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Jak se rodí zpravodaj
Milé čtenářky, milí čtenáři Sokolnického zpravodaje, lis-
topad se blíží ke svému konci a vy už skoro samozřejmě 
očekáváte další číslo Sokolnického zpravodaje. Přečíst si 
novinky z obce, reportáže o tom, co se událo na poli kul-
tury, informace o dění v místních spolcích, něco z historie 
a místních tradic a další.
Zpravodaj nevzniká jen tak sám od sebe. Někdo musí 
shromáždit příspěvky, někdo ho musí vytisknout a doru-
čit vám, čtenářkám a čtenářům. Možná vás bude zajímat, 
jak se zpravodaj „rodí“. Proto jsme se v rámci komise pro 
vydávání Sokolnického zpravodaje dohodli, že vám přiblí-
žíme proces sestavení a výroby zpravodaje od počátku až 
po vhození do vaší schránky.
Sokolnický zpravodaj má poměrně dlouhou historii. Po-
dařilo se nám vypátrat, že první číslo Sokolnického zpra-
vodaje, tehdy ještě nazvaného Sokolnické noviny, vyšlo  
v roce 1959. 
Zpravodaj tiskne Střední škola grafická v Brně (dále jen 
SŠG), která byla vybrána na základě výběrového řízení. 
Nejprve byl zpravodaj pouze černobílý, cca před třemi 
roky si jedna společnost vyžádala na poslední straně ba-
revnou reklamu. Díky oboustrannému tisku na formát A2 
byly tedy barevně tisknuty dva dvojlisty – obálka a střed 
zpravodaje. Později rada obce rozhodla uvolnit další fi-
nance, aby zpravodaj lépe reprezentoval obec a začal se 
tisknout barevně celý.
Jaká je tedy cesta článku či fotografie od vzniku až do 
doručení do vaší schránky? V současné době je za vy-
dávání Sokolnického zpravodaje zodpovědná komise pro 
vydávání zpravodaje při OÚ Sokolnice.

(Pokračování na straně 18)

Pro tisk jedné strany archu jsou potřeba čtyři 
takovéto tiskové desky, pro každou tiskovou barvu CMYK jedna, 
dohromady tedy osm desek

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

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

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 v restauraci U Husara, v pátek 8. prosince 2017 v 16 hodin.

Za všechny pořádající Ivana Zmrzlá
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Zprávy z Rady
●  Informace ředitele SŠEE Sokolnice. Jako host se za-
sedání rady zúčastnil ředitel SŠEE Sokolnice, který radě 
poskytl následující informace: 
Kabelizace vedení NN a následná oprava chodníků  
a komunikací: Podle uzavřené smlouvy by měly být  
práce na kabelizaci vedení NN dokončeny do konce lis-
topadu 2017, práce na veřejném osvětlení do 20. pro-
since 2017. V nejbližších dnech by měla být ulice Niva  
a Zahradní hotova, zbývá ulice Václava Haňky. Největší 
problémy jsou se subdodavatelskou firmou na zemní 
práce, která byla vybrána ve výběrovém řízení. SŠEE  
Sokolnice obdržela nejrůznější připomínky ke kvalitě  
prováděných prací (zejména oprava zpevněných 
ploch), většina závad již byla opravena. Ředitel SŠEE  
předpokládá, že po demontáži sloupů bude postupně 
provedena kontrola hotových úseků a tyto připravovány 
na konečné předání. Firma provádějící zemní práce 
bude provádět i výsev trávníků. Pan ředitel zjistí, zda by 
firma byla svolná poskytnout občanům travní semeno 
v případě, že by si občan chtěl výsev zajistit sám. Na 
provedené práce bude poskytnuta záruka 5 let od data 
předání. 
Výstavba sportovní haly u rozvodny: SŠEE Sokolnice má 
vydané územní rozhodnutí, stavební povolení na zpev-
něné plochy a v současnosti běží na SÚ Sokolnice sta-
vební řízení. Pokud se nevyskytnou nějaké nenadálé pro-
blémy, měla by škola mít do konce roku platné stavební 
povolení. 
Problémem realizace jsou finance. MŠMT ČR v letošním 
roce zrušilo dotace a kraj nemá v úmyslu celou stavbu 
financovat sám bez dotace z jiných zdrojů. S ohledem 
na parlamentní volby je obtížné odhadovat, jaké budou 
v příštím roce vypsány dotační programy a za jakých pod-
mínek. Do úvahy přichází zejména dotace z MŠMT ČR 
nebo MF ČR. 
RO vzala na vědomí informace poskytnuté ředitelem 
SŠEE Sokolnice.
●  Rekonstrukce objektu na ulici Zámecká. Obec je již 
majitelem objektu na ulici Zámecká č.p 150. RO tedy ulo-
žila starostovi zajistit do konce roku jednoduchou studii 
využití těchto objektů a venkovních prostor, včetně ná-
vrhů na opravy a rekonstrukce. 
●  Vánoční  strom.  V minulých dvou letech proběhlo 
před S-pasáží „rozsvícení vánočního stromu“. Vánoční 
strom je i pro letošní rok zajištěn. 
RO schválila uspořádání „rozsvícení vánočního stromu“ 
s vhodným kulturním programem, a to první adventní ne-
děli 3. prosince 2017. Dále uložila starostovi zajistit vše 
potřebné k úspěšné realizaci této akce. 
●  Smlouva  o  dílo  s  firmou  VIAPONT. Firma VIAPONT 
předložila návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové 
dokumentace autobusových zastávek u hřbitova. RO 
schválila text a uzavření předložené Smlouvy o dílo s fir-
mou VIAPONT s.r.o., na zpracování projektové dokumen-
tace autobusových zastávek u hřbitova.
●  Adventní koncert. V minulých letech se v zámecké 
kapli pravidelně uskutečňoval „Adventní koncert“ pěvec-

kého sboru Blahoslava Hajnce. RO odsouhlasila uspořá-
dání adventního koncertu i v letošním roce, konkrétně ve 
středu 20. prosince 2017 v zámecké kapli. 
●  Cenová  nabídka  HG  průzkumu. Obec obdržela vy-
žádanou cenovou nabídku na provedení hydrogeologic-
kého průzkumu u bývalé čerpací stanice u rybníka a na 
pozemku p.č. 30 v ulici Komenského. RO osdouhlasila 
objednat HG průzkum dle předložené cenové nabídky.
●  Cenová nabídka ucpávek. RO rozhodla objednat za-
slepení potrubí mezi rybníkem a bývalou čerpací stanicí  
u rybníka dle předložené (vyžádané) cenové nabídky.
●  Výběrovém  řízení  –  zpevněné  plochy  Podešvova  
a Topolka. V červenci bylo vyhlášeno výběrové řízení na 
dodavatele stavby zpevněných ploch na ulici Topolka  
a Podešvova s termínem do 15. srpna 2017. RO dne 
6. září 2017 schválila jako vítěze firmu AF–PROSTAVBY 
s.r.o. ze Slavičína. Následně byl uchazeč vyzván k pod-
pisu smlouvy a to opakovaně. Dne 5. října 2017 obdr-
žel administrátor veřejné zakázky dopis, jehož obsahem 
bylo písemné odstoupení od podpisu smlouvy. Bylo tedy 
na radě obce, aby rozhodla o dalším postupu. Komise 
pro posuzování nabídek doporučila pokračovat ve výbě-
rovém řízení, společnost AF–PROSTAVBY s.r.o. vyloučit  
a k podpisu smlouvy vyzvat uchazeče na druhém místě. 
Na základě výše uvedených skutečností RO vyloučila 
společnost AF–PROSTAVBY s.r.o., Družstevní I 228, Sla-
vičín, z další účasti v zadávacím řízení, neboť tato spo-
lečnost odmítla uzavřít smlouvu o dílo. Zároveň schválila 
jako vítěze výběrového řízení na dodavatele stavby zpev-
něných ploch na ulici Topolka a Podešvova společnost 
M–SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, jehož 
nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvý-
hodnější – podle výsledku hodnocení nabídek.
●  Návrh rozpočtu na rok 2018. Rada projednala návrh 
rozpočtu na rok 2018. Navrhovaná výše výdajů výrazně 
převyšuje přepokládané příjmy obce v roce 2018. Rada 
se shodla na úpravě výdajové stránky a uložila starostovi 
do příští rady připravit čistopis těchto změn. 
●  Rezignace  kronikářky  obce. Současná kronikářka 
obce zaslala sdělení, že rezignuje na tuto funkci. Zápisy 
do kroniky je ochotna provádět do doby, než se najde nový 
kronikář obce. RO vzala na vědomí rezignaci kronikářky.
●  Studie  využití  starého  zdravotního  střediska. Spo-
lečnost JanSport projekt předložila cenovou nabídku 
na vypracování studie proveditelnosti zástavby území 
na parcelách 821, 868, 834, 833, 867, 866 a 865 vše  
v k.ú. Sokolnice obsahující tři varianty. Tyto budou 
zahrnovat: 
– umístění menších obecních bytů, zázemí pro rodinné 
centrum, klubovnu pro mládež, denní centrum pro dů-
chodce a výstavbu dvoutřídní mateřské školy, 
– umístění menších obecních bytů, zázemí pro rodinné 
centrum, klubovnu pro mládež a denní centrum pro 
důchodce, 
– zázemí pro rodinné centrum, klubovnu pro mládež, 
denní centrum pro důchodce a dvoutřídní mateřskou 
školu. 
Obsah studie bude: Situace, půdorysy, základní řez, jed-
noduchá vizualizace, zpráva, odborný odhad nákladů. 
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RO odsouhlasila objednat vypracování studie proveditel-
nosti zástavby na parcelách 821, 868, 834, 833, 867, 
866 a 865 dle předložené cenové nabídky.
●  Stočné v roce 2018. Obec obdržela návrh stočného 
pro rok 2018. RO schválila výši stočného pro rok 2018. 
Jeho cena se zvyšuje o 2,2 % z Kč 31,28 na Kč 31,96  
za m3. 
●  Vodné v  roce 2018. Obec obdržela návrh vodného 
pro rok 2018. RO schválila výši vodného pro rok 2018. 
Jeho cena se zvyšuje o 3,0 % z Kč 31,30 na Kč 32,24  
za m3.
●  Prořez  lip  na  ulici  Masarykova.  Část lip na ulici  
Masarykova je proschlá. Suché větve je třeba od-
stranit, proto RO rozhodla objednat u firmy GOZ GAR-
DEN s.r.o. bezpečnostní řez lip dle předložené cenové  
nabídky.

●  Prodej  pozemků  pod  VD  Balaton. V polovině loň-
ského roku obec vyzvala Povodí Moravy s.p. (dále jen PM) 
k vyřešení bezesmluvního užívání obecních pozemků  
o celkové výměře 3.950 m2. Právník PM dne 15. srpna 
2016 obci sdělil, že mají zájem o trvalé majetkoprávní 
vypořádání, a proto navrhl výkup těchto pozemků. V září 
2016 jim obec zaslala znalecký posudek s celkovou tržní 
cenou 1.611.600 Kč a poté několik urgencí. V letošním 
roce PM sdělilo, že o výkup mají stále zájem, ale znalecký 
posudek si musí nechat zpracovat sami. Nyní PM zaslalo 
posudek s celkovou tržní cenou 381.920 Kč, což je cca 
96,69 Kč/m2. 
V loňském roce prodala obec tři pozemky u Balatonu 
za částku 800 Kč/m2. Vzhledem k těmto skutečnostem 
rada obce nedoporučí zastupitelstvu prodej za cenu 
96,69 Kč/m2.  -OÚ-

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

Pr
os

in
ec

  2
01

7

1 Pátek

Kulturní komise při 
radě obce Sokolnice
ve spolupráci s TJ 
Sokol Sokolnice

Divadelní představení 
Don Quijote de la Ancha, 
v režii Bolka Polívky

Sokolnice 18.00 hodin Sokolovna 
vstupné 50 Kč

2 Sobota Rodinné Centrum 
Sokolnice

Návrat do zaměstnání –
přijímací pohovor Sokolnice 9.00 hodin 12.00 hodin RCS Masarykova 35, 

Sokolnice

2 Sobota Rodinné Centrum 
Sokolnice

Adventní 
keramická dílna II. Sokolnice 9.00 hodin 12.00 hodin RCS Masarykova 35, 

Sokolnice

2 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
mladší žáci 2017 podzim Ivančice 13.30 hodin Soupeř HC Ivančice

3 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga  
starší žáci 2017 podzim Ivančice 15.00 hodin Soupeř HC Ivančice

3 Neděle TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost  
2017 podzim Hustopeče 16.00 hodin Soupeř 

Legata Hustopeče

3 Neděle Obec Sokolnice Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu Sokolnice 16.00 hodin Prostranství 

před S-pasáží

8 Pátek

Rodinné Centrum 
Sokolnice 
ve spolupráci 
s místní knihovnou

Čteme dětem: 
Vánoční předčítání Sokolnice 17.00 hodin 18.00 hodin

Mítní knihovna, 
na ul. Komenského 10, 
Sokolnice

9 Sobota TJ Sokol Sokolnice 2. liga starší dorost  
2017 podzim Telnice 14.00 hodin Soupeř HC Zlín

10 Neděle Kulturní komise při 
radě obce Sokolnice Zájezd – vánoční Vídeň Vídeň

Odjezd od kapličky 
na návsi – čas odjezdu 
bude včas upřesněn

13 Středa Rodinné Centrum 
Sokolnice Výchova je IN Sokolnice 16.30 hodin 18.30 hodin RCS Masarykova 35, 

Sokolnice

13 Středa ZŠ Sokolnice
„Česko zpívá koledy“ –
zpívání u vánočního 
stromu 

Sokolnice 18.00 hodin Prostranství 
před S-pasáží

17 Neděle TJ Sokol Sokolnice Živý Betlém Sokolnice 14.00 hodin Prostranství před 
Sokolovnou

20 Středa Zastupitelé obce  
Sokolnice Adventní koncert Sokolnice 18.45 hodin Zámecká kaple 

22 Pátek Svaz rybářů 
Sokolnice Prodej vánočních kaprů Sokolnice 10.00 hodin Ostrůvek na návsi
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Vánoční nákupy aneb, jak se nenechat okrást
Čas vánoční se blíží. Jsou to svátky klidu a možnost trávit čas s rodinou. Samozřejmě tomu předchází zařizování  
a nakupování dárků pro své blízké, což vede ke shonu. Ulice jsou více zaplněné. Na toto období čekají různí nene-
chavci, kteří se snaží obohatit na úkor druhých. Je důležité být na výskyt takových osob připravený a mít na paměti 
zvýšenou obezřetnost. Níže naleznete preventivní rady, jak lépe si uhlídat své cenné věci a finance:

 ¾ Vyhýbejte se skupinám většího počtu osob a mějte 
své věci pod kontrolou (na očích).

 ¾ Neukazujte obsah své peněženky cizím osobám.
 ¾ Na ulici, při nákupech, v dopravních prostředcích vě-

nujte zvýšenou pozornost svým kabelkám, taškám, zava-
zadlům a mějte je pečlivě uzavřené.

 ¾ Nenechávejte v horní části kabelky, tašky peněženku 
či jiné cennosti.

 ¾ Noste kabelku těsně u těla s rukou na zapínání, nej-
lépe v přední části těla. Ztížíte tak provedení krádeže. Ne-
vhodná jsou zavazadla umístěná na zádech.

 ¾ Muži nenoste peněženky v zadních kapsách u kalhot, 
ale raději je mějte umístěné v náprsních kapsách.

 ¾ Noste peníze odděleně od dokladů.
 ¾ Pokud máte u sebe bezpečnostní kód k platební 

kartě, noste jej odděleně od karty, znemožníte pachateli 
výběr finanční hotovosti z bankomatu (také mobilní tele-
fon, který je v kabelce a je na něm PIN, není bezpečným 
řešením).

 ¾ Při výběru peněz z bankomatu či při placení v obcho-
dech si všímejte svého okolí, zejména zda tuto činnost 
někdo nepozoruje.

 ¾ Pokud Vám byla odcizena platební karta, ihned účet 
zablokujte.

 ¾ Mobilní telefon ukládejte bezpečně ve vnitřních 
kapsách.

5

Desatero dětem
Obecná pravidla pro děti:

1. Vždycky nos klíče od bytu peč-
livě uschované.

2. Pokud jsi sám doma, neotvírej 
cizím lidem.

3. Nechoď nikam s neznámými 
lidmi, nedávej se s nimi do řeči 
a nenastupuj do cizích (nebo je-
jich) vozidel.

4. Dávej si pozor na cizí lidi v byto-
vém domě, vyhýbej se jim.

5. Máš-li strach, požádej o pomoc 
dospělého člověka, kterého 
znáš nebo ke kterému máš 
důvěru. 

6. Při odchodu z bytu zkontroluj, 
zda si řádně uzamkl dveře.

7. Od neznámých lidí si neber 
žádné sladkosti nebo dárky. Ne-
nech se nalákat ani na domácí 
mazlíčky.

8. Pokud ti někdo vyhrožuje nebo 
ubližuje, svěř se rodičům nebo 
učitelům.

9. Máš-li starosti nebo strach, svěř 
se se svým trápením někomu, 
komu důvěřuješ.

10. Pamatuj si dobře důležitá tele-
fonní čísla (rodiče, prarodiče).

Mezi důležitá čísla mohou patřit:
150 0 je jako sokolnický rybníček – 
 voláš hasiče
155 5 je jako invalidní vozíček – 
 voláš lékařskou pomoc
158 8 je jako policejní pouta – 
 voláš Policii ČR ■



11/2017     Sokolnický zpravodaj 6

 ¾ V nákupních centrech nedávejte kabelky do nákup-
ních košíků (stačí se natáhnout pro žádané zboží a může 
dojít k odcizení).

 ¾ Sledujte své okolí. Zloději si své oběti předem vytipují.
 ¾ Při ukládání zakoupeného zboží do vozidla nenechá-

vejte kabelku, peněženku na sedadle nebo na střeše vo-
zidla (přes otevřenou zadní kapotu nevidíte, co se děje  
v přední části vozidla).
Dalším rizikem mohou být nákupy dárků přes e-shopy. 
Toto má své výhody, ale i skryté hrozby. 
Kupující by si měli dávat pozor na:

 ¾ Spolehlivost prodejce – recenze ostatních kupují-
cích nebo ze stránek prodejce. Výhodou je certifikace  
a akreditace obchodu.

 ¾ Pozor na nápadně výhodnou cenu zboží – zboží ne-
musí dojít, dojde něco jiného anebo se může jednat  
o falsifikát originálního výrobku.

 ¾ Platební podmínky – při koupi zboží od nepro- 
věřeného prodejce raději si nechat doručit zboží  
na dobírku a poté překontrolovat. Při platbě prostřed-
nictvím internetového bankovnictví si nastavte limity  
plateb.

 ¾ Místo odkud provádíte platby – provádějte ze svého 
počítače, který by měl být dostatečně zabezpečen  
a chráněn. Jisté riziko hrozí při platbách z cizích  
počítačů, dále z mobilních telefonů (nedostatečné 
zabezpečení).

-nprap. Bc. Alena Peterková-

Okénko do Mateřské školy
Podzim je tu, má se k světu,
barvičkami čaruje,
žlutou, hnědou i červenou 
na lístečky maluje.
Podzim je tu, má se k světu,
rozdováděl barvičky,
nacákal je všude kolem,
nabarvil i lavičky.

●  Barevný i prosluněný podzim si 
s dětmi každoročně užíváme nejen 
tvořením z přírodnin, pomocí barvi-

ček a dalších materiálů, ale také od-
poledním setkáním s rodiči na naší 
školní zahradě. Letošní jsme nazvaly 
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„Odpoledne s podzimními skřítky“ a celé se také v tomto 
duchu odvíjelo. Paní učitelky si pro děti i rodiče nachys-
taly soutěže, maminky zase pohoštění, rodiče i děti měli 
k dispozici dobré „pitíčko“. Samozřejmě, že každý dětský 
účastník obdržel na závěr sladkou odměnu.
●  Že umí kouzlit nejen podzim barvičkami, počasím 
a proměnami přírody, nás přesvědčil kouzelník Waldini, 
který se svým kouzelnickým představením zavítal mezi 
nás a zpříjemnil dětem dopoledne veselými triky i kousky.
●  Rodiče našich budoucích prvňáčků se v hojném po-
čtu zúčastnili schůzky, kde dostali od pedagogického 
personálu informace týkající se získávání a rozvíjení 

předškolních dovedností u jejich dětí. Rovněž se dozvě-
děli, které aktivity budou děti během školního roku ab-
solvovat, a kterých mají možnost se zúčastnit – plavání, 
edukativně-stimulační skupinky, přespávání v MŠ apod.
●  Navštívili jsme také základní sokolnickou školu na vý-
stavce prací školních dětí „Dýňobraní ve škole“.
●  Říjnové dopoledne nám ještě zpříjemnila veselá 
„Dračí pohádka“ divadla Kača a Kača.
●  Naši krásně zbarvenou podzimní zahradu jsme  
v tomto měsíci hojně využívali nejen jako zdroj přírodnin 
a místo setkávání, ale také pro každodenní pobyt venku 
spojený s tvořením a dováděním všeho druhu.  ■

Dýňohrátky 2017
Dne 13. října 2017 proběhl za zdmi naší školy  

11. ročník soutěže v nejnápaditějším vyřezávání dýní. Se-
šlo se celkem 56 dýní, na nichž pracovalo 67 žáků školy 
od 1. do 9. třídy. Žáci vytvořili opravdu „dýňové skvosty“  
s nepřeberným množstvím originálních nápadů.

Byly k vidění dýně malé, velké i obří, ve tvaru koňského 
spřežení, květinového košíku, pelíšku s kočičkami, ježka, 
vězně, garáže, Shreka, ale i kapitána Jacka Sparrowa. Le-
tos si dokonce jeden náš žák troufl na dýňový výtvor, zná-
zorňující mimozemšťana E.T. Naši základku tak ovládla 
halloweenská nálada a vítězem byl vlastně každý, kdo se 
k našim dýňohrátkám připojil. Všechny dýně byly vysta-

veny před školou, kde je až do večera obdivovali všichni 
příznivci dýňohrátek i kolemjdoucí ze zastávky, přede-
vším však rodiče i prarodiče dětí, již se přesvědčili, jak 
máme šikovné a kreativní žáky.

V soutěži se sešlo celkem 369 hlasovacích lístků. Do 
hlasování se zapojili jak žáci, tak i vyučující a malí před-
školáčci z mateřinky, kteří nás každoročně poctí svojí 
návštěvou a my se na ně vždy moc těšíme. Velmi rádi 
je v naší škole potkáváme i s jejich velmi milými paními 
učitelkami, které nadšené děti doprovází a vždy si s námi 
hezky popovídají

V kategorii vyřezávaná dýně zvítězila dýně „Smrťák“ – 
žákyně Veroniky ze 4. A. V kategorii originální dýně se 
jako nejlepší umístila dýně „Unicorn – jednorožec“ Nelly 
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Florbalové turnaje Na přelomu měsíce října a listopadu proběhla tři okr-
sková kola ve florbalu pro žáky a žákyně ZŠ. Nejprve se 
v Těšanech velice dařilo našim děvčatům ze 6.–9. třídy. 
Přestože byl turnaj vypsán pro starší dívky, tak si náš ve-
lice mladý tým připsal ve všech zápasech samá vítězství 
a celý turnaj jsme tak ovládli. 

Další dvě okrsková kola se konala v Mokré, kam jel 
nejprve náš tým složený z chlapců 6. a 7. tříd. Bohužel 
tento turnaj se nám výsledkově nepovedl a obsadili jsme 
konečné 6. místo. Stejně dopadli i chlapci z 8. a 9. třídy, 
kteří také všechny zápasy prohráli a připadlo jim tedy 
také 6. místo. 

Všem našim reprezentantům a reprezentantkám  
děkujeme, gratulujeme k výsledkům a držíme pěsti do 
dalších turnajů a závodů.                            -Mgr. David Elicer-

8

Vojenské cvičení na Rozvodně
V úterý 24. října 2017 šli všichni žáci od 4. třídy výš na ukázku vojáků, 

hasičů a policajtů. Všichni si to užili, byl tam i policejní pes, který poslouchal 
svého pána. Nejen na slovo, ale i na znakovou řeč. 

Hasiči nám ukazovali různé druhy hasicích přístrojů a mohli jsme si taky 
zkusit jejich masku na kyslík. U hasičů jsme si mohli vyzkoušet držet hadici, 
která ze sebe šplíchá pěnu nebo vodu. Taky nám záchranáři ukazovali, jak 
rozpumpovat srdce, když někdo nedýchá.

Pak jsme šli k vojákům. U nich to bylo nejlepší, mohli jsme si vyzkoušet 
různé druhy zbraní, např. tankovou bazuku, a jejich výstroj. Mohli jsme se jít 
podívat do některých aut a vyzkoušet si vojenský oblek. Také jsme si mohli 
zkusit střelit puškou bez náboje a nechat si pomalovat obličej. Šli jsme se 
také podívat do vojenských sprch. Podívali jsme se do polní jídelny, do stanů, 
kde spí. A mohli jsme si vlézt do tanku, prostě zábava na každém kroku.

-Natálie Konštanská, Petra Pospíšilová, 
Nela Chrástecká a Jakub Furik – žáci 5. třídy-

ze 6. A. V kategorii malovaná dýně se nejvíce líbila dýně 
„Poppy“ Anny a Kristýny z 9. třídy. (Tato dýně se také stala 
absolutním vítězem s největším počtem hlasů.) V katego-
rii přírodninová dýně vyhrála dýně „Pan Šnek s neštovi-
cemi“ Jakuba z 2. A a Jiřího z 3. B. V kategorii obří dýně 
zvítězila dýně „Strašidlák“ Vojtěcha z 3. B.

Velké poděkování náleží žákům 9. a 8. třídy, kteří po-
máhali s organizací a vyhodnocováním výstavy a soutěže, 

dále žákům 6. A a 7. třídy, kteří se účastnili hlídek, a sa-
mozřejmě všem účastníkům a skalním fandům našich 
dýňohrátek. Byli jste vážně skvělí. V neposlední řadě pa-
tří velký dík rodičům, kteří motivovali a spolupracovali se 
svými dětmi, což je zvláště v dnešní době velmi přínosné 
a ceníme si toho. 

Již teď se na vás všechny těšíme, na příští 12. ročník. 
-Mgr. Helga Finková-
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Sokolnická elektrotechnika mezinárodně 
Na konci října u nás bylo hodně živo. Předposlední říjnový 
týden se naše škola stala centrem mezinárodního dění. 
Týdenní projektové setkání v Sokolnicích prozkoušelo 
naše organizační i odborné kapacity. Více než padesátku 
zahraničních návštěvníků jsme totiž přivítali za plného 
školního provozu. 

Na projektové setkání v rámci programu Erasmus s ná-
zvem „Od A do Z s energií“ k nám přicestovala více než 
padesátičlenná zahraniční výprava ze šesti evropských 
zemí. Hostili jsme delegace z Bulharska, Estonska, 
Řecka, Slovenska, Slovinska a Turecka. Žáci plnili v me-
zinárodních týmech úkoly spojené s tématem obnovitel-

ných zdrojů energie. 
Zatěžkávací zkouškou prošlo naše 
Energy Centrum, unikátní školní pra-
coviště, kde se většina pracovního 
programu odehrávala. Na šesti sta-
novištích si žáci zkusili sestavit foto-
voltaické panely a porovnat účinnost 
jednotlivých obnovitelných zdrojů, 
programovali roboty a museli proká-
zat i manuální zručnost při pájení tiš-
těných destiček. Každá skupina si vy-
tvořila svoje logo a pracovala pro svůj 
tým. Ale víc hlav víc vymyslí a úkoly 
se dařilo zvládat lépe, když se spojily 
hlavy z různých koutů Evropy.
V nabitém programu se našel čas 
i na exkurze a zábavu. Hosty jsme 
vzali do Jaderné elektrárny Duko-
vany a slavkovské společnosti Liko-S, 
proslulé svými zelenými fasádami. 

V 15 hodin před sokolovnou Živý Betlém.
Prodej drobných vánočních předmětů. Občerstvení.

Srdečně Vás zve pořadatel TJ Sokol Sokolnice.

 17. prosince 2017 
od 14 hodin před sokolovnou

v Sokolnicích.

Přijďte si zazpívat koledy!
V prosinci proběhne již 7. ročník oblíbené akce „Česko 
zpívá koledy.“ V tomto roce poprvé i v Sokolnicích. 
Společně zazpíváme známé koledy Nesem vám noviny, 
Narodil se Kristus Pán a Půjdem spolu do Betléma. 
O dalších dvou se rozhodne hlasováním v Deníku. Zpí-
vání zakončíme vánoční písničkou Vánoce, Vánoce  
přicházejí.
Sejdeme se 13. prosince 2017 v 18 hodin na návsi  
u vánočního stromu, abychom nejen společně zpívali, ale 
prožili i příjemný adventní čas.                          -T. Struška-
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Na návštěvě v Arboretu Křtiny a jeskyni Výpustek
Tentokrát se nás v úterý 17. října 2017 sešlo šestnáct 

seniorek ze Sokolnic, Telnice a Brna. Byl to takový krásný 
slunečný a teplý den. Tentokrát jsme střed Brna minuly, 
jely jsme z Tuřan rovnou k Velké Klajdovce a odsud do 
Křtin. Cestovalo se nám dobře, pro všechny bylo místo  
k sezení.

Naším cílem bylo Arboretum Křtiny, které se ovšem 
nachází ještě o dvě zastávky dál, skoro u Jedovnic. V ar-
boretu už na nás čekala paní průvodkyně. Právě v tento 
den se ovšem dělal výkop přes cestu a my ho musely 
obcházet po krkolomných cestičkách, přes výmoly a do 
kopce, než jsme se dostaly na hlavní cestu.

Průvodkyně zvolila takovou trasu, abychom se vešly 
do jedné hodiny, protože jsme chtěly stihlout další auto-
bus. Nepodávala nám odborný výklad, takovou prohlídku 
můžete absolvovat na jaře. My jsme se prošly kolem  
vřesoviště, rybníčku až nahoru ke srubu, který přivezli  
z Ukrajiny a na místě smontovali. Tam nás průvodkyně 
upozornila na nejvzácnější stromy, které v arboretu 
rostou.

Ve volném čase jsme stihli s hosty navštívit i slavkovský 
zámek a došlo i na oblíbený bowling. Všichni nadšeně vy-
užili možnosti projet se na elektroskútru nebo v elektro-
mobilu, které škole zapůjčuje pro potřeby výuky i prezen-
tací společnot E.ON. A u příležitosti mezinárodního dne 
stromů jsme stylově zařadili symbolický bod programu – 
každá národní skupina zasadila jeden strom v blízkosti 
našeho Energy centra. 
Zajímavé byly i neformální ohlasy – všichni společně si 
pochvalovali české pivo a moravskou slivovici, Bulharům 
moc chutnaly naše tvarohové koláčky, Slováci chválili 
českou kávu a Turkům zase málo chutnaly knedlíky. Svíč-

kovou si raději dali s bramborovými noky. Mezi nejkomu-
nikativnější hosty patřili Estonci, ti byli navíc velmi dobře 
jazykově vybavení a stáž ve špičkově vybaveném Energy 
centru si nadmíru pochvalovali. Ale nad vybavením školy 
žasli všichni účastníci – žáci i pedogogové.
Celý týden nám až neskutečně přálo počasí. Celá Morava 
byla zalita sluncem. Hosté odjížděli ze stáže nadšeni, 
Sokolnice se představily v tom nejlepším světle. Projekt 
„Čistá energie – Zelené řešení pro Evropu“, financovaný  
z programu Erasmus+, se sokolnickým setkáním pře-
houpl do druhé poloviny. Na příští pracovní setkání se 
vypraví skupina našich žáků a pedagogů do Slovinska. ■
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Prohlídka byla zajímavá, není divu, že jsme s mírným 
zpožděním odjely do Křtin. Měly jsme domluvenou pro-
hlídku známého poutního kostela Jména Panny Marie ve 
Křtinách. Pan farář Krbec už na nás čekal, seznámil nás 
s historií kostela a všech vyobrazení. Dále nám ukázal při-
lehlou kapli Sv. Anny. Stejná měla být postavena z druhé 
strany kostela, ale k tomu už nedošlo. Pustil nám také 
zvonkohru a ukázal nám zdejší zvony. V ochozu jsme si 
mohly prohlédnout obrazy, které kostelu darovali lidé, co 
se zúčastňovali poutí. Stihly jsme ještě prohlídku hrobky.

Čas nás tlačil, už jsme musely odjet k jeskyni Výpustku. 
A pak nastal problém. Z neznalosti jsme přejely o jednu 
zastávku. Autobus nás zavezl o čtyři kilometry dál až na 
Býčí skálu, proto jsme se rozhodly počkat, až pojede na-
zpět a svezly jsme se k jeskyni. Telefonicky jsme požádaly 
o posunutí objednané prohlídky. Než nám přijel autobus, 
poseděly jsme, posvačily a popily. 

Protože by potom byl problém stihnout autobus na-
zpět, podařilo se nám „usmlouvat“ začátek prohlídky na 
13.45 hodinu.

Jeskyně Výpustek je známá více svou novodobou his-
torií, válečnou a protiválečnou. Expozice je rozdělena do 
tří částí. V první části bylo za 2. světové války vojenské 
velitelské stanoviště německé armády. Je v podobě, jak 
ho opustila německá armáda, se starým vybavením, jako 
je dálnopis, počítač, sdělovací technika. Už tenkrát měli 
stanoviště poměrně moderně vybavené vzduchotechni-
kou, podlahovým vytápěním, kromě pracovišť tam bylo  
i několik ložnic.

Úzkými chodbami, kam jsme se málem ani nevešly, 
jsme prošly do původní jeskyně, kde za války byla plně 
funkční továrna na letecké motory. Pracovalo v ní asi 
1.200 českých totálně nasazených občanů v nepřetrži-
tém provozu. Také tady je k vidění původní vybavení to-
várny a výrobní zařízení.

V další jeskyni je expozice nejstaršího „Využívání jes-
kyní člověkem“, kde najdeme modely lva a medvěda, 
prapůvodních obyvatel. V prvním poschodí je potom in-
teraktivní výstava „Jeskyně a lidé“ s nálezy z okolí – ná-
doby, šperky, kosti.

V první části ani není poznat, že se nacházíme v jeskyni. 
Při úpravách dalších prostor během války byly vytěže-
nou sutí zavezeny chodby hlouběji v jeskynním systému.  
V posledních deseti letech jeskyni Výpustek převzala 
správa jeskyní, suť vyvezli a jeskyně upravili k prohlíd-
kám. Bohužel zásahem lidí zde nejsou klasické kráp-
níky jako jinde v Moravském krasu, do kterého jeskyně  
patří. Zato jsme mohly obdivovat zvrásněné barevné 
stěny, propasti a jiné geologické zajímavosti. Z celkové 
prohlídkové trasy v délce 600 metrů tvoří polovinu vojen-
ské velitelství a druhou klasické jeskyně a zpřístupněné 
chodby.

Po prohlídce jeskyní jsme už rezignovaly na pokračo-
vání cesty do Adamova, protože jsme měly časový skluz. 
Vrátily jsme se do Křtin, občerstvení jsme našly až v Pen-
zionu U Faustu, kde jsme byly rychle obslouženy. Stejně 
jako ráno jsme se přes Velkou Klajdovku vrátily ve večer-
ních hodinách do Sokolnic. -Jitka Čermáková-

CHCETE SI SAMI VYROBIT BRZDOVÝ TŘMEN? 
PŘIDEJTE SE  

DO NAŠEHO TÝMU 
 

 

HLEDÁME KOLEGY  
NA RŮZNÉ OPERÁTORSKÉ 

POZICE. MZDA OD 20 000,- 
DO 30 000,- KČ. PŘEDCHOZÍ 

ZKUŠENOSTI NEJSOU 
NUTNÉ, VŠE VÁS NAUČÍME.  

Více informací na tel. 732 107 147 nebo na e-mailu feramo@feramo.cz. 
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Jaký byl vinařský rok? Opět zcela výjimečný a v mnohém poučný
ZIMA A PÁNI NIC NEODPUSTÍ
Se zimou jsou v zemědělství, vinohradnictví nevyjímaje, 
čím dál častěji spojována nemalá očekávání dostateč-
ných srážek. Zůstává totiž jediným ročním obdobím, kdy 
vydatnější dešťové a v lepším případě sněhové nadílky 
mohou napravit dlouhodobý celkový deficit vody v půdě 
bez vedlejších negativních vlivů. Uplynulá zima tato oče-
kávání bohužel nijak nenaplnila, celkové srážky zůstaly 
hluboko pod dlouhodobým průměrem srážkových úhrnů. 

Na jižní Moravě to bylo 59 %. Oproti tomu teplotní normál 
zapříčinil přirozenou selekci škodlivých organizmů ve vi-
nicích (např. osenice, roztoči, spory plísní aj).

JARO KRÁSNÉ KVÍTÍ VYNÁŠÍ, 
SVLAŽUJE A TEPLO PŘINÁŠÍ
Jak říká tato pranostika, s jarem máme spojený příchod 
příjemných a po dlouhé zimě očekávaných přírodních 
událostí, jež mají na vše živé nesporně pozitivní vliv. 

Na slovíčko nejen pro ženy
V tomto čísle se dočkáte dalšího pokračování k tématu, 
jak se pracuje lékařům v nových prostorách S-pasáže. 
Tentokrát jsme oslovili gynekologa pana MUDr. Filipa 
Dörra, který zde zastupuje s. r. o. Gynness. 
Gynekologická ordinace je v Sokolnicích „staronová“. 
Před nějakým desetiletím fungovala na starém zdra-
votním středisku vedle ordinace dětského lékaře, poté 
byla zrušena a pacientky byly nuceny dojíždět do Újezdu  
u Brna, Šlapanic nebo do Brna či jiných obcí.

Naše první otázka panu MUDr. Dörrovi tedy zněla:
Co Vás přimělo zřídit v Sokolnicích gynekologickou 
ambulanci?
Oslovilo mě vedení Vaší obce s tím, že shání tuto odbor-
nost, aby nemusely pacientky složitě dojíždět za lékař-
skou péčí. Proto mi byla obec velmi nápomocna při vyři-
zování potřebné administrativy a vybavení.
Kdo se podílel na vybavení ordinace?
Zástupci obce byli ke mně maximálně vstřícní, zařídili mi 
prostory běžným nábytkem, speciální vybavení potřebné 
pro práci gynekologa jsem si obstaral sám. 
Využíváte zázemí pro lékaře?
Sociální zařízení ano, kuchyňku jen zřídka. Osobní věci 
máme v prostorách ordinace.
Jak jste spokojen s prostorami ordinace?
Prostory jsou super. Jsou moderní a dokud se člověk ne-
podívá z okna do zahrad, mohl by si myslet, že je ve městě 
s klinikami. Jsem rád, že zařízení pro dodávku energií, 
plynu, topení nebo klimatizace fungují dobře. Spotřeba 
je pro ordinaci jasně změřitelná, nevznikají nejasné nebo 
zbytečné náklady.
Jak se Vám spolupracuje s obcí?
Spolupráci s obcí hodnotím na výbornou.
A co Vaše pacientky?
Dosud jsem se zde setkal s příjemným chováním našich 
pacientek a pracuje se mi tu s nimi opravdu dobře.
Zatím máte ordinační hodiny pouze v pátek odpoledne. 
Plánujete jejich rozšíření?
Momentálně je moje kolegyně ze společnosti Gynness na 
mateřské dovolené. Kdyby to bylo do budoucna možné  
a reálné, určitě.
Chcete ještě něco dodat?
Dovolím si připomenout velkou výhodu, mít gynekologa  
v místě bydliště. Mám zkušenosti s tím, že pacientky 

před návštěvou gynekologické ambulance provádějí ve 
větším rozsahu intimní hygienu. Pokud například pracují 
v Brně a mají „svého“ gynekologa také v Brně, ale bydlí 
na vesnici, jako jsou Sokolnice, většinou přijedou z práce 
domů, provedou hygienu a pak se zase vracejí do Brna. 
Je to pochopitelně časově i finančně náročné jezdit tam  
a zpět. Proto se snažíme ženám vyjít vstříc. Dostupnost 
služeb byl také jeden z důvodů, proč jsme po dohodě  
s obcí právě v Sokolnicích zřídili gynekologickou 
ambulanci. 

Ještě přidáváme vyjádření jeho asistentky paní Lenky 
Bartuškové, DiS.:
„Připojuji se ke slovům pana doktora. Líbí se mi tu a jsem 
zde spokojená. Ordinace je pěkná a žádné problémy 
technického rázu zde nemáme. Pracuje se mi tu dobře, 
jsou zde milí lidé i naše pacientky.

Děkujeme panu doktorovi MUDr. Filipu Dörrovi a jeho 
asistence za jejich ochotu zodpovědět naše otázky  
a přejeme jim, aby se jim v Sokolnicích i nadále dobře 
pracovalo. 

-Rozhovor zaznamenala: Jitka Čermáková-
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Přicházejí ovšem také i teplotní výkyvy nazývané „flori-
ánská chladna“ (konec dubna) dále „železní muži“ (pře-
lom první a druhé květnové dekády) a také „malí ledoví 
muži“ (přelom druhé a třetí květnové dekády), které se 
projevují mnohdy mrazíky a pro rašící vinice jsou často-
krát naprostou zkázou. V letošním roce došlo k poškození 
vinic nejdříve 21. dubna 2017 a poté i 10. května 2017. 
Následky ovšem nebyly nakonec dramatické. Většina 
mrazem zasažených keřů obrašila díky tzv. spícím očkům  
a vlivem následně příznivého počasí a tedy i intenzívního 
růstu ztrátu dohnala. To se ovšem opět nedá říci o ztrátě 
vláhové. V jarních měsících napršelo pouze 84 % vody 
oproti průměru.

LÉTO SYTÍ ROK
Kvalita hroznů a potažmo vína spočívá především v jejich 
zdravotním stavu. Na ten má vliv výskyt škodlivých orga-
nismů, zejména pak plísní, pro jejichž vývoj je rozhodující 
průběh letního počasí. Nejvýznamnějšími patogeny jsou 
Plíseň révy známá pod zlidovělým latinským názvem „pe-
ronospora“, Padlí révové neboli „oidium“ a také Plíseň 
šedá. V letošním roce byl díky vyšším letním teplotám  
a nízké vzdušné vlhkosti výskyt těchto patogenů mini-
mální. Tato příznivá skutečnost nahrávala nejen kvalitě 

hroznů, ale i omezení a v některých lokalitách i úplnému 
vyřazení chemických prostředků na ochranu rostlin. Mě-
ření srážek ale znovu nepřineslo uspokojivá čísla. Červe-
nec byl sice 4 % nad průměrem, naproti tomu v červnu 
spadlo pouhých 32 a v srpnu 37 mm. Což je polovina 
toho, co naprší v průměru stejného období.

PODZIM JE NAD JARO BOHATŠÍ,  
SHROMAŽĎUJ PILNĚ JEHO DARY NEJSLADŠÍ
Rychlý nástup vegetačního roku a teplotně intenzivní léto 
způsobilo i nezvykle časné a doslova překvapivé dozrá-
vání plodů révy vinné. Zkušenosti z předešlých teplých 
ročníků a zmíněné urychlení fyziologických pochodů 
keřů vlivem tepla podněcovaly k neodkladné sklizni  
a zabránění nežádoucímu přezrání hroznů. Příroda však 
vyděšeným, a mnohdy na vinobraní ještě nepřipraveným 
vinařům, přispěchala na pomoc. Pomračené a deštivé 
září tentokrát přišlo vhod a nejen že sklizeň významně 
natáhlo a nedovolilo sluníčku hrozny tzv. připálit, ale do-
konce výrazně vylepšilo i výlisnost.
Rok 2017 se i přes dopady alarmujícího sucha velmi vy-
dařil a milovníci vína se mohou těšit na velmi příjemná 
a po éře sladkých ročníků mnohdy zcela suchá, přesto 
lehká a pitelná vína.  -Richard Janoušek-
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Listopad
Listopad je měsícem zařazeným  
do období včelařského podzimu. Je 
to období, kdy včelaři včelstva zatep-
lují, doléčují, třídí souše, natírají vše 
potřebné a celkově se připravují na 
novou sezónu. 
V teplém podzimu léčení nebude moc 
účinné, protože matky ještě kladou  

a roztoč přežívá nejenom na včelách, 
ale hlavně se rozmnožuje na plodu. 
Do zavíčkovaného plodu se účinná 
látka nedostane, proto se taky čeká, 
až matky přestanou klást. 
Musíme si uvědomit, že roztoč se vy-
víjí z vajíček nakladených na larvičky 
plodu, až do stádia, kdy jej včely za-
víčkují a po vylíhnutí včely zůstanou 
na mladé včele, nebo přelezou na 

další, páří se a cyklus vývoje se řetě-
zovou řadou opakuje. 
U naší organizace provádíme léčení 
přípravkem Varidol, který nakapeme 
na knot, a po zapálení je vložen do 
včelstva. Tím že mají včely snahu 
kouř vyvětrat, tak nevědomky rozhání 
po úle léčebnou látku, která působí 
na roztoče, kteří se pustí včel a pad-
nou na vloženou očištěnou podložku. 



Sokolnický zpravodaj     11/2017

Druhý den včelař překontroluje spad 
a podle množství léčbu opakuje. Tato 
se provádí do teploty nad 10 stupňů. 
Závěr léčení je pomocí aerosolového 
vyvíječe, ve kterém se používá stejný 
přípravek.
Určitě jste zaregistrovali v mých pří-
spěvcích pojednání o falšovaném 
medu. Nikdy jsem netušil, že se  
s touto problematikou setkám přímo 
v našem katastru. V zahradním 
domku za účasti policie, Státní ve-
terinární zprávy byl odhalen falešný 
včelař, který do medu přidával cukr, 
s deklarací lesního medu. Dovolil si 
prodávat produkt v tržní síti nejen  
v Jihomoravském, ale i Zlínském, Olo-
mouckém kraji i v Praze. Hrozí mu za 
opakovanou činnost vysoká pokuta. 
Jen jsem si uvědomil, když tak člověk 
běhá okolo včel, jak to jde udělat jed-
noduše i bez včel. Ale stejně to byla 
od něj troufalost.
K závěru bych chtěl připomenout, že 
Český svaz včelařů slaví 145. výročí 
založení. 
A trochu čísel na porovnání: rok 1995 
bylo oproti roku 2016, o 8.884 vče-
lařů míň, ale o 49.917 včelstev víc. 
Největší problém je však v nerovno-
měrném zavčelení republiky. Hledá 
se forma, jak to napravit.                            

-Václav Hůrka-
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Mimořádná událost – orkán Herwart
V neděli 29. října 2017 se celá Česká 
republika potýkala s neobvyklým vě-
trem – orkánem Herwart. Pro hasiče 
byl celý nastalý víkend velmi mimo-
řádný svou náročností. Také naše ha-
sičská jednotka vyjížděla k několika 
mimořádným událostem.

Předzvěstí náročného víkendu byl 
zásah v sobotu 28. října 2017 ve 
Šlapanicích, v 16.23 hodin. Jednalo 
se o požár rodinného domu a při vy-
hlášení poplachu oznamovalo ope-
rační středisko II. stupeň požárního 
poplachu. Na místě pracovali hasiči 

z 11 dobrovolných a profesionálních 
jednotek. Po výbuchu benzínových 
par poblíž kamen se požár rozšířil  
z přízemí až do půdního prostoru  
a zasáhl střešní konstrukci. Jednot-
kám se podařilo zabránit rozšíření 
požáru do obytné části domu a na 
sousední zástavbu. Jednotkám se 
podařilo dostat požár pod kontrolu 

KRÁM
(OB.)

1. DÍL
TAJENKY

KARTAGI-
NEC PŘEDLOŽKA NEŠPORA POMŮCKA:

ATI POPRUH ŽLUTÁ
HLINKA

RADIO-
LOKÁTOR

2. DÍL
TAJENKY BROUŠENÍ

ÚSTŘIŽEK PROMENÁDA

NA VŠECH
MÍSTECH

GRIMASA

MEZ. ODB.
SDRUŽENÍ

JEDEN
(NĚM.)

MAZADLO CHEM. ZN.
STRONCIA

VESNICE DRAHOKAM

INIC. HER.
TROJANA

OPORA SPZ
OSTRAVY

TAJ
(ZŘ.)

LISTNATÝ
STROM

NEBÝT
OBUTÝ

PÁS
(ZAST.)

VYŠŠÍ ODB.
ŠK. TECH.

POMŮCKA:
EIN

BĚLÍCÍ
PŘÍPRAVEK

VZDUCH
(ŘEC.) VANOUT

ZLOST
MRAVOUK VYBÍZETI

SÝC
(OB.)

ŠLEHNUTÍ

HELMA

ČADSKÉ
MĚSTO

HOŠÁTKO SPZ
BENEŠOVA

CHEM. ZN.
KADMIA

POHYBOVÝ
ORGÁN RYB

MUŽSKÉ
JMÉNO

PAŘEZY

CITOSLOVCE
CHRÁPÁNÍ

OKO
(ZŘ.)

CHLÉV

POHOVKA

MUDRLANT LETECKÉ
PALIVO

POMŮCKA:
RIN

KIRA
(DOM.)

VELBLOUDÍ
KŘÍŽENEC

VYVRTAT

ATANÁZIE
(DOM.)

TO
(RUS.)

JAPONSKÁ
MINCE

TAŽNÉ
ZVÍŘE

KŘÍŽOVKA ►
Zámecká kaple Povýšení sv. Kříže 
byla zřízena už před rokem 1685, 
ale zřítila se poté, 
co byly podmáčeny zdi. 
V roce 1690 byla opravena 
a rozšířena. Od roku 1750 
je kaple přístupná veřejnosti. 
V sakristii je uloženo pár 
barokních ornátů, z nichž cenný 
je bílý brokátový, (viz tajenku) 
hraběnky Mitrovské, 
na spodním konci je vyšit erb.
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v 17.41 hodin, kdy následovalo roze-
bírání střešní konstrukce a dohašo-
vání. Úplnou likvidaci požáru ohlásil 
velitel krátce před 19. hodinou, stře-
chu následně zajistili plachtou a čin-
nost ukončili před 20. hodinou.
Větrná neděle začala naší jednotce 
prvním zásahem v 10.06 hodin,  
kdy vyjížděli poprvé k cihelně na utr-
ženou střechu a stržené el. vedení. 
Byl zasažen i transformátor a hro-
zilo vylití oleje. Po zajištění si místo 
převzali technici společnosti E. ON.  

Po ukončení tohoto zásahu dostala 
jednotka rovnou další zprávu o po-
třebě zásahu u sýpky. Z budovy sýpky 
odpadávala krytina až na protější 
chodník, jednotka uzavřela komuni-
kaci a zajistila odklizení následků. 
Třetí zásah v Telnici v 19.13 hodin, 
bylo také stržené oplechování domu 
do nadzemního vedení NN, poulič-
ního osvětlení a nosiče místního 
rozhlasu. Jeden z drátů byl přepálen  
a spadl k vedlejšímu domu, byl odta-
žen a zajištěn. Visící oplechování bylo 

sundáno pomocí hasičských háků  
a místo si převzal starosta Telnice. 
Celková doba nasazení naší jednotky 
za sobotu i neděli je 15 hodin, to ne-
počítáme nutnou přípravu a nutnou 
údržbou techniky po dojezdu na zá-
kladnu. V dalších dnech se naši ha-
siči podíleli na úklidu následků větru 
v zámeckém parku.
A nyní několik faktů od tiskové mluvčí 
HZS. 
První výjezdy v souvislosti se silným 
větrem měli hasiči v sobotu 29. října 
2017 ve 03.00 hodiny ráno. Od té 
doby až do 30. října 2017 05.00 ho-
diny ranní vyjeli hasiči k 7.309 udá-
lostem v souvislosti se silným vět-
rem (pro srovnání, průměrně vyjíždějí 
hasiči k 151 technickým pomocem, 
kam spadají právě následky větru, 
denně). 
V neděli likvidovali hasiči často více 
než 1.000 událostí během jediné 
hodiny. Nejhorší situace byla mezi  
10. a 12. hodinou. V terénu bylo přes 
10.000 profesionálních i dobrovol-
ných hasičů. 
Obrovský nápor zažili operátoři na 
tísňových linkách hasičů. V neděli 
odbavili přes 30.000 hovorů. Během 
jediné hodiny ve špičce bylo odba-
veno více než 5.000 hovorů.

-Petra Hrdličková-
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Podzimní myslivecká sobota
Listopadové soboty se v našem 
mysliveckém spolku ponesou ve 
znamení společných lovů, které 
jsou bezesporu svátkem a od-
měnou za celoroční práci a péči  
o zvěř. V naší honitbě jsou organi-
zovány společné lovy na bažanty 
a zajíce, neboť je honitba tvořena 
převážně z polí a remízů, což vytváří 
ideální podmínky pro tuto drobnou 
zvěř. Podzimní společné hony ne-
jsou jen loveckou příležitostí kaž-
dého myslivce, ale jedná se o velice 
významnou společenskou událost. 
V následujících odstavcích se poku-
sím přiblížit, jak takový hon v našem 
spolku probíhá, jelikož v očích veřej-
nosti může být náhled na tyto akce 
poněkud odlišný.
Hony zpravidla začínají v ranních ho-
dinách a každý myslivec se musí do-
stavit včas a řádně myslivecky ustro-

jen na ranní nástup. Zelená barva 
spolu s odstíny hnědé či šedé jsou 
tradičními barvami mysliveckého 
odívání. Jako pokrývka hlavy slouží 
myslivci klobouk, kdy za stuhou 
můžou být zastrčeny různé paletky, 
sojčí pírka, apod. Na ranním nástupu 
musí být přítomni všichni účastníci 
honu, neboť předseda spolku s hos-
podářem rozdělují myslivce do dvou 
skupin. Děje se tak z důvodu lepší or-
ganizace při samotném honu. Jedna 
skupina je pod vedením předsedy 
spolku a druhá se hlásí k hospodáři. 
Předseda našeho spolku dále pře-
kontroluje potřebné doklady (pojiš-
tění, zbrojní průkaz, aj.), které jsou 
povinné k účasti na honu. Následně 
hospodář účastníky honu seznámí  
s tím, ve kterých částech naší ho-
nitby se budou myslivci pohybovat, 
kolik se uskuteční tzv. loveckých kol 

a jaká zvěř je povolena k odstřelu. Na 
našich honech bývá tradičně povolen 
odstřel bažanta kohouta, zajíce pol-
ního a zvěře škodné a škodící.
Po ranním nástupu je každý účastník 
honu dostatečně informován a ví, 
kdo je vedoucí skupiny, ve které se 
nachází pro hon, jaká jsou bezpeč-
nostní a organizační pravidla honu  
a jaká zvěř je povolena k odstřelu. 
Následuje přesun do honitby, kde 
jsou myslivci vysláni na určená místa 
tak, aby utvořili požadované sesku-
pení, tzv. honební kolo. Myslivecký 
hospodář následně dá pokyn k zahá-
jení prvního honu neboli leče. Pokyn 
má podobu zatroubení na roh, anebo 
písknutí na píšťalku. Důležité je upo-
zornit, že každý účastník honu musí 
pečlivě sledovat okolí, dbát pokynů 
vedoucího skupiny a zejména dodr-
žovat přísná bezpečnostní pravidla. 
Při střelbě na zvěř je dodržována my-
slivecká vzdálenost, používá se ade-

 ► Nutně hledám byt, 
nejlépe s balkonem 
v Sokolnicích.  
Tel.: 731 850 598

inzerce
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Sokolnice žijí hudbou a pomáhají
Tříkrálový koncert v zámecké kapli se blíží a bude, ostatně jako vždy, výjimečný. Ti z Vás, 
kteří jste pravidelnými návštěvníky, víte, že dobrovolné vstupné, které se podaří vybrat,  
poslouží dobré věci. Tentokrát bude z výtěžku podpořena výstavba Kaple Panny Marie  
Bolestné v Nesvačilce. Motto: Vydělané peníze mají dvě strany. Darované jen tu lepší.

Veliké věci se nerodí lehce. Podívejme se jen do histo-
rie naší obce, kdy z iniciativy kněze Aloise Slováka vznikl  
v listopadu 1899 v panském hostinci „Na Bednárně“  
v Sokolnicích komitét, jehož cílem bylo zřídit na slavkov-
ském bojišti mírový památník. A než byla Mohyla míru 
na prackém kopci, mimochodem dnes známá po celém 
evropském kontinentu, otevřena veřejnosti, uplynulo 
dlouhých a těžkých 24 let. Přes mimořádně hluboké 

poselství, které Mohyla míru nese budoucím genera-
cím, je i interesantním a nadčasovým architektonickým  
počinem. 
Stejně tak je tomu i v případě právě budované Kaple 
Panny Marie Bolestné v Nesvačilce. Autor návrhu stavby 
MgA. Jan Říčný zapracoval mariánskou symboliku nejen 
do samotného projektu, ale i do okolní krajiny takovým 
způsobem, že by se člověk už už pustil na pouť k tomuto 
cíli. Sami se můžete o jedinečnosti díla přesvědčit na 
stránkách www.kaplenesvačilka.cz. Nicméně ještě zda-
leka není hotovo. 
Věřme, že si obě kaple zůstanou podobny jen v těch klad-
ných stránkách, pokud se totiž podíváme na zrod Mohyly 
míru, museli její tvůrci mimo jiné překlenout nelehké di-
plomatické obstrukce a dokonce i světovou válku. Vždy 
byly, a v dnešní době tomu není jinak, velmi důležité  
a nezbytné finance. U komerčních projektů jde všechno 
daleko snáz. Vytvoří se bussines plán, ten se vyhodnotí 
a čím rychlejší návratnost, tím více peněz lze získat. Co 
se týče charitativního, vzdělávacího a duchovního centra, 

 ► Hledám ke koupi RD 
se zahradou. 
Tel.: 732 222 468

inzerce

kvátní střelivo a velikost broků tak, 
aby zvěř nebyla zbytečně poškozena, 
či pouze raněna a nedohledána. Po 
jisté chvíli průběhu první leče dá 
hospodář další signál (dvakrát za-
troubí, anebo zapíská), který signali-
zuje, že myslivecké kolo se zmenšuje  
a střelba je povolená pouze z kola 
ven (tzv. za kolo). Ukončení prvního 
honu je sledováno třemi po sobě 
jdoucími signály. Každý myslivec ná-
sledně musí bezpečně zajistit zbraň.
Po každé leči myslivecký hospodář 
provede výlož, kde se veškerá ulo-
vená zvěř vykládá do řady vedle sebe, 
aby mohla být řádně spočítána a byla 
zaznamenána tak, aby měl hospodář 
přehled o tom, kolik zvěře se v této 
leči podařilo ulovit. Následují ještě 
další dvě až tři leče tentýž den.
Na konci dne se myslivci opět sejdou 
na místě, kde byl proveden ranní 
nástup. Ke každému honu patří peč-
livě připravený výřad se správným 
rozmístěním zvěře. Účastníci honu 
se dostaví v plném počtu, v mysli-
vecké výstroji a výzbroji. Hospodář 
spolku seznámí účastníky s výsledky 
ulovené zvěře a vyhlásí krále honu. 
Zakončení lovu zapáleným ohněm, 

halali a pozváním na poslední leč 
umocní sváteční atmosféru listopa-
dových honů.
Ve víru listopadových společných 
honů by nebylo správné zapomínat 
na intenzivní péči o zvěř. Ba na-
opak, spárkatou zvěř intenzivně při-
krmujeme jadrnými krmivy, přičemž 
nejvhodnější je oves. Podle počasí 
také předkládáme do krmelců seno 

a v solnících kontrolujeme stav lizu. 
Bažantům do zásypů předkládáme 
jadrné krmivo, do zaječích krmelců 
seno a řepu. Myslivecký hospodář 
vede evidenci všeho druhu, připraví 
organizaci prosincových společných 
lovů a podává hlášení podle dispozic 
orgánu státní správy myslivosti.

-Lukáš W., Myslivecký spolek 
Sokolnice-Kobylnice-
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Jak se rodí zpravodaj
(Pokračování ze strany 1)
Zpravodaj se řadí k tzv. periodikům a vychází 10× ročně, 
případně vycházejí mimořádná čísla. Členové komise 
mají na starosti sestavení ročního plánu a návrh obsahu 
pro jednotlivá čísla. Minimálně jednou měsíčně se komise 
pro vydávání zpravodaje sejde na schůzce k přípravě dal-
šího vydání. A právě na jedné ze schůzek komise se zrodil 
nápad přiblížit čtenářům zpravodaje vznik jednoho čísla 
krok za krokem v grafické dílně a tiskárně, a to přímo  
v místě nejpovolanějším – v „líhni“ mladých grafiků a tis-
kařů, v SŠG v Brně. Přijali jsme pozvání ředitelky SŠG na 
exkurzi, abychom vás mohli podrobněji seznámit s celým 
procesem tvorby zpravodaje. Všichni, kteří chtějí přispět 
do zpravodaje, zašlou svoje příspěvky elektronicky na ad-
resu zpravodaje. Mohli jste si povšimnout, že do našeho 
zpravodaje přispívají téměř výhradně amatéři z řad na-
šich spoluobčanů. Texty musí být zpracovány ve Wordu  
a fotografie přiloženy samostatně ve formátu JPG. Poté, 
co komise příspěvky shromáždí, jsou tyto předány gra-
fičce – učitelce odborného výcviku oboru vzdělání Repro-
dukční grafik pro média, která má k dispozici tzv. sazební 
obrazec, odsouhlasený radou obce Sokolnice. To je stálá 
forma, do které se vkládají texty a obrázky. Je důležité, 
aby všechny příspěvky byly již při zasílání označeny ur-
čenou zkratkou a piktogramem, aby grafička věděla, do 
které rubriky, pod který piktogram příspěvek do sazeb-
ního obrazce umístit. 

Všechny příspěvky vloží grafička do připravovaného  
čísla – provede tzv. zlom do stran. Tento „surový“ zpravo-
daj je pak elektronicky předán ke korektuře. Korektura 
probíhá na několika úrovních. Máme korektory z řad 
členů komise, kteří texty čtou a upravují po gramatické  
a stylistické stránce, další korektury probíhají při vklá-
dání do sazebního obrazce. Také fotografie potřebují 
odborný zásah, co se týká vyváženosti barev – čili je 
nutný převod barev ze světelného rozsahu (RGB) do ba-
revného rozsahu potřebného pro tisk (CMYK.), rozlišení, 
ostrosti, sytosti, okrajů, velikosti apod., zkrátka grafickou 
úpravu. Pro tyto úpravy je nutné dodávat obrázky v ma-
ximálním rozlišení a velikosti, bez neodborných zásahů  
a nezmenšené.
Následujícím krokem je vysvícení a zpracování tiskové 
formy na osvitové jednotce tiskových desek CTP. Po ko-
rektuře a vyřazení stran vznikne tzv. tiskový arch, který 
má čtyři stránky zpravodaje na líci a čtyři na rubu archu. 
(Vyřazení stran je rozmístění stran na archu tak, aby byly 
strany po vytištění a dalším zpracování pořadově za se-
bou.) Po korekturách se příspěvky na archu převedou do 
formátu PDF a vytvoří se tiskové desky. Každá strana ar-
chu se tiskne ze čtyř základních barev – podobně jako 
máte na domácích tiskárnách – z azurové (Cyan), purpu-
rové (Magenta), žluté (Yellow) a černé (Key) neboli CMYK. 
Proto vzniknou čtyři tiskové desky pro lícovou i rubovou 
stranu archu – tedy celkem osm. Starší fotoamatéři si 
jistě vzpomenou, jak doma v provizorní temné komoře 
vyvolávali za svitu červené žárovky fotografie. Současná 

čímž by nesvačilská kaple měla do budoucna být, je situ-
ace složitější. Naštěstí má tento projekt zastání u dlouhé 
řady drobných i větších dárců a tak se pomalu, ale jistě 
chýlí do finále. Je ale třeba podotknout, že je to přede-
vším díky duchovnímu otci kaple, faráři P. Renému Strou-
halovi. Právě ten vyslyšel touhu farníků jednak scházet se 
na důstojném místě, ale také povýšit tradici mariánských 
poutí do Nesvačilky. Tento charizmatický kněz, který se 
pro dobrou věc nezastaví před ničím, se dokonce neobá-
val pro zviditelnění záměru stavby kaple vstoupit i na tak 
tenký led, jako je mediální popularita. Držme mu palce.
Otec René, jak je svými farníky a fanoušky nazýván, není 
jen oblíbeným knězem a neúnavným organizátorem, je  
i filozofem. A právě toho chci využít a zeptat se ho na pár 
otázek, které mohou napadnout kohokoliv, kdo pravdu 
hledá nejen ve víně, ale třeba i v hudbě.

Otázky:
Dnes si hudbu povětšinou pouštíme jako zvukovou kulisu 
k jiné činnosti, např. řízení automobilu nebo k práci na po-
čítači. O co se tím, že nevěnujeme skladbě patřičnou po-
zornost, a nemyslím tím v žádném případě plytký střední 
proud dnešní „tvorby“, o co se vlastně připravujeme? Má 
takový poslech vůbec nějakou duševní hodnotu?
Kdo má smysl pro hudbu, má širší vnímání skutečností 
světa. Dokáže se dívat hlubší optikou – a tak obohatit 
sebe i své okolí. Povrchní, takřka bezobsažné, zachy-
cování tónů a rytmu (oproti kvalitativnímu naslouchání 

a obohacující meditaci) o toto vše připravuje a život re-
dukuje na užitkovost a nedostatek vnitřní radosti z darů 
života. A potom meditace krásy sahá dále – již velký spi-
sovatel Dostojevský napsal, že Krása spasí svět. 
Pokud přirovnáme jakýkoliv menuet, fugu nebo orato-
rium k živému organismu, můžeme si představit noty 
jako buňky, jednotlivé takty, řekněme jako tkáně, jednot-
livé věty slouží jako životu důležité orgány. Vše souvisí se 
vším, vše je pospojováno obloučky či instrumentálními 
linkami. Kde však hledat duši skladby? Je nenávratně 
uložena v géniu skladatelově? V interpretaci? Nebo ně-
kde úplně jinde? Jaký je Váš názor?
Na interpretaci mnoho záleží. Ovšem invence dotknout 
se srdce posluchače něčím geniálním se rodí v mysli 
skladatele. Když Ludwig van Beethoven věnoval svou 
slavnou Missu solemnis arcivévodovi Rudolfu Habsbur-
skému k jeho instalaci olomouckým arcibiskupem, při-
psal mu k notovému zápisu slova „od srdce k srdci“. O to 
v umění i v životě jde – disponovat se tak, aby se krásné 
věci předávaly od srdce k srdci.
Otče, Váš duchovní život a Vaše duchovní dimenze da-
leko předčí všechny moje prožitky a dokonce i představy. 
Právě proto bych Vás rád požádal o rozsudek. Jsem na 
rozpacích. Bylo na počátku slovo? Nebo to byl, jak uvádí 
muzikologové, rytmus? 
Biblicky řečeno – slovo. Ovšem slovo musí být neseno 
zvukem za sekundování rytmu.

-Richard Janoušek-
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osvitová jednotka pracuje na podobném principu, ve 
zvláštní místnosti se žlutým světlem, ale jedinou ruční 
operací na přístroji je vložení desky do osvitové jednotky 
a její odebrání. Desky jsou světlocitlivé, vyrobené z hliní-
kového plechu a opatřené polymerovou vrstvou. Systém 
si každou barvu vyseparuje. My jsme dostali na památku 
jednu hotovou tiskovou desku z právě tištěného Sokolnic-
kého zpravodaje. 
Odtud se dostanou tiskové desky do dílny s tiskovými 
stroji. Nejprve je třeba tiskový stroj seřídit. Na to se po-
užívají nepovedené vytištěné archy, tzv. makulatura. Na 
okraji každého tiskového archu jsou barevné značky (ně-
kdy je najdete v novinách nebo aršících poštovních zná-

mek), podle kterých tiskař určí intenzitu tisku každé barvy. 
Tiskový stroj má dvě tiskové věže, ve kterých se ukrývají 
jednotlivé zásobníky s barvami. Na začátku stroje je na-
kladač – podavač se zařízením zvaným nakládací hlava – 
má zvedací a podávací savky a rozfuk, aby se jednotlivé 
archy neslepily a vklouzly do tiskového stroje pěkně po 
jednom. Pro zajímavost – náš zpravodaj se tiskne v počtu 
930 výtisků. Počet je dán počtem domovních čísel v obci, 
počtem povinných výtisků pro archivaci a další účely. Byli 
jsme zvědaví, jak je velká hromada našeho zpravodaje 
a kolik váží. Prozradíme vám, že se tiskne na natíraném 
papíře a je to asi třicet kilogramů. Po vytištění archů tyto 
zasychají minimálně 24 hodin. Potom se archy převezou 

Pečlivá kontrola denzity prvních potištěných archů je důležitá 
pro kvalitní tisk celého nákladu zpravodaje

Sokolnický zpravodaj v prenatálním stádiu – tiskové archy  
s kontrolními prvky

Jedna ze schůzek komise v příjemném prostředí  
Rybářského klubu na ostrůvku

Rozřezané a seřazené dvojlisty zpravodaje čekají v pořadí 
na svůj okamžik…

Žáci SŠG předvádí komisi tisk zpravodaje na dvoubarvovém 
tiskovém stroji (tisknou se dvě barvy během jednoho procesu, 
každý tiskový arch projde strojem čtyřikrát)

Tak to je on – Computer To Plate pro vytváření ofsetových 
tiskových desek…
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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. 11 
je 24. 11. 2017. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnick. zpravodaje č. 12 je 30. 11. 2017.

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

do knihárny. Tam se rozřežou na jednonožové řezačce 
na dvoulisty a snášejí se na vertikální snášečce do jed-
notlivých výtisků. Potom už přicházejí na řadu manuální 
operace. Výtisky se napočítají po 25 kusech, ručně zabalí  
a nachystají k odběru.
My jsme měli příležitost za doprovodu paní Mgr. Evy Ve-
selé, vedoucí učitelky odborného výcviku, podívat se, jak 
žáci SŠG společně se svými pedagogy náš Sokolnický 
zpravodaj uvádějí do života. Že se jim to daří, dosvědčuje 
skutečnost, že teď držíte v ruce jedno z čísel zpravodaje, 
které jsme společně s nimi pro vás přichystali. Děkujeme 
paní ředitelce SŠG Ing. Jarmile Šustrové za umožnění  
exkurze a v neposlední řadě chceme poděkovat také  
učitelkám a učitelům odborného výcviku paní Ivance  

Michálkové, panu Jindřichu Mádrovi, paní Evě Veselé  
a Michale Hanákové a dalším za podrobné seznámení  
s jednotlivými kroky a názorné předvedení, jak se Sokol-
nický zpravodaj „zrodí“ do podoby, ve které ho dostáváte 
do svých domácností.
Závěrem vám všem nabízíme možnost podílet se na 
tvorbě zpravodaje. Tím, že nám pošlete textové nebo ob-
razové příspěvky o dění v obci nebo o vašich dojmech,  
o historii Sokolnic či naopak o vašich nápadech a přá-
ních, jak si spolužití v naší obci vylepšit a zpříjemnit. Nyní 
už víte, jak na to.

-Za komisi pro vydávání Sokolnického zpravodaje  
pro vás tento příspěvek zpracovala Jitka Čermáková, 

fotografiemi opatřil Laďa Žilka-

Vezeme vám váš zpravodaj – přejeme příjemné počtení!

Každičké číslo zpravodaje je pečlivě zkontrolovánoNové číslo zpravodaje už začíná ukazovat svou známou tvář


