala nám, jak vypadaly nejstarší platební prostředky, 
mince a bankovky nebo státovky. Sami jsme si mohli  
vyzkoušet pod speciální lampou, jaké jsou dnes  
ochranné prvky na bankovkách a také jsme si mohli 
zblízka prohlédnout padělky českých bankovek,  
eurobankovek, amerického dolaru, stejně jako nej-
modernější polymerové bankovky z Nigérie – nezmač-
katelné, neroztrhnutelné, nehořlavé, ale ani se na ně 
nemůže umístit tolik ochranných prvků jako na naše  
papírové.

Do trezoru jsme se nedostali, protože nás bylo moc  
a průvodkyně neměla ani klíče, ani oprávnění. Stejně by-
chom nedostali ani korunu jako suvenýr.

Po zajímavém výkladu jsme si společně ještě prohlédli 
expozice o vývoji peněz u nás, od nejstarších až po nejno-
vější a platné mince a bankovky. Ze spousty zajímavých 
informací namátkou vybírám např., že ve směnném ob-
chodu měla žena cenu misky soli nebo, že naše dnešní 
bankovky jsou vyráběny ze stoprocentní bavlny s příměsí, 
kterou tvoří většinou ochranné prvky. Taková bankovka 
musí vydržet 10 000 ohybů. Chcete-li si být jisti, že máte 
v ruce pravou bankovku, přeložte ji 15x v jednom místě – 

kancelářský papír, ze kterého jsou padělky, se v tomto 
místě rozpadne. V oběhu je nejvíce tisícikorun a každý  
z nás má doma v průměru 43 kusů bankovek a 180 kusů 
mincí.

Z exkurze jsme si odnesli spoustu zajímavých poznatků. 
Lednové setkání aktivních seniorek a seniorů jsme ještě 
završili návštěvou Moravského zemského muzea v Diet-
richsteinském paláci na Zelném trhu, kde si každý mohl 
prohlédnout expozice podle vlastního zájmu.

-Jitka Čermáková-

17

Plány sokolnických seniorek pro rok 2018
Sokolnické seniorky vás zvou na další výlety, které si naplánovaly na rok 2018. Účast na nich je zcela dobrovolná, 
náklady si hradí každá sama. Jenom je potřeba si dohodnout s paní Mirkou Mifkovou nebo Miluší Roblíkovou způsob, 
jakým budete dostávat podrobné informace o výletech – e-mailem nebo telefonicky.

9. března oslava MDŽ v restauraci U Husara
20. března  vycházka po naučné stezce Šibeniční  
 a popravčí vrch v Křenovicích  
 a dále do Slavkova

19. dubna Olšany – Habrovany a okolí

květen Lednice, Janův hrad,  
 plavba po ramenu Dyje
květen autobusový zájezd do Prahy –  
 pražské zahrady s průvodcem

21. června Buchlovice – zámek, aranžmá růží, park

17. července Ivančice, rozhledna Na Oklikách,  
 Stříbský mlýn

16. srpna Náměšť nad Oslavou, zámek,  
 řeznické muzeum

18. září Vyškov – zámek, regionální muzeum,  
 Dinopark

říjen vycházka
 Kohoutovice – obora – Jundrov   
 
listopad Špilberk, návštěva expozic

prosinec rekonstrukce bitvy Tří císařů  
 v zámeckém parku Sokolnice,  
 vánoční koncerty v Sokolnicích a Újezdu

-Jitka Čermáková-

Tříkrálový koncert – další do sbírky
Sbírat se dá ledacos. Pohled-
nice, obaly od sýrů, pivní tácky, 
známky, vývrtky, vlaječky, ob-
razy, medaile, kravaty, zlatí sla-
víci, filmy, na které se už nikdo 

nedívá atd. Kamarád, akademický malíř Libor Jaroš sbírá 
cihly s tajuplnými regionálními znaky. Stačí se jen letmo 
rozhlédnout kolem sebe a je jasné, že jakýkoliv předmět 
lze nastřádat v různém provedení a rozsahu. Pár kousků 

jen tak pro radost či impozantní sbírky, bůhví proč. 
Ostatně střádání, kupení, schraňování, přivlastňování  
a zásobení se je nám lidem velice blízké. Jen výjimečně se 
spokojíme s málem. Hmotné kousky je ale třeba sklado-
vat a udržovat, což je pro většinu sběratelů sice radostné, 
ale mnohdy i osudné. Jen si představte posedlého sběra-
tele pianin vlastnícího dvoupokojový byt a manželku.
Mnohem praktičtější se mi zdá vášeň muže, který navští-
vil na samém počátku tohoto roku Tříkrálový benefiční 
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koncert v zámecké kapli. Tento se mi, až bylo po všem,  
u svařáčku svěřil, že sbírá hudební zážitky. Přiznávám 
se, i když to není příliš překvapivé, že já mám mimo jiné 
slabost pro schraňování různorodých lahví vína. V těch je 
povětšinou začarovaný rovněž pěkný zážitek. Ale navště-
vovat koncerty vážné hudby, to je něco jako sbírat životní 
zkušenosti. A nad to se mi přece jen oproti všem ostat-
ním tematickým sbírkám zdá tato „úchylka“ minimálně 
riziková. Naopak. Jeho kolekci mu nikdo neodcizí, pořád 
si ji s nosí sebou, ať už v hlavě nebo v srdci, minimálně 
v diáři. Pravda zadarmo to taky nemá, ale pokud jde  
o „sokolnické hudební zážitky“, tak si může být jist, že se 
se svým drobným příspěvkem připojil k dobročinné akci. 
V tomto případě na dokončení duchaplné Kaple Panny 
Marie Bolestné v Nesvačilce. Když už jsme u toho, tak 
společně návštěvníci koncertu věnovali 10.000 korun!
No a ty poklady, co si přiřadil tento tajemný střádal 

ke Smetanovi, Mozartovi a dalším. Jeden příklad za 
všechny. O živou sonátu D dur pro violoncello a basso 
continuo italského barokního skladatele Pietra Boniho 
hranou na 200 let starý nástroj člověk jen tak neza-
vadí. A takhle krásných a jedinečných skladeb v podání, 
pravda nahodilého, ale bravurně sehraného virtuoz-
ního seskupení MUSICA SPECIOSA zaznělo mnohem  
více. 
Jen škoda, že se mi tento hudební nadšenec později ztra-
til v davu, chtěl jsem se ho zeptat na jeho největší trofeje. 
Doufám, že neodolá a znovu se objeví u nás v Sokolni-
cích 23.června na tradičním letním koncertě na nádvoří. 
Vždyť Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho v provedení 
komorního orchestru Czech virtuozi a navíc pod letním 
širým nebem, to musí být pecka.
… navíc mi slíbil básnickou sbírku Leonarda Cohena … do 
sbírky. -RJ-
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FILIPÍNSKÁ
SOPKA

1. DÍL
TAJENKY

CHEMICKÝ
PRVEK

POMŮCKA:
APO TOTO PRVNÍ

ŽENA POPĚVEK OČUMOVAČ POMŮCKA:
KIT

MALÁ
IVANA

VZÁCNÝ
KOV

DRUH
PEPŘE

TOLIK
(NÁŘ.)

INIC. HER.
TROJANA

STOUPENEC
KYNISMU

2. DÍL
TAJENKY

PATŘÍCÍ
PÍSKOVAČI

KYSELÉ
TEKUTINY

OBYVATEL
ALURU

MRAVNÍ
ZÁKLAD

POMŮCKA:
LAT

OŠKLIVÉ
(DĚT.) MILENEC

SPZ
MARTINA

ILJA
(DOM.)

MOUTITI
ANIČKA

ČESKÝ
PROZAIK

INIC. PĚV.
ČERNÉHO

KRUHY ŽEL

KAZIT
(NÁŘ.)

LIDMILA
(DOM.)

OBRÁNCE

POTŘEBA
ŽOKEJE CIZOKRAJ.

ROSTLINA TAIČ
MUŽSKÉ
JMÉNO

POMŮCKA:
ŠÉT

BÝV. LOT.
PLATIDLO

ČASTO
KLÍT

DĚT. DOMOV 
SE ŠKOLOU

SPZ RYCH-
NOVA N. K.

DOHLED

ŽENSKÉ
JMÉNO

CHEM. ZN.
HLINÍKU

DVÍŘKA
POZDRAV

ŽÁR

SYN
ADAMA
A EVY

155
(ŘÍM.)

MLUVA

UHROVI-
TOST

TITO
(RUS.)

MODELÁŘ.
HMOTA SPOJKA

DRŠTKA

PATŘÍCÍ
RUT

ODÍTI

◄ KřížOVKA
1. září 2010 začali žáci Základní 
školy v obci Sokolnice využívat  
(viz tajenku). Na umělém trávníku 
zde mohou malí i velcí sportovci 
trénovat malou kopanou, tenis, 
streetball a soupeřit ve volejbale, 
nohejbale či házené. Podél hřiště 
nechala obec upravit dráhu  
s doskočištěm, zřídit zpevněnou 
plochu s lavičkami a vyměnit okolní 
oplocení areálu.
Správné znění křížovky z minulého 
čísla – ŠKOLA SE NACHÁZÍ  
VE STŘEDU. 

Únorové pranostiky
Únorové pranostiky se týkají toho, 
jak únorové počasí ovlivní následující 
měsíce. Nejznámější pranostika:
„Únor bílý – pole sílí“ říká, že pokud 
v únoru sněží, budou pole silná na 
dobrou úrodu.

Podobně vyznívají i další pranostiky:
V únoru prudký severníček –  
hojné úrody bývá poslíček.
Když větrové na konec února uhodí, 
moc obilí se na poli urodí.
V únoru když skřivan zpívá,  
chudobný rok potom bývá.

Jiné pranostiky říkají, že pokud je  
v únoru teplo, bude v následujících 
měsících bude zase mrznout.
V únoru když skřivan zpívá,  
velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky,  
staví březen sněhuláky.
Svítí-li slunce na Hromnice,  
bude zimy o šest neděl více.
Když komáři v únoru bzučí,  
v březnu pak mrazivý vítr skučí. ■

Karát
Za mého dětství se k nám, hlavně 
před Vánocemi, dováželo ovoce, 
kterému se lidově říkalo svatoján-
ský chléb. To proto, že se jím údajně 
živil svatý Jan Křtitel, když putoval 
přes poušť. Jednalo se o velké lusky, 
které byly na obou stranách špičaté. 
Odtud je české pojmenování stále 
zeleného stromu, na kterém tyto 
lusky rostou, Středomořský rohovník. 
Tyto stromy rostou v oblasti Středo-
zemí a hlavně v oblasti Blízkého Vý-
chodu. Nejvíce se lusky dovážely po 
roce 1900, postupně jejich dovoz 
ustával. V té době byl problém do-
vážet ovoce, které cestou přezrálo. 
Rohovník se dopravil snadno. Dnes 
kamiony křižují celou Evropu a ovoce 
přepraví během pár dní z jednoho 
konce na druhý, a letadla to stejné 

dokonce z celého světa. A přesto je  
i dnes hodně druhů ovoce, které se 
dovážet nedají. 
Lusky obsahují až 60 % cukru a jí se 
čerstvé i sušené. Dělají se z nich si-
rupy, marmelády, vína, zmrzliny, ná-
hražky kakaa, likéry a další produkty. 
Se zbytky se krmí zvířata.
Lusky obsahují semena červeno-
hnědé barvy, která jsou velmi tvrdá 
s hladkým povrchem, a co je na nich 
velmi zajímavé, je to, že mají všechna 
stejnou hmotnost. A ne v rámci jed-
noho lusku nebo jednoho stromu, ale 
v rámci všech stromů v celé oblasti 
výskytu. Tato hmotnost je 0,2 gramu 
a nemění se ani dlouhým skladová-
ním. Tohoto si všimli již obyvatelé 
středověkých civilizací a semena po-
užívali jako závaží. Na váhu semen 
byl vždy a všude stoprocentní spoleh 
a rohovník rostl prakticky na kaž-

dém rohu, takže závaží měli vždy po  
ruce. 
Odborný nebo latinský, rodový ná-
zev rohovníku je Ceratonia a je 
odvozen z řeckého slova keration  
a z arabského slova kerit, obě tato 
slova označovala hmotnostní jed-
notku jednoho semínka rohovníku. 
V roce 1907 semínkové závaží „po-
výšilo“ na mezinárodně uznávaný ka-
rát s hodnotou 200 mg. Tato váhová 
jednotka se používá po celém světě 
na vážení drahokamů, pravých perel 
a na obsah zlata. -Jan Fojtl-
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Periodický tisk územního samosprávného celku  
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice,  
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Je vydáván desetkrát ročně. Místo vydávání Sokolnice. 
Nemá žádné regionální mutace. 
Náklad 900 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. 
Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.
Evidenční číslo tisku  
přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání Sokolnického zpravodaje č. 2  
je 23. 2. 2018. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 3 je 8. 3. 2018.

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 364/110, 
Brno-Slatina, telefon: 548 211 313

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL SOKOLNICE
svolává

VALNOU HROMADU
která se bude konat v pátek dne 23. 3. 2018 v 18.00 hodin  

v sále místní sokolovny s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady,
2. Dodatečná volba členů výboru,
3. Prezentace závěrečných zpráv jednoty a oddílů,
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017,
5. Rozprava, závěr.

Občerstvení zajištěno. 
Možnost uhrazení členských příspěvků na rok 2018.

Srdečně zve výbor TJ Sokol Sokolnice

Tříkrálová sbírka 2018
V sobotu 6. ledna 2018 se v naší 
obci, již po osmnácté, uskutečnila 
dobročinná akce Tříkrálová sbírka. 
Do našich domovů už tradičně zaví-
tali koledníci s kasičkami, do kterých 
mohl každý z nás přispět libovolnou 

sumou, která poputuje na pomoc 
přímo těm, kteří to potřebují. V letoš-
ním roce naši spoluobčané přispěli 
celkovou částkou  71.721 Kč.
Děkujeme koledníkům a organizáto-
rům z naší obce, kteří se o průběh 
sbírky zasloužili a všem, jež přispěli 
jakoukoliv finanční částkou.

Pro informaci uvádíme i výtěžky Tří-
králové sbírky v naší obci v minulých 
letech:

Rok                 Kč
2001 14 033,00
2002 20 059,50
2003 27 567,40
2004 29 631,50
2005 45 201,50
2006 29 715,50
2007 36 135,00
2008 35 806,50
2009 38 394,00
2010 43 991,00
2011 44 996,00
2012 53 523,00
2013 50 017,00
2014 56 085,00
2015 63 609,00
2016 62 744,00
2017 69 982,00
2018 71 721,00 ■


