
DUBEN 2014ZDARMA             VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

● Oprava chodníku na ulici Nová. Rada schválila ce-
novou nabídku společnosti Racek – projekční kancelář 
na opravu chodníků na ulici Nová u vojenských bytovek. 
Projekt by měl být hotov během měsíce dubna a po vý-
běrovém řízení budou práce provedeny. 

● Zastávky a přechod na ulici Kobylnická. Rada 
vzala na vědomí informaci, že obyvatelé ulice U Cukro-
varu souhlasí se zrušením přechodu na ulici Kaštanová 
za již dříve navržených podmínek, aby bylo možné vy-
budovat novou zastávku s přechodem na křižovatce ulic 
Kaštanová–Kobylnická. Jakmile obec obdrží od Ing. 
Jordána tento souhlas v písemné podobě, bude předán 
projektantovi s požadavkem na úpravy dokumentace tak, 
jak o to požádala Policie ČR. 

● Výběrové řízení – odpady. Rada obce schválila 
aktualizovanou verzi zadávacích podmínek na odpady 
a uložila starostovi zahájit výběrové řízení. Pěti spo-
lečnostem byla výzva zaslána přímo a kromě toho byly 
kompletní zadávací poklady zveřejněny na webu (na 
profi lu zadavatele), takže do soutěže se mohl přihlásit 
každý, kdo splňoval soutěžní podmínky. Ve stanovené 
lhůtě bylo předloženo celkem šest nabídek. Bohužel dvě 
fi rmy byly ze soutěže vyřazeny. Jedna nepředložila na-
bídku kompletní a druhá nesprávně sečetla několik díl-
čích cen, takže výsledná cena byla zkreslená. Naštěstí 
ani jedna z nich nebyla nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou, takže jejich pochybení nemá vliv na výběr nej-
vhodnější nabídky. Nabídky se hodnotily ve dvou kate-
goriích a fi rmy přeložily tyto nabídkové ceny (ceny jsou 
uvedeny bez DPH): 

Cena za svoz komunálního odpadu od občanů a sepa-
rovaného odpadu:
SITA CZ a.s.  471.430,00 Kč
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  633.500,00 Kč
RESPONO, a.s.  722.802,00 Kč
van Gansewinkel, a.s.  744.991,00 Kč

Cena za svoz a likvidaci odpadů ze sběrného střediska:
SITA CZ a.s.  337.113,00 Kč
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  463.980,00 Kč

van Gansewinkel, a.s.  484.706,32 Kč
RESPONO, a.s.  542.464,00 Kč
Komise pro hodnocení nabídek doporučila vybrat spo-
lečnost SITA CZ a.s., která předložila nejnižší nabídko-
vou cenu v obou hodnocených kategoriích. Rada obce 
schválila návrh komise a smlouva bude uzavřena se spo-
lečností SITA CZ a.s.

● Výběrové řízení – zateplení OÚ. Rada obce schvá-
lila zadávací podmínky na zateplení budovy obecního 
úřadu a uložila starostovi, aby po obdržení akceptač-
ního listu od Státního fondu životního prostředí ČR bylo 
neprodleně vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele 
stavby.  

● Výběrové řízení na poskytovatele úvěru. Rada 
obce schválila zadávací podmínky na poskytnutí inves-
tičního úvěru ve výši 15 mil. Kč na fi nancování akce 
„Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy č. p. 10  
na pozemku p.č. 84 v k.ú. Sokolnice“. Výběrové řízení 
by mělo proběhnout tak, aby v červnu na veřejném 
zasedání zastupitelstva bylo možné schválit úvěrovou 
smlouvu.

● Schválení předběžného oznámení. U výběrového 
řízení, jehož předpokládaná hodnota přesáhne stanove-
nou hranici, je nutné nejprve zveřejnit předběžné ozná-
mení o tom, že se připravuje výběrové řízení. Rada 
schválila zveřejnění předběžného oznámení o tom, že 
obec Sokolnice připravuje výběrové řízení na dodavatele 
na rekonstrukci nákupního střediska na návsi. 

● Schválení smlouvy mezi obcí a JMK. Rada projed-
nala návrh smlouvy mezi obcí Sokolnice a Jihomorav-
ským krajem na realizaci stavby „Chodník Kobylnická 
v Sokolnicích“. Po projednání a schválení v Radě 
JM kraje bude smlouva uzavřena a obec může požádat 
o povolené této stavby.

● Nátěr části fasády kapličky na návsi. Rada schvá-
lila předloženou cenovou nabídku na opravu nátěru 
soklu a parapetů kapličky na návsi. Poškozené části fa-
sády budou obroušeny, vyspraveny disperzním tmelem 
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a dvakrát nově natřeny. Přibližně o 14 dnů později pro-
běhne ještě hydrofobizace soklu.

● Připomínka k autobusové lince. Rada projednala 
stížnost na plně obsazené ranní spoje autobusové linky 
č. 40 směrem do Brna a rozhodla požádat společnost 
KORDIS JMK a.s. o prověření situace a případné po-
sílení těchto spojů. Odpověď společnosti je otištěna na 
straně 5. 

● Žádost o povolení pořádání hodové zábavy. Rada 
obce schválila pořádání nedělní hodové zábavy vedle 
restaurace U Husara dne 15. června 2014 od 19.00 do
24.00 hodin. Hrát bude dechová hudba a vstup je 
bezplatný. 

● Velikonoční koncert. Domov pro seniory Sokolnice 
požádal obec o fi nanční spoluúčast při pořádání veli-
konočního koncertu pro veřejnost dne 27. dubna 2014. 
Rada schválila, aby obec Sokolnice byla spolupořada-
telem tohoto koncertu a uhradila část nákladů ve výši 
5.000 Kč. 

● Žádost o zrušení chodníku. Rada obce se sezná-
mila s žádostí občanů bydlících v ulici Niva (východní 
strana ulice), kteří žádají zrušení chodníku u svých 
domů. Rada obce zvažuje možnost zrušit chodník, vedle 
silnice vybudovat zpevněnou plochu pro parkování vozi-
del a zbylý prostor k domům ozelenit a oset trávou. Rada 
se domnívá, že investici by měla zajistit a uhradit obec, 
aby nová úprava byla vzhledově jednotná. Pokud bude 
mít někdo zájem o trvale vyhrazené parkování, bylo by 
to možné za úplatu. Nejdříve je ovšem nutné zjistit le-
gislativní podmínky pro zrušení chodníku a podmínky 
správců sítí, zda nebudou požadovat přeložení podzem-
ních sítí, což by bylo ekonomicky neúnosné. 
Termín realizace by byl shodný s kabelizací této ulice, 
která se předpokládá v příštím roce. 

● Žádost o fi nanční příspěvek. Oblastní charita Ho-
donín požádala RO o příspěvek na výstavbu Charitativ-
ního, vzdělávacího a duchovního centra s kaplí Panny 
Marie bolestné s přilehlým meditativně-relaxačním par-
kem v Nesvačilce u Brna. Rada obce schválila nepřispí-
vat v současné době na tuto stavbu, ze dvou důvodů:
Je možné podat si žádost (tak jako každý jiný subjekt) 
o poskytnutí fi nančních prostředků z rozpočtu obce ve 
stanoveném termínu, většinou do poloviny října každého 
roku. 
V sokolnické kapli dochází k problémům statického 
rázu s hlavním kůrem a v dohledné době bude potřeba 
jeho generální oprava. Částka na opravu bude vysoká 
a přesto, že část nákladů zaplatí majitel kaple (JM kraj), 
bude potřeba počítat se spoluúčastí věřících i obce.  

● Stavba kabelových rozvodů v centru obce. V nej-
bližších dnech bude zahájena přeložka distribuční sou-
stavy NN ze vzdušného vedení do kabelů v centru obce. 
Současně s tím je potřeba uložit do země i rozvody veřej-
ného osvětlení a místního rozhlasu. Dále bude provedena 
i úprava kabelových rozvodů kolem restaurace U Husara 
a na křižovatce ulic U Rybníka–Příční. 
Při provádění prací bude v těchto místech omezen pro-
voz a některé ulice (nebo jejich části) budou zcela uza-
vřené. Uzavírání jednotlivých části komunikací bude co 
nejkratší a postupné, aby bylo možné zajistit zásobování 
restaurace U Husara a nákupního střediska. Autobusová 
zastávka směrem na Brno bude přesunuta na náměstí 
Zbyňka Fialy. Termín ještě není dosud stanoven, pře-
sunutí se uskuteční v průběhu měsíce dubna a května 
a bude trvat po dobu asi 14 dnů. 

● Veřejné zasedání zastupitelstva obce. Ve čtvrtek 
10. dubna 2014 se v kavárně restaurace U Husara usku-
tečnilo veřejné zasedání zastupitelstva. Zastupitelé měli 
předložen k projednání jediný bod – Územní plán Sokol-
nice. Po delší diskusi byl územní plán schválen.

Rekonstrukce sítě nízkého napětí
Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. začala před několika lety provádět přeložení vzdušného vedení NN do 
země s příslibem, že bude postupně pokračovat i v dalších částech obce Sokolnice. Kabelizace však nijak nepokro-
čila a obec proto na podzim zaslala této společnosti žádost o písemné sdělení, kdy a v jakém rozsahu budou práce 
pokračovat.
Odpověď společnosti E.ON ČR: Sdělení o připravované činnosti v Sokolnicích
Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. v současné době připravuje projektovou dokumentaci na obnovu ven-
kovního vedení NN na ulicích Václava Haňky, Šlapanická, Moravská, Niva, Zahradní, Za Sýpkou, Podešvova 
a U Rybníka. Obnova distribučního zařízení v této lokalitě je navržena podzemním vedením NN. Předpokládaný 
termín zahájení realizace je přelom roku 2014-2015, ovšem v rámci této akce je důležité získání veškerých povolo-
vacích dokumentů k provedení stavby, tudíž přesný termín zatím nejsme schopni stanovit.
Hlavním cílem společnosti E.ON jsou kvalitní služby odběratelům, bezproblémová dodávka elektrické energie a také 
dobrá spolupráce se zástupci měst a obcí ve svém regionu. Z toho vyplývá, že přistupujeme důsledně k přípravě tak 
významné a cenově velmi náročné stavby. Proto nechceme nic uspěchat. Z tohoto pohledu se Vám možná zdá zdlou-
havé řešení stavu vedení NN. Naší maximální snahou je najít takové řešení, které bude vyhovovat všem stranám.

S přátelským pozdravem E.ON Česká republika, s.r.o.
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H I S T O R I E

První světová válka ve vzpomínkách
Historické souvislosti

Dne 28. června 1389 v bitvě na Kosově poli bylo poraženo srbské království a na staletí ovládnuto Turky. Evropa 
byla z jihovýchodu otevřená pro výpady muslimských bojovníků.

Počátkem listopadu 1915 srbská armáda ustoupila do Kosova před náporem německého a rakousko-uherského 
vojska. Srbský král spolu se svými generály se ocitl před těžkou volbou. Postavit se na Kosově poli k poslednímu od-
poru tak jak to udělali předkové v roce 1389, nebo volit ústup do ciziny. Rozhodli se k daleké cestě, díky níž dokázali 
bojovat až do konce světové války. GLENNY,M – Balkán. Praha: Jiří Buchal – BB art 2003 str. 266 

1. světová válka očima pamětníka – v Srbsku
Dne 18. listopadu 1915 jsme za pochodu ve sněhu přišli do města Kragujevac. Ubytovali nás ve vesnici, vzdálené 

1 hodinu cesty, v domě, či chlévě, kde bývaly kozy. Mnohé domy či chlévy v Srbsku byly postaveny tak, že zatloukli 
do země kůly asi 1 m od sebe výšky 2 m a proplétali silnými pruty. Z venku to omazali blátem a „kuča“ ( dům ) byla 
hotova. Podlaha nebyla žádná, uprostřed visel kbelík na řetězu a pod ním se topilo. Kouř vycházel dírou v doškové 
střeše, v koutě uvázány kozy. 

Jednou při větším cvičení přišli jsme do vesnice, kde měli ovce. Koupili jsme čtyři jednu ovci dohromady. Ovčák 
rozprodal půl stáda a pak hnal raději dál do lesa, aby mu něco zbylo. My se těšili na pečeni, až přijedeme večer do 
kuče. Při našem návratu do „sela“ (vesnice) naše obydlí už tam nebylo. Jeden marod, který zůstal v kuči, si chtěl 
uvařit fazole, zatímco si byl pro vodu, bouda byla v plamenech. Na hašení nebylo pomyšlení, vše rychle shořelo. 
Bylo tam též 900 ostrých nábojů, které vybuchovaly. Shořely nám deky, celty, jemu i puška, úplně nové rezervní boty 
a konzervy. Tak jsme zůstali bez všeho. 

Přestěhovali jsme se do jiného baráku. Již nás začaly znepokojovat vši, které se rychle množily. V poledne jsme je 
chytávali, ale bylo jich čím dál víc. Na noc jsme si dávali pod nohy rozpálené kameny. Pekli jsme si ovčí maso bez 
soli a bez chleba. Pro dřevo jsme chodili do sousední vesnice, kde se napřed rozebrala střecha, pak dveře, okna, až 
tam zbylo jen trochu došků na zemi.

Dne 6. prosince naše jednotka opět vyrazila na další pochod přes hory a lesy. Přes město Rekovac do Kavadaru. 
K jídlu nebylo nic, proto bylo dovoleno, brát co kde ještě zbylo. Slepice, kozy i některý vepřík, vše padlo za oběť. 
Honili jsme slepice, které létaly i po stromech, vařili maso, dělali kukuřičné koblížky na loji. V některé kuči stoupla 
si bába s klackem před chlév a se slovy „zabiju tě jako psa“, chránila svůj majetek. V takovém případě šli jsme ra-
ději jinam, Maďaři ale nedbali na nic, nasadili jí bajonet na prsa a bába již se potácela se slovy „uzmi své“ (vezmi si 
všechno).

Podél silnic byly hroby rakouských vojáků, památka na to, že se to tu rvalo. Na jednu noc jsme byli v kuči, kde 
byla vdova se dvěma dětmi. Divila se nám, že když umíme „govorit“ po srbsky, proč jsme po Srbech stříleli. My však 
jsme ji ujišťovali, že bychom raději byli doma, že jsme sem jít museli, protože neuposlechnutí rozkazu trestalo se 
zastřelením, což jsme viděli v Hermanštatě, kde byli dva vojáci rumunské příslušnosti, kteří chtěli utéct přes hranice, 
ale byli chyceni a před očima obyvatelstva i vojska zastřeleni.

Dne 22. prosince obstoupilo naše vojsko město Kruševač. Po rozpadnutí části srbské armády se její příslušníci 
z větší části rozutekli domů a našemu velení se zdálo nejisté nechat v týle tolik mladých Srbů, kteří měli u sebe scho-
vány zbraně. Proto jsme postupovali dům od domu, s rozkazem všechny Srby pochytat a přivést na náměstí. Mnozí 
byli schováni na půdách i v komínech, nabízeli spousty peněz. Byli odváděni do rakouského zajetí.

Na pochodu Srbskem jsme se ptali jedné ženy, kolik je hodin, řekla 37. Vynadali jsme jí, ale později nám někdo 
vysvětlil, že odpověděla správně, protože gozdina je srbsky rok. Myslela, že se ptáme, kolik je jí let.

Ze vzpomínek F. T. zpracoval Jan Mazal

Vzpomínka na osvobození
Dne 15. března 1939 německá vojska obsadila Československo a příští den byl zřízen Protektorát Čechy a Morava 

a tím nastala okupace naší země. Byla předzvěst druhé světové války, která začala 22. června 1941 napadením So-
větského svazu. Začala nejhorší válka v dějinách, při které zahynulo 60 milionů obyvatel a vznikly obrovské hmotné 
škody na majetku. V průběhu války odešli jedinci, nesouhlasící s okupací, jak na západ, tak na východ a vstupovali 
do tvořících se bojových jednotek, kde byli připravováni pro boj proti německých okupantům.

V roce 1945 byl očekáván konec světové války a 24. dubna byla osvobozena naše obec Rudou armádou, pod 
vedením maršála Malinovského. Obyvatelé obce se radovali, že skončila šestiletá okupace a válka, tento den si 
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připomínáme již 60 roků. Je třeba si pro příští generace uchovat vzpomínku na oběti našich občanů, kteří v průběhu 
války v koncentračních táborech, v odboji a při osvobozování zahynuli. Jedná se celkem o 28 občanů. Čest jejich pa-
mátce. Pro budoucnost je třeba si stále připomínat, že mír je to nejlepší pro klidný a radostný život všech generací.

Jan Lahoda

• V měsíci březnu potěšily děti ze školky babičky a dědečky v Domově 
seniorů krátkým programem básniček a písniček. Na závěr předaly ba-
bičkám přáníčka od všech dětí k Mezinárodnímu dni žen.

• Jedno slunečné dopoledne se děti přenesly do pohádky a proměnily 
se v indiány. Poslechly si zvuky některých indiánských nástrojů a vy-
zkoušely si i indiánské tance a rituály. Děti celou pohádkou provázela 
zkušená lektorka zabývající se relaxací a klidovými činnostmi nejen 
pro děti.

• Také jsme zhlédli loutkovou pohádku „Jeníček a Mařenka“.
• Přijel k nám pan fotograf a fotil děti na památku, některé už naposledy 

ve školce, budou z nich totiž po velkých prázdninách už školáci.
• Rozloučili jsme se se zimou a přivítali jaro. V sokolnickém parku jsme 

utopili zapálenou Morenu za zpěvu písniček a říkadel.
• Za předškolními dětmi přijela zkušená paní keramička, která pomohla 

dětem vykouzlit z hlíny pěkné misky na obilí a zápichy do květináče. 
Jaro už je v plném proudu a my se s dětmi chystáme na veselé veliko-
noční svátky.

Celostátní přehlídka dětských recitátorů
Stejně jako v předešlých dvou letech se žáci naší školy zúčastnili „Ce-
lostátní přehlídky dětských recitátorů“. V měsíci únoru proběhla jednot-
livá třídní kola, z nichž postoupili do školního fi nále vždy tři nejlepší. 
Toto fi nále proběhlo poprvé ve školní aule a bylo ozdobeno hrou na 
housle a vystoupením dívek, které zatančily břišní tance. Porota poté 
vybrala z každé kategorie dva postupující do oblastního fi nále v Ivan-
čicích (viz.foto). Tam se nakonec sjelo přibližně 40 soutěžících v každé 
kategorii. Přesto, že naši žáci předvedli kvalitní výkony, do dalšího kola 
žádný z nich nepostoupil. Ale i tak zaslouží pochvalu a určitě to byla 
dobrá zkušenost pro příští rok.  David Elicer

Z Á K L A D N Í  Š K O L A

A je to tady zase! 30. dubna se blíží a nastane náš čas. 
Oprašte svá košťata, přepočítejte bradavice a zuby, natupírujte vlasy a hurá na ostrůvek.

TJ Sokol Sokolnice si dovoluje všechny  pozvat 30. dubna 2014 v 17.30 hodin 
na ostrůvek, kde proběhne již tradiční 

REJ ČARODĚJNIC
Kolem 18.00 hod vyrazíme v průvodu obcí, nezapomeňte pokličky, řehtačky, zkrátka vše, co dělá rámus. 
Poté se vrátíme na ostrůvek, kde si zarejdíme kolem velké vatry, nakonec si opečeme špekáčky.

Pro malé čaroděje a čarodějnice bude připravena tombola a samozřejmě také nějaké to překvapení. 
Pro všechny účastníky bude otevřen bufet a nebude chybět disco muzika, o kterou se postará DJ Jarda.
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Senioři zpívají studentům
V lednu letošního roku navštívili studenti Integrované 

střední školy v Sokolnicích zdejší domov pro seniory s vánoč-
ním koledováním. Je známo, že senioři mají rádi malé děti, jak 
ale budou reagovat na studenty – hochy ve věku 15–18 let? 
Setkání ukázalo, že i dnešní mladí lidé mají zájem dovědět se 
něco ze života nejstarší generace.

Následovala návštěva seniorů v jejich škole, jejímž cílem 
bylo propojit v otevřeném a bezprostředním dialogu obě zdán-
livě vzdálené věkové skupiny a studentům tak pootevřít dveře 
do světa, do něhož by sami o sobě nevstoupili… Besedě před-
cházel krátký dotazník, který studenti vyplnili a který posloužil 
jako podklad pro následující diskuzi. Z výsledků ankety vy-

plynulo, že v některých oblastech nejsou mladí dostatečně informováni a někdy mají o stáří a schopnostech seniorů 
zkreslené představy.

Ve čtvrtek 27. března jsme se s našimi seniory rozhodli školu opět navštívit s krátkým hudebním vystoupením. 
V domově pravidelně zpíváme a máme malý pěvecký sbor, se kterým se účastníme nejrůznějších akcí. Senioři tak 
ukázali studentům, že ani v 92 letech, což byl věk naší nejstarší zpěvačky, život nekončí, že lze pořád nalézat věci, 
které život obohacují v každé jeho etapě.

Zcela přirozeně se tak začala rozvíjet spolupráce mezi naším domovem a školou. Důkazem toho je fakt, že v dubnu 
se uskuteční u příležitosti Dne země společný úklid zámeckého parku. Za to patří vedení školy naše poděkování, 
protože ačkoliv jsou hlavně školou s technickým zaměřením nezapomínají na to, že jejich absolventi budou kromě 
odborníků také slušní lidé ze zdravým vztahem k nejstarším spoluobčanům. 

Mgr. Eva Stiborová, Domov pro seniory Sokolnice, p.o.

D O M O V  P R O  S E N I O RY
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Mohly bychom chodit častěji
To je přání některých seniorek, kterým se stále více líbí procházky v přírodě 

a poznávání okolí našeho bydliště. A tak díky letošní krátké zimě jsme stihli po-
znat lokalitu „Hády“ a také jsme navštívili poutní mariánský kostelík nad Líšní. 
Objekt kaple je zařazen do seznamu kulturních památek Ministerstva kultury. 
Od kaple na Kostelíčku je krásný výhled na celou Líšeň a daleké okolí. Zvláště 
v měsíci květnu, červenci a říjnu se zde scházejí věřící k pobožnostem. 

V polovině března posíleni o „děvčata“ z Telnice jsme se v počtu 23 vydali 
cestou přes Mariánské údolí v Líšni směrem na Horákov. Cílem našeho výletu 
byla znovuobnovená dřevěná kaplička Mitrovských, která byla replikou původní 
kaple postavené asi v polovině 30. let dvacátého století. V této době nechal hrabě 
Hubert Vladimír Mitrovský po smrti svého jediného syna postavit dřevěnou 

kapličku poblíž Horákovské myslivny – ta však začala 
poměrně brzy chátrat a nakonec musela být v polovině 

70. let stržena. Zá-
sluhou obce Mokrá-
-Horákov byla kaplička, známá pod názvem Kaple 
Mitrovských, v roce 2006 na původním místě a vzhle-
dově co možná nejpodobnější (ale trvanlivější) znovu 
postavena. 

Pro naši výpravu byla zajímavá ta skutečnost, že ob-
dobná kaplička stávala v sokolnické bažantnici, ale ta 
byla zničena při osvobozování Sokolnic v dubnu 1945. 

Zdroj: internet, upraveno M.M.

Kostelík nad Líšní

Bývalá kaplička v sokolnické bažantnici Horákovská kaple

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

inzerce

Duben je měsícem zařazeným ještě do období včelařského předjaří, ale i včelařského jara. Před rokem jsem 
zmiňoval silné vnímání ročních období, kdy každý rok je něčím jiným – novým. No ono vnímání letošního ročního 
období je jaksi celkově promíchané. Na jednom setkání včelařů odeznělo, že už to tady bylo v 1974, tak není co se 
divit. A i v televizi odezněl tento letopočet.

Včelstva nasadila tempo vývoje o měsíc dřív. Mnohdy byl i strach, jestli to nepřehnaly a nebudou se muset dokr-
movat. Ten vývoj je myšlen v plodování, to znamená, že nejenom matka klade jak o závod, ale že je dostatek pylu 
na krmení plodu a i medových zásob měly převážně dost a dohledaly, co 
kvetlo. A i celkově padlých (mrtvých) včelstev bylo minimálně. A i výsledky 
z odevzdaných vzorků byly bez napadení roztočů. Zajímavý byl například 
příklad opakované výměny matek, kdy vidím podobný problém z USA, kdy 
se zjistilo, že matky jsou oplodněny špatnými spermiemi. A včely, ty potře-
bují výkonnou matku. Tady jde o život včelího společenství a nemůžou se 
brát ohledy na jednu matku. 

Jak tak člověk ze zájmu prochází různé odborné časopisy, zastaví se 
u snímku profesionálního velko-včelaře, jak stojí u otevřeného sudu s me-
dem a prstem klepe na zkrystalizovaný med a chválí jeho kvalitu. A pak se 
divíme v obchodech stále tekutému medu. O ceně se bavit nebudu.

Už nevím, kde jsem se hrabal, ale narazil jsem na následující mapku Ev-
ropy, kde jsou počty včelstev na danou plochu. Říká se, že jedno včelstvo dobře opylí plochu o kruhu 300 metrů. 
A i počet včelstev by měl být do 40 kusů na jednom stanovišti. 
Číslo udává počet včelstev na 1 km čtvereční v Evropě. Z našeho spolku připadá asi 100 včelstev na plochu 

katastru 11,4 km, to tedy je 8,7 včelstev. Ale když se podíváme okolo sebe na zahradě v nejlepším letovém počasí, 
moc včel okolo sebe nevidíme. Tak kde je tedy pravda? Václav Hůrka

VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K
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Jak se vládne v EU
V roce 2004, když naše země vstupovala do EU mi bylo 14. EU jsem vnímal jako obchodní společenství, které může 

být pro naši zemi přínosem. Vstup ČR jsem jednoznačně podporoval. Nyní mám 24 let, z 28 členských států jsem 
osobně navštívil už 20. V poslední době se zabývám mechanismy vládnutí v EU. Bohužel musím konstatovat, že EU 
již není to přívětivé obchodní společenství jako dřív, ale obrovský kolos, jehož rozhodovací pravomoci mi nahánějí 
strach. 

Začněme u hlavního města. Hodně lidí se domnívá, že EU sídlí v Bruselu. To je pravda jen částečně, neboť parla-
ment zasedá 4 dny v měsíci ve Štrasburku, pak se vše naloží do krabic a převeze na 3 týdny do Bruselu a potom zase 
zpět. Aby to nebylo tak jednoduché, generální sekretariát se nachází v Lucemburku. Zdá se vám to neefektivní. Máte 
pravdu. Každý rok stojí tohle stěhování poslanců a kanceláří kolem 2,5 mld. Kč. 

Ale kdo EU vlastně vede. Neustále slýcháme názvy jako Rada EU, Evropská komise, Evropský parlament, Soudní 
dvůr EU apod. Největší moc má Evropská komise, což je uskupení 28 komisařů, které nikdo nevolil, nikomu se ne-
odpovídají a jediná možnost, jak je odvolat, je vyslovení nedůvěry 2/3 poslanců Evropského parlamentu, což se však 
nikdy nestalo. V čele komise stojí již léta Portugalec a bývalý komunista José Manuel Barosso. Tito komisaři nesmí 
sledovat zájmy svých zemí a musí sledovat jen zájmy EU a jménem EU můžou jednat se zahraničními státy. Za ČR zde 
zasedá Štefan Füle. Jedině tito pánové mají právo předkládat veškeré návrhy v EU od regulace zahnutosti banánů po 
zákaz prodeje a používání kla-
sických kotlů. Nikdo jiný nemá 
právo si tu něco navrhovat. 
Toto je základní instituce ev-
ropské demokracie. Od příštího 
roku se plánuje v rámci zvýšení 
demokracie, že bude komisařů 
jen 20, takže je možné, že tu ČR 
mít zástupce nebude.

Nyní se podívejme na Evrop-
ský parlament. Má 766 členů, 
z toho je 22 z ČR. Nelze předpo-
kládat, že by oněch 22 vyvole-
ných dokázalo dostatečně hájit 
české zájmy proti 35 násobné 
přesile. Člověk by čekal, že od 
těchto poslanců pochází ony 
chytré evropské zákony, ale to 
je omyl. Poslanec parlamentu 
EU nemá právo zákony navrho-
vat. To dělá Evropská komise. 
Jejich hlavním a vlastně jedi-
ným úkolem je hlasovat. Sou-
časný rekord je 450 hlasování 
za 80 min! Je samozřejmé, že 
poslanci s ohledem na množ-
ství zákonů ani nevědí, o čem 
hlasují, natož aby zákony četli. 
A i kdyby je četli, množství po-
změňovacích návrhů, o kterých 
se hlasuje společně se zákony, 
může zákony zcela zdeformo-
vat. Aby se vše „zjednodušilo“ 
a zvýšila se míra demokracie 
v EU, dostávají poslanci od 
asistentů číselný seznam, kde se 
píše, jestli mají např. při volbě 
číslo 156 hlasovat pro nebo 
proti. Odměnou je jim plat ve 
výší cca 190.000 Kč měsíčně 

Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací

Potřebujete přikrýt dřevo, 
zakrýt kurník nebo kůlnu?

Nejjednodušší řešení je trapézový plech.

cena běžná: 239 Kč/m2

pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m2

(vč. DPH)

„ Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální 
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“

Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
1) Nákup za velkoobchodní ceny

2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)

3) Vylosovaní výherci získají 20.000 Kč, skútry, table-

ty, chytré telefony a další atraktivní ceny

www.colemanie.cz

Zelená úsporám na klíč.

Od vyřízení dotace

až po realizaci.

www.coleman.cz   prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Váš poradce: Ing. Jiří Dolníček, mobil 725 675 616

OBCHODNÍ CENTRUM BRNO, 
Moravanská 224/98, 619 00 Brno-Přízřenice, tel.: 547 214 950

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

Potř

ROCKMIN PLUS Univerzální nehořlavá izolace s 
vynikajícími parametry za cenu od 46 Kč/m2

Izoalce kterou zateplíte téměř vše!!!
1. šikmé střechy

2. do sádrokartonových příček, 

trámových stropů a podlah

3. nepochůzí půda zateplená shora

4. zavěšené podhledy

5. dvouplášťové ploché střechy

in
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hrubého, plus nějakých 399 000 Kč měsíčně na asistenty a diety, což zajistí, aby si na evropskou demokracii příliš 
nestěžovali. 

Posunujeme se dále k neskutečně mocnému dokumentu čítajícímu 400 stran textu a 3.000 stran přidružených 
smluv. Nazývá se Lisabonská smlouva a její podstatou je odevzdání suverenity národních států do rukou EU, potažmo 
Evropské komise. V praxi to znamená, že cokoliv nám z Bruselu pošlou jako zákon, byť by to bylo proti našim zájmům, 
musíme přijmout. To je hodně silná smlouva že? Dříve se jí říkalo Ústava EU, ale Francie a Nizozemsko ji odmítly, 
proto byla smlouva přejmenována na méně konfl iktní název Lisabonská smlouva. Chytří Irové však fi ntu prokoukli 
a smlouvu odmítli. Takže je EU nechala hlasovat tak dlouho, dokud nedostala požadované ano. Dodnes jsem myslel, 
že ne znamená v demokracii ne, ale v evropské demokracii to asi chodí jinak. Podpisem Václava Klause pak nadobro 
skončila Evropa, ve které si mohl každý stát schvalovat vlastní zákony, které sloužily jeho občanům. 

Dne 23. a 24. května proběhnou volby do Evropského parlamentu, kde si budeme moci zvolit našich 21 (už ne 22) 
europoslanců. Je jen na nás, zdali si zvolíme takové, kteří budou hájit naše národní zájmy anebo takové, co budou 
poslušně odevzdávat do rukou Bruselu naše národní pravomoci, za které naši předkové v minulých režimech tvrdě 
bojovali.

O fi nancích v EU třeba někdy jindy… Bc.et Bc. Jan Balák

Za vinaři na Podluží
Království malých vinařství a velkých tradic. Tak se říká nejjižnějšímu cípu Moravy Podluží. Právě v oblasti 

známé pohostinností místních lidí, vinařstvím a dochovaným folklorem se 12. a 13. dubna uskuteční „Za vinaři na 
Podluží – festival vína a jídla uprostřed kulturních tradic“. Do svého sklípku srdečně zve i vinařství Glosovi, které 
27. března získalo titul Vinařství roku v kategorii Malé vinařství.

Přijďte koštovat výtečná vína i místní delikatesy do lůna Jižní Moravy, pramáti všech vinic, kde se moravské víno 
zrodilo, 38 rodinných vinařství vám otevře své sklepy plné lahodných vín v původních a typických vinařských obcích 
Moravská Nová Ves, Prušánky, Hrušky a Starý a Nový Poddvorov. 

Uprostřed sklípků pro vás budou místní restaurace a hospodyně ve stanech připravovat pravé zdejší pochoutky. 
A zvládnete ochutnat vše, budou ve formě degustačního menu a mezi obcemi vás převeze kyvadlová doprava.

V Moravské Nové Vsi se můžete těšit například na moravský gulášek či pečenou kýtu paní Salajkové, v Prušán-
kách zase na tradiční „nechorské zelí“, tedy uzené koleno z Jeňourovy udírny vařené v kysaném zelí a podlévané 
Veltlínským zeleným. V Hruškách na zabíjačkové speciality z řeznictví Hakalík a v Poddvorově na výtečné koláčky 
z pekárny Zdena. To vše pod žudry malovaných sklípků a v péči srdečných lidí na Podluží. 

Atmosféru festivalu bude mezi sklípky dotvářet cimbálová muzika a ukázky řemeslných umění místních mistrů. 
Sobotní večer pak završí v Prušánkách pravá podlužácká veselice. 

„Chceme návštěvníkům ukázat náš malebný region, kde se zrodilo víno a stále tu dodržujeme původní tradice. 
Právě domácí atmosféra, vynikající víno tak charakteristické pro náš region a krajové speciality jsou to, co nás odli-
šuje od ostatních festivalů. Nemáme ambice, aby sklepy prošly tisíce lidí, ale chceme, aby se tu všichni cítili jako u 
nás na návštěvě,“ říká Martin Chlad z organizačního týmu.

Právě s domácími produkty a prostředím chce festival návštěvníky zaujmout. „Jsme rodinné vinařství, já sám se 
vinařství věnuju přes 50 let. Víno vyrábíme tradičními způsoby, s minimálním obsahem síry, bez použití přídavných 
látek a speciálních kvasinek. Rádi návštěvníkům ukážeme vinice i sklep a popovídáme si spolu o pěstování révy, 
výrobě vína i jen tak o životě,“ říká Lubomír Glos z Vinařství Glosovi, které se letos dostalo mezi devět fi nalistů 
soutěže Vinařství roku. Pan Glos se může pyšnit ještě jednou raritou, stál u zrodu odrůdy Cabernet Moravia a Fratava.
Malá ochutnávka místní speciality – „Nechorské zelí“, tedy uzené koleno z Jeňourovy udírny vařené v kysa-
ném zelí: koleno naložené v česneku se nechá tři týdny odležet. Poté se osm hodin udí horkým kouřem z bukových 
polen. Do krouhaného zelí se přidá kmín, jablka a křen a nechá se měsíc prokvasit. „Zauzené koleno vaříme s takto 
připraveným zelím, Veltlínským zeleným z tratě Žajdlíky či Nechory, česnekovými stroužky a celým pepřem tři ho-
diny,“ dodává Jan Ivičič z vinných sklepů U Jeňoura. Tak přijďte ochutnat, vše je z regionálních potravin.
Jak získat vstupenky 

Vstupenky je možné za zvýhodněnou cenu (od 690 Kč) zakoupit na webových stránkách www.zavinarinapod-
luzi.cz, lze je ale pořídit také přímo na místě – na INFO POINTu v Moravské Nové Vsi (900 Kč). Zde budou v den ko-
nání akce připraveny k vyzvednutí jak vstupenky, tak startovací balíčky (taštička na krk, sklenička, propiska a katalog 
s přehledem vinařů, mapou, PET vodou, hlasovacími lístky a stokorunovým kuponem na víno).
Doprava

Mezi místy festivalového dění je zajištěna kyvadlová autobusová doprava. Z Hodonína, Břeclavi a Velkých Bílovic 
budou do místa akce připraveny vyrazit svozové autobusy. Na Podluží je ale také velmi dobrá individuální dostupnost 
autem, cca 5 min jízdy od dálnice D2 Brno–Bratislava, po silnici I/55 Břeclav–Hodonín. Je zde dobré autobusové, 
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 5 je 9. 5. 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 25. 4. 2014. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Za vinaři na Podluží – festival vína a jídla uprostřed kulturních tradic
Datum konání: 12.–13. duben 2014

Místo konání: Moravská Nová Ves, Prušánky, Hrušky, Nový a Starý Poddvorov
Více na: www.zavinarinapodluzi.cz

Sobota 12. dubna 2014
• od 9.00 otevření INFO POINTu – Moravská Nová Ves
• od 10.00 otevření sklípků, sklepů, vinařství – Moravská Nová Ves, Prušánky, Hrušky, Nový a StarýPoddvorov
• otevření GASTRO městeček – uprostřed každé ze sklepních oblastí ve velkých stanech budou vybrané 

restaurace připravovat degustační porce regionálních pokrmů (není v ceně vstupenky)*

• zahájení kulturního a doprovodného programu v rámci GASTRO městeček. Potěší Vás hudební produkce 
a také umění tradičních řemeslníků**

• do 19.00 zavírání sklípků, sklepů a vinařství
• od 19.30 večerní veselice v Prušánkách – večer plný vína, dobrého jídla, cimbálu, zpěvu, výher a dalších 

překvapení (v ceně vstupenky je vstup a program; nikoliv občerstvení)

Neděle 13. dubna 2014
• od 9.00 otevření INFO POINTu – Moravská Nová Ves
• otevření sklípků, sklepů, vinařství – Moravská Nová Ves, Prušánky, Hrušky, Nový a Starý Poddvorov
• otevření GASTRO městeček*

• doprovodný kulturní program**

• průběžný nákup vín
• do 15.00 zavírání sklípků, sklepů a vinařství; závěr akce Za vinaři na Podluží 2014
*     o přesné skladbě restaurantů a nabízených menu Vás budeme průběžně informovat
**    o přesné skladbě typických regionálních uměleckých souborů a řemesel Vás budeme průběžně informovat

Na co se můžete těšit: 
•  cimbálová muzika od Pavka, cimbálová muzika od Zádruhy, cimbálová muzika Neoveska
•  šperky od Ester Benešové, kukuřičné šustí od paní Kočíšové, modrotisková dílna od paní Danzingerové
• kraslice od paní Květoslavy Malé, ukázka košíkářství od paní Svatoslavy Machalíkové
•  pekárna Zdena, moravský gulášek paní Salajkové 
• „nechorské zelí s uzeným kolínkem“ od Jeňoura, zabíjačkové speciality z řeznictví Hakalík

ale zejména vlakové spojení, II. vlakovým koridorem Břeclav - Bohumín. Vlak zastavuje přímo v obcích Hrušky 
a Moravská Nová Ves. Pro partnery a jejich hosty je k dispozici tzv. Ford v.i.p. taxi. 
O akci 
Vinařský a národopisný region Podluží se nachází na moravsko-slovenském pomezí, mezi městy Hodonín a Břec-
lav ve Slovácké vinařské podoblasti. Vesnice v regionu jsou sdruženy ve svazku obcí s názvem Region Podluží, ve 
kterém se spojilo 15 obcí, aby udržovaly a podporovaly staleté lidové tradice a kulturu místních lidí. V pěti obcích 
(Hrušky, Moravská Nová Ves, Prušánky, Nový a Starý Poddvorov) se vinaři spojili, založili vinařské sdružení a po-
řádají přehlídku otevřených sklepů ZA VINAŘI NA PODLUŽÍ. 
Akci organizují Vinaři z Podluží ve spolupráci s attri s.r.o. a Kofroň Production&Adverrtising s.r.o., a to za podpory 
Vinařského fondu a Svazu vinařů ČR. 

Kontakt: Martin Chlad, organizační tým, tel.: 774 778 817, info@zavinarinapodluzi.cz
               Denisa Ranochová, kontakt pro média, tel.: 608 445 255, denisa@ranochova.cz


