
Občanské sdružení Sokolnický dům vás srdečně zve na

VÝSTAVU 
BETLÉMŮ

která se uskuteční dne 22. prosince 2013 od 14 hodin 

v základní škole Sokolnice

PROSINEC 2013ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

Milí spoluobčané, přijďte s námi strávit Zlatou neděli 22. prosince 2013. 
Od 14 hodin bude otevřena sokolnická kaplička, kam skauti přivezou Betlémské světlo, 

které si budete moci ve svých lucerničkách odnést domů.

Před místní sokolovnou bude připraveno občerstvení a prodej drobných dárků a výrobků dětí z MŠ a ZŠ.

V 15 hodin začne představení 

ŽIVÝ SOKOLNICKÝ BETLÉM
V místní základní škole bude výstava andělů. Výstavu můžete navštívit od 14 do 17 hodin

Srdečně zvou účinkující a TJ SOKOL SOKOLNICE
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O K É N K O  D O  M AT EŘS K É  Š K O LY

Z Á K L A D N Í  Š K O L A

• Podzim nám už pomalu končí a zima klepe na okno.
• Děti ve školce se ani trochu nenudí, předškoláci navštívili nově zrekonstruovaný areál hvězdárny v Brně na Kraví 

hoře. Zde zhlédli několik pohádek „pod hvězdným nebem“.
• Naši školku opět navštívili herci s pěknou loutkovou pohádkou pod názvem Popelka.
• Také jsme si všichni udělali výlet do brněnského divadla Radost, kde bylo dětem sehráno představení O zvěda-

vém slůněti. 
Hezkým dopolednem jsme si zpříjemnili chladný podzimní den.

• … a teď už se jen těšíme na Mikuláše, andílka a čerta, co nám asi přinesou.
Byli jsme opravdu všichni hodní nebo se najde i někdo, kdo trošku zlobil? To se brzy uvidí….

• … na závěr ještě připojujeme velké poděkování místnímu truhláři – stolaři panu Machkovi, který našim dětem 
vyrobil překrásné pískovničky. Jistě jim nadělají spoustu radosti

Víte, že … ?
Naše školní jídelna od září letošního roku patří mezi pouhých 127 školních jídelen v celé České republice, které 
ofi ciálně zajišťují dietní bezlepkovou stravu? A to už stojí za zmínku!
Co to znamená?
• Obnáší to náročné dodržování bezpečnostních technologických postupů při výrobě pokrmů. Jsou 

kladeny vysoké nároky na uskladňování bezlepkových potravin tak, aby nemohlo dojít k jejich 
kontaminaci při kontaktu s potravinami, které lepek obsahují. 
Přeloženo do obyčejného jazyka – naše paní kuchařky dobrovolně každý den vaří pro pět dětí 
z Mateřské a Základní školy Sokolnice extra pět porcí jídla úplně jinak a ze surovin, než na jaké kdy byly zvyklé. 
Prostě – klobouk dolů! Zaslouží si upřímný obdiv.
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D O M O V  P R O  S E N I O RY

Vážení občané,
v minulém měsíci došlo k podepsání dohody o vzájemné spolupráci mezi obcí Sokolnice a Domovem pro seniory 

p.o.. Proč k takové dohodě došlo? Je to v podstatě jednoduché, protože jsme součást obce a jak na pana starostu Jiřího 
Životského, tak i na mne, ředitele domova, se obrací spousta občanů z obce s různými prosbami o pomoc, zařízení 
různých záležitostí, a tato smlouva nám usnadňuje následné možnosti při řešení daných situací.
Jednou z nich je i vyřešení průchodu nebezpečnými prostory silnice v esíčku na ul. Zámecké, tedy kolem zámku ke 
hřbitovu. Tato silnice je sevřena z jedné strany plotem Zámecké zahrady, kdy památkáři zřejmě odmítají oříznutí 
části zahrady pro vybudování chodníku, a na druhé straně zasahuje budova až k silnici. Řešení je tedy v tomto směru 
složité. Z tohoto důvodu jsem se sešel s panem starostou a dohodli jsme se na kompromisním řešení:

– domov zabudoval do plotoví průchozí branku v prostorách naproti vchodu do zámecké kaple
– obec dobuduje část chodníku vně zámeckého areálu

Tímto relativně jednoduchým způsobem se umožní jak občanům a hlavně dětem, tak i klientům domova, bezpečný 
průchod zámeckým areálem, buď k hlavní bráně a navázat na již vybudované části bezbariérového chodníku, nebo 
až k brance u Sýpky a vyhnou se nebezpečnému a nepřehlednému úseku, kdy byli nuceni chodit po silnici. Navíc 
jsme se dohodli na označení tohoto úseku dopravním značením, které zpomalí průjezd vozidel, bude upozorňovat na 
nepřehlednou situaci a tím bude také zajištěno zvýšení bezpečnosti všech při průchodu tohoto úseku.

Technicky je potřeba dodat, že z důvodu zabezpečení zámeckého areálu bude průchod otevřen každý den, vždy od 
rána 6.00 hod do 22.00 hodin. V nočních hodinách bude branka uzavřena.

S pozdravem a přáním krásného prožití svátků vánočních, všem lidem pevného zdraví do nového roku 2014 i za 
naše pracovníky domova. MVDr. Petr Nováček, ředitel domova

VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K

Prosinec je měsícem zařazeným do období včelařské zimy. Je to období, kdy včelaří včelstvům zajišťují klid, 
a to jak od klepajících větévek, případně zvědavého ptactva v podobě sýkorek, případně výkonnějšího datlovitého 
ničitele. Jsou i případy, kdy včelař nevědomky ve včelíně klepal rámky a tím rušil a poškozoval včelstva. Ještě jsem 
nevzpomněl jednoho někdy škůdce, a to člověka, který využívá dočasné slabosti včelstev díky zimnímu chladu 
a své duševní omezenosti. Ne nadarmo naši panovníci tyto poklesky jedinců přísně trestali. Ale toto jsem již rozebíral. 

Zase v EU vyvstala otázka úbytku včel. Po zhodnocení, kdy v SRN byl minulý rok úhyn 30–40 %, USA 50–90 %, 
Rakousko 60–70 %, Polsko 50–60 % a u nás, jak označili západní včelaři „totalitního“ vztahu mezi včelaři a spolky, 
byl úhyn asi 8 %. Normální je do 10 %. Má to souvislost s řízenou průběžnou léčbu i kontrolou při léčení, ale i pra-
videlné odevzdávání kontrolních vzorků na začátku roku a i následující léčebná opatření. Ale na to navazují i jiné 
souvislosti, které se k nám plíživě šíří. Zase budu opakovat statistiku, že každé třetí sousto, které vkládáme do úst, 
je zásluhou včel. Včelaři se dívají okolo sebe a vidí kvetoucí řepku, které si díky použitým postřikům včely vůbec 
nevšimnou, lán řepky, kde je popis modifi kovaná, vše je to ve vzrůstajícím duchu fi nančního lobby.

A co se děje v této době v úle, kdy se snižuje teplota? Včely se více semknou k sobě na plástech, kde mají zpraco-
vané cukerné nebo medové zásoby, které postupně konzumují. Po těchto zásobních plástvích se pomalu přesouvají. 
Horší je, když je nějaká zásobní mezera, třeba proto, že včelař udělal neuvědomělý zásah do úlu a porušil návaznost 
zásob. Ale jak se říká u včelařů, když zahyne včelstvo, je to že včelstvo padlo. No doufejme a přejme si těchto pad-
lých včelstev v příští roce 2014 co nejméně, včelařům a jejich příznivcům hodně zdraví, štěstí jak rodinného, osob-
ního tak i pracovního. Václav Hůrka

• Díky nim se naši „bezlepkáči“ mohou stravovat jako ostatní děti. V naší jídelně jim chutná a věřte nebo ne, jsou 
vděčné za to, že mohou obědvat mezi svými spolužáky. Ony samy vědí, jak velké problémy jim sebemenší neká-
zeň při dodržování diety způsobuje. A my rodiče to umíme ocenit minimálně dvojnásob.

• Málokdo totiž ví, že lepek pacientům s diagnózou celiakie leptá střevní klky a tím pádem znemožňuje vstřebá-
vání potravy a živin, které potřebují pro svůj zdravý růst a vývoj. Dodržování diety je opravdu hodně náročnou 
záležitostí. Náročnou, ale životně důležitou.

• Měla jsem ovšem začít tím, že základem všeho je ochota udělat něco navíc. Vyjít vstříc. Nebát se nových věcí. 
Dovolte mi, prosím, abych můj malý příspěvěk zakončila poděkováním jménem nejen mým, ale i dalších „bez-
lepkových“ rodičů. My všichni si  toho opravdu hodně vážíme! Marie Fojtů
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Reprezentováno tancem…
Dne 9. listopadu 2013 se v Brně-Židenicích v Dělnickém domě konala slavnostní akademie ke 100. výročí 

založení Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka. V rámci této význačné akce došlo i k vyznamenání členky TJ Sokola 
Sokolnice – Jitky Králové, která se velkou měrou zasloužila o zdárné fungování a rozvoj naší TJ, ale byla též velmi 
činná pro celou župu Dr. Jindry Vaníčka. 

Na programu zmíněné akce bylo široké spektrum vystoupení a cvičení malých i dospělých (např. sportovní gym-
nastika žáků, moderní gymnastika děvčat, taneček malých dětí v páru, cvičení dospělých se stuhami a šátky, ukázky 
šermu nebo třeba akrobatický rock and roll). 

TJ Sokol Sokolnice na akademii reprezentoval taneční kroužek TéKáčko, který vystoupil se svou taneční skladbou 
„Let´s dance“ tentokrát s růžově-zeleným nádechem. Jejich vystoupení mělo ohromný úspěch a na závěr děvčata 
sklidila bouřlivý aplaus. Holky si tentokrát zažily opravdovou jevištní atmosféru, světla refl ektorů, plné hlediště, 
zasloužený potlesk, ale i shon v zákulisí před vystoupením. 
Celý den byl pro ně náročný, ale plný zábavy a radosti z odve-
dené práce.

Jsme rádi, že TJ Sokol Sokolnice na této akci získala pro-
střednictvím Jitky Králové ocenění, ba co víc, že byla více než 
úspěšně reprezentována tancem TéKáčka, jehož vystoupení 
prokázalo, že i moderní taneční prvky, které jsou TéKáčku 
vlastní, patří do aktivit současného Sokola.

Za jejich úspěšnou reprezentaci na shora zmiňované akci 
jim ještě jednou děkujeme a přejeme spoustu obdobných 
úspěchů. 

TJ Sokol Sokolnice

12/20134

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 1 je 10. 1. 2014. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou na níže 
uvedené adresy 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 15. 12. 2013. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

S O K O L

TJ Sokol Sokolnice oddíl malé kopané 

pořádá v místní sokolovně 

tradičně první kulturní akci tohoto roku 

SPORTOVNÍ PLES
v pátek 17. ledna 2014 od 20.00 hodin.

K tanci a k poslechu hraje skvělá skupina 

Sabrin Band ze Znojma.

Překvapením večera bude vystoupení 

slovenského F. Mercury – Peter Paul Pačut (Queen)

Je připravena bohatá tombola

Rezervace míst na telefonním čísle 602 710 719

Srdečně zvou pořadatelé

Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice 

přeje všem spoluobčanům 

veselé Vánoce, 
šťastný nový rok 2014,
mnoho štěstí, zdraví 
a osobních 
a pracovních úspěchů

Děkujeme cvičitelům, trenérům, 

organizačním pracovníkům,

aktivním sportovcům a všem ostatním, 

kteří svým aktivním přístupem přispívají 

k bohatému kulturnímu, společenskému 

a sportovnímu dění v obci


