
ÚNOR 2014ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

● Zasedání zastupitelstva. Pravděpodobně ve středu 
12. března 2014 se uskuteční veřejné zasedání zastupi-
telstva obce. O datu, čase a místě jednání zastupitelstva 
jsou občané vždy informováni nejméně v sedmidenním 
předstihu oznámením na úřední desce obecního úřadu 
a webu obce. Program ani defi nitivní termín není proza-
tím schválen.
● Smlouva o zajištění fi nancování systému IDS 
JMK. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit dodatek 
Smlouvy o zajištění fi nancování systému IDS JMK pro 
rok 2014. Jedná se o částku 20.244 Kč jako úhradu nad-
standardu – nočního autobusového spoje. 
● Přechod na ulici Kaštanová. Dne 9. ledna pro-
běhlo jednání ohledně nesouhlasu Sdružení fyzických 
osob v ulici U Cukrovaru se zrušením přechodu pro pěší 
u Zlatého potoka. Výsledkem rozsáhlé diskuze byl 
návrh kompromisního řešení, ke kterému se zástupci 
Sdružení fyzických osob v ulici U Cukrovaru slíbili 
vyjádřit do konce ledna. Bohužel obec žádné stanovisko 
neobdržela.
● Zvýšení ceny za projektovou dokumentaci. Rada 
schválila pořízení dokumentace na prodloužení chod-
níku na ulici Kobylnická směrem k severu tak, aby 
se dalo plynule přecházet do ulice U Cukrovaru. Pro-
tože ze strany obce byl vznesen požadavek i na roz-
šíření veřejného osvětlení tohoto chodníku, předložil 
projektant novou cenovou nabídku, která zahrnuje i toto 
osvětlení.
● Žádost o dotaci. Rada Jihomoravského kraje schvá-
lila dotační program „Program rozvoje venkova JMK“ 
pro rok 2014. Jedním z vyhlášených dotačních titulů je 
dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu 
venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Rada obce 
rozhodla požádat o dotaci na úroky z úvěru na přístavbu 
základní školy.
● Bytová výstavba v areálu bývalého cukrovaru. 
Rada projednala varianty bytové výstavby v areálu býva-
lého cukrovaru a rozhodla nevyhovět požadavku společ-
nosti BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o. Velké Meziříčí 
vyvýšit bytové domy o jedno nadzemní podlaží, i když 
by to znamenalo rozvolněnější zástavbu a více zeleně. 
Rada také nesouhlasí s výstavbou až 180 bytových jed-
notek, neboť tento počet by znamenal vyčerpání celé ka-

pacity ČOV Telnice a další zájemci o drobnou dostavbu 
bydlení v obci by se již na splaškovou kanalizaci ne-
mohli napojit. Po obdržení rozhodnutí rady obce požádal 
jednatel společnosti, aby se mohl zúčastnit jednání rady 
a osobně vysvětlit důvody pro jejich žádost a předložit 
nějaký kompromisní návrh – např. výstavbu rozdělit na 
etapy s delším časovým odstupem a druhou realizovat až 
po intenzifi kaci ČOV Telnice, která se předpokládá ně-
kdy po roce 2020. Ani po tomto jednání nezměnila rada 
své stanovisko. Rodinné domy mohou mít maximálně 
jedno nadzemní podlaží s obytným podkrovím a bytové 
domy maximálně dvě nadzemní podlaží s obytným pod-
krovím. Celkový počet nesmí překročit 137 bytů. 
Společnosti BUILDINGcentrum – HSV byla také na-
bídnuta směna vlastnického práva na pozemky v areálu 
bývalého cukrovaru (kde by obec vybudovala lesopark) 
za pozemky v areálu bývalých kasáren v majetku obce, 
kde by společnost BUILDINGcentrum – HSV mohla re-
alizovat bytovou výstavbu. Návrh však nebyl pro společ-
nost BUILDINGcentrum – HSV přijatelný. 
● Žádost o příspěvek. Diecézní charita Brno – Ob-
lastní charita Rajhrad požádala obec o příspěvek na pro-
vozované činnosti (hospicovou péči v charitním domě 
v Rajhradě, terénní ošetřovatelskou a pečovatelskou 
službu a péči o mládež ohroženou negativními jevy). 
Rada schválila poskytnout příspěvek ve výši 5.000 Kč.
● E.ON – trafostanice „Mohyla“. Rada projednala 
žádost o odsouhlasení kabelové přípojky vysokého na-
pětí, umístění kioskové trafostanice „Mohyla“ a pro-
pojení nízkého napětí v bývalém vojenském areálu na 
Prackém kopci. RO schválila stavbu tak, jak je navržena, 
s výjimkou umístění trafostanice uprostřed zeleného os-
trůvku, vedle vjezdu. Rada požaduje, aby byla trafosta-
nice situována přibližně metr od betonového oplocení, 
aby netvořila dominantu při vjezdu do areálu. 
● Uzavírání parkoviště za obecním úřadem. Rada 
obce rozhodla zprovoznit automatické zavírání brány 
vedle školy tak, že v noci bude parkoviště pro veřejnost 
uzavřeno. V pracovní dny se brána automaticky otevře 
v 6.00 hodin ráno a zavře ve 21.30 hodin, o víkendech se 
otevře v 8.00 hodin a uzavře ve 21.30 hod.
● Cenová nabídka na opravu pomníku. RO schvá-
lila cenovou nabídkou na opravu pomníku padlým 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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u kapličky. Zhotovitel prací bude upozorněn, že 
24. dubna je výročí osvobození obce a u pomníku 
v tuto dobu probíhá krátký pietní akt. Proto bude velmi 
vhodné, aby veškeré opravy byly ukončeny do poloviny 
dubna 2014. 
● Vykácení borovice vedle restaurace U Husara. 
Firma EEIKA Brno, s.r.o., která bude provádět práce ob-
jednané společností E.ON, se obrátila na obec se žádostí 
o vydání souhlasu s vykácením borovice rostoucí před 
restaurací U Husara. V souvislosti s přeložením kabelů 
nízkého napětí budou probíhat v bezprostřední blízkosti 
stromu výkopové práce a těmi bude výrazně poškozen 
kořenový systém. V budoucnu by se borovice stejně mu-
sela vykácet, protože do těchto míst se bude rozšiřovat 
komunikace. Rada návrh schválila. 
● Zpevnění vjezdu u DpS Sokolnice. Rada se sezná-
mila s pěti cenovými nabídkami od různých společností 
na zpevnění vjezdu k Domovu pro seniory Sokolnice (od 
bývalé Hlubny směrem k zámecké kapli). Nabídky jsou 
v rozmezí od 89.000 Kč do 136.000 Kč, včetně DPH. 
Rada schválila práce objednat u pana Františka Lukáše, 
který předložil nejnižší cenovou nabídku. Práce by měly 
začít ihned, jakmile to počasí dovolí. 
● Nová komunikace. Rada obce nemá výhrady k žá-
dosti společnosti ČEPS, a.s., která by chtěla vybudovat 
novou příjezdovou komunikaci do zadní části rozvodny. 
Trasa komunikace by vedla v místech, kde je panelová 

komunikace kolem zahrádek, tzv. Škvárová. Kompletní 
stavba, včetně potřebného výkupu pozemků, by byla za-
jištěna na náklady žadatele. Mělo by se jednat o klasic-
kou šestimetrovou komunikaci s asfaltovým povrchem, 
doplněnou o veřejné osvětlení, odvodnění a vymezení 
dalšího prostoru vedle komunikace pro parkování vo-
zidel zahrádkářů. Silnice musí mít charakter veřejné 
účelové komunikace, aby jí mohli využívat zahrádkáři 
i další zájemci z řad veřejnosti. 
● Na začátku února 2014 byl do provozu uveden nový 
bankomat FIO banky, který je osazen u vstupu do ná-
kupního střediska. Skříň je umístěna uvnitř a čelní panel 
předsazen ven, takže bankomat může sloužit veřejnosti 
24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Na podzim loňského roku jsem zaznamenal výzvu v Sokolnickém zpravodaji ke zveřejnění vzpomínek na 
1. světovou válku, od jejíhož začátku letos uplyne 100 let. Můj prastrýc František Tesař první světovou válkou prošel 
jako voják, řadu let vedl obecní kroniku v obci Nížkovice a paralelně si doma vedl svoji vlastní kroniku, do které psal 
vše po pravdě, tak jak si to mnohdy nemohl dovolit uvést v kronice ofi ciální. Rád bych uvedl alespoň některé jeho 
vzpomínky, které mohou být zajímavé i pro obyvatele jiných obcí. 

Jan Mazal

Začátek 1. světové války očima kronikáře – situace doma
Dne 28. června 1914 při všesokolském sletu v Brně přišla zpráva o zavraždění následníka trůnu Habsburského 

Františka Ferdinanda a jeho choti v Sarajevě. Vrahem byl příslušník Srbska. Tím propuklo zjevné nepřátelství mezi 
Rakouskem a Srbskem, počínajíc anexí Bosny a Hercegovniny. Rakousko podalo Srbsku takové ultimátum – vzdání 
se svobody a podřízení se Rakousku, které přijati nemohlo. Proto Rakousko vypovědělo Srbsku válku 28. 7. 1914.

Nezapomenu nikdy na ten den, kdy tolik lidu ze všech obcí i s mnohými rodinnými příslušníky, kteří je doprová-
zeli s kufry, pěšky k nádraží ve Slavkově. Do přeplněných vlaků nebylo možno všem nastoupit, proto mnozí museli 
počkat na vlaky příští, které též byly přeplněny. Odehrávaly se v dosti případech smutné scény při loučení, naproti 
tomu zpěvem si dávali mnozí odvahy v předpokladu, že Srbsko brzy bude pokořeno.

Hned po vyhlášení mobilizace přestaly veškeré trhy, neb všechno zboží bylo poschováváno a pak prodáváno 
načerno. Na potraviny vydávány lístky, však jen těm, kteří neměli pole, u zemědělců pak prováděny rekvizice a po 
odvážení zásob na setí a na mletí museli všechno odevzdat. Schované obilí bylo značně poškozeno od myší.

Mnozí vyměňovali obilí za dřevo, neb myslivci byli skoro všichni na vojně a tak si pomáhali. V posledních dvou 
letech vydáváno všechno na „enky“ – jako chlebenky, moučenky, masenky, tabačenky, lístky na petrolej, kávu, cukr, 
sůl atd. Pro nedostatek surovin vyráběli si různé náhražky, pivo, mýdlo, různé lihoviny, kuřáci kouřili bukové listí, 
mařinku, mnozí pěstovali i tabák načerno.

H I S T O R I E
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Nastal nedostatek chleba, neb žádný nechtěl nic prodat, jen načerno – při čemž ceny stoupaly mnohonásobně. 
Již roku 1917 byla cena 1 q pšenice 200 korun (rakouských), ječmene 150 korun, 1 litr mléka 80 halířů, 1 vajíčko ze 
4 halířů na 60 halířů. Vykrmená husa 100 korun, později 1000 korun, obilí roku 1918 za 1 metrák 1 000 korun.

František Tesař – kronikář obce Nížkovice

V minulém roce vyšlo díky Obecnímu úřadu Sokolnice mimořádné vydání zpravodaje s názvem „Zápisky o válce“, 
ve kterých Ing. Dalibor Šindelka stručně zachytil hlavní události z doby druhé světové války. V březnu tohoto roku 
uplyne 75 let od doby, kdy v roce 1939 nastala okupace a byl vytvořen Protektorát Čechy a Morava. 
Ve výše zmíněných „Zápiscích o válce“ vzpomněl pan Ing. Dalibor Šindelka na některé naše spoluobčany, mezi nimi 
i na Vladimíra Janko. Článkem, který jsem získala od pana Jaroslava Janko, chci uctít památku statečného člověka, 
na kterého si určitě vzpomenou někteří naši dříve narození občané. Letos uplyne 46 roků od výročí jeho smrti. 

Velitel tankistů
K nedožitým devadesátinám genplk. Vladimíra Janka

Bývá truchlivé opustit své celoživotní dílo ještě v produktivním věku života, tvořeném usilovnou prací, odříkáním 
a hrdinstvím v boji za svobodu a šťastnou budoucnost své vlasti. O to smutnější je být posmrtně na základě smyšle-
ných pomluv a dohadů uvržen v zapomnění.

Generálplukovník Ing. Vladimír Janko se narodil 8. srpna 1917 v jihomoravské obci Nosislavi nedaleko Židlo-
chovic v rodině dělníka jako třetí ze šesti sourozenců. Otec jako kvalifi kovaný zámečník získal trvalé zaměstnání 
v dílnách ČSD v Brně, a tak se rodina přestěhovala do Brna a posléze do Sokolnic.

Školní docházku započal Vladimír Janko v Brně-Židenicích a ukončil maturitou 
s vyznamenáním na České reálce v Brně v Křenové ul. Hned potom se přihlásil v roce 
1936 do armády. Nastoupil k pěšímu pluku 43 v Brně, absolvoval školu pro důstojníky 
v záloze a v hodnosti četaře aspiranta byl přijat na Vojenskou akademii v Hranicích. Ab-
solvoval ji 14. srpna 1938 jako poručík s vynikajícím hodnocením.

Nastoupil hned u p. pl. 47 v Mladé Boleslavi a od 22. do 30. září velel pohotovostnímu 
oddílu v otevřených bojích proti jednotkám Freikorpsu ve Šluknovském výběžku.

Po okupaci 15. března 1939 ještě před odchodem z posádky v Mladé Boleslavi navázal 
kontakt na vznikající Obranu národa a čekal na vyřízení odchodu do zahraničí. Pokyn 
dostal koncem srpna, hranice přešel v Beskydech do Polska a 26. srpna 1939 byl prezen-
tován u čs. legionu v Bronowicích.

Bojová cesta Vladimíra Janka je úzce spjata s historií československého vojska na 
Východě, v němž zaujímal vždy jedno z předních velitelských míst v řízení bojů 

přímo ve frontovém pásmu. Jeho největším úspěchem byla výstavba, výcvik a řízení bojů tankistů. V roce 1943 
absolvoval s výtečným prospěchem odborný velitelský kurz v Tankovém učilišti v Tambově. Byl jmenován velite-
lem 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR, která bojovala v Karpatsko-dukelské a Ostravské ope-
raci. V letech 1946–1947 studoval na Akademii generálního štábu maršála Vorošilova v Moskvě rovněž s výtečným 
prospěchem.

Za bojové zásluhy byl generál Vladimír Janko dvacetkrát vyznamenán a jeho jméno bylo pětkrát uvedeno v roz-
kazech vrchního velitele SSSR J. V. Stalina k významným vítězstvím na východní frontě. Byl nositelem Leninova 
řádu, Řádu Suvorova, Řádu bílého lva, sedmi Č válečných křížů 1939, medaile Za chrabrost a dalších vyznamenání.

Přesto se stal ještě před únorem 1948 terčem intrik pověstného Bedřicha Reicina a po tommto období také špiček 
StB v padesátých letech. Dne 14. března 1968 spáchal sebevraždu.

Když se někdy v roce 1970 zvedla vlna pochybností o této tragédii, prohlásil údajně Gustav Husák, v tého době 
generální tajemník ÚV KSČ, před skupinou funkcionářů, že o Jankovi už nechce nic slyšet. Tím nastalo publikační 
tabu, které se bohužel, až na čestné výjimky, traduje dodnes. K těm výjimkám patří vděčná Ostrava, kde jméno Vla-
dimír Janko je na čestném místě Památníku a v názvu ulice. Generálplukovník Vladimír Janko je čestným občanem 
města Ostravy.
Článek vyšel ve čtrnáctideníku Národní osvobození v roce 2007, k výročí jeho nedožitých devadesátin. MM

 ► Nabízíme k prodeji pozemky určené na výstavbu garáží (vydané stavební povolení). Pro bližší informace 
volejte Moniku Davidovou, tel. číslo 724 528 615, davidova@vasstav.cz. 

inzerce

Generálplukovník V. Janko
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První pololetí za námi 
V neděli 1. září 2013 se v odpoledních hodinách uskutečnilo slavnostní otevření nové části školy. Za přítomnosti 

starosty Sokolnic a vedení školy byla „přestřižena páska“ a proběhly projevy a zdravice zúčastněných hostů. Poté 
byli všichni přítomní pozváni do auly školy, kde zarecitovali, zahráli a zazpívali žáci a učitelé školy. Posléze se 
všichni odebrali na prohlídku školy, která na všechny udělala velký dojem. Celá akce byla zakončena malým občer-
stvením, jehož součástí byly koláče, napečené učitelským sborem v nové školní kuchyňce. 

O necelý měsíc později proběhly víkendové oslavy 140. výročí vzniku školy. V pátek 20. září 2013 si žáci zahráli 
a zadováděli na sportovním dni a odpoledne se k nim mohli přidat i jejich rodiče. V sobotu 21. září 2013 byla pozvána 
široká veřejnost na prohlídku naší školy a přišly se podívat desítky návštěvníků, kteří vyjadřovali obdiv nad dostavě-
nou školou a jejími novými vnitřními prostory. Při prohlídce si návštěvníci mohli prohlédnout žákovská díla, panely 
s fotografi emi žáků a pedagogů školy, podívat se do historické třídy, která byla vyzdobena dobovými fotografi emi 
studentů, starodávnými vysvědčeními a dokumenty, učebnicemi a pomůckami. Pamětníci školy se veřejně podělili 
o své školní zážitky. Odpoledne se žáci pochlubili svým rodičům jednotlivými vystoupeními na školní akademii 
a společně jsme si připili na dalších 140 let školy. Slavnosti byly zakončeny družnou debatou o naší škole. 

Po oslavách jsme se plni energie vrhli do vzdělávání našich dítek a přichystali spoustu jiných školních akcí na 
zlepšení školního klimatu. Z těch nejzajímavějších uvádím říjnové dýňohrátky, kde byla zvolena nejoriginálněji 

Z Á K L A D N Í  Š K O L A

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

Ještě je tu paní Zima,
potrápí nás kašel, rýma,
sněhová nás studí vločka,
rozzáří však dětem očka.

• Hned začátkem měsíce ledna jsme navštívili 
s předškolními dětmi 1. třídu ZŠ v Sokolnicích, 
kde si děti prohlédly školu, popovídaly s kamarády 
a seznámily se se spoustou činností, které je čekají 
ve škole – čtení, psaní, počítání, apod.

• Ve vzdělávacím programu „Etiketa ve školce“ si 
všichni předškoláci zábavnou formou vyzkoušeli, 
zda zvládnou každodenní pravidla společenského 
chování.

• Všechny děti se potěšily pohádkou „O černém klo-
bouku a duhovém míči“, se kterou naši mateřskou 
školu navštívilo divadlo p. Ševčíka.

• Nejen školáci dostávali vysvědčení, velkou jed-
ničku i sladkou odměnu si zasloužily také všechny 
šikovné děti ze školičky.

• Zimních radovánek na sněhu a ledu jsme si letošní 
zimu opravdu moc neužili. To nás ale vůbec neodradilo od dobré nálady a různorodých činností ve školce, jako 
je například kreslení, zpívání, různé pohybové hry, opakování básniček a říkanek. Také se s předškolními dětmi 
intenzivně připravujeme na školu ve vzdělávacích blocích během celého dne. Některým dětem a jejich rodičům 
byly nabídnuty i edukativní skupinky, ve kterých si děti hrají na školu a plní úkoly jako jejich starší kamarádi ve 
škole.

• Také bychom chtěly touto cestou poděkovat všem, kteří si zakoupili dětské vánoční dárečky na vánočním Bet-
lému v Sokolnicích – za vybranou částku 1.550 Kč – budou dětem nakoupeny hračky a výtvarný materiál.



SOKOLN IC K Ý  Z PR AVODA J2/2014 5

vydlabaná dýně. Dokonce si žáci v nové školní kuchyňce upekli svůj třídní koláč. V listopadu proběhly již tradiční 
vánoční dílny, kde žáci vyráběli vánoční dekoraci. 

Novou aulu jsme využili i při výročí 28. října a 17. listopadu. Při příležitosti významných dat jsme se shromáždili 
a zdůraznili důležitost boje za národní a osobní svobodu. Poslední školní den roku 2013, tedy 20. prosince, jsme se 
jak učitelé, tak všichni žáci v aule opět sešli a společně si zazpívali koledy. Vánočně naladění žáci se pak vraceli do 
svých tříd, aby si mohli rozdat dárečky. 

V polovině ledna se žáci druhého stupně zúčastnili týdenního lyžařského kurzu, který se konal i přes nepřející 
počasí ve Staré Vsi u Rýmařova. Všichni žáci se snažili naučit co nejvíce, užít si pobyt v přírodě a společné chvíle se 
svými spolužáky. Vytvořili partu lidí, která si pozitivním přístupem týden na horách opravdu užila. 

Nesmíme opomenout tradiční školní ples, který proběhl v pátek 24. ledna. I letos byl ples zahájen překrásným 
předtančením deváťáků a osmáků, které nacvičili pod vedením pana učitele Strušky. Večerem nás provázeli žáci 
osmé třídy – Ondřej Homola a Jan Vespalec. Součástí večera bylo žákovské vystoupení obohacené o nová taneční 
čísla moderních a břišních tanců. Všechna vystoupení sklidila obrovský potlesk. Plesový večer jsme si všichni hezky 
užili a bavili se na jedničku. 
První pololetí jsme v naší staronové škole ukončili 30. ledna 2014 slavnostním rozdáváním vysvědčení. Celé pololetí 
se tentokrát neslo v duchu oslav a nejrůznějších školních akcí. 
Nutno podotknout, že kromě oslav usilovně pracujeme i na rozvíjení znalostí žáků a udržování přátelské atmosféry 
v naší škole. Renáta Bednárová

Vím, co je to mediace a kdo ji provádí?
Mediace je neformální, strukturovaný proces řešení konfl iktů. Oběma stranám pomáhá v řešení nestranná 
třetí osoba – mediátor. Je nezávislý a neutrální, podporou hledání společné smírné cesty, spor neposuzuje ani 
nerozhoduje o formě konečného ujednání.

Výhody mediace jsou: 
• o výsledku sporu rozhodují samotní účastníci mediačního procesu, aktivně zapojení do procesu vyjedná-

vání, hledání alternativ a vytváření výsledné dohody
• vyslechnutí postojů druhé strany, rozšíření probíraných témat, vyjasnění problému podle vlastní potřeby
• příležitost soustředit se i na detailní otázky, které by v průběhu soudního jednání mohly být přehlédnuty
• možnost přizvat ke konzultaci odborníky (právní, ekonomičtí poradci apod.)

Základní prvky mediace jsou dobrovolnost, rychlost, nízké fi nanční náklady, důvěrnost, vstřícnost.
Výsledkem mediace je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda, která je přija-
telná pro všechny zúčastněné. Samozřejmostí jsou konkrétní postupy řešení, rozdělení zodpovědnosti, úkolů 
i sankce za nedodržení. Výsledkem mediace je prostá smlouva, která zachycuje závazkový vztah mezi účast-
níky. Je dobré, v případě exekučního titulu, se obrátit na notáře, aby nám sepsal notářský zápis s doložkou 
vykonatelnosti nebo požádat soud o schválení soudního smíru.

Mediátor je školený odborník (právník, psycholog, sociální pracovník apod.). Má specifi cké dovednosti 
a zkušenosti. Přispívá k usnadnění komunikace mezi spornými stranami, efektivním vedením a strukturováním 
procesu jednání. Není posuzovatelem ani kritikem, neradí, nesoudí ani nehledá viníka. 
Mezi jeho hlavní úkoly patří shromáždění informací o daném případu, analýza informací, defi nice sporných 
bodů. Ulehčení – usnadnění komunikace – facilitace celého jednání. Má odpovědnost za proces, zprostředko-
vání dohody zvažování jednotlivých návrhů stran a sepsání společné dohody. Jeho role je přesvědčit účastníky, 
aby se rozhodli hovořit, pomoci jim porozumět procesu mediace a vytvářet atmosféru pro vyjednávání. 
Předává vzkazy mezi účastníky a vzájemné návrhy, určuje, o čem se bude hovořit a udržuje strukturu a pravi-
dla jednání. Vyjasňuje nedorozumění, identifi kuje problémy, odstraňuje nerealistická očekávání určitých vý-
sledků. Pomáhá účastníkům vypracovat jejich návrhy a pomáhá jim vyjednávat. 
Role hodnotící znamená nasměrování účastníků k vhodnému základu, na němž by urovnání mělo spočívat. 
Facilitujíci role (facilitace = usnadnění, ulehčení, napomáhají, podpora) – spočívá v tom, že účastníci sami 
mohou dospět k řešení, jež bude lepší než jakékoli řešení navržené mediátorem.
Rozšiřuje a vyjasňuje komunikaci mezi účastníky sporu, pomáhá jim rozhodnout, co dělat. Mediátor by neměl 
vyslovovat vlastní názor – ohrožení neutrality.
Cíle mediace jsou dohoda o tom, že se bude mediovat, porozumět problému, formulovat možná řešení, dosáh-
nout dohodu a realizovat dohodu. Občané pro občany
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„Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.“
    Hippokrates

Stále nás přibývá
Koho? Přece sokolnických aktivních seniorů, kteří se 

zaměřují hlavně na pěší turistiku.
Letošní, v pořadí třetí sezonu, jsme zahájili krátkou 

schůzkou v restauraci U Husara dne 17. ledna tohoto 
roku. Náplní setkání bylo, mimo vzpomínání na zdařilé 
loňské výšlapy, také seznámení se s plánovanými akcemi 
na tento rok, které připravil náš vedoucí pan Jiří Junk. 
Přivítali jsme také nové zájemce, kteří chtějí posílit naše 
řady. Celkem je nás 35 seniorů.

Jsme dobrá parta a cítíme se na našich výletech dobře. 
Neboť jak praví přísloví: „Bez přátel není štěstí, ale bez 
neštěstí nepoznáme přátele“.

První akci jsme stihli uskutečnit ještě koncem ledna. 
Tentokrát jsme za cíl zvolili návštěvu Hvězdárny a plane-
tária v Brně na Kraví hoře. Podnikli jsme zde fantastickou 
cestu vesmírem, seznámili se s nejnápadnějšími hvězdami 
a souhvězdími. Zhlédli jsme představení Astronaut v sále 
digitária, které se skládá ze dvou částí. Nejdříve jsme na-
vštívili podivuhodná místa ve sluneční soustavě – třeba 
planetu Zemi nebo Saturnovy prstence. Pak jsme se 
vydali na průzkum vesmíru na palubě mezinárodní 
kosmické stanice. Viděli jsme nácvik stavu beztíže.

Pro mnohé z nás to byl nezapomenutelný zážitek, 
který si časem zopakujeme. MM

Stavba krbů a komínů, 
zapojení kamen do komínů

Ing. Miroslav Skutek

+420 728 330 840

• teplovzdušné krby 
s možným rozvodem vzduchu

• teplovodní krby

• klasické a nerezové komíny

Rád k Vám přijedu, poradím, 
zaměřím, navrhnu a zrealizuji 
s veškerým servisem.

Profesionalita a kvalita 
za rozumnou cenu.
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 ► Koupím rodinný dům se zahradou, případně byt minimálně 2+1 v Sokolnicích a nejbližším okolí. 
Telefon: 604 560 454

inzerce

Plán zájezdů Kulturní komise na rok 2014
Kulturní komise předkládá všem občanům Sokolnic plán zájezdů na tento rok. 
• Nejvíce je opět zájezdů do maďarských termálních lázní v Györu, o které je vždy zájem. Je zde devět bazénů 

s termální vodou a s velkým množstvím léčebných a zážitkových prvků. Dostupnost pro nás je výborná, cesta 
pouze po dálnici a cena vstupenek je nižší než v jiných lázních.

• Nákupní zájezdy do Polska máme naplánované tři. Pokud bude větší zájem, můžeme přidat ještě zájezd navíc. 
O nákupy za našimi hranicemi vzrůstá zájem zvláště před Velikonocemi a Vánocemi.

• Pro děti jsme připravili návštěvu ZOO Jihlava a pro milovníky květin návštěvu prodejní květinové výstavy ve 
Věžkách.

• Na předvánoční dobu máme v plánu návštěvu Prahy.
• Také plánujeme navštívit několik divadelních představení. Opět je budeme vybírat tak, aby uspokojila co nejširší 

okruh zájemců. Divadelní představení se nedají plánovat na rok dopředu, ale jakmile nějaké vybereme, dáme 
vám všem včas vědět.

 23. 2. 2014 Györ 31. 5. 2014 Den dětí – ZOO Jihlava 
 16. 3. 2014 Györ 29. 6. 2014 Györ
 29. 3. 2014 Polsko 14. 9. 2014 Györ
 27. 4. 2014 Györ 19. 10. 2014 Györ 
 4. 5. 2014 Věžky 25. 10. 2014 Polsko
 10. 5. 2014 Polsko 16. 11. 2014 Györ
 18. 5. 2014 Györ 7. 12. 2014 Vánoční Praha 

Mila Vondálová a Marie Fojtlová

Únor je obdobím pokračujícího klidu. I když, jak jsme si všimli, začátkem měsíce, byla teplota až nadmíru provo-
kativní nejen pro lidi, ale i včely umístěné na slunném místě pěkně létaly a jak se říká mezi včelaři, pěkně se mohly 
vyprášit, čili uvolnit naplněné kalové váčky a tím se vyhnout případným nemocem z důvodu nuceného kálení v úle. 

V tomto období již matka klade ve větší míře vajíčka, a to nejde 
jen o vajíčka. Z těchto se líhnou larvičky a jak víme, každé dítě je 
hladové a z toho plyne větší spotřeba zásob jak medových tak i py-
lových. Ale může dojít i k tomu, že když nebude kde co vzít, včely 
vajíčka nebo larvičky vytahají a vyhodí z buněk. No, když si to uvě-
domíme, něco podobného se děje i v říši živočišné včetně lidí. Pří-
kladem může být Tibet, v době útisku, kdy jedli vlastní děti. Včelstvo 
pro udržení zdárného vývoje je soustředěno v nejteplejší části úlu 
a včelař hlídá co nejlepší zateplení a minimální vyrušování. Oproti 
předešlým rokům byla minimální návštěva destrukčního ptactva. 

Na společném setkání byly předány z jednotlivých stanovišť 
vzorky měli, což je spadaná směs voskových víček z buněk s propo-
lisem a taky s roztoči. Tyto vysušené vzorky se posílají do výzkumného ústavu, kde provedou jejich vyhodnocení, 
tak abychom se dohodli na dalším postupu při preventivní léčbě proti roztočům. Je zajímavé, že včelstva žijící osa-
moceně třeba v dutině stromu mají minimální napadení roztoči, protože tato včelstva mají málo včel a tím je i méně 
roztočů. A taky není jak u včelaře více včelstev vedle sebe, aby mohli roztoči migrovat. Je to prostě úděl intenzivního 
chovu včel.

Teď se každý včelař těší a přímo modlí, aby už nebyla velká zima a včelstva vydržela se zásobami do prvních 
květů. Václav Hůrka

VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 3 je 7. 3. 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 28. 2. 2014. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

V neděli 20. dubna 2014 se bude v Bošovicích v Kulturním domě konat 

VELIKONOČNÍ POSEZENÍ
Od 15.00 hodin zde vystoupí s pásmem děti z mateřské a základní školy a děti, 
které navštěvují taneční školu Aura. 

Potom bude možnost vytvořit si za malý příspěvek velikonoční dekorace. Tradičně se pletou pomlázky, 
zdobí vajíčka a vytváří dobroty z marcipánu, který každoročně daruje Cukrárna u Žbánků. 
Nabídneme Vám k ochutnání velikonoční pokrmy – ty známé, i ty už skoro zapomenuté. 

V zasedací místnosti bude otevřena výstava ke 100. výročí začátku 1. světové války.

Zveme všechny kovboje, indiány, gentlemany a jejich lady i všechny ostatní příznivce folku a countryna 

VELIKONOČNÍ COUNTRYBÁL
s výukou country tanců

v neděli 20. dubna 2014 v Sokolovně v Bošovicích.
Začátek ve 20.00 hodin

Na co se můžete těšit:

trampské, country a folkové písničky zahrají skupiny Náhodou a Krtci

během večera se pod vedením Ivana Bartůňka můžete naučit country tance

recesní program a občerstvení ve westernovém stylu

Potřebujete: umět počítat do osmi

 rozeznat levou ruku od pravé

 chuť něco nového vyzkoušet

Nepotřebujete: partnera či partnerku

 umět country či jiné tance

 věk nad 17 let

Vstupné 80 Kč

Výtěžek večera podpoří opravu bošovských varhan

Oblečení ve stylu Divokého Západu vítáno, ale není podmínkou


