
BŘEZEN 2012ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
• Zasedání zastupitelstva. Starosta obce svolá (prav-
děpodobně na 15. března 2012 do kavárny restaurace 
U Husara) veřejné zasedání zastupitelstva. O datu, čase 
a místě jednání zastupitelstva jsou občané vždy informo-
váni nejméně v sedmidenním předstihu oznámením na 
úřední desce obecního úřadu. Na program se připravují 
tyto body: 

Schválení „Zásad pro poskytování náhrady mzdy 
a ušlého výdělku členům Zastupitelstva obce 
Sokolnice, kteří nejsou pro výkon své funkce 
dlouhodobě uvolněni v roce 2012“. Rada dopo-
ručila zásady schválit. V minulosti nikdy nebyly 
použity, ale zákon obci tuto povinnost ukládá.
Prodej spoluvlastnického podílu. Obec se nově 
stala majitelem spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 1/4 na pozemku  p.č. 2247, o výměře 1.683 m2, 
orná půda v k.ú. Sokolnice. Jedná se o pozemek 
v trati Padělky. O zakoupení obecního podílu 
požádala paní Hamšíková. Rada nedoporučuje 
v současnosti žádosti vyhovět. 
Prodej zahrádek za rozvodnou. V loňském roce již 
zastupitelstvo schválilo prodej zahrádek za rozvod-
nou. Vzhledem k novému geometrickému plánu je 
nutné prodej znovu schválit. Rada doporučuje pod-
mínky prodeje neměnit a opět schválit.
Územní studie výstavby. Investor LIGNIA DŘE-
VOSTAVBY s.r.o., Mlýnská 326/13, Brno, předložil 
obci k projednání a schválení „Územní studii Šlapa-
nická“, která vychází z návrhu projednaného radou. 
Současně je přiloženo i kladné stanovisko Atelieru 
Projektis. Rada doporučuje schválit.
Prodej části pozemku p.č. 430. Obec obdržela 
žádost paní Raisové o odprodej části pozemku 
p.č. 430 v k.ú. Sokolnice. Zastupitelstvo dne 
12. prosince 2011 žádosti vyhovělo a schválilo pro-
dej části pozemku p.č. 430 v k.ú. Sokolnice, která 
je nově označena geometrickým plánem číslo 
1079-1181/2011 jako pozemek p.č. 430/2 o výměře 
302 m2, k.ú. Sokolnice za cenu  500 Kč/m2. 
Žadatelka následně požádala o snížení kupní 
ceny na 300 Kč/m2. Rada nedoporučuje žádosti 
vyhovět.   
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Poskytnutí dotací z rozpočtu obce. Rada obce 
doporučuje zastupitelstvu schválit přiznání dotací 
z rozpočtu obce tak, jak je schváleno v rozpisu roz-
počtu obce na rok 2012.
Zajištění přístupu k obecnímu pozemku. 
Zastupitelstvo schválilo dne 20.  září 2011 nákup 
části pozemku z majetku JMP Net s.r.o. do vlast-
nictví obce, aby obec měla zajištěn přístup na svůj 
pozemek p.č. 1749/5 mezi protihlukovou stěnou 
a železniční vlečkou. Po podpisu smlouvy však 
plynárny zjistily nějakou komplikaci s ochrannými 
pásmy VTL plynovodu a prodej se neuskutečnil. 
Plynárny navrhly jiné řešení, které je pro obec 
akceptovatelné. Jednalo by se o část pozemku 
p.č. 1750/1 o výměře cca 1.027 m2 vně oplocení 
plynárenského zařízení. Rada jej doporučuje pouze 
za předpokladu, že prodejní cena bude v řádu něko-
lika málo desetikorun za metr čtvereční. K dnešnímu 
dni však kupní cena není známa a bod bude zařa-
zen jen v případě, že JMP Net s.r.o. tuto informaci 
zašle. 
Prodej kasáren v trati Předky – rezervace. Zastu-
pitelstvo dne 12. prosince 2011 schválilo rezervaci 
areálu do 15. března 2012 společnost FI Holding, 
a.s., IČ: 27088707, Masarykova 318/12, Brno. Spo-
lečnost požádala o prodloužení termínu o další tři 
měsíce. Rada doporučuje žádosti vyhovět s tím, že 
žadatel nejpozději do 1. června 2012 předloží obci 
podrobnou zastavovací studii a dohodu, ve které 
budou jasně defi novány podmínky výstavby, ter-
mín výstavby a další podrobnosti. Dohoda bude 
obsahovat i fi nanční sankci za její porušení. V pří-
padě dodržení sjednaných podmínek rada doporučí 
zastupitelstvu dne 19. června 2012, aby s kupujícím 
byla uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě na 
pozemky a stavby, které obec v tomto areálu vlastní 
s termínem úhrady celé kupní ceny a uzavření 
konečné kupní smlouvy nejpozději do konce roku 
2012. 
Doplnění usnesení k minulému zasedání zastu-
pitelstva. Zastupitelstvu byl dne 12. prosince 2011 
předložen ke schválení konečný návrh územního 
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plánu Sokolnice. Zastupitelstvo však nesouhla-
silo s výsledky projednání ÚP a vrátilo předložený 
návrh pořizovateli se svými pokyny k přepracování 
a novému projednání. Rada doporučuje, aby zastu-
pitelstvo ještě rozšířilo výčet úprav, které mají být 
v novém návrhu územního plánu zohledněny. Dále 
navrhuje menší úpravu, týkající se podmínek úvěru 
na přístavbu školy.
Terénní úpravy pod Mohylou míru. Investor 
terénních úprav ukončil jednání s obcí a díky tomu 
obec již nemá nástroje, jak tento projekt ovlivňo-
vat. Rada proto navrhuje zastupitelstvu, aby se tento 
orgán jasně vyjádřil k nastalé situaci a předkládá mu 
k výběru tři možnosti:
Návrh na usnesení – Varianta A:
Zastupitelstvo obce schvaluje účast obce Sokolnice 
na projektu „Terénní úpravy na pozemcích p.č. 3359, 
3360 a navazujících v k.ú. Sokolnice“ a ukládá radě 
obce vyjednat pro naši obce co nejvýhodnější pod-
mínky spolupráce. 
Návrh na usnesení – Varianta B:
Zastupitelstvo obce neschvaluje účast obce Sokol-
nice na projektu „Terénní úpravy na pozemcích 
p.č. 3359, 3360 a navazujících v k.ú. Sokolnice“ 
a ukládá radě obce nevydávat souhlasná stanoviska 
s tímto projektem.
Návrh na usnesení – Varianta C:
Zastupitelstvo obce upřednostňuje rozhodnutí 
o účasti / neúčasti obce na projektu „Terénní úpravy 
na pozemcích p.č. 3359, 3360“ formou místního 
referenda a ukládá radě obce připravit potřebné 
podklady pro jeho vyhlášení. 
Informativní zprávy (dle aktuální situace). 

• Žádost Diakonie Broumov.  Občanské sdružení Dia-
konie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje 
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materi-
ální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pra-
covní příležitost. Diakonie požádala i naši obec, aby na 
konci dubna byla uspořádána humanitární sbírka. Mají 
zájem zejména o letní a zimní oblečení,  lůžkoviny, pro-
stěradla, ručníky, utěrky, záclony, vatované a péřové při-
krývky, polštáře a deky, nepoškozenou obuv a podobně. 
Další a podrobnější informace budou ještě poskytnuty ve 
druhé polovině dubna.

• Konkurz na ředitele. Podle novely školského zákona 
může obec rozhodnout o vyhlášení konkurzu na místo 
ředitelky mateřské školy. Rada rozhodla, že nebude 
vyhlašovat konkurz na ředitele MŠ, pokud k tomu neob-
drží podnět od České školní inspekce. Základní školy se 
tato možnost netýká. 

• Odstranění krytů v bývalém areálu vojska. 
Obec podala žádost o dotaci na odstranění železobetono-
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vých krytů v bývalém vojenském areálu v trati Předky. 
Rozpočtovaná cena prací je kolem deseti milionů korun. 
Rada uložila starostovi připravit podklady pro otevřené 
výběrové řízení na dodavatele těchto prací tak, aby po 
potvrzení přidělení dotace se řízení mohlo co nejrychleji 
rozběhnout. Předpokládaná výše dotace činí 75 % uzna-
telných výdajů akce. 

• Úvěr na přístavbu školy. Podle posledních infor-
mací obdrží obec dotaci na přístavbu školy ve výši 
15 milionů korun. Rada doporučila vypsání výběrového 
řízení na komerční úvěr ve výši 10 milionů korun s tím, 
že většina úvěru by byla v roce 2012 a 2013 čerpána na 
přístavbu školy a menší část na spolufi nancování odstra-
nění železobetonových krytů v bývalém vojenském are-
álu v trati Předky. Úroky se budou hradit ve čtvrtletních 
splátkách podle výše vyčerpaného úvěru, splátky jistiny 
úvěru budou zahájeny na konci roku 2013 s konečným 
termínem splatnosti celého úvěru v roce 2017. 

• Terénní úpravy.  V úterý 14. února 2012 se v sále 
místní sokolovny konalo veřejné představení projektu 
„Terénních úprav v k.ú Sokolnice“. Ing. Čegan, inves-
tor projektu, seznámil přítomné s projektovou dokumen-
tací, stanovisky dotčených orgánů státní správy a dále 
obcí Sokolnice a Újezd u Brna. Současně sdělil, že dne 
9. února 2012 zrušil svoji nabídku na spolupráci s obcí 
Sokolnice na tomto projektu vzhledem ke stupňujícímu 
se tlaku zájmové skupiny občanů Sokolnic na řádně zvo-
lené zastupitele obce, který provází demagogie, polo-
pravdy, emocionální vydírání a mediální tlak. Oznámil, 
že projekt bude upraven tak, aby se nedotýkal obecních 
pozemků a bude realizován na jeho odpovědnost bez 
účasti obce Sokolnice.
Tím byla potvrzena skutečnost, že obec již nemá žádnou 
„záložní variantu“. Pokud se nepodaří projektu zabránit, 
znamená to výrazně slabší pozici obce při dohledu nad 
provozem úložiště a ničím neomezené počty vozidel, 
jedoucí přes naši obec. Do současné doby se nepoda-
řilo najít žádný argument, který by obci dával jakouko-
liv šanci na zmaření projektu, nicméně ještě se budou 
vyhodnocovat rizika projektu a proběhne i posuzování 
vlivů na životní prostředí, takže se možná ještě na něco 
přijde. Obec bude ze zákona účastníkem územního řízení 
a může předkládat jakékoliv námitky a požadavky. Sta-
vební úřad při svém rozhodování musí respektovat sta-
noviska dotčených orgánů státní správy. Připomínky 
a námitky účastníků řízení posoudí a rozhodne, zda jim 
vyhoví či ne. Proti rozhodnutí je možné se odvolat ke 
krajskému úřadu či podat ještě mimořádný opravný pro-
středek. Takže připomínky a námitky nebude posuzo-
vat jen stavební úřad, ale případně i další orgány státní 
správy.
Po skončení prezentace se rozvinula dlouhá a bouřlivá 
diskuse, která trvala několik hodin. 
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POLICIE ČR – preventivně informační oddělení

Vážený pane starosto, vážená paní starostko,
chtěli bychom Vás touto cestou požádat o zveřejnění následující výzvy. Žádáme Vás, abyste apelovali zejména 
na starší občany prostřednictvím Vašich místních rozhlasů, kabelové televize či zpravodajů. 
V poslední době jsme byli upozorněni na nekalé praktiky, které pachatelé využívají k vylákání hotovosti od 
starších občanů. 
Podvodníci telefonicky kontaktují seniory , kdy se při hovoru vydávají za rodinné příslušníky a snaží se od nich 
vylákat peníze. Nejčastěji uvádí, že potřebují peníze např. na koupi vozidla nebo že se stali účastníky dopravní 
nehody a potřebují peníze na odtah a opravu vozidla. Dále uvedou, že hotovost si nemohou vyzvednou proto 
pro peníze posílají známého, kterému mohou plně důvěřovat. 
Varujte občany a zároveň je upozorněte, aby ihned volali na bezplatnou tísňovou linku policie 158 v případě, 
že je někdo takto bude kontaktovat. 

Za Vaši ochotu a spolupráci děkujeme.
nprap. Petra Hrazdírová

Náklady na provoz 
Sběrného střediska odpadů Sokolnice

Příjmy 2011 (v tisících Kč)
Příspěvek společnosti EKO-KOM a.s.
Úhrady vybírané od podnikatelů apod.
Účelová dotace z rozpočtu JMK
Cena za prodaný kovový odpad
Příjmy celkem

Výdaje 2011 (v tisících Kč)
Cena za odvoz a likvidaci odpadu – SITA CZ a.s.

Provozní náklady 
(např. energie, voda, mzdy, opravy)

Kontejner na velkoobjemový odpad
Dotační management (AQE a.s.)
Nákup materiálu a jiné drobnější výdaje
Výdaje celkem

Čistá provozní ztráta

193,11
22,21
27,00
63,25

305,57

-374,17

435,26

173,58

41,28
27,36
2,26

679,74

Další nejrůznější odpady
Oleje, barvy, ředidla, baterie…
Celkem

Papír a lepenka
Název odpadu

Kompozitní obaly
Pneumatiky
Směsi betonu, cihel…
Sklo
Oděvy, textil
Plasty
Bio odpad
Komunální odpad*)

Kategorie 2009 2010 2011
O 14,96 20,14 26,06
O 0,43 0,73 0,78
O 0,62 8,04 6,36
O 0,00 53,70 31,30
O 27,31 11,31 26,80
O 0,00 7,24 7,24
O 7,64 32,98 25,51
O 0,00 127,05 128,05
O 426,28 469,10 411,84
O 0,00 12,17 1,90
N 0,77 2,01 1,95

477,24 742,46 665,84

Produkce odpadů 
z celé obce Sokolnice

*) Do komunálního odpadu je zahrnut i odpad z popelnic, 
ale není tam odpad ze hřbitova

Lipová alej na ul. Masaryková – Telnická

Vážení občané, 
tímto článkem bych Vás chtěl seznámit s právě probíhající akcí „Bezpečnostní a zdravotní řezy lipové aleje na ulici 
Masaryková a Telnická“.
Stáří lipové aleje je místními pamětníky a přizvanými odborníky na zeleň odhadováno asi na 80–90 let. 
V minulém roce byly na některých stromech prováděny bezpečnostní řezy suchých větví. Při bližším ohledání jsme 
usoudili, že celá alej si zaslouží odbornější zásah, a proto byly osloveny čtyři fi rmy na předložení nabídky zdravot-
ních, redukčních a výchovných řezů 45 ks stromů. Co vlastně tyto termíny znamenají :
Zdravotní řez – odstranění suchých, nemocných, poškozených, křížících se či jinak nevhodných větví. V rámci 
tohoto řezu se provádí i redukce do komunikace, aby podjezdná výška byla 4,5 metru.
Redukční řez – odstranění větví k překážce (budovy, vedení apod.) nebo statické odlehčení celé koruny nebo ramene 
primární větve tak, aby v budoucnu strom udržel váhu koruny či větví. 
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V měsíci únoru byl v naší mateřské škole KARNEVAL. Děti se už ráno oblékly do kostýmů a masek, celé dopo-
ledne se dovádělo, soutěžilo a tančilo. Nechyběl ani tradiční průvod po celé školce, i do školní jídelny mezi paní 
kuchařky. Některé maminky připravily svým dětem drobné občerstvení, na kterém si jejich nejmenší pochutnaly. 
Na závěr dostaly děti diplomy, medaile a sladkou odměnu.
Jedno čtvrteční dopoledne navštívila naše děti paní Ing. Remerová z Brna, která jim nabídla zajímavý 
program – hru na tibetské misky, tzv. miskohraní pro skupinky věkově stejně starých dětí. Zážitek to byl 
opravdu nezapomenutelný nejen pro děti, ale i pro pedagogický doprovod. Poslech zvuků hry na kovové misky 
s paličkami různého materiálu, zvonečky, činelky apod.
Druhý čtvrtek v měsíci byla zahájena výuka v edukativních skupinkách pro některé předškolní děti a jejich 
rodiče, kde se budoucí prvňáčci učí větší soustředěnosti, přesnosti, sebedůvěře a spolupráci v menší skupině 
i samostatnosti.

•

•

•

Výchovný řez – formování a zapěstování plnohodnotné koruny vzhledem k budoucímu zdravotnímu stavu stromu.
Během měsíců února až dubna bude fi rma pana ing. Pavla Švece z Rajhradic tuto údržbu provádět. Prozatím byly 
v měsíci únoru odstraněny tři stromy, které ohrožovaly svoje okolí rozlomením či dokonce pádem. Další práce budou 
probíhat koncem března a začátkem dubna, kdy vyraší nové listí, a tak budou pracovníci na výše uvedené řezy mít 
snazší práci rozpoznat suché nefunkční větve.
Pevně doufáme, že se z takto upravené a odborně ošetřené lipové aleje mohou občané Sokolnic ještě po dlouhá léta 
těšit.
V Sokolnicích dne 29. února 2012 Jan Ryšavý
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NOC S HVĚZDAMI
Dne 24. února 2012 se konalo ve 3. třídě spaní ve škole. Jako první jsme zpívali naši písničku, potom jsme letěli 

na vesmír a pak jsme předvedli svým rodičům, co umíme. 
Třeba Miriam Olšáková – ta recitovala, pak tam hrála Markéta Odstrčilová na klavír. (příště tam bude hrát 

i Kateřina Brejčáková). Pak se tam tančila zumba, pak Lucka Tomešková recitovala a pak tam byly břišní tanečnice 
a holky Katka Kroupová, Terka Štěpánková a Lenka Vymazalová, zpívaly „Dělání, dělání“. No a pak nakonec naše 
hvězda Terezie Štěpánková tančila hip hop. 

Potom rodiče odešli a my jsme smažili palačinky. Tak jsme si všichni pochutnali. A pak jsme vyráběli dalekohled. 
Potom jsme do krabice udělali díry ze svého znamení, do krabice jsme dali baterku a krásně to svítilo. 

Také jsme se šli projít ven, ale neviděli jsme ani hvězdičku, tak jsme se vrátili do školy. Paní učitelka musela na 
chvíli odejít – šla tančit do sokolovny na ples. Po dobu, co byla paní učitelka pryč, nás hlídal Honza. Vyprávěl nám 
o rybách, protože je rybář. Pustil nám hezký fi lm o rybách, který se nám moc líbil.

Když přišla zpátky paní učitelka, dělali jsme zkoušku odvahy. Zkoušku jsme všichni zvládli, ulehli jsme do svých 
pelíšků a ještě jsme se dívali na Avatar. Nakonec jsme všichni spokojeně usnuli. Celá noc s hvězdami se nám moc 
líbila.  

Kateřina Brejčáková, 3. třída

NOC S HVĚZDAMI
Dne 24. února 2012 se konalo spaní ve škole pod názvem „Noc s hvězdami“.
Začalo to startem raketoplánu z planety Zem na Měsíc. Posádka byla v tomto složení: 1. pilot Adam, 2. pilot Ivoš, 

nejstatečnější kapitánka Jiřina Teterová a my kosmonauti – žáci 3. třídy. Rodičům jsme představili svoje hvězdné 
talenty: ukázali jsme, jak umíme zpívat, hrát na hudební nástroje, recitovat a tancovat.

 Jak jsme se rozloučili s rodiči, dali jsme se do výroby vesmírného „dalekohledu“. Dalekohledem jsme pozorovali 
„souhvězdí“, které jsme sami vytvořili. 

Protože nám vyhládlo, připravili jsme si pod vedením kapitánky 1. chod večeře – kosmopalačinky. Byly fantas-
tické. Jako 2. chod večeře jsme měli vlastní zásoby. 

Posilněni jsme vyráběli promítačku – použili jsme krabici a baterku. Každému se pak povedlo promítnout sou-
hvězdí svého znamení.

Navštívil nás i kosmonaut jiné posádky Honza. Vyprávěl nám o rybách.
Nejobávanější byla zkouška odvahy: po trase vyznačené pouze hořícími svíčkami jsme v tmavé chodbě hle-

dali kostru. Tam jsme měli za úkol vzít každý jeden papírek. Všichni byli stateční a Iza dostala zvláštní pochvalu. 
Z papírků máme poskládat vzkaz od mimozemšťana, ale zatím neznáme jeho význam: …

Bylo toho na nás trochu moc, a tak jsme si nachystali pelíšky a kapitánka nám na hezké sníčky pustila fi lm. Usnuli 
jsme později než obvykle, ale stálo to za to. 

Na Zem jsme se vrátili všichni živí a zdraví po šesté hodině ráno. 
Za všechny kosmonauty a piloty bych chtěla poděkovat kapitánce za hladký průběh letu a šťastný návrat. 

Tleskáme!!! 
Markéta Odstrčilová, 3. třída



S O K O L N I C K Ý  Z P R AVO DA J
6 3/2012

VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K

Březen

Březen je měsícem zařazeným do období včelařského předjaří. Předešlé období bylo poslední teplotní zkouškou 
a to nejenom pro včely. Včelstva mají po očistných proletech, hlavně shání vodu, což je známkou již plného kla-
dení matek. A taky díky nově otevřené Národní referenční laboratoř pro zdraví včel v Olomouci se vrátily výsledky 
zaslané v pondělí už v pátek. Ale stejně, k čemu posílat hasiče k požáru, když už včelstvo je napadané nebo už 
i uhynulé. Ale o tomto jsem psal již v únoru.

D U C H O V N Í  O K É N K O

Bohoslužby o Velikonocích

ZELENÝ ČTVRTEK 5. dubna 16.30  hodin Sokolnice – mše svatá; adorace
  19.00  hodin Telnice – mše svatá; adorace

VELKÝ PÁTEK 6. dubna 9.00  hodin Sokolnice – křížová cesta (zámecký park)
  16.30  hodin Sokolnice – velkopáteční obřady
  19.00  hodin Telnice – velkopáteční obřady

BÍLÁ SOBOTA 7. dubna 8.00  hodin Telnice – ranní chvály
  21.00 hodin Telnice – Obřady Velké noci

VELIKONOČNÍ NEDĚLE  8. dubna 8.30  hodin Telnice – mše svatá
  10.00  hodin Sokolnice – mše svatá

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 9. dubna 8.00  hodin Telnice – mše svatá
  10.00 hodin Sokolnice – mše svatá
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Sokol slaví 150 let od svého založení

Vznik Sokola je spojen se založením Pražské tělocvičné jednoty, zvané Sokol pražský. Jeho první schůze se 
konala před 150 lety, dne 16. února 1862 v budově české reálky v Praze a vedl ji český politik a nakladatel Julius 
Grégr. Prvním starostou byl zvolen Jindřich Fügner, (1822–1865), schopný obchodník, ředitel České průmyslové 
a plodinové burzy a spolumajitel pojišťovny v italském Terstu. Jeho zástupcem byl zvolen poslanec Dr. Miroslav Tyrš 

(1832–1884), absolvent fi losofi cké fakulty, profesor fakulty výtvarných umění 
a příští náčelník Sokola. Na základě návrhu člena výboru Emanuela Tonnera 
přijal nový spolek název Sokol. Josef Mánes navrhl stejnokroj a prapor Sokola, 
k jehož slavnostnímu rozvinutí došlo za přítomnosti Karoliny Světlé, která se 
stala matkou praporu, v tělocvičně Apollo v červnu 1862.

Od samého počátku byla kromě tělocvičných a sportovních aktivit důležitou 
náplní sokolské činnosti mravní výchova a rozsáhlá společenská a kulturní 
činnost. Fügner se na svých cestách po Evropě seznámil s prvky demokracie 
a snažil se je prosadit i v Sokole. Například hlasování a diskuze nebyly do té 
doby běžnými společenskými prvky. 

Z Prahy se rychle šíří sokolské ideály a myšlenky do dalších měst i na venkov. Na Moravě byla první sokolská 
jednota založena již také v roce 1862 pod názvem Moravský tělocvičný spolek. Zakladatelem tohoto spolku byl 
MUDr. Jan Helcelet. V důsledku velmi špatných hospodářských poměrů a nepřízně úřadů však přestává v roce 1867 
spolek existovat. V následujícím roce je však jeho činnost obnovena a od této doby se Brno stává střediskem sokol-
stva celé Moravy. 

Tehdejší politická situace však ještě na dlouhou dobu nepřipouští českým vlastencům zúročení jejich snažení 
o podobu příštího státního zřízení. V roce 1867 je vyhlášen dualistický stát Rakousko-Uhersko. Česká země je i nadále
nesvéprávná a boj vlasteneckých sil a snaha vlastenců o posílení národního uvědomění a svébytnosti stále trvá. 

Tyrš geniálně skloubil antický ideál krásy a dobra s naším národním programem. Hledal cestu, jak dokončit národní 
obrození, jak tělesně a mravně pozvednout léta utlačovaný český národ. Vytvořil sokolskou obec a vštípil jí sílu 
a mužnost. Nezlomná chrabrost v obraně pravdy a národa našla v sokolských ideálech své nejlepší uplatnění. Bohatí 
i chudí si byli ve spolku rovni, sokolská myšlenka spojovala nespojitelné a přibližovala vzdálené cíle. V roce 1882 
cvičili v Praze již cvičenci z téměř sta jednot a v průvodu pochodovalo asi 1600 krojovaných účastníků. Cvičení, 

S O KO L

Jako další bych chtěl zveřejnit pár čísel o včelaření u nás s porovnáním s EU.
naše republika je jedna z nejvíce zavčelených států 6,7 včelstev na 1 km2 (průměr v EU 3,1)
absolutně největší počet včelařů 0,62 včelařů na 1 km2 (EU 0,14)

Ale když se lidí tak okolo sebe ptám, dříve bylo vidět včel víc. A jak se říká, všechno souvisí se vším, celkově se 
u nás vyrobí asi 9.000 tun medu, navíc máme asi 2.000 tun. Ale my dovážíme medy z celého světa, od Brazílie až 
po Čínu, až z toho vznikne směs vylepšená naším medem a nastavená pančovaným sirupem dříve z třtiny, kukuřice 
a dnes i z obilí. A vše je to okolkované „ze zemí ES a i mimo ES“. Celkově když se podíváme okolo sebe, klesá 
kvalita potravin, od masa, u kterého se používá nadbytek antibiotik, pokračováním přes pečivo, zeleninu, kdy se čím 
dál tím více uplatňují farmářské trhy. Z tohoto pohledu jsou na tom naši občané dobře, když mají možnost si koupit 
med nebo produkty přímo od včelaře, u kterého je jistota jenom z důvodu, že nemá zařízení na míchání a pančování 
medu. A i z pohledu velkovčelařů, který nabízejí 1 kg za 100 Kč nebo 140 Kč, tak si zákazníci raději berou dražší, 
přičemž kvalita je stejná. 
A teď ještě krátce k etiketám na sklenicích. Když je na medu uvedeno „Český výrobek“ znamená to, že je stáčen 
u nás s označením „ze zemí ES a i mimo ES“. Nejdražší med je medovicový, dříve lesní. Na sklenicích nesmí být 
podle zákona uvedeno: pravý, čerstvý, čistý, domácí, kvalitní nebo přírodní, to je totiž každý med, zvláště prodávaný 
přímo včelařem. Musí však být uvedeno nektarový, dříve luční, nebo medovicový, dříve lesní, případně uvedena jeho 
druhovost, například: akátový, lipový, jedlový ale známe i třeba kmínový. Na zahraničních zájezdech se potkáme 
s různě exotickými medy.
A na závěr, jak poznáme nekvalitní med: stačí nalít med do vody. Pokud mu trvá, než se rozpustí, je pravý, jestliže se 
cestou ke dnu už rozpouští, je „říznutý“ levnou náhražkou.

Václav Hůrka

•
•
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které vedl na Střeleckém ostrově Tyrš, je pokládáno za I. sokolský slet. Cvičilo se tehdy ještě bez hudby, dle úderů 
železné tyče. Československá obec sokolská byla založena v roce 1904 a v roce 1908 vzniklo Ústředí svazu slovan-
ského sokolstva v Praze (Chorvati, Slovinci, Poláci, Srbové, Bulhaři a Rusové). 

Řada Sokolů se zapojila po roce 1938 do domácího i zahraničního odboje proti fašistickým okupantům, kteří činnost 
tohoto spolku zakázali. Mnozí členové Sokola během okupace položili za naši vlast svoje životy. Po osvobození se v roce 
1945 hlásilo k Československé obci sokolské milion členů a Sokol se stal nejmasovější organizací. Po roce 1948 komu-
nisté sjednotili podle sovětského vzoru všechny tělovýchovné a sportovní organizace do Československé obce sokolské. 
Smrticí rána přišla až v roce 1953, kdy byl Sokol defi nitivně zrušen. Sokolskou myšlenku se však u nás zničit nepodařilo. 
V mnohých městech a vesnicích se podařilo sokolské tradice uchovat i přes tuto nelehkou dobu, která stála členskou 
základnu další oběti. Aktivity dále pokračovaly v zahraničních jednotách. Činnost Sokola byla opět obnovena až po 
roce 1989.

V letošním roce 150. výročí založení Sokola proběhne v celé republice v rámci oslav mnoho kulturních a spor-
tovních akcí, které vyvrcholí v Praze jubilejním XV. všesokolským sletem. Uvítáme zde, jak tomu bylo vždy v minu-
losti, také účastníky ze zahraničních jednot. Sletový týden proběhne od 30. června do 6. července 2012. Hromadná 
vystoupení cvičenců budou doprovázena množstvím zajímavých kulturních akcí.

V naší obci si chceme významné 150. výročí vzniku Sokola i 107. narozeniny naší tělocvičné jednoty připomenout 
veřejným vystoupením členů našich oddílů a složek, které bude na hřišti u rybníka provázeno bohatým kulturním 
programem. Termín tohoto vystoupení bude ještě upřesněn a včas oznámen. 

Oslavy však skončí a je třeba pokračovat v jednotách v započaté práci. Jsem přesvědčen, že nejdůležitější je práce 
s dětmi a mládeží. V dnešní uspěchané a hektické době je velmi důležité, aby ti nejmenší měli ve své obci možnost 
sportovního a kulturního vyžití. Přispěje to nesporně kladně ke zdravému růstu jejich osobnosti a k formování jejich 
charakteru. Buďme proto rádi za to, že se mezi námi ještě najdou lidé, kteří se zcela zdarma a na úkor svého volného 
času angažují v naší jednotě jako trenéři, cvičitelé a cvičitelky a ostatní organizační pracovníci. Patří jim za to naše 
upřímné poděkování.

Jan Černý
starosta TJ Sokol Sokolnice



S O K O L N I C K Ý  Z P R AVO DA J
3/2012 9

MGR. MARTIN STRÝČEK | ADVOKÁT

Mlýnisko 515, 664 52 Sokolnice   /   Mobil: +420 775 305 261

KOMPLEXNÍ POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
PRÁVO - občanské, obchodní, pracovní, trestní, rodinné, dědické
ZASTUPOVÁNÍ před soudy a statními orgány
OBHAJOBA v trestním řízení
SMLOUVY A ŽALOBY všeho druhu
PŘEVODY NEMOVITOSTÍ, jednání s RK
PR. ROZBORY, VÝŽIVNÉ, ROZVODY atd.

Píseň o jaru a smrti
Jaroslav Seifert

Přijdeš-li v onen tichý sad,
kam nikdo nepospíchá,
octneš se mezi stromovím
vroubícím závěj ticha.
Je jaro, kam se ohlédneš,
spatříš jen bílou a bílou.
I anděl s tváří skloněnou
nad vázou starobylou
má kolem hlavy bílý květ
a lehce vázu svírá.
Tak smutně jako na jaře
se nikdy neumírá.
Je jaro, oči vzrušené
jak po jiskrném víně.
Už vím, proč barvou smuteční
je bílá barva v Číně.

10. března 2012 uplyne již druhý rok ode dne, 
kdy navždy odešla moje milá sestra paní Zdena Borková

► GEODETICKÉ PRÁCE mobil 777 187 301, pevná linka 545 576 505, www.geomark.cz 
 Šaratice 297 nebo Tilhonova 50b, Brno-Slatina

inzerce
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 4 je 6. 4. 2012. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou na níže 
uvedené adresy, na disketě nebo v papírové podobě členům komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje:
Butalová Zita – zitab@seznam.cz Šustrová Jarmila – jarma@volny.cz Chudáčková Jiřina – JirVym@seznam.cz
Černý Jan – jcmail@volny.cz Mifková Mirka – mifkova.mirka@seznam.cz

SOKOLNICKÝ ZPRAVODAJ –  vydává obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. Sokolnický zpra-
vodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 10168. 
Datum vydání 12. 3. 2012. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

3/2012

Rodinná fi rma

H & K clean service
vám nabízí:

   Jednorázové úklidy domácností 
a nebytových prostor 

   Předkolaudační úklidy budov

   Čištění čalouněného nábytku, koberců a interiérů 
aut – extrakční metodou

   Žehlení

   Možné i další služby (př. hlídání dětí)

Kontakt:
Helena Lukášová 
Masarykova 182, 664 52 Sokolnice
IČO: 749 342 79 

Tel.: +420 604 639 171, +420 734 375 073 
E-mail: objednavky@hkcleanservice.cz, 
lukasova.helena@hkcleanservice.cz 
www.hkcleanservice.cz

Věříme, že cestou maximální spokojenosti našich 
zákazníků si vybudujeme dobré vztahy, ale také 
dlouhodobé partnerství.
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