
KVĚTEN 2014ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

● Žádost o bezplatné užívání sportoviště. Rada 
schválila žádost TJ Sokol Sokolnice o bezplatné užívání 
hřiště za obecním úřadem, každý čtvrtek od 15.30 do 
17.00 hodin, pro trénink a sportovní využití oddílu mlad-
ších žáků k průpravě futsalových návyků.

● Rozdělení kapacity ČOV Telnice. Rada obce 
schválila rozdělení kapacity ČOV Telnice a uložila sta-
rostovi projednat tuto záležitost s Vodárenskou akcio-
vou společností, a.s., aby bylo jasné, pro kterou budoucí 
výstavbu v k.ú. Sokolnice je kapacita ČOV v Telnici 
rezervovaná.

● Předání infrastruktury. Obec převzala do vlastnic-
tví vodovod a splaškovou kanalizaci v ulici U Cukro-
varu. Rada obce schválila předání této stavby do provo-
zování Vodárenské akciové společnosti, a.s. v Brně. 

● Veřejné osvětlení v centru obce. Společnost E. ON
překládá v centru obce vzdušné vedení NN do země 
a proto je současně potřeba v těchto místech zajistit 
vybudování nového veřejného osvětlení a propojení 
místního rozhlasu. Rada se seznámila s předloženými 
cenovými nabídkami na tyto práce a rozhodla objednat 
stavbu VO a MR u společnosti EEIKA Brno s.r.o. za 
cenu 200.349 Kč bez DPH. 

● Projektová dokumentace na nové hřiště v trati 
Výhon. V novém územním plánu je na obecním po-
zemku vedle cyklostezky (mezi ulicí na Výhoně a že-
lezniční tratí) možné zřídit sportoviště. Rada schválila 
objednat projektovou dokumentaci na stavbu menšího 
hřiště na pétanque. 

● Údržba parků Nad Vrbím. Rada schválila před-
loženou cenovou nabídku na údržbu parků Nad Vrbím, 
kterou předložil Ing. Tomáš Foral.

● Rašlové sítě na sportoviště. Rada schválila nákup 
rašlových sítí, které budou instalovány kolem součas-
ného sportoviště za obecním úřadem. Sítě omezí vliv vě-
tru, což ocení zejména hráči tenisu. Rada současně vzala 
na vědomí příjmy z pronájmu tohoto sportoviště za roky 

2011, 2012 a 2013. Z čísel vyplývá, že náklady na pro-
voz hřiště jsou vyšší než příjmy za jeho pronájem, tzn., 
že obec část sportoviště dotuje. 

● Odkup části pozemku p. č. 1750/1 v k. ú. Sokol-
nice. Obec požádala plynárny o odprodej části jejich po-
zemku, aby bylo možné zřídit příjezd k prostoru mezi 
lokalitou Slanisko a železniční vlečkou z důvodu údržby 
zeleně. Plynárny však musely záměr prodeje nejprve 
zveřejnit prostřednictvím realitní kanceláře po dobu nej-
méně tří měsíců. Nyní tato lhůta uplynula a podle získa-
ných informací není obec Sokolnice jediným zájemcem. 
Plynárny proto vyzvou obec, aby předložila cenovou 
nabídku, a současně stanoví podmínky pro výběr kupu-
jících. Starosta se snažil zástupkyni plynáren vysvětlit, 
že majetkoprávní úkony musí zastupitelstvo projednávat 
veřejně, tzn., že naše konkurence by měla výhodu v tom, 
že by znala, na čem se zastupitelstvo usneslo. Starosta 
proto požádal zástupce plynáren, aby našli nějaký mo-
del, kdy by takto obec nebyla znevýhodněna.

● Nákup kompostérů. Na podzim loňského roku 
byla podána žádost o poskytnutí dotace z Operačního 
programu životní prostředí na nákup kompostérů do do-
mácností občanů. Státní fond životního prostředí zaslal 
sdělení, že žádost byla přijata a je v pořádku. Kdy však 
bude možné zahájit výběrové řízení, kompostéry nakou-
pit a rozdat občanům, nám bohužel nesdělil. Nezbývá 
než státní fond stále urgovat, aby vyřízení naší žádosti 
bylo v co nejkratším čase. 

● Územní studie Krakovská a Šlapanická. Nový 
územní plán ukládá v lokalitách pro výstavbu rodinných 
domů zpracovat územní studii. Bez ní nemůže stavební 
úřad vydat na výstavbu povolení. Rada obce schválila 
doporučit zastupitelstvu zpracování územní studie na 
lokalitu Polní/Šlapanická pro osm rodinných domů. Na-
opak rada v současné době nedoporučí zastupitelstvu po-
řizovat územní studii na výstavbu na ul. Krakovská. Po-
dle dřívější dohody mezi obcí Sokolnice a Telnice jsou 
územní plány upravené tak, aby se mohla propojit ulice 
Hliníky s ulicí Krakovská, vybudovala se zde technická 
infrastruktura a jednosměrná komunikace. Záměr však 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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není možné uskutečnit z důvodu probíhajícího soudního 
sporu kolem jednoho z pozemků, kudy by v budoucnosti 
komunikace měla vést. Územní studie by tedy dnes mu-
sela počítat v ulici Krakovská s obousměrnou komuni-
kací a někde u železniční trati s obratištěm, na které zde 
není vhodné místo. Navíc obousměrná komunikace bude 
fi nančně přibližně dvakrát náročnější než komunikace 
jednosměrná. 

● Kasárna Předky. V areálu kasáren Předky je do-
končen kopec, na kterém mohou děti v zimě lyžovat 
nebo sáňkovat. Na začátku května byla také upravena 
cyklotrialová dráha, která může sloužit mládeži. Beto-
nové oplocení je ve špatném stavu a mohlo by ohrožovat 
návštěvníky tohoto areálu. Prozatím je odstraněna jen 
jeho menší část. Rada proto rozhodla opětovně vyzvat 
pána, který oplocení zakoupil a má jej odstranit, aby tak 
učinil co nejdříve a areál mohl začít sloužit veřejnosti.

● Žádost o uzavření dohody o ukládání odpadu. 
Rada obce schválila uzavřít mezi školní jídelnou při MŠ 

Sokolnice a obcí Sokolnice písemnou dohodu o ukládání 
obalových odpadů, vznikajících při přípravě jídel, do 
kontejnerů na směsný komunální odpad.

● Sekání trávy v obci. Rada obce schválila předlože-
nou cenovou nabídku na sekání trávy v obci na rok 2014. 
Cenová nabídka je nižší než v loňském roce. 

● Změna termínů zasedání rady a zastupitelstva. 
Starosta předložil radě ke schválení upravené termíny 
schůzí pro rok 2014. Aktualizovaný plán schůzí je zve-
řejněn na chodbě obecního úřadu a na webu obce. 

● Pronájem zahrady za zdravotním střediskem. 
Současný uživatel navrhuje ukončení nájmu doho-
dou. Po zveřejnění záměru pronájmu zahrádky 
obdržela obec dvě žádosti. Rada proto rozhodla 
pozvat oba zájemce na příští zasedání rady, kde 
každý předloží písemnou nabídku s cenou pronájmu. 
Smlouva bude uzavřena s tím zájemcem, který nabídne 
cenu vyšší.

Příčiny vzniku první světové války
Německo bylo ještě v 19. století rozdrobeno na velké množství menších státních útvarů. Teprve v roce 1871 došlo 

ke sjednocení do jednoho celku. V Evropě se tak objevil nový silný stát, který začal být konkurencí dosavadním 
mocnostem. Německo hledalo nové zdroje, kolonie, začalo ovlivňovat mezinárodní politiku. Tím byla porušena do-
savadní rovnováha sil, která postupně vedla ke vzniku 1. světové války.

Německo chtělo, mimo jiné, ovládnout Střední východ – oblasti, jež oplývaly ropnými poli a strategickými vod-
ními cestami. Klíč k těmto místům představovaly Konstantinopol a černomořské úžiny. Jedinou nepřátelskou zemí, 
která blokovala provoz německé železniční trati z Berlína do Bagdádu, bylo Srbsko. Rakouský útok proti Srbsku 
z konce července 1914 tedy sloužil dvěma cílům. Habsburkové zamýšleli zlikvidovat Srbsko jakožto destabilizující 
činitel ovlivňující Slovany žijící v jejich říši, zatímco Německo toužilo porazit Srbsko ze strategických důvodů.

Velkým konkurentem Německa byla dosavadní velmoc Velká Británie. První světová válka trvala velmi dlouho 
právě kvůli střetu mezi Velkou Británií a Německem. 

Rakouské vedení předpokládalo, že Rakousko-Uhersko a Německo jsou dostatečně silné na to, aby zpacifi kovaly 
východ. Německo bylo ale připraveno vyslat vojáky nikoliv na východ, nýbrž především na západ proti Francii.

Příčinou toho, že válka nabyla takového rozsahu, bylo také to, že státy v Evropě v druhé polovině devatenác-
tého století a na začátku dvacátého zavedly povinnou vojenskou službu pro všechny obyvatele. Tak velké ztráty na 
lidských životech zapříčinilo použití nových zbraní, zejména kulometů. Generálové navíc neměli sami zkušenosti 
s velením takovému množství vojáků, a tak docházelo k obrovskému mrhání lidskými životy. 

Zdroj: GLENNY,M – Balkán. Praha: Jiří Buchal – BB art 2003 str. 245,247,248,249 
Jan Mazal

1. světová válka očima Františka Tesaře – italská fronta
Naše vojenská jednotka byla po úmorných pochodech Balkánským poloostrovem přesunuta na italskou frontu. 

Zde se dostala do těžkých bojů. 11. května 1916 jsme v blízkosti obce Zugano pochodovali na bitevní čáru a dne 
23. května dorazili na frontovou linii. 

Schováni v krytech jsme přečkali ostřelování z italských děl. Naše strana střelbu opětovala. Další ráno naše jed-
notka vzala italské zákopy útokem, ale když jsme do nich dorazili, byli všichni italští vojáci pryč. Italy jsme proná-
sledovali, ti při ústupu pálili vše, co stihli – zásoby obilí, sena. Zůstalo tam po nich mnoho pečiva. Tehdy jsme se 
aspoň jednou za onoho času najedli.
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Dne 25. května byla zajata nepřátelská hlídka – 12 mužů a 1 důstojník, kteří měli veselou náladu, že jsou v zajetí. 
Toho dne jsme se sešli s Vincencem Dvořákem z naší vesnice, který byl tak zarostlý, že jsme ho nepoznali, až nám 
řekl, kdo je. Také jsme se již měsíc neholili, neumývali a vlasy jsme měli dlouhé jak drátaři, na rukách špínu, která 
se ve sněhové vodě nedala umýt.

Dne 27. května jsme obsadili kopec, který před tím nepřátelé dobyli, však jich tam padlo, že ještě za 3 dny nebyli 
všichni pohřbeni. Bylo tam samé kamení, tak je saniťáci uvázali za nohy a táhli po zemi, hlavou tloukli o kamení, až 
daleko na nížinu, kde se dal vykopat hrob. Bylo to hrozné ležet mezi mrtvými, kteří byli naběhlí a plní much. Nikdo 
mnoho nemluvil, však myslel si, čert aby sebral toho, kdo to všechno zavinil.

Mnoho dnů jsme strávili v zákopech, které jsme si sami vykopali, se střídavými přestřelkami na obou stranách. 
Granáty neustále létaly mezi nás. Každý snědl rezervní porce, i když to nebylo dovoleno, aby se ještě jednou, dokud 
žije, najedl.

Spolu s bratrem Vladimírem a kamarádem Antonínem Kučerou jsme zvažovali možnost nechat se zajmout ne-
přítelem. To však bylo možné jen při ústupu rakouské armády, kdy někteří vojáci neustoupili, setrvali v zákopech 
a vzdali se italským vojákům. Dne 15. června se naše jednotka zakopala na kopci Monte Meleto. Italské vojsko bylo 
na protějším kopci. Po silné střelbě na obou stranách přešli Italové k útoku a nám bylo nařízeno jeden kopec opus-
tit a zakopat se zase. Následoval zmatený útěk roklemi. Někteří utéci nechtěli a stříleli do Italů vstoje a nic se jim 
nestalo. Když již jich bylo málo, utíkali všichni. Ležel jsem v zákopu a čekal, až přijdou Italové, když však Kučera 
utíkal a nechtěl tam se mnou zůstat, utekl jsem také. Když pak se naše vojsko na protějším kopci shromáždilo, byla 
vyvolávána jména a dle toho zjištěny ztráty. Oddíl, u kterého byl bratr Vladimír*, zůstal tam skoro celý a byli zajati. 
Mrzelo nás, že se v nás nenašlo dost odvahy zůstat v zákopech při útoku Italů. Do konce války se nám již příležitost 
přejít do zajetí nenaskytla.

Dne 17. června byl náš oddíl zakopán v kamenité půdě v prořídlém lese tak, že na protější kopec bylo vidět. Nebyl 
jsem však zvědav a zbytečně jsem nevylézal. Byli tam však i takoví, kteří dohlíželi. Pan zugsfíra Májek z H. lezl po 
čtyřech a křikl na kamaráda vedle mne: „Máte rozhled? Marš výš!“ Ten když pak popolezl, v tom okamžiku dostal 
do hlavy střelu. Ještě dnes si pamatuji, jak měl rozbitou hlavu, ve které byl vidět zakrvácený mozek.

Dne 20. června při prudké střelbě zpředu i z boku o 9. hodině večer zaštíplo mě něco na ruce a krev mi tekla do 
rukávu. Trochu jsem si to ošetřil a odešel roklí dozadu na obvaziště. Odtud jsem byl přepraven do městečka Levico 
do polní nemocnice.

* Vladimír později vstoupil do legií a bojoval až do konce války na straně Dohody – pozn. autor.
Ze vzpomínek F. T. zpracoval Jan Mazal

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

• V sokolnické školce je pořád veselo: děti zhlédly divadelní představení manželů Zaťkových pod náz-
vem: „Dlouhý Honza“, sehrané na chůdách – malé diváky uchvátila velikost herců a milý příběh o ztraceném 
skřítkovi.

• Dveře do mateřské školy se otevřely pro všechny rodiče, prarodiče, malé i velké děti a ostatní návštěvníky, kteří 
si mohli prohlédnout všechny čtyři třídy a další přilehlé prostory školky. Viděli vybavení tříd i prezentaci prací 
všech „školkových“ dětí.

• Velikým zážitkem pro naše děti bylo simulované dopravní hřiště se silnicemi, křižovatkami, kruhovým objez-
dem, přechody pro chodce, dopravními značkami a semafory a v neposlední řadě i pojízdnými autíčky. Děti si 
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Letošní Velikonoce očima dětí 2.B
Ve středu večer jsme jeli do Prahy za bratrancem. 

Domů jsme jeli v sobotu odpoledne a dojeli domů 
v 19 hodin. V neděli jsme pekli beránka, jidáše a malo-
vali vajíčka. O Velikonocích jsem se měl hezky. 

Viktor Brabec
Ve čtvrtek jsme kupovaly vajíčka. V pátek jsme 

pekly s mamkou buchtu a jeli na Bouzov. V sobotu jsme 
s holkami opékaly. Pak za námi přišla Anička, že se nám 
narodila koťátka.Večer jsem jela s mámou k pohoto-
vostnímu zubaři. Nikdo nás nechtěl pustit, tak jsme tam 
seděly 2 hodiny, až do půlnoci. V neděli jsme barvily 
vajíčka a lepily je velikonočními nálepkami. Ještě jsme 
pekly perníky. Těšily jsme se na pondělí. Přišlo k nám 
hodně kluků z naší třídy, i větší. Máme rády Velikonoce.
 Barča a Verča Machálkovy

Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu jsme byli hrkat. Na 
Velký pátek jsme nejedli maso, protože ukřižovali Pána 
Ježíše. Pekly jsme perníčky. Barvily jsme vajíčka. Bylo 
jich asi 20. Přišli nás vymrskat: Viktor Brabec, Adam 
Fojtů, Šimon Sláma, Jirka Krejčí, Šimon Chudáček 

a další. Přijela k nám babička. Chtěli jsme jet na kole, ale 
pršelo. Velikonoce se mi líbily. 

Amálka Polenská
Ráno jsme vstávali o půl sedmé. Pak jsme šli v devět 

na sraz u rybníka. Potom jsme šli s Vikim a Adamem na 
Dendu a ... Měli jsme hodně vajec a sladkostí.  

Šimon Sláma 
Ráno jsme vstali v sedm hodin. Potom jsme se na-

snídali, vzali jsme košík a žíly a šel jsem s tatínkem 
a s bráškou mrskat. Vrátili jsme se spokojeně domů. 

Šimon Chudáček
 O Velikonocích jsme byli ve Švédsku. Před babič-

činým domem jsme nazdobili keř barevným peřím. 
Na Zelený čtvrtek chodí děti převlečené za čarodějnice 
rozdávat po domech namalovaná velikonoční přání 
a dostávají odměnu. Hlavní oslava probíhá v sobotu. 
Malovali jsme vajíčka, se kterými jsme pak venku hráli 
hru. Potom jsme hledali schovaná vejce. Byla papírová 
a plná bonbonů.  

Anika Unge

Adaptační pochod na Mohylu Míru
V pátek 2. května se žáci naší školy zúčastnili turistického pochodu na Mohylu Míru. Cesta vedla kolem zámec-

kého parku přes bažantnici směrem k Mohyle Míru a byla vyznačena fáborky. Žáci byli rozděleni do skupin a po 
cestě plnili různé vědomostní úkoly. Každá skupina měla svého vyučujícího, který jim nesměl radit, byl pouze garant 
bezpečnosti. 
Úkoly byly různého charakteru:

●  vymyslet pokřik, naučit se ho a v cíli ostatním skupinám říct,
●  určit stopy zvířat,
●  přiřadit správně stromy a jejich plody,
●  vyluštit šifru.

Cestou si žáci zopakovali několik důležitých informací o dopravě a bezpečném chování na silnicích a první po-
moci v přírodě. Hlavní však bylo, že si žáci zkusili spolupracovat v nově vzniklém kolektivu, měli možnost poznat 
spolužáky z ostatních tříd v jiném prostředí než ve škole a seznámit se i s učiteli, kteří je neučí. Počasí nám přálo, 
slunce svítilo, a tak se šlo všem velice dobře. I přes záškodnické chování některých lidí, kteří nám strhli pár značek, 
se pochod vydařil a všichni byli spokojeni.

zahrály nejen na řidiče, ale i na policisty, dodržovaly 
dopravní předpisy a naučily se spoustu užitečných 
věcí potřebných k bezpečnosti na silničním provozu. 
Pro děti to byl opravdu nezapo-
menutelný zážitek.

• Také čarodějnické dopoledne 
se neobešlo bez radosti, smí-
chu, dovádění, různých soutěží 
a diskotéky. Všechny děti přišly 
už ráno v čarodějnických kos-
týmech a užívaly si to přímo 
čarovně.
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Turnaj ve vybíjené
Ve sportovním duchu jsme květen začali, a tak v něm i pokračujeme. V úterý 6. května se vybraní žáci a žákyně 

čtvrtých a pátých tříd zúčastnili turnaje ve vybíjené na Základní škole ve Šlapanicích. Hrálo se systémem každý 
s každým a prohráli jsme pouze jednou, a to jen o dva vybité jedince. Naše smíšené družstvo si z turnaje odvezlo 
krásné druhé místo. Všichni si zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci školy. A tímto turnajem nekončíme. 
V květnu nás ještě čeká házená.

Olympijský víceboj
Naše škola se aktivně zapojila do „Olympijského víceboje“, což je nový projekt Českého olympijského výboru 

na podporu sportu a zdravého životního stylu. Má dlouhodobý potenciál a svým charakterem se zaměřuje především 
na rozpohybování dětí 1. a 2. stupně základních škol po celé republice. Žáci jsou motivováni k účasti ve vypsaných 
pohybových disciplínách nejen v průběhu hodin tělesné výchovy, ale také k plnění dalších sportovních, zážitkových 
a edukačních úkolů mimo školní výuku, s rodiči nebo kamarády. Hlavním cílem víceboje není dosahovat nejlepších 
výkonů, ale v průběhu standardních hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1.−9. tříd základních škol do šesti 
měřitelných disciplín. V červnu 2014 pak na nejaktivnější školy čekají výhry v podobě sportovního vybavení (šest 
nejaktivnějších škol si rozdělí sportovní vybavení v celkové hodnotě 300.000 Kč). Bližší informace najdete na inter-
netové adrese: http://www.ceskosportuje.cz/olympijsky-viceboj/o-viceboji/.

Samozřejmě jsme nezapomněli žákům připomenout krátkou rozhlasovou relací konec druhé světové války 
v Evropě. Mgr. Renáta Bednárová, Mgr. David Elicer

S O K O L N I C K Ý  DŮM

Benediktinské perly Dolního Rakouska
V sobotu 26. dubna 2014 uspořádalo občanské sdružení Sokolnický dům poznávací zájezd po klášterech bene-

diktinů v Rakousku. Mne velice lákalo vidět kláštery, ve kterých nebyla přerušena jejich činnost dobou komunismu 
a udělat si tak představu, jak by to asi mohlo vypadat i u nás.

Kdo jsou to mniši řádu svatého Benedikta? Vznikli v 6. století. Tito řeholníci se především modlí a pracují. 
Modlitbou se myslí modlitba soukromá a veřejná. Za jistý druh modlitby považují benediktini i práci: podle polohy 
kláštera a dispozic bratří jde o práci manuální, v duchovní správě, ve školství nebo vědeckou. Mniši skládají čtyři 

Koncert v zámecké kapli
Dne 27. dubna 2014 se v kapli sokolnického zámku uskutečnil 

koncert komorního orchestru Musica Nova.Toto amatérské hudební 
těleso vzniklo v roce 1995, kdy jej založili učitelé základní umě-
lecké školy v Jedovnicích spolu se svými žáky. Tehdy byli tito žáci 
ještě dětmi, dnes jsou to dospělí mladí lidé spolu se svými bývalými 
učiteli. Od této doby tento orchestr hraje hudbu osvědčených klasiků 
ve velice kvalitním provedení. 

V Sokolnicích předvedli skladby J. S. Bacha, J. Haydna, 
W. A. Mozarta, J. Pachelbela, F. Mendelssohna a B. Smetany pod 
uměleckým vedením Jaroslava Martináska. Koncert pořádal Domov 
pro seniory Sokolnice za fi nanční podpory obcí Telnice a Sokolnice. 

V dnešní době vidíme kolem sebe mnoho lidí, kteří se ženou vý-
hradně za kariérou a osobním prospěchem. Zde jsme mohli vidět skupinu lidí, kteří dokážou jít životem a přitom 
rozdávat kolem sebe radost pěknou hudbou. Jan Mazal

D O M O V  P R O  S E N I O RY
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VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K

Květen je měsícem zařazeným do období včelařského jara trvajícího od poloviny dubna do konce května.Tak 
jako každý rok vzpomínám rozmary počasí, toto jaro včelám relativně pomohlo, i když bylo nezvyklé sucho, rost-
linstvo a i včelstva mají dva až tři týdny předstih. A z toho potom vyplyne pro včelaře dřívější přidávání nástavků, 
aby se měly kde rozvíjet, protože matka klade vajíčka naplno a jak se říká jedna plocha plástu, jsou po narození 
zaplněné včelami dvě uličky v úlu. A přeplněný úl je přímo nahrávkou na přirozené množení včelstev, a to je rojení. 
A konkrétně při rojení se uplatňuje včelí demokracie, kdy létavky průzkumnice doma pak svou intenzitou tance 
v úle prosazují nové stanoviště. A po průzkumném potvrzení místa vyletí z úlu přibližně větší polovina natankova-
ných včel se starou matkou. Tím jsem chtěl naznačit, že matka je pouze zdrojem vajíček a tím i dalšího zdárného 
přežití včelstev. A hlavně taky nesmíme zapomenout na broučí vůni – feromon. Ten se využívá za letu roje, aby se 
jednotlivé včely neztratily. Příkladem je třeba havárie kamionu převážející asi 300 včelstev. Na dálnici zastavily 
provoz, protože přes mrak včel nebylo vidět, a pak stačilo porovnat rozházené úly a do rána se všechny vrátily díky 

Pravý včelý med nebo průmyslově vyrobený med?

Průmyslově vyráběný med

• průmyslově vyrobený

• nemá vůni po medu

• neobsahuje pyl, vosk a propolis

• obsahuje třtinový nebo řepný cukr, kukuřičný škrob

• nekrystalizuje

• bez léčivých účinků

Pravý včelý med

• vyrobený včelami

• vůně po medu

• obsahuje pyl, vosk a propolis

• bez přídavku cukru

• přirozeně krystalizuje

• má léčivé účinky

sliby: slib chudoby, čistoty, poslušnosti a slib stability (doživotní 
stálosti v některém klášteře, resp. v té které komunitě). Slib čis-
toty je slib celibátu. V historii Evropy sehráli v době stěhování 
národů stabilizační roli, svým příkladem umírněnosti, učili lidi, 
že je dobré zůstávat na místě a tam hospodařit dle metod, které 
se od benediktinů učili.

Náš autobus vyrazil v 7 hodin ráno a napřed nás přivezl do be-
nediktinského kláštera v Rajhradě. Prohlédli jsme si zdejší kostel 
a několik spolubratrů benediktinů se přidalo k nám a cestou nám 
byl představen jejich řád. V Rakousku náš autobus napřed zasta-
vil na poutním místě Maria Dreiechen. Po té jsme pokračovali 
do benediktínského kláštera Altenburg a poslední byla prohlídka 
kláštera Gӧttweig. Byli jsme naprosto fascinovaní nádherou ba-
rokního umění, které zde bylo k vidění často i v jiných podobách, než je známe u nás. Například zádušní kaple ne-
měla sochy, obrazy, ale jen nástěnné malby. Když procházíte vykopávkami z podzemí a pak vás přivedou do klášterní 
knihovny, která v tomto kontrastu naprosto šokuje nádherným zdobením, které se v lecjakém kostele nenajde. K tomu 
krásné výhledy do přírody.

Kostely a okolní stavby v naprosto vynikajícím stavu, vnitřní výzdoba vytváří dojem, že restaurátoři teprve ne-
dávno dokončili svoji práci. Za vším tím se ale skrývá obrovská práce, která umožňuje tyto stavby udržovat. Je to 
práce v lesích, na polích a při další hospodářské činnost, která umožnuje nejen udržovat ty hektary střech klášterů, 
ale díky této práci se mohou tito mniši věnovat také duchovní správě, práci v církevním školství, vědecké práci, tedy 
práci pro lidi ve své zemi.

Velký dík patří benediktinům z Rajhradu, kteří nás provázeli, překládali a vysvětlovali. Poděkování též pa-
tří vedoucímu zájezdu Josefu Chudáčkovi mladšímu, který sbíral přihlášky na zájezd a obětavě objížděl lidi 
s informacemi, staral se o organizaci zájezdu, a hlídal, zda jsme se po cestě neztratili. Naprosto luxusní počasí, kdy 
nebylo zima ani horko a svítilo nám sluníčko, přispělo k snad naprosté dokonalosti. Jan Mazal
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Ohlédnutí za úspěchy družstev přípravky a minižáků 
oddílu házené TJ Sokol Sokolnice

Možná ani nevíte, že na našem sokolském házenkářském hřišti běhají nejmenší hráči házené, minižáci ročníky 
2003 a 2004 a přípravka ročník 2005 a mladší, na pravidelných turnajích Jihomoravské ligy, kde reprezentují naši 
tělovýchovnou jednotu. Obě družstva si vedou velmi dobře a počet porážek bychom spočítali na prstech jedné ruky.

Ale nehrajeme jenom Jihomoravskou 
ligu. Nedávno jsme také byli na turnajích 
v Novém Veselí, kde se nám nadmíru da-
řilo. Prvním turnajem v Novém Veselí byl 
DP Stavební na začátku března, kde hráli 
minižáci, kteří postupně porazili Prostějov, 
Telnici, Nové Veselí, Kuřim, Velké Mezi-
říčí, Újezd u Brna a ve fi nále pak Litovel, 
takže si vezou pohár za první místo bez 
ztráty jediného bodu. Na začátku dubna 
jsme pak hráli v Novém Veselí podruhé 
a to na M.H.I.L. (Minihandball Interliga), 
což je mezinárodní turnaj, především se 
slovenskou účastí. Tentokráte jsme vzali 
na turnaj také přípravku, která skončila na 
nepopulárním čtvrtém místě z 16 týmů, ale 
kluci určitě předvedli velmi dobré výkony 
a zaslouží obrovskou pochvalu. Družstvo 

minižáků ani tentokráte nenašlo přemožitele, postupně porazilo J. Hradec, Nové Veselí, Velké Meziříčí, Agrokarpaty 
Pezinok, Rohožník a ve fi nálové skupině pak sousední Telnici a HBC Strakonice a veze domů obrovský putovní 
pohár. Snad u nás vydrží déle a podaří se nám ho v příštím ročníku obhájit.

Úplnou neznámou byl pro nás turnaj Prague Handball Cup v matičce Praze, kam jsme vyrazili s minižáky během 
velikonočních prázdnin vůbec poprvé. Pětidenní turnaj je největším mládežnickým turnajem nejen v ČR, ale možná 
i v Evropě. V kategoriích od minižáků až po starší dorost zde hrálo téměř 450 týmů v halách po celé Praze. Měli jsme 
možnost zahrát si proti týmům se kterými se běžně nepotkáváme např. z Chorvatska (HC Maksimir Pastela), Ma-
ďarska (Vecses SE), Německa (SG Banzkow–Leezen) nebo taky TJ Chodov či kluci z Dukly Praha II. Jeden jediný 
gól, jeden jediný bod nám chyběl k postupu ze skupiny a tak s bilancí 4 výhry a tři prohry končíme někde v polovině 
startovního pole, které čítalo 17 týmů. Kromě kluků si turnaj určitě užili také trenéři a fanóšci. Uhlídat na přeplněném 
velikonočním Karlově mostě deset blech ze Sokolnic je určitě něco, na co budeme ještě dlouho vzpomínat. Přestože 
úkol zněl jasně – „Nechovejte se jako balíci z venkova“, občas se nám to nepodařilo. Radostné „Už jede“ a mávání 
na přijíždějící soupravu metra nás trošku prozradilo. Hláška na Staroměstském náměstí „No a co, hodiny“ byla pak 
poslední snahou ukázat klukům taky kousek Prahy.

Až budete číst tyto řádky, tak budeme mít za sebou další velký turnaj ve slovenské Stupavě (16. 5.–18. 5. 2014), 
kam jezdíme pravidelně a kde obhajujeme medaile z minulého ročníku.

I když výsledky nejsou vždy to nejdůležitější, je vidět, že se našim nejmenším házenkářům daří a pokud chtějí, tak 
mohou trávit svůj volný čas na házenkářském hřišti, kde se jim věnují kvalifi kovaní trenéři. Je proto obrovská škoda, 
že se oba týmy potýkají s nedostatkem hráčů, kteří by chtěli tento tradiční sokolnický sport hrát. 

Pokud se chcete dozvědět o nás více, pak spoustu informací a fotek najdete na www.hazenaminisokolnice.banda.
cz nebo přijďte na házenkářské hřiště vždy v úterý a v pátek od 16.00 hodin. Libor Koníček

S O K O L

feromonu od jednotlivých matek do svých úlů. Hlavním úkolem kromě opylování, o kterém se moc nemluví, je sběr 
nektaru a jeho zpracování na med. Samozřejmě záleží na počasí, stanovišti a hlavně síle včelstev, kdy začne medová 
sezóna.

A závěrem jednu přečtenou perličku. Hlavně v městských částech se zjistilo u příbuzného druhu včely čalounice 
využívání kromě přírodního materiálu nějakou šedavou umělou hmotu. Nejdříve padlo podezření na odhozenou 
žvýkačku, ale rozborem bylo zjištěno, že používají polyuretan ze zateplení. A to ne, že by byl nedostatek přírodního 
materiálu, a i parazitése v buňkách tímto omezí. Václav Hůrka
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 6 je 13. 6. 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 23. 5. 2014. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

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.“

Zelená úsporám na klíč.

Od vyřízení dotace

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

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)  150 výherců získá: první 3 zboží zdarma až za 

20.000 Kč, dále skútry, tablety, chytré telefony 

a další ceny.

www.colemanie.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

 ► Prodám stavební parcelu v Sokolnicích. Informace na tel. čísle 733 729 592.

inzerce

VINOTÉKA U HRDLIČKY
AREÁL JEDNOTY TELNICE

Telefon: 724 996 195

nabízí vína sudová, lahvová, archivní
Po–Pá 8.30–11.30 hodin    13.30–17.30 hodin

So 8.00–11.00 hodin


