
KVĚTEN 2012ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
• Zasedání zastupitelstva. Pravděpodobně dne 
13. června 2012 se bude konat veřejné zasedání zastu-
pitelstva. O datu, čase a místě jednání zastupitelstva 
jsou občané vždy informováni nejméně v sedmidenním 
předstihu oznámením na úřední desce obecního úřadu. 
Program zasedání není dosud stanoven.
• Výběrové řízení. Obec vyhlásila výběrové řízení 
na dodavatele „Investičního úvěru 10 milionů korun 
na fi nancování akce Rekonstrukce a přístavba Základní 
školy v Sokolnicích“. K podání nabídky bylo vyzváno 
celkem deset společností a výzva byla dále zveřejněna 
na Internetu, takže okruh uchazečů nebyl limitován. 
Nabídku podaly tři společnosti s níže uvedenou nabídko-
vou cenou. Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za 
poskytnutí úvěru, tj. součet uhrazených úroků od první 
do poslední splátky. Splátky jistiny se do nabídkové ceny 
nezapočítávají. 

Varianta 1. – nabídková cena za poskytnutí fi nančních 
prostředků s pevnou úrokovou sazbou celkem za celé 
období až do úplného splacení. 
Varianta 2. –  nabídková cena za poskytnutí fi nančních 
prostředků s pohyblivou úrokovou sazbou PRIBOR 
12M + pevná odchylka stanovená uchazečem.
Varianta 3. – nabídková cena za poskytnutí fi nančních 
prostředků s pohyblivou úrokovou sazbou PRIBOR 
1M + pevná odchylka stanovená uchazečem.

Rada rozhodla vybrat nejlevnější variantu, kterou nabídla 
Česká spořitelna a.s., tedy variantu s pohyblivou úroko-
vou sazbou PRIBOR 1M + pevná odchylka stanovená 
uchazečem. 
Předpokládaný termín zahájení čerpání je rok 2012, 
vyčerpání do listopadu 2013 s konečnou splatností celého 
úvěru do září 2017. 
• Pronájem patra nákupního střediska. Rada schvá-
lila pronájem části patra nákupního střediska paní Hra-
dílkové a paní Fasorové za účelem zřízení prodejny 
s dámským, pánským a dětským secondhandovým i no-
vým textilem (v případě zájmu občanů i bazaru s dět-
ským zbožím jako jsou postýlky, chodítka a podobně). 
Pronájem je dočasný, než začne plánovaná přestavba 
nákupního střediska. 
• Zpomalovací práh. Rada schválila doplnit v dalším 
stupni projektové dokumentace umístění zpomalovacího 
prahu v místě plánované úpravy křižovatky ulic Šlapa-
nická, Moravská, V. Haňky, a to v místě vjezdu z ulice 
Šlapanické na hlavní silnici.
• Převzetí technické infrastruktury. Rada doporučí 
zastupitelstvu bezúplatně převzít nabízenou infrastruk-
turu (dešťová kanalizace, komunikace, vodovod) v ulici 
U Cukrovaru, včetně pozemků dotčených stavbou. Tam, 
kde jsou sítě vedeny po cizích pozemcích, musí být vyře-
šeno věcné břemeno.
• Občanská vybavenost v bývalých kasárnách 
Předky. Firma, která má zájem areál zakoupit a vysta-
vět tam nové rodinné a bytové domy, navrhla, aby stá-
vající monoblok byl využit tak, že v jednom křídle zřídí 
prodejnu a restauraci, ve druhém křídle mateřskou školu 
a případně další služby (kosmetika, salon krásy, mani-
kúra, pedikúra atd.). Rada s tímto řešením souhlasí.  
• Noční autobusová linka. Rada již před časem vyslo-
vila souhlas, aby se i naše obec zapojila do projektu 
víkendové noční linky (ta by mohla jezdit od 10. června 
2012 vždy každou sobotu a neděli ráno v 01.00 hodin 
přímo z hlavního nádraží v trase: Brno, Sokolnice, Tel-
nice-nádraží, Telnice, Žatčany, Újezd u Brna). Linka by 
byla zařazena do systému IDS JMK jako nadstandard 
a o náklady by se dělily obce Sokolnice, Telnice, Žatčany 
a Újezd u Brna. Orientační náklady pro naši obec by 

Uchazeč 1 Česká spořitelna a.s.
Varianta 1. 638.958 Kč
Varianta 2. 593.698 Kč
Varianta 3. 372.725 Kč

Uchazeč 2 Volksbank CZ, a.s.
Varianta 1. 705.517 Kč
Varianta 2. 684.218 Kč
Varianta 3. 532.465 Kč

Uchazeč 3 Komerční banka a.s.
Varianta 1. 797.206 Kč
Varianta 2. 850.478 Kč
Varianta 3. 604.836 Kč
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činily ročně 13.600 Kč. Rada za těchto podmínek sou-
hlasí, aby se naše obec k tomuto nadstandardu připojila.
• Terénní úpravy. Rada obce akceptovala návrh 
Ing. Čegana, aby část příjmů za uložení zeminy byla 
věnována obcím Sokolnice, Kobylnice, Prace, Újezd 
a Telnice, které budou dotčeny dopravou zeminy. Jednalo 
by se o částku 5 Kč/tunu, přičemž 2 Kč by šly na úkor
obce Sokolnice a 3 Kč na úkor p. Čegana. Celkový příjem
obce by se snížil na cca 19,8 mil. korun. Rada také schvá-
lila, aby veškerá dodávka výkopové zeminy (bez ohledu na 
množství) byla možná pouze na základě předem uzavřené
smlouvy mezi provozovatelem úložiště a dodavatelem 
zeminy s uvedením tras pro příjezd a odjezd vozidel. 
• Schválení přijetí dotace. Jihomoravský kraj schválil 
poskytnutí mimořádné dotace naší obci ve výši 400 tis. 
Kč na opravu hasičské zbrojnice. Rada schválila přijetí 
této dotace a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
• Žádost o povolení hodů. Rada obce schválila pořá-
dání Jánských hodů v termínu 15. června až 17. června 
2012. Současně s kladným stanoviskem obce obdrží 
organizátoři výzvu k zajištění řádné pořadatelské služby 
nejen v místě pořádání, ale i v bezprostředním okolí. 
Úspěšnost této služby může mít vliv na případné příští 
povolení obdobné produkce.
• Poskytování informací. V letošním roce obdržela 
obec řadu žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 
Sb. o poskytování informací, z nichž drtivou většinu 
zaslalo občanské sdružení z naší obce. Vyřízení někte-

rých dotazů je jednoduché, většina je bohužel kompli-
kovanější. Za vyřizování žádostí je odpovědný starosta 
obce, který již nemá čas na běžnou práci. Zákonem je 
stanoveno, že žádost musí být vyřízena do 15 dnů, v pří-
padě rozsáhlé informace lze lhůtu prosloužit max. o deset 
dnů. Běžné žádosti občanů se proto vyřizují později a de 
facto se zastavila i příprava nových rozvojových aktivit 
obce (další výsadby zeleně, přechody pro chodce, auto-
busové zastávky, rekonstrukce nákupního střediska atd.). 
Obecní úřad proto žádá občany o strpení při vyřizování 
jejich podnětů a žádostí, které skutečně není možné vyří-
dit rychleji.
• Hodnocení vlivů na životní prostředí. Krajský úřad 
JMK zaslal oznámení, že fi rma Šrot Gebeshuber s.r.o., 
Sokolnice doložila přepracovanou dokumentaci záměru 
rozšíření šrotiště v rámci hodnocení vlivů na životní pro-
středí. Oznámení i přepracovaná dokumentace je zveřej-
něna na webu obce. Každý má právo vyjádřit svoje sta-
novisko k tomuto návrhu. Písemné připomínky je nutné 
zaslat na Krajský úřad JM kraje nejpozději do 3. června 
2012. Rada obce uložila starostovi zajistit odborné 
posouzení tohoto záměru.
• Žádost o uzavření smlouvy. Rada obce schválila, 
aby věcné břemeno na uložení přípojek k rodinným 
domům do pozemku ve vlastnictví obce bylo vkládáno 
bezplatně. Všechny náklady na vznik věcného břemene 
však ponese oprávněný. Toto ustanovení neplatí pro pod-
nikatelské subjekty. 

Emil Šindelka
Řídící učitel v Sokolnicích

V minulém čísle v článku „Jak se odrazila II. světová válka v naší 
škole“ byla zmínka o bývalém řídícím učiteli Emilu Šindelkovi. 
Náhodným přeposláním se dostalo toto číslo až do Ivančic do rukou 
paní Ivany Sládkové, vnučce výše zmíněného Emila Šindelky. Paní 
Ivana mě požádala, zda bych jí nesehnala nějaké materiály nebo 
fotky z působení jejího dědečka v naší škole. Díky ochotě pí. ředi-
telky Zity Butalové jsme společně zapátraly ve školním archivu 
a našly jsme tam písemný materiál, zpracovaný před léty bývalým 
ředitelem ZŠ Sokolnice panem Rudolfem Kopečkem. Snad se na-
jdou ještě někteří bývalí žáci, které pan řídící učitel E. Šindelka 
učil v letech 1938–1940 a se zájmem si přečtou tyto řádky.

Na našem pomníku před školou, který postavili sokolničtí občané těm, kteří zahynuli v první a druhé světové válce, 
je také jméno Emil Šindelka.
Z dnešních žáků už málokterý ví, kdo to Emil Šindelka byl. A byl to přece učitel, správce školy, podle dřívějšího 
označení funkce „řídící učitel“. 
Přišel na naši školu ve školním roce 1936/37. Na posledních stránkách naší nejstarší školní kroniky je jeho záznam 
s výrazným krásným podpisem. Starší občané mají jeho podpisy na školních vysvědčeních.
Do Sokolnic přišel z Ivančic. Narodil se 7. prosince 1884 v Brně-Husovicích. Emilem Šindelkou založená nová 
školní kronika, do které on po tři léta psával, se ve frontě v dubnu 1945 ztratila. Ale jeho nástupce řídící učitel Josef 

H I S T O R I E
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Hadaš po osvobození zakládá jinou školní kroniku, která je ve škole nyní v pořadí jako druhá, a v ní na několika 
místech na E. Šindelku pěkně vzpomíná.
Hned na 2. straně píše: „…Šestým řídícím učitelem byl ustanoven na škole od 1. srpna 1936 Emil Šindelka (def. uči-
tel v Ivančicích) a byl dán na trvalý odpočinek koncem prosince 1939. Pro činnost, kterou nazývali němečtí okupanti 
protistátní, byl zastřelen v Kounicových kolejích v neděli dne 14. června 1942.“
Ve školním roce 1937/38 vyučoval E. Šindelka v I. třídě. První třídu měl také ve školním roce 1938/39 i 1939/40. Na 
počátku okupace byl také nemocen, ale v příštím školním roce opět vyučuje.
Na straně 18 zmíněné již školní kroniky čteme u zápisu ze školního roku 1939/40: „…Dnem 31. prosince 1939 byl 
dán po 35leté činné službě na trvalý odpočinek řídící učitel E. Šindelka dekretem zemské školní rady z 27. XII. 1939, 
čís. 100.071. Odcházel dosti nerad, protože v 55 letech byl tělesně i duševně velmi čilý. Byl dobrým učitelem, uzna-
lým nadřízeným a velmi čilým pracovníkem mimo školu zvláště v sokolské jednotě. Učitelský sbor se s ním rozloučil 
před velikonočními svátky v poslední hodině, kterou ve třídě vyučoval. Zůstal v Sokolnicích ještě do konce srpna 
1940 a pak se odstěhoval do vlastního domku v Ivančicích“.

Ve školním roce 1941/42 již tedy Emil Šindelka nevyu-
čoval. Ale když v kronice na straně 35 z téhož školního 
roku čteme o stanném právu po atentátu na Heydricha, 
najdeme tento odstavec:
„Dne 14. června 1942 byl zastřelen v Kounicových kole-
jích bývalý řídící učitel naší školy Emil Šindelka, který 
odešel na trvalý odpočinek dnem 31. prosince 1939. Měl 
v Ivančicích vlastní pěkný domek, a proto se tam brzy 
odstěhoval. Byl duševně i tělesně velmi čilý a v Ivan-
čicích pokračoval horlivě v mimoškolní činnosti. Pro 
tuto činnost, a protože jeho nejstarší syn Ctirad uprchl 
do zahraničního vojska, byl říd. uč. Šindelka zatčen, 
nějakou dobu byl vězněn a pak zastřelen. Manželka 

a další dva synové Dalibor a Přemysl byli dáni do trestnic 
k nuceným pracím, dům byl obsazen německými přísluš-
níky. Po skončené válce se celá rodina vrátila do Ivančic. 
Zachováme čest jeho památce!“
Závěrem bych se s vámi chtěla podělit o velmi příjemné 
setkání sobotního odpoledne dne 5. května t. r. Tohoto dne 
po předchozí domluvě s paní Ivanou Sládkovou a něko-
lika pamětníky jsem se setkala s milými hosty z Ivančic. 
Poslední a jediný žijící ze tří synů pana E. Šindelky pan 
Přemysl se svými dcerami Jájou, Ivankou a ostatními 
přítomnými svými vzpomínkami uctili památku tohoto 
muže. 
Čerpáno ze školního archivu ze zápisků bývalého ředi-
tele ZŠ Sokolnice p. Rudolfa Kopečka.  M. M.

Zleva  M. Mifková, dcera P. Šindelky Jája, pan Přemysl, jeho druhá
dcera Ivana, paní Tesařová, pan Fasora a  paní Šigutová

Chtěl bych poděkovat panu Janu Fojtlovi za zajímavý 
článek o zakládání JZD v Sokolnicích v dubnovém 
vydání Sokolnického zpravodaje 2012. V tomto článku 
nám a zejména té nejmladší generaci byly vysvětleny 
pojmy povinné dodávky odváděné rolníky, kdo zakládal 
nové družstvo a rovněž vysvětleno, že založení družstva 
iniciovala místní organizace KSČ (Komunistická strana 
Československa).
Rád bych též přispěl svým článkem k této historické 
události. Pohledů na jednu událost může být více. Chci 

přiložil svůj kamének do mozaiky postřehů, ze které se 
skládá historická pravda. Ono srovnávat tehdejší povinné 
zemědělské dodávky s daní z předpokládaného zisku ve 
formě naturálií je dost nepřesné. Můj dědeček přestal 
hospodařit z důvodu povinných vysokých dodávek, které 
nebyl schopen splnit.

Přečtěme si studie historiků
„Charakteristickým rysem poválečné ekonomiky se 
stal systém povinných dodávek zemědělských výrobků 

Zakládání JZD v Sokolnicích
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a jejich výkup. Tento systém byl po roce 1948 využit jako 
nástroj perzekuce selského stavu. Především pro sedláky 
byly nastaveny často neúměrně vysoké kvóty pro odvod 
zemědělských komodit výkupu. Později vznikl zákon 
č. 56/1952 Sb., o dodávkových povinnostech a výkupu 
zemědělských výrobků. Zákon silně znevýhodňoval 
„vesnické boháče“ oproti jednotným zemědělským 
družstvům, protože bral v úvahu pouze výměr půdy, ale 
vůbec nezohledňoval rozdílné podmínky JZD a sedláků. 
Předepsané dodávky se každým rokem neúměrně zvy-
šovaly a čím dál více přesahovaly možnosti většiny rol-
níků, kteří je tak mohli splnit jen na úkor vlastní spotřeby 
nebo výkrmu hospodářského zvířectva. Následkem toho 
dramaticky rostl počet rolníků, kteří odmítali rozpisy 
dodávek podepsat. S tím ovšem narůstal i počet prohlí-
dek stavení, při nichž se leckdy zabavovalo i obilí určené 
k setí či dokonce samozásobitelské dávky.“

Zdroj: ROKOSOVÁ, Š.: Administrativní opatření – jedna z forem 
perzekuce sedláků komunistickým režimem. In: Securitas Imperii 10.

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2001.

Povinné dodávky nebyly jedinou motivací ke vstupu 
do družstva. Pro výstrahu byla ve vesnici často něk-
terá rodina „rozkulačena“. Zbytek soukromých rolníků 
radši do družstva vstoupil. I v Sokolnicích k takovému 
„rozkulačení“ došlo. Byl bych rád, kdyby se odhodlali 
pamětníci či potomci postižených a napsali o této udá-
losti podrobněji.

Přečtěme si opět výňatek ze studie historika
„Jedním z opatření, které mělo vyústit v likvidaci sel-
ského stavu, se stala centrálně řízená Akce K („kulak“), 
prováděná prostřednictvím tajné směrnice tří ministrů 
z října 1951. Směrnice číslo 27 s platností od 1. listo-
padu 1951 určovala rodinným příslušníkům tzv. „ves-
nických boháčů“ odsouzených soudem nebo národním 
výborem „nové pracovní místo a místo nového pobytu 
mimo obvod obce dosavadního bydliště“, čímž se rozu-
mělo vystěhování pokud možno do vzdáleného kraje. 
Mezi rodinné příslušníky se počítaly všechny osoby, 
které žily se sedlákem v době zahájení trestního stíhání 
ve společné domácnosti. Rodinní příslušníci byli nuceni 
se vystěhovat zpravidla do tří dnů po vynesení rozsudku 
nad obžalovaným sedlákem. Celou organizaci deportace 
dané rodiny měl na starosti příslušný ONV včetně zajiš-
tění dopravních prostředků za dohledu Státní bezpečnosti 
na náklady vystěhovaných. Podle směrnice mohl proku-
rátor z propadlého majetku v trestním řízení vyjmout 
nejnutnější majetek k zaopatření rodiny, do kterého spa-
dalo nutné osobní šatstvo, prádlo, zásoby potravin na 
pár dní či nejnutnější bytové zařízení. V průběhu Akce 

K („kulak“), která způsobila rozvrat venkova a vážně 
narušila tradiční venkovskou pospolitost, bylo vysídleno 
podle odhadů 3000–4000 „rodinných celků“. „Rodinné 
celky“ byly umisťovány na předem vytipované státní 
statky do nevhodných bytových prostor. Deportované 
rodiny zde žily pod dohledem a nesměly se vzdalovat 
z určeného místa, například ani na pohřby do původního 
bydliště apod.“

Zdroj: JECH, K.: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. 
Vyšehrad, Praha 2009.

Snažil jsem se hledat v obecní kronice. Tématu vyhnání 
se kronika důsledně vyhýbá, ovšem o zakládání družstva 
se tam píše. Rád bych uvedl jednu část, která snad nejvý-
stižněji ilustruje atmosféru zakládání družstva v Sokol-
nicích. Tuto událost zapsal kronikář Zdeněk Holubovský 
na straně 342 a jedná se o rok 1957 a také o stránky před 
a za stranou 342. V roce 1957 bylo v obci ještě poměrně 
dost soukromě hospodařících rolníků. Vedení okresního 
národního výboru, místní národní výbor a též místní 
organizace KSČ a okresní výbor KSČ se rozhodují 
vyhlásit soukromě hospodařící rolníky za úpadkové. A to 
zřejmě proto, že neměli splněné povinné dodávky (v kro-
nice není až tak jasně specifi kováno). Z textu vyplývá, 
že na tyto rolníky byl činěn značný nátlak. Bylo rozhod-
nuto o zabavení půdy a hospodářských zvířat, což pak 
převezme JZD a cukrovar. Ze zabavené půdy bude však 
socialistický sektor povinen odvádět poloviční dodávky 
než museli odvádět soukromí zemědělci a ze zvířat bude 
mít úlevu dodávek na dobu 2 let. Likvidace hospodářství 
a zabavení půdy a zvířat bylo pozastaveno u těch, kteří se 
rozhodli vstoupit do JZD. Těm byly odpuštěny i nespl-
něné dodávky. Atmosféru vstupování do družstva snad 
nejvýstižněji popisuje kronikář na straně 342. Uvedu 
jednu stať (nebudu uvádět konkrétní jména).

„Druhý den přijeli kádroví pracovníci z Jednoty 
Brno-venkov, jejímž byl pan S. zaměstnancem, a došlo 
k dalšímu jednání. Pan S. byl pozván na MNV. Přišel 
hned příští den, ale diskuse s ním byla opět velmi 
bouřlivá a nesetkala se se zdarem. Po příchodu ká-
drových pracovníků Jednoty došlo na MNV k třetímu 
„aktu“. Přítomni byli pracovníci MNV. Mladému S. hro-
zilo propuštění ze služeb Jednoty a dání k dispozici od-
boru prac. sil ONV. Snad pod tímto vlivem bylo jednání 
už klidnější a skončilo tím, že paní M. (družka pana S.) 
podepsala přihlášku do JZD.“

Zdroj: kronika obce Sokolnice.

I já si myslím, že v malém se hůře hospodaří než ve 
velkém. Pokud se ovšem něco děje násilím, způsobí to 
přinejmenším mnoho nespravedlností, křivd a osobní 
zášti. A té bychom se měli vyvarovat.  Jan Mazal

► Hledám spolehlivou paní na hlídání 2 dětí od září 2012, věk dětí 1,5 roku, 1 den v týdnu 
        (dle dohody). Bližší informace na tel. č. 724 915747, email: hlidani.sokolnice@seznam.cz

inzerce
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Kolektivizace v 50. letech 20. století v Sokolnicích
Nechtěl bych zpochybňovat výsledky práce zdejšího jednotného zemědělského družstva (JZD), ale je třeba připo-

menout, že právě vznik družstev a současně probíhající socializace venkova v 50. letech minulého století se neblaze 
zapsala do osudu mnoha rodin v Sokolnicích a jejich okolí.

Příběh vyhnání sedláka Jana Sekaniny z usedlosti č. 48 na dnešní ul. Masarykově v roce 1953 byl již na těchto 
stránkách popsán (viz. Trpké vzpomínání, Sokolnický zpravodaj srpen 2009, str. 9–10). Mnoha lidem v Sokolnicích 
je známý osud Jana Šika z nedalekých Chrlic, který byl s rodinou vysídlen do pohraničí ze svého statku naproti chr-
lického zámku. Se Sokolnicemi se protnula část života Simeona Vaculy, statkáře v Habrovanech, poslance agrární 
strany, ve třicátých letech předsedy správní rady sokolnického Rolnického akciového cukrovaru. Úspěch, majetek 
a členství v agrární straně se stalo trnem v oku jeho 
nepřátel. Po válce následovalo zatčení na základě 
křivého a účelového obvinění z kolaborace. Roku 
1947 byl sice zproštěn obžaloby, ale mezitím byl 
jeho majetek rozparcelován. Únorový převrat 1948 
tuto krádež jen posvětil a Vacula byl doslova vyšt-
ván ze svého domova. 

Připomeňme si tuto dobu na osudech sokolnic-
kých rolníků pomocí zápisů v obecní kronice, jak ji 
zaznamenali zdejší „kolektivizátoři“. 

JZD v Sokolnicích bylo sice založeno již počát-
kem 50. let, ale stále výrazná část půdy, tím i rost-
linné a živočišné produkce, zůstávala v rukou samo-
statně hospodařících rolníků. To i přes stále rostoucí 
šikanu v podobě povinných dodávek zemědělských produktů, neustálých kontrol a nájezdů agitačních úderek. 
Zásadní obrat nastal počátkem února 1957, kdy se z příkazu okresního národního výboru (ONV) Brno-venkov konala 
v sokolnickém cukrovaru porada, jejímž cílem bylo vyřešení tzv. úpadkových hospodářství1 čili defi nitivní potlačení 
soukromě hospodařícího sektoru v naší obci. K likvidaci bylo navrženo pět samostatně hospodařících rolníků: Seka-
nina František č. 29, Sekanina Jan č. 108, Umlášek Josef č. 4, Umlášek Antonín č. 5 a Němčanský František 
č. 50. „Likvidace“ v praxi znamenala okamžitý zákaz nakládání s majetkem bez souhlasu místního národního výboru 
(MNV), poté převod půdy (v tomto případě přibližně 36 ha), dobytka a ostatního inventáře do družstva. K chovu 
nezpůsobilý dobytek byl předán na jatka, osivo a sadba novému uživateli, (socialistickému sektoru – JZD, cukrovar), 
to vše za direktivně stanovenou výkupní cenu. Socialistický sektor chtěl mít půdu v celku, proto následovala obtížná 
dohadování s ostatními rolníky o směně pozemků. Odměnou mu bylo okamžité 50% snížení stanovených norem 
v rostlinné produkci oproti původním povinným dodávkám soukromníků. Jaký byl postoj zmíněných rolníků, cha-
rakterizuje výrok paní Němčanské, že „každého, kdo vkročí na její pozemky, zabije sekerou“. Přesto jim nezbývalo 
než uvedené skutečnosti přijmout. Z likvidovaných hospodářů se ke vstupu do družstva rozhodl Jan Sekanina. Fran-
tišek Sekanina č. 29 dostal povolení k provádění povoznictví pod dohledem JZD a později se také stal jeho členem. 
František Němčanský a Antonín Umlášek přijali práci v cukrovaru. Josef Umlášek zůstal doma jako důchodce.

Další nátlaková vlna začala v červnu pod názvem „Společně sklízet, společně mlátit, společně odevzdávat“. Za 
tímto účelem přišli ze Šlapanic tzv. „socializátor“ Václav Brzobohatý a okresní instruktor Gros. Do agitace a pře-
svědčování soukromníků se pustili s takovým elánem, že okresní výbor KSČ musel akci mírnit. Počátkem srpna 1957 
byly doručeny likvidační výměry dalším úpadkovým hospodářům za již výše uvedených podmínek: Burk Ludvík 
č. 8, Sedláček Viktor č. 81, Sedlák František č. 40, Sekanina Jan č. 24, Kirš František č. 85, Burk František 
č. 44, Cardová Františka č. 13, Burk Jan č. 43. Likvidace Fr. Kirše a J. Burka byla zastavena, neboť vstoupili 
do JZD. Citujme z kroniky záznam z agitačních pochůzek: „Nemáme nic, než tu dřinu.“ A když jsme jim nabízeli 
lepší život v JZD, řekli rozhodně ne! Nejzatvrzelejší v tomto směru byl Jan Sekanina č. 24. … Františka Cardová 
z č. 13 nás přivítala i se svojí matkou pláčem. A než by se rozloučila se vším, co má, vyplnila přihlášku do JZD. Další, 
kdo se přihlásil, byl Ludvík Burk č. 8. U toho to však nešlo tak snadno a rychle jako u Cardové. Hezkou chvíli jsme 
s ním museli hovořit a nakonec si ještě vyžádal lhůtu do večera 21 hodin. … Sekanina Jan zvaný „Šanik“ byl nejza-
tvrzelejší. Mluvil dokola o krádeži a braní, což jistě nebylo na místě a o nějakém přesvědčování nechtěl ani slyšet. 
Stejně neoblomným zůstal i František Burk č. 44. Nebyl sice tak prudký, ale přesvědčit se nedal. Pak jsme šli k Fran-
tišku Sedlákovi, svobodnému mladému hospodáři. Žil se svojí sestrou, která byla rovněž svobodná a starou matkou. 
… Ani ta stará matka neměla pro toto pochopení. „Na farmu do pohraničí, nebo do státního statku, to půjdu“, říkala, 
„ale do JZD ne.“ To prohlásil i její syn František.

Ludvík Burk ml. č. 8  († 1946) při sklizni jeteliny 30. léta 20. století
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K Viktoru Sedláčkovi jsme šli zbytečně, neboť nebyl doma. V pondělí 12. srpna se k němu vypravil soudruh 
(s.) Brzobohatý se s. Tomášem Králem. Se zlou se však potázali. Nechybělo mnoho a přišli by k úrazu. … Ale to, co 
si Viktor a Oldřich Sedláček dovolili, hraničilo s nebezpečným vyhrožováním a napadením. Bylo tedy nutné učinit 
potřebná opatření. … Pan Viktor Sedláček byl pozván na MNV. Přišel hned příští den, ale diskuse s ním byla opět 
velmi bouřlivá a nesetkala se se zdarem. Po příchodu kádrových pracovníků Jednoty2 došlo na MNV k třetímu „aktu“. 
Přítomni byli za MNV s. Tejkal Bohumil, Král Tomáš a s. Brzobohatý Václav. Mladému Sedláčkovi hrozilo propuš-
tění ze služeb Jednoty a dání k dispozici odboru pracovních sil ONV. Snad pod tímto vlivem bylo jednání už klidnější 
a skončilo tím, že paní Marie Burková (družka Viktora Sedláčka) podepsala přihlášku.

Po zastrašovací předehře s úpadkovými hospodáři následovalo vyvrcholení celé akce. V úterý 20. srpna 1957 
odpoledne zasedla v přísálí sokolovny komise složená z funkcionářů ONV Brno venkov, pracovníků ze závodů, před-
sedy a tajemníka MNV, předsedy JZD. Zvala si k pohovoru samostatně hospodařící zemědělce. Začala s těmi nej-
většími: Mrkvica Jan č. 23, Oberreiter Alois č. 72, Umlášek František č. 28 a postupně došlo i na drobné držitele 
půdy. První den vstoupilo do JZD sedm výkonných zemědělců, druhý den všichni ostatní až na Jana Mrkvicu, který 
se rozmýšlel trochu déle, ale ve středu přihlášku podepsal. Komise tím však svoji práci neskončila, nýbrž se zaměřila 
na držitele půdy od 0,50 do 2 ha. Nově přihlášení členové museli být teprve přijati členskou schůzí, která se sešla 
v neděli 25. srpna 1957 v sále sokolovny. Počet původních členů družstva činil 27 osob. Přihlásil se i „socializátor“ 
Brzobohatý, ten však nebyl přijat. Citujme kroniku: Po schůzi pak byla taneční zábava. Schůze byla vlastně tečkou 
za starou vesnicí a prvním krokem vesnice socialistické k lepšímu zítřku nás všech. 

Jednalo se skutečně o krok k lepšímu zítřku všech zúčastněných? Nebyl uvedený příběh spíše na dlouhá léta teč-
kou za svobodným selským stavem, vztahem k půdě a poctivou lidskou prací? Koncem zbytku svobody a soukro-
mého podnikání? Záměrně jsem citoval především jména obětí. Nezapomínejme na ně. Byli to naši předkové, sou-
sedé, známí. Mnohé z nich si ještě pamatujeme. Semlela je těžká doba bohužel často prostřednictvím jejich vlastních 
spoluobčanů. Nenechme zlehčovat jejich oběti. Připomínejme tuto historii našim dětem, aby ji nebyly nuceny prožít 
znovu.  Ing. Josef Chudáček, Sokolnice 493
(Kurzívou psaný text jsou citace obecní kroniky jak je zapsal Z. Holubovský. Její plné znění je k dispozici na obecním úřadě či u autora na CD 
disku. Kronika obsahuje další podrobnější informace k uvedené problematice.)
 I.   Obecní kronika Sokolnice, rok 1957, zapsal Zdeněk Holubovský
 II.   Drábek J.: Průběh kolektivizace zemědělství v okrese Brno-venkov 1948–1960, 
  magisterská diplomová práce, MU FF Historický ústav, Brno 2011,
 III.  Chyťa F.: Obecní kronika Habrovany, odd. Na výzvu metodika muzea Vyškovska, květen 1990
 IV.  Vyprávění paní Anny Trumpešové rozené Burkové, Sokolnice č. 8
 V.  Vyprávění paní Marie Šikové rozené Tomáškové, Chrlice
1 Pro velké rolníky se vžívá termín úpadkový hospodář. Cílem funkcionářů KSČ bylo, aby zvyšováním povinných dodávek je tito lidé nestačili 
plnit. Tím na ně režim získával silné páky, kterými mohl zákonně zakročit. Hospodářům byly zabavovány stroje, nemohli si najmout výpomoc 
při sklizni. Tak se pravděpodobnost jejich neplnění ještě zvyšovala. Toto trvalo do doby než se jejich situace stala zcela bezvýchodná a nezbylo 
jim nic jiného než „dobrovolný“ vstup do JZD. (citace viz. zdroj II., str. 62)
2 Okresní lidové spotřební družstvo Jednota jejímž zaměstnancem byl pan Oldřich Sedláček. (pozn. autora)

Od minulého zpravodaje se v naší mateřské škole 
událo mnoho nového.
S nadšením jsme se připravovali na velikonoční 
svátky – barvení vajíček, obrázky, výzdoba školky, 
přáníčka apod.

•

•

Zdárně byly ukončeny edukativní skupinky pro 
předškoláky – věříme, že tato příprava pomohla 
nejen dětem, ale i jejich rodičům ke klidnějšímu 
nástupu do ZŠ a ulehčí jim přípravu na školní 
výuku.

•

O K É N K O  D O  M AT EŘS K É  Š K O LY

Beseda k osvobození 
Již 67 let uplynulo od konce 2. světové války, 67 let od osvobození Sokolnic od fašismu. Naši prvňáčci si tuto 
historickou událost připomněli 7. května při besedě s paní M. Mifkovou. Prohlédli si staré snímky Sokolnic 
z válečných let. Seznámili se s osudy lidí a jejich hrdinskými činy v boji za mír. 
Na památníku padlých ve 2. světové válce si přečetli jména hrdinů, kteří ve válce přišli o život. Poctu obětem 
všech válek vzdali položením kytičky k památníku a zamyšlením, jak krásný bude jednou život bez válek. Kéž 
by tomu tak bylo!  Anna Ludíková
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Naše škola v přírodě
Od 30. dubna do 4. května jsme byli na škole v přírodě 
v Březové. Hráli jsme hru Cesta kolem světa za 80 dní, 
ale stihli jsme svět procestovat za 4 dny. Během celé 
cesty jsme plnili spousty úkolů – stavěli jsme Eiffelovu 
věž, plynovod z Německa do Itálie, lodě na přepravu po 
širém moři, byli jsme na lovu v Africe, hledali jsme zlato 
bájných Aztéků, v Austrálii jsme vybudovali telegraf, 

malovali jsme mapy, v noci jsme procházeli hluboké 
a nebezpečné lesy v Asii, atd.atd. Kromě těchto her jsme 
například lezli na vysokých lanech a horolezecké stěně, 
jezdili na raftech, skákali na trampolíně, stříleli z luku, 
zdolávali Rambo dráhu, hráli mezinárodní zápas ve fot-
bale, opékali si buřty a tančili na diskotéce. Celou dobu 
se o nás staral nejlepší instruktor na světě Mišák. Celý 
týden se nám hrozně moc líbil, krásně jsme si to užili 
a už se těšíme, jak tam pojedeme i za rok. 

Čtvrťáci ze ZŠ Sokolnice

Třeťáci o cestě kolem světa na ŠVP Březová:
Verča: Skvělá škola v přírodě! Nejlepší byla stezka 
odvahy a pak vysoká lana. A pak všechno. Bylo to prostě 
super.
Petr: Moc se mi líbila rambodráha. Byl jsem spokojený 
s instruktorem Tomášem.
Lucka, Lenka, Nikola: Líbilo se nám vše. Náš instruktor 
Tomáš byl hodný a srandovní. Odjížděli jsme s dobrou 
náladou.

Z Á K L A D N Í  Š K O L A

Společné fotografování dětí – vzpomínka na mateř-
skou školku.
Předškolní děti zahájily výuku plavání v krytém 
bazénu v Blučině.
Pro děti a jejich rodiče jsme připravili společné 
odpoledne, pod názvem „Rytířské odpoledne“. Děti 
se proměnily v princezny, rytíře a prince. Všechny 
malé diváky i dospělé uchvátil pohádkový příběh 
i šermířská ukázka s odměnou.
Provozní zaměstnanci MŠ uspořádali ve školní 
jídelně Burzu dětského oblečení, hraček, obuvi 
a jiných dětských věcí.
Také ve školce proběhl Zápis do mateřské školy na 
školní rok 2012/2013. V době uzávěrky Zpravodaje 
rodiče odevzdávali Žádosti o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání. Výsledky zápisu budou oznámeny v pří-
stím čísle Zpravodaje.
Čarodějnické dopoledne – zábava, soutěže, táborák, 
sladká odměna. I tak se dá charakterizovat páteční 

•

•

•

•

•

•

den, kdy děti i zaměstnanci přišli v čarodějnických 
a strašidelných kostýmech a kouzelně si to užívali.
Odpolední prezentace kroužků dětí, které navště-
vují: jazykový kroužek a kroužek břišních tanců. 
Rodiče se mohli potěšit nejen pohledem na svoje 
děti, ale i jejich milým vystoupením. Taktéž si 
rodiče mohli prohlédnout fotografi e a výrobky dětí 
z výtvarně-rukodělného kroužku. 

•
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Kristýnka: Moc moc moc se mi líbila rambodráha. Bylo 
to super!!!
Pája: Mně se líbila lanovka, jak jsme po ní lezli. Taky ram-
bodráha, tu jsme taky překonali. Byli jsme i na raftech. 
A všechno bylo dobré.
Terka Jochmanová: Líbila se mi rambodráha a trampo-
lína. Bylo to dobré i s instruktorem Tomášem.
Adam: Nejvíc se mi líbilo lezení po lanech a instruktor 
Tomáš. Bylo to super.
Pavel: Nejvíc se mi líbila lana, rambodráha a instruktor 
Tomáš. Bylo to super!!!
Markétka: Líbila se mi stezka odvahy, bylo to dobré i na 
vysoké horolezecké stěně, na lanech i s paní učitelkou 
a instruktorem Tomášem. No prostě bylo to moc moc 
moc dobré, že jsme tam jeli!!!
Katka Brejčáková: Moc se mi líbila rambodráha, disko-
téka, horolezecká stěna, vysoká lana....
Ivo: Mně se líbilo lezení po lanech, rambodráha, dobrý 
instruktor. Bylo to moc dobré!!!!
Miriam: Nejvíc se mi líbila horolezecká stěna, vysoká 
lana, ale všechno bylo dobré!!!
Terka Štěpánková: Moc se mi tam líbilo. Nejlepší byla 
vysoká lana. I na srubu to bylo dobré. 
Anička: Líbilo se mi všechno, ale nejvíc vysoká lana. 
Bylo to dobré!!!
Terka Raidová: Bydleli jsme v srubu. Všechno jsme si 
užili a bylo to super.
Katka Kroupová: Líbilo se mi všechno, ale nejvíc ram-
bodráha a rafty. Bylo to tam super a neměla jsem s ničím 
problém.

A co páťáci a jejich vzpomínky?
Mónika: Tahle ŠvP byla nejlepší. Náš program se jme-
noval Amulet. S instruktorem Fanym jsme chodili hodně 
do lesa a učili se rozdělávat oheň, dobývali pravěké ves-
nice a byla velká legrace.
Mariana: Měli jsme toho nejlepšího instruktora pod 
sluncem. ŠvP byla hodně zábavná. Stezka odvahy ne-
byla stezka odvahy, ale spíš hra. Docela jsem se bála, 
ale šlo to. 
Petra: Jídlo bylo skvělé. Měli jsme noční hru, na které 
jsem se bála. Vylezla jsem na horolezeckou stěnu. 

Nejdřív jsem se hrozně bála, ale pak jsem vylezla skoro 
až nahoru!!!
Sabina: Na ŠvP jsme jeli vlakem. V Březové to bylo 
super. S programem Amulet jsme se ocitli v pravěku. 
Měli jsme skvělého instruktora. Vymýšleli jsme horory – 
když ho četla Mónika, Petra dostala záchvat smíchu. 
V pátek jsme je hráli jako divadlo.
Apolenka: Moc dobře tam vařili. Instruktor Fany byl nej-
lepší instruktor za celý můj život.
Kristýnka: Tahle ŠvP byla nejlepší na celém kulatém 
světě. Fany mi bude moc chybět. Nejvíc mě bavilo, jak 
jsem překonala svůj strach a vylezla na vysoká lana. 
Katka: ŠvP byla super. Lezli jsme po horolezecké stěně 
a překonávali různé překážky.
Martina: Vše bylo super!!!
Filip: Březová je nejlepší. Nejvíc se mi líbila velká horo-
lezecká stěna. Stezka odvahy byla docela dobrá, ohod-
notil bych ji asi na 63 %. Doporučuji tam jet na tábor. 
Tábory nemají chybu. Mám na to jen jedno slovo – a to, 
že každý, kdo tam byl, hodnotil je na 100 %. Mrkněte na 
stránky www.istan.cz.
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Soutěžní úspěchy našich žáků

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

Potěšujícího výsledku dosáhl v této olympiádě 
žák 8. třídy Miroslav Demek, 

obsadil pěkné 18. místo z 64 zúčastněných. 
Za sebou nechal i žáky gymnázií, navíc téměř 

všichni soutěžící byli žáky 9. tříd.

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Z naší školy se zúčastnili žáci 6., 7. a 8. třídy. 
Šestou třídu reprezentovala Adéla Brejčáková, 

která se umístila na 8. místě a za sebou 
zanechala i spoustu žáků z gymnázií. 

Ze 7. třídy se na 18. příčce umístil Marek Urban, 
také svým výsledkem předčil žáky z gymnázií.

Z 8. třídy se na 20. místě umístila 
Tereza Fialová.

VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K

Květen
Květen je měsícem zařazeným ještě do období včelařského jara. Včelstva jsou již v plné síle, využívají snůšky 

pampelišky, řepky a ostatních květů ovocných stromů. Tento sběrný proces nektaru včel a tím i opylovací je 
nejintenzivnější asi do okruhu 300 metrů. A tady by bylo správné vzpomenout hlavní opylovací úlohu včel. Je pub-
likovaných 80–90 % efektu využití včel při opylování, zbytek je odměnou pro včelaře. A to, aby byla včelstva 
zdravá, záleží na včelaři, ale to je stejné jak u ostatních zvířat, o která se staráme. Mnozí včelaři již provedli základní 
přeléčení buď nátěrem plodu léčivem, nebo použití odpařování kyseliny mravenčí. 
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Dalším léčebným postupem je vložení stavebních rámků, na kterých včely vystaví trubčí dílo. Toto zavíčkované 
trubčí dílo se před vylíhnutím trubců vyjme, vyřízne a poskytne okolnímu ptactvu na vyzobání. Efekt obětování 
těchto trubců před vylíhnutím je ten, že tito jsou napadeni roztočem varroáza přednostně a tím, že je takto odebereme 
z úlu před vylíhnutím, velmi včelstvu pomůžeme. Další činností včelařů je touto dobou obnova včelstev hlavně 
pomocí oddělků, které si včelař buď koupí, nebo si udělá sám. A tady se zrovna hodí navázat na perličky okolo matek 
z předešlého měsíce. Již jsem vzpomenul tzv. tichou výměnu matky.

Jak v celé přírodě, je to účelně zařízené i u včel. Když včelstvo zjistí, že nemá matku, podívá se po čerstvě nakla-
deném vajíčku nebo larvičce včely, která je stejně oplodněná trubčím spermatem. Vajíčka jsou první tři dny krmena 
stejně mateří kašičkou, potom už pouze matka. Včely vykoušou menší včelí buňku a dostaví mateční buňku, za 
stálého krmení mateří kašičkou. Včely jsou schopny vajíčka z buňky vyházet, hlavně když nejsou schopny je ohřívat, 
hlavně na jaře, když to matka přežene s kladením. Jak jsem vzpomenul, pouze vyhodit vajíčko z buňky, ale ne přenést 
z buňky do buňky. Proto ty komplikace s okousáním včelí a vytvořením mateří buňky, která je větší a hlavně svisle 
uložená. Budoucí matka je ve formě vajíčka tři dny, ve čtvrtý se líhne larvička, která se postupně zvětšuje až do devá-
tého dne, kdy buňku včely uzavřou. Larva matka vytváří okolo sebe zámotek a šestnáctý den se matka vykousáním 
víčka buňky líhne. Do dvacátého dne dospívá, další tři dny využívá na orientační lety a páření s trubci. Samozřejmě, 
že záleží na počasí, hlavně na teplotě, kdy trubci potřebují aspoň tři dny přes poledne nad 20 stupňů. Od vajíčka za 
24–25 dní by měla začít klást vajíčka.  

K závěru bych chtěl reagovat popis akce v Maďarsku, kdy skupina turistů procházela v letové dráze včel mezi 
stanovištěm a řepkovým lánem. Dopadlo to hospitalizací v nemocnici asi 15 turistů. Nejhorší je, že lidi znají včelu 
tak z počítačové wikipédie, případně google. Vždyť včely se používaly k různým útokům, vždyť i slon uteče, ale 
člověk, který neví a nepoznal, se pouze diví. A zvláště v dnešní době různých alergií. I znalý včelař zná sílu včel, se 
vší pokorou jí respektuje. I kůň pozná člověka slabocha a kdykoliv má příležitost, tak člověka aspoň hlavou probere. 
A to samé je u včel. Václav Hůrka

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

inzerce

D U C H O V N Í  O K É N K O



S O K O L N I C K Ý  Z P R AVO DA J
10 5/2012

Z činnosti sokolnických 
seniorů – turistů
Dne 8. května sokolničtí senioři 
(15 žen a 1 muž) podnikli vycházku 
na Mohylu míru. 
Úterní sváteční odpoledne se vydařilo díky 
pěknému počasí a dobré náladě 
všech účastníků. 
Po zdolání Prateckého kopce 
jsme se občerstvili v restauraci u památníku 
a po krátkém odpočinku jsme se vydali 
zpět k domovu. 
Zvolili jsme cestu přes „Pranty“, 
pak jsme se zastavili u „Presshausu“, 
kde si zavzpomínala jedna z nás, 
která konec druhé světové války prožila 
s ostatními občany Sokolnic ve sklepě 
tohoto domu. Nikdo se necítil unavený 
a snad všichni měli z tohoto výletu 
dobrý pocit a pěkný zážitek. 
Další túra bude směřovat 
na Vladimírov s cílem u přírodní vodní 
nádrže „Balaton“ dne 9. června. 
Sejdeme se u boží muky 
na křižovatce ulic Na Padělkách 
a Tuřanská ve 13.30 hodin. 
Tímto zvu všechny, kteří jsou rádi v přírodě 
a na čerstvém vzduchu. 

M.M.

S O KO L

21. ročník Saňař Cup 2012
Vážení, blíží se termín zahájení 21. ročníku Saňař Cup 2012, který proběhne v termínu od 5. července 2012 až do 
8. července 2012 v Sokolnicích na Futsal Aréně (házenkářské hřiště). Chtěl bych Vás tímto pozvat a zmínit, že 
bude velmi pestrý program jak sportovní (jedním z přihlášených týmů je v rámci Vetrán Cupu nad 40 let také Bol-
kova jedenáctka pod vedením nejlepšího fotbalisty Československa Karla Kroupy), tak i kulturní program. V pátek 
proběhne letní noc DJ Borisa a v sobotu od 20 hodin začne koncertní blok, kdy od 20 hodin vystoupí všestranný 
umělec Jaroslav Uhlíř. Po něm zahájí představení jedna z předních kapel Slovenska i Česka „Horkýže Slíže“ 
a nakonec zahraje kobylnická skupina Flash. Lákadlem určitě bude pro rodiče s dětmi nejen vystoupení pana Uhlíře, 
kterého mimochodem doprovodí sokolnický pěvecký sbor, ale určitě také vodní šlapadla brázdící místní nádherný 
rybník, která se budou půjčovat za 10 Kč (výtěžek půjde nadaci Krtek). Dále máme připravenou, na celé sobotní 
odpoledne, přehlídku plně funkčních modelů nákladních aut, bagrů a kamionů. Tuto přehlídku, kdy si modely na 
dálkové ovládání můžete i vyzkoušet, předvede amatérské sdružení RC Kobylí.
Samozřejmostí Saňař Cupu bude také něco k jídlu a pití. Budou pečená selata, vepřové kýty, naložené steaky, opé-
kané brambůrky, studené pivo a limo, ledová tříšť a snad i točená zmrzlina atd. Součástí bude i velká tombola, kdy 
hlavní cenou budou dva motocykly Skutr 125. 
Předprodej vstupenek na koncert začne v pondělí 21. května 2012 v Trafi ce Jany Hradílkové, Restaurace U Husara, 
Pohostinství na Sokolovně, Potraviny Gotwald a potraviny Paulík. Více informací na www.sanarcup.cz a nebo na 
mobilu 602 710 719. 
Děkuji a za všechny pořadatele se na Vás těší Josef Drda (spt).
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 Kosmetika             Kadeřnictví

- dermokosmetika SynCare   - dámské, pánské, d tské

- ultrazvukové ošet ení     - prodlužování vlas

- galvanická žehli ka     - Brazilský keratin

- permanentní prodlužování as   - zm na image

- depilace horkým voskem    - stylistika   

- aroma masáže obli eje a dekoltu 

- barvení as a obo í
Novinka: kosmetické ošet ení pleti ultrazvukovým p ístrojem Biosonic BS 100 

- ultrazvukový peeling ( odstra ování vn jší rohové vrstvy odum elých bun k, odstran ní mazu 

a jiných ne istot ) 

- hluboce hydratuje

- okysli ování k že

- zvyšuje p etížení ve vrstvách epidermis a dermis 

- ni í bakterie, mikroorganismy, které zp sobují akné

- išt ní pleti a sterilizace

- odstra uje zán t

- zvyšuje produkci kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové

- iontoforéza,  sonoforéza,  lifting pleti 

Akce:
při první návštěvě studia ultrazvukové ošetření pleti zdarma (p i kosmetickém 

ošet ení)

Veronika Ulmanová
adresa: Ulička 201, Sokolnice 
objednávky: +420 608 705 603 

www.kosmetika-kadernictvi.eu
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 6 je 15. 6. 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 25. 5. 2012. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

5/2012

PROGRAM:

pátek  15. června 2012 ve 20 hodin DISKOTÉKA na sokolském hřišti

sobota  16. června 2012 ve 20 hodin PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA na sokolském hřišti
   hraje hudební skupina MODUL

neděle  17. června 2012 v dopoledních hodinách zvaní stárek a stárků na hody

  od 13 hodin  hraje před sokolovnou cimbálová muzika DONAVA

  ve 14 hodin předání hodového práva stárkům
   krojovaný průvod obcí a HODOVÁ ZÁBAVA 
   na sokolském hřišti – hraje krojovaná kapela PODBORANKA

Za krajně nepříznivého počasí se budou konat sobotní a nedělní akce v budově sokolovny.
Srdečně zvou stárci, stárky a pořádající TJ Sokol Sokolnice

TJ SOKOL SOKOLNICE zve všechny občany na

JÁNSKÉ HODY
konané ve dnech 15.–17. června 2012

Sraz:  9. června 2012 v 8.00 hodin s koly před Sokolovnou. 

Trasa výletu: Ratíškovice–Bzenec–Vracov–Vlkoš–Kyjov–Milotice–Ratíškovice.
 Maximální délka je 48 km rovinatým terénem, lze individuálně zkrátit.
 Trasa vede po Moravské vinné stezce, přes Moravskou saharu – váté písky u Bzence,  
 Vracovský les, zámek Milotice 

Cena :  200 Kč 

Přihlášky:  MVDr. Josef Umlášek telefon 602 571 459
 Ing. Hana Kučerová telefon 607 963 066
 Hana Šebečková  telefon 775 862 570

Srdečně zveme všechny milovníky cyklistiky a krás jižní Moravy! 

Komise pro práci s mládeží při OÚ Sokolnice pořádá cyklo-výlet

PUTOVÁNÍ MORAVSKOU SAHAROU
aneb z Ratíškovic do Ratíškovic


