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Historie objektu Masarykova 34, 35
Během stěhování Rodinného Centra do prostor bývalého 
zdravotního střediska nás napadlo se seznámit s historií 
této staré budovy. A rádi bychom se s Vámi o naše pát-
rání podělili.
Nové číslování domů v Sokolnicích bylo v r. 1771. Zpráva 
o majiteli je právě z tohoto roku – znění z evidence ne-
movitostí, majitelé postupně bydlící na č. 34: Svobodný 
dům; Baron Karl von Gastheim (1771); Zvach Ignác 
(1794); Homc Josef (1802); Homcová Margaret (1803); 
Heissig František (1818); Klaveta Antonín (1848); Obec 
Sokolnice (1872); Čsl. stát ÚNZ Brno-venkov (1956).

„Stará škola“
Dříve chodily děti do školy do Telnice. Obec usilovala  
o vlastní školu, ale teprve r. 1872 jí byla povolena jedno-
třídka. Byl zakoupen dům se zahradou č. 34 a 35. Tam 
tedy byla „stará škola“. Prvním sokolnickým učitelem byl 
Jan Štverák. V obci bylo 115 dětí. Proto již r. 1875 byla 
škola rozšířena na dvoutřídní. Před rokem 1945, kdy byly 
početnější ročníky a učebny ve škole na č. 20 nestačily, 
bývala na č. 34 jedna třída ZŠ. 
Dům nesl název „Stará škola“, z ulice byl přízemní, ze 
dvora patrový. V přízemí byly 3 obecní byty, tzv. „soci-
ální“ a byly obsazeny místními občany. Na čísle 35 bydlel  
s rodinou obecní ponocný a pastýř, který měl plemeníky: 
býky, kozy, kance.

Zdravotní středisko
V 60. letech bylo na adrese Masarykova 34 zřízeno zdra-
votní středisko, kde se nacházely ordinace praktického 

lékaře pro dospělé, doktorský byt a zubní ordinace. Od  
r. 1951 ordinoval pan doktor Jan Kořínek, který odešel 
do důchodu v r. 1992. Po něm převzal ordinaci MUDr. 
Gyorgy Nándor. Od roku 2010 ordinuje MUDr. Martin Král. 
Na adrese Masarykova 35 byla ambulance pro děti a do-
rost. Koncem roku 2015, tedy po více než 60 letech, se  
z areálu zdravotního střediska přestěhovali všichni lékaři 
do nových prostor S-pasáže.

Rodinné Centrum Sokolnice
Zdravotní středisko ale nezůstalo dlouho opuštěné. Od 
února 2016 si Rodinné Centrum Sokolnice pronajalo pro-
story po dětském lékaři. Momentálně zde probíhají zá-
jmové kroužky angličtina pro děti, angličtina pro dospělé, 
logopedie, předškoláček, výtvarný kroužek, jóga pro děti, 
jóga pro dospělé. A nabídka se bude dále rozšiřovat.
      Rodinné Centrum Sokolnice

Malíři ze základní školy

Jóga pro děti
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva
● Doplnění komise Sokolnický zpravodaj. Předsed-
kyně komise pro Sokolnický zpravodaj navrhla radě obce 
rozšířit počet členů komise o čtyři osoby. RO schválila 
rozšíření počtu členů Komise pro vydávání Sokolnického 
zpravodaje o tyto osoby: Petra Jirgalová, Václav Hůrka, 
Vladimír Žilka a Lukáš Weiss s účinností od 1. března 
2016.
● Program rozvoje obce Sokolnice. Obec obdržela na 
počátku letošního roku návrh „Programu rozvoje obce 
Sokolnice“. Materiál byl zveřejněn od 14. ledna 2016  
s možností do 13.02.2016 uplatnit připomínky ke zpra-
covanému návrhu „Programu rozvoje obce Sokolnice“. 
V daném termínu obdržela obec několik technických 
připomínek. 
RO tak vzala na vědomí informaci o zveřejnění Programu 
rozvoje obce Sokolnice a obdržených připomínkách  
a dále uložila starostovi předložit Program rozvoje 
obce Sokolnice nejbližšímu zasedání zastupitelstvu  
k projednání.
● Rekonstrukce starého zdravotního střediska. Vět-
šina členů rady se domnívá, že v dohledné době nebude 
mít obec dostatek peněz na přestavbu/rekonstrukci ob-
jektu. Náklady se budou počítat na desítky milionů korun. 
Proto bylo rozhodnuto oslovit firmu Prostavby s nabídkou 
na spolupráci. Firma bude požádána o zpracování jedné 
až tří studií přestavby či novostavby tohoto objektu s mož-
ností využití i sousedních pozemků za budovou. Budoucí 
využití – byty a pro obec navíc ještě „klubovna“. Rada po-
žaduje hrubý odhad investičních nákladů, počet bytových 
jednotek (včetně jejich velikosti) a sdělení, kolik BJ by 
připadlo obci a kolik firmě Prostavby za to, že by stavbu 
realizovala. Firma Prostavby bude informována o navr-
žené změně územního plánu. Radu také zajímá časová 
představa realizace. Poté by obec vydala své stanovisko 
k záměru. Současně bude potřeba zajistit soulad se zá-
konem o zadávání veřejných zakázek.
RO schválila oslovit firmu Prostavby s návrhem na  
spolupráci při rekonstrukci starého zdravotního střediska 
a uložila starostovi do 29. února 2016 vstoupit v jednání 
s firmou Prostavby, informovat je o stanovisku rady obce 
a vyžádat si od nich potřebné informace.
● Využití pozemku p.č 48 (zahrada od p. Holuba). Rada 
rozhodla odstranit plot a branku, o vykácení dřevin a od-
voz veškerého nepořádku tak, aby pozemek byl prázdný. 
Současně bude nutné upravit sjezd ze silnice. Poté bude 
objednána výroba brány a uskladní se zde zbytky dlažby 
a další „přebytky“, které mohou být na dešti. 
RO uložila místostarostovi do 31. března 2016 zajistit od-
stranění plotu, vyřezání dřevin, úpravu vjezdu, vyklizení 
pozemku a dále do 30. dubna 2016 zajistit cenovou na-
bídku na výrobu brány. 
● Stavba víceúčelové budovy na bývalé parcele č. 30 
(od p. Holuba). I zde bude navržena firmě Prostavby na-
bídka ke spolupráci. Firma bude požádána o zpracování 
studie novostavby tohoto objektu. V přízemí zázemí pro 
obec (větší garáž na parkování multikáry, sekačky apod.), 

místnosti pro ostatní techniku (např. křovinořezy) a dílna 
pro zaměstnance obce + zázemí, služebna městské poli-
cie. V patře dva až tři byty.
Rada požaduje hrubý odhad investičních nákladů, počet 
bytových jednotek (včetně jejich velikosti) a sdělení, kolik 
BJ by připadlo obci a kolik firmě Prostavby za to, že by 
stavbu realizovala. Firma Prostavby bude informována  
o navržené změně územního plánu. Radu také zajímá 
časová představa realizace. Poté by obec vydala své sta-
novisko k záměru. Současně bude potřeba i zde zajistit 
soulad se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
RO schválila oslovit firmu Prostavby s návrhem na spo-
lupráci při stavbě víceúčelové budovy na bývalé parcele  
č. 30 a uložila starostovi do 29. února 2016 vstoupit do 
jednání s firmou Prostavby, informovat je o stanovisku 
rady obce a vyžádat si od nich potřebné informace.
● Cekr – projekt křižovatky Polní/Šlapanická. Inže-
nýr Cekr projektuje již dlouhou dobu rekonstrukci křižo-
vatky Polní/Šlapanická. Na podzim (při osobním jednání 
se starostou obce) tvrdil, že nyní již práce budou pokra-
čovat svižně a projekt bude brzy dokončen. Starosta již 
informoval pana Cekra, že pohár trpělivosti obce přetekl. 
Buď začne bleskově projektovat, nebo navrhne radě 
obce ukončení spolupráce, věc předáme právníkům  
a obec si dokumentaci objedná někde jinde. Pan Cekr za-
slal harmonogram prací s tím, že dokumentace je hotova  
a nyní čeká jen na příslušné souhlasy účastníků řízení. 
RO uložila starostovi sledovat dodržování harmonogramu 
a v případě jeho neplnění ihned informovat radu obce. 
● Opravy místních komunikací a chodníků – V. Haňky, 
Niva. Vzhledem k nesouhlasnému postoji občanů se ko-
munikace a chodníky na ulici Václava Haňky a Niva zatím 
nebudou řešit. Po kabelizaci budou chodníky a komuni-
kace uvedeny do původního stavu. 
Na ulici Podešvova–Topolka je dokumentace hotova  
a probíhá územní řízení. Taktéž je podepsána smlouva  
s E. ON o přeložce kabelů v křižovatce na ulici Podešvova. 
RO schvaluje zastavení projekčních prací na opravách 
komunikací a chodníků na ulicích Niva a Václava Haňky. 
Ukládá starostovi podat žádost o stavební povolení na 
zpevněné plochy na ulici Podešvova–Topolka, jakmile to 
bude možné. 
● Opravy místních komunikací a chodníků Na Skalce, 
Tuřanská. Rada rozhodla připravit dokumentaci na re-
konstrukci ulic Tuřanská a Na Skalce (příjezd k horní řadě 
garáží a náměstíčko u spodní řady garáží). Proběhne do-
měření nezaměřených úseků a bude vypracována projek-
tová dokumentace v potřebném rozsahu.
RO schvaluje přípravu projektové dokumentace na ulice 
Tuřanská a Na Skalce, místostarosta do 30. března 2016 
zajistí doměření nezaměřených úseků.
● Rekonstrukce místní komunikace Pod Stráží. Rada 
rozhodla připravit dokumentaci na novou silnici v ulici 
Pod Stráží (od ulice Komenského, až po ulici Telnickou), 
včetně chodníků, veřejného osvětlení, odvodnění a po-
dobně. Protože parkoviště naproti hasičské zbrojnice  
a přilehlé komunikace již projektuje Ing. Skřička, bude 
požádán o cenovou nabídku na kompletní projektovou 
dokumentaci ulice Pod Stráží. 



Sokolnický zpravodaj – 3/2016 3

RO odsouhlasila pořízení dokumentace na novou silnici 
v ulici Pod Stráží, včetně chodníků, veřejného osvětlení, 
odvodnění atd. 
● Rozšíření kamerového systému. Rada schvá-
lila záměr osadit další kamery na části ulice Zahradní,  
Průchodní, Příční a U Rybníka a ukládá starostovi do  
31. března 2016 zahájit jednání s firmou Comimpex  
o instalaci dalších kamer a vyžádání cenové nabídky.
● Stavební úpravy uvnitř budovy obecního úřadu. 
Rada schválila záměr zřízení dvou nových kanceláří  
v místech bývalé knihovny, opravu obřadní místnosti, 
chodbičky v patře a schodiště (včetně části chodby v pří-
zemí) a opravu venkovního schodiště do obecního úřadu. 
Projektant p. Zelinka již předložil ideový návrh zřízení 
dvou nových kanceláří v místech bývalé knihovny. Od 
pana Zelinky bude třeba si vyžádat aktualizovanou ce-
novou nabídku (nyní máme pouze rekonstrukci obřadní 
místnosti) na větší rozsah prací.
● Rekonstrukce prostoru před úředními deskami. 
Před časem rada obce projednala a schválila tyto úpravy 
s tím, že budou zakomponovány do projektu dopravních 
úprav v centru obce. To se však nestalo.
RO tedy schválila doplnění projektu „Dopravní úpravy  
v centru obce“ o další objekt, který bude řešit rekon-
strukce prostoru před úředními deskami (zejména stavbu 
kryté čekárny, zeleň, dlažbu apod.) tak, jak byla již před 
časem radou projednána a schválena.
RO uložila místostarostovi do 29. února 2016 požádat 
projektanta Ing. Skřičku o doplnění projektu „Dopravní 
úpravy v centru obce“ o další objekt – úpravy prostoru 
před úředními deskami.
● Nominace dvou osob do školské rady ZŠ Sokolnice.
Obec obdržela podnět od ředitelky základní školy, aby 
zřizovatel jmenoval dvě osoby do rady školy. Rada obce 
Sokolnice projednala v souladu s § 167 odst. 1 a 2 zá-
kona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném 
znění, jmenování členů školské rady Základní školy So-
kolnice, jejímž je zřizovatelem a jmenovala s účinností od  
1. března 2016 Ing. Filipa Debefa, bytem Borky 608, So-
kolnice a pana Luboše Krále, bytem Krátká 143, Sokol-
nice, členem školské rady Základní školy Sokolnice.
● Obnova dětského hřiště na ulici Nová. V době mi-
nulé bylo na ul. Nová, konkrétně za bytovkami na p.č. 
1293/1, umístěno dětské hřiště. Ještě dnes jsou zde 
„pozůstatky“ dětských prolézaček a rámu na houpačky. 
Vzhledem k mizivé údržbě je toto hřiště v dezolátním 
stavu a zasloužilo by celkovou obnovu.
V současné době je ve spádové zástavbě mnoho mladých 
rodin s dětmi, které by toto hřiště mohly využít, neboť 
všechna ostatní funkční dětská hřiště jsou v opačných 
částech obce. Tato lokalita by se opět mohla stát místem 
pro setkávání rodin.
Starosta proto navrhuje, aby došlo k obnově či reno-
vaci tohoto hřiště. Částečné kofinancování by mohlo být  
prostřednictvím dotačního programu KÚ JmK: „Podpora 
rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2016 (možné  
financování vybavení dětských hřišť – výše dotace 
50.000 korun).

● Kasárna Předky. Dne 28. května 2015 zadala rada 
všem členům OZ úkol přemýšlet o nejvhodnějším využití 
horní části areálu bývalých kasáren v trati Předky, oslo-
vit spolky a další neziskové korporace s dotazem, zda je  
z jejich strany nějaký návrh na vhodné využití. Zatím ni-
kdo nic nenavrhnul. 
Rada se proto rozhodla, že areál nebude sloužit např. jako 
farma, ale k pěším vycházkám občanů, jako oáza klidu  
a zeleně. Zapěstuje se co nejvíce stromů, tráva bude 
pokosena dva až třikrát ročně, brána bude uzamčena, 
branka pro pěší trvale odemčena.
Kromě toho bude prověřena možnost zrušení starého jí-
macího území na parcele 2060/1, odstranění zbytků be-
tonových sloupků, urovnání terénu a osetí trávou. 
● E.ON – oprava vzdušného vedení VN 22 kV. ELING 
CZ s.r.o. v současné době připravuje podklady pro opravy 
vzdušných vedení vysokého napětí. Investorem akce 
bude E.ON Distribuce a.s. Společnost ELING CZ rozeslala 
tuto informaci majitelům pozemků se žádostí o jejich 
souhlas. Místostarosta doporučuje nesouhlasit s před-
loženým návrhem oprav, vyvolat jednání se společností 
E. ON s požadavkem kabelizace části vzdušného vedení 
tak, jak bylo cca před rokem nezávazně přislíbeno pra-
covníkem E.ON. Není logické, aby se nyní provedla rekon-
strukce vzdušného vedení a následně E.ON (za peníze 
obce či jiných osob) vedení předkládal. 
RO tedy v současnosti nesouhlasí s navrženým rozsa-
hem a způsobem stavebních úprav vzdušného vedení 
VN 22kV na katastru obce Sokolnice a uložila starostovi 
vyvolat do 31. března 2016 jednání mezi společností 
E.ON Distribuce a projektantem ELING CZ s cílem najít 
schůdné řešení této situace.
● Mimořádné číslo Zpravodaje v dubnu 2016. Sta-
rosta obce navrhl schválit vydání mimořádného čísla 
Zpravodaje, které by se tematicky týkalo 2. světové války 
a osvobození naší obce. Termín vydání bude na konci mě-
síce dubna v obvyklém počtu výtisků. Počet výtisků je již 
nedostačující, a proto starosta dále navrhl (s okamžitou 
platností) tisknout 900 ks Zpravodaje. 
● Smlouva se společností Šrot Gebeshuber s.r.o. 
Obec je zapojena do systému EKO KOM a dostává fi-
nanční příspěvek dle množství vytříděných odpadů. Do 
tohoto množství je možné zahrnout i kovový a papírový 
odpad předaný v provozovně ŠROT GEBESHUBER, Sokol-
nice, Kobylnická 457 a dále papírový odpad z kontejneru 
umístěného před Základní školou Sokolnice.
Starosta předložil návrh smlouvy mezi obcí a společností 
Šrot Gebeshuber s.r.o., která řeší předávání dat. 
RO schválila uzavření smlouvy a její obsah a uložila sta-
rostovi do 18. března 2016 smlouvu uzavřít.
● Výzva k vyvěšení moravské vlajky. Obec obdržela 
výzvu k vyvěšení moravské vlajky ve státní svátek dne 
5. července 2016 na počest příchodu slovanských věro-
zvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a poctě 
moravské země. Smyslem akce je připomínka země Mo-
ravy a jejího významu ve společných dějinách Čech, Mo-
ravy a Slezska, jejích bohatých tradic a nezaměnitelné 
kultury. RO odsouhlasila vyvěšení moravské vlajky ve 
státní svátek dne 5. července 2016.
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● Zajištění dokumentace a prohlídek mostních ob-
jektů. Podle § 8 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se pro-
vádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, 
je povinností vlastníka nebo správce provádět prohlídky 
mostních objektů. Prohlídky mostů se dělí na běžné, 
hlavní, kontrolní a mimořádné. Každoročně se provádí 
běžná prohlídka, hlavní v intervalu 1 až 6 let (stanoví 
osoba oprávněná k provádění hlavních prohlídek). Most-
ním objektem se rozumí jak klasický most, lávka pro pěší 
nebo i propustek pod komunikací. Firma Viapont byla po-
žádána o zaslání cenové nabídky na pořízení potřebné 
dokumentace mostních objektů, tak i k provedení potřeb-
ných prohlídek mostů. Podle telefonické informace od 
odpovědného pracovníka SÚS JMK předložená cenová 
nabídka odpovídá cenám na trhu. 
RO tedy schválila objednat u firmy VIAPONT s.r.o., po-
řízení potřebné dokumentace mostních objektů, tak  
i k provedení potřebných prohlídek mostů vyjma mostu 
přes Dunávku na účelové komunikaci U24 (za rozvodnou). 
● Česká pošta – žádost o povolení parkování. Obec 
obdržela žádost České pošty, aby jejich vozidlo mohlo do-
časně (do doby dokončení úprav v centru obce) parkovat 
na parkovišti před S pasáží. Jedná se o krátkodobé par-
kování při nakládce a vykládce zboží. 
RO nemá výhrady, aby jedno parkovací místo před S pa-
sáží bylo vyhrazeno nejen pro osoby doprovázející dítě, 
ale i pro krátkodobé (max. 15 minut) parkování vozidel 
České pošty. 
● Petice – Šrot Gebeshuber. Obec obdržela sdělení, že 
byla odeslána petice na Krajský úřad JmK ve věci provoz-
ních hodin kovošrotu. Petici podepsalo 86 občanů Sokol-
nic a její kopie byla obci předána spolu se žádostí o pod-
poru vedení obce v této záležitosti. Rada obce považuje 
provoz firmy Šrot Gebeshuber za skutečně problema-
tický, a proto podporuje rozumné omezení provozní doby 
v tomto areálu. Včetně požadavku, aby příslušné orgány 
státní správy prováděly kontrolu dodržování podmínek, 
za kterých byl provoz areálu povolen a způsobu, jak je do-
držována technologická kázeň při nakládání s odpadem. 
Na KrÚ JMK byla zasláno sdělení, že obec podporuje po-
žadavek na omezení provozní doby firmy Šrot Gebeshu-
ber s.r.o. v obci Sokolnice. Obec dále obdržela kopii do-
pisu, kterou zaslal Krajský úřad JmK ve věci provozního 
řádu firmy Šrot Gebeshuber s.r.o. v obci Sokolnice.
RO vzala na vědomí informace kolem požadavku na 
změnu provozní doby pro zpracování odpadů ve firmě 
Šrot Gebeshuber s.r.o. v obci Sokolnice.
● Výsadba jehličnanů za poskytnutý Vánoční strom. 
Starosta obce navrhl výsadbu mladých jehličnatých 
stromků jako kompenzaci za poskytnutý Vánoční strom 

v roce 2015. Tyto by případně do budoucna mohly být 
využity další generací k obdobnému účelu – Vánočních 
stromů pro výzdobu návsi u S-pasáže, pokud se tato tra-
dice v obci udrží. Předseda Komise životního prostředí 
(dále jen KŽP) p. Richard Janoušek zajistí 5 ks sazenic. 
Výsadbu provede starosta společně se členy KŽP ve 
vhodném agrotechnickém termínu v lokalitě Předky. 
● Úklid obce. Tradiční jarní úklid naší obce proběhne 
v sobotu 16. dubna, opět pod hlavičkou celorepublikové 
akce „Ukliďme Česko“. Předseda KŽP p. Richard Ja-
noušek zajistí prostřednictvím obce materiální vybavení 
(pytle, rukavice, provázek atd.). Dále objedná u rybářů 
ostrůvek pro následné posezení s občerstvením po skon-
čení akce. 
● Smrk na ulici Komenského. Jan Dvořák – člen KŽP 
upozornil na špatný zdravotní stav vzrostlého solitér-
ního smrku před domem čp. 304 na ulici Komenského. 
RO schválila objednat dendrologický posudek na tuto 
dřevinu.
● Čerpací stanice u rybníka. Členové KŽP upozornili 
na havarijní až alarmující stav čerpací stanice u rybníka. 
Ta představuje z ekologického pohledu do budoucna jis-
tou hrozbu, proto navrhli, aby starosta obce podal podnět 
MÚ Šlapanice ke sjednání nápravy v souladu s platnou 
právní legislativou.
Starosta informoval radu, že dne 7. července 2015 byla 
majitelka informována, že stavba je v nevhodném stavu, 
narušuje vzhled a životní prostředí obce Sokolnice,  
a protože není zamezen vstup na sousední pozemek  
(p.č. 621/3, jehož je také vlastníkem), je stavba přístupná 
široké veřejnosti a hrozí zde vážné nebezpečí úrazu. 
Současně byla vyzvána k bezodkladnému zabezpečení 
stavby tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a života 
osob a byla požádána, aby do konce června 2015 sdělila, 
co se stavbou zamýšlí a kdy budou zahájeny práce na 
opravě budovy. Do dnešního dne ovšem bez reakce. 
Vzhledem k těmto skutečnostem RO uložila staros-
tovi obce do 18. března 2016 podat podnět MÚ Šla-
panice ke sjednání nápravy v souladu s platnou právní  
legislativou.
● Parkoviště na ulici Moravská. Starosta navrhuje 
zřídit na ulici Moravská zpevněný parkovací pás kolem 
silnice. RO schválila záměr zřídit na ulici Moravská zpev-
něný parkovací pás kolem silnice, a to v úseku od křižo-
vatky ulice Niva po křižovatku s ulicí Podešvova.
RO uložila místostarostovi do 31. března 2016 zajistit 
zaměření tohoto úseku a starostovi do 31. března 2016 
zajistit cenovou nabídku od některého z projektantů na 
vypracování projektu na výše uvedený záměr.  
                    -Starosta-

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Sokolnice za rok 2015
V rámci celého teritoria Obvodního oddělení Policie ČR 
Židlochovice bylo za uvedené období šetřeno celkem  
350 trestných činů, z čehož se podařilo objasnit  
136 trestných činů, t.j.  38,86 %. Oproti roku 2014 došlo 
k poklesu počtu spáchaných trestných činů o 52 trest-

ných činů a došlo k poklesu objasněnosti trestné činnosti 
o 2,68 %. 
V trestné činnosti nejvíce převažují majetkové trestné 
činy: – krádeže vloupáním (89);
 – krádeže prosté (91).
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Přehled trestné činnosti v teritoriu obce Sokolnice  
v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno 22 trest-
ných činů, přičemž u 8 trestných činů byl zjištěn pachatel.
Skladba trestných činů:
Krádeže prosté – 7 případů
Krádeže vloupáním do objektů firem a garáží – 3 případy
Krádeže vloupáním – 1 případ
Poškození cizí věci – 3 případy
Ostatní trestná činnost – 8 případů (jedná se o tr. činy ne-
placení výživného, maření výkonu úředního rozhodnutí, 
podvody a zpronevěra)
U trestných činů převládají, jak je vidět u výše uvede-
ného přehledu, majetkové trestné činy, tj. krádeže prosté  
a krádeže vloupáním do firem a garáží.
Přehled spáchaných přestupků v teritoriu obce Sokol-
nice za období do 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
Celkem bylo za uvedené období šetřeno 164 přestupků, 
z čehož byl u 137 přestupků zjištěn pachatel.
Skladba přestupků:
Přestupky proti občanskému soužití – 11 případů
Přestupky proti občanskému soužití – 11 případů
Řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol, dro- 
gy) – 4 případy
Přestupky v dopravě – 138 případů
Dále bylo v obci Sokolnice provedeno 31 šetření. Tato še-
tření se týkala součinnosti s ostatními složkami Policie 
ČR, zpráv pro soudy a dalších státních organizací.
Spolupráce s orgány obce:
Spolupráce s OÚ Sokolnice je na velmi dobré úrovni.
Spolupráce s obecní policií:
Spolupráce s Městskou policií Židlochovice s působností 
obce Sokolnice je na dobré úrovni. Dochází ke kooperaci 
a výměně poznatků, které napomáhají při odhalování  
a objasňování trestných činů a přestupků. Do budoucna 
bude prospěšné tuto spolupráci zachovat na stávající 
úrovni. Zpracoval: Prap. Mgr. Josef Panták, inspektor

Schválil: npor. Bc. Libor Dofek, vedoucí oddělení

 

Motto: Lidstvo se neustále ptá, co může pro přežití své planety učinit. 
Tohle je velká příležitost.

Garant akce: Obec Sokolnice
Organizátor: Myslivecké sdružení Na Zlatém potoce

Bližší informace: 
Richard Janoušek, tel. číslo 721 117 737

JARNÍ ÚKLID
SOKOLNIC

16. 4. 2016

Sraz: 9.00 hodin
Místo: u základní školy

Vážení čtenáři, 
v současné úpravě zpravodaje používáme drobné  
značky – piktogramy – pro označení rubrik, kapitol, tema-
tických celků. Co je to piktogram? Jaká je jeho historie?
Piktogram je grafický znak (ideogram) znázorňující po-
jem nebo sdělení obrazově. Většinou jde o malý a sro-
zumitelný nákres věci. Piktogram je též nezbytnou po-
můckou k zachycování prostorových informací do map. 
Využívají je sporty jako je turistika či orientační běh. Ori-
entační běžci využívají vlastní piktogramy pro bližší popis 
kontrol. 
Piktogramy používají pro vyjádření sdělení i barvy. Např. 
červená znázorňuje „ZÁKAZ“ nebo „NEBEZPEČÍ“. Stejně 
tak kombinace žluté a černé barvy upozorňuje na nebez-
pečí. Objevuje se v pruzích na okrajích schodů nebo na 
rozích budov. V přírodě má žluto-černé pruhování vosa 
nebo sršeň obecná. 
Některé piktogramy jsou stejné pro celý svět, celou ob-
last, celý stát, město. Například dopravní značky jsou pik-
togramy určené pro řízení a regulaci silničního provozu 
na pozemních komunikacích.
Už prehistorické civilizace kreslily na zdi piktogramy, 
z kterých se později vyvinula obrázková písma. V roce 
1849 žádali pomocí piktogramů Indiáni o navrácení lo-
višť Kongres USA.
Hláskové písmo vzniklo až po obrázkovém písmu. Fé-
nické písmo je nejstarší známé hláskové písmo mající 
jiný znak pro jinou hlásku.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Piktogram

Zaměstnanci mateřské školy v Sokolnicích
Vás zvou na 

v mateřské škole
který proběhne ve čtvrtek 7. dubna 2016
v době od 16.30 hodin do 17.30 hodin

Přijďte si 
prohlédnout prostředí, 
kam se chodí 
sokolničtí předškoláci
rozvíjet hrou 
a vzdělávacími aktivitami

Vítejte u nás…
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Barevný svět dětí
● Období plesů a karnevalů je vždy pěknou příležitostí, 
uspořádat si maškarní bál také ve školce. Jeden únorový 
den byla tedy naše školka plná princezen, kočiček, ry-
tířů, pirátů a jiných pohádkových či filmových postav. Děti  
i dospělí si toto karnevalové dopoledne dosyta užili. Děti 
si nejen zatancovaly, ale také zasoutěžily, díky rodičům  
i zamlsaly. Samozřejmě nechyběly ani vzájemné návštěvy 
ve třídách a průvod masek do školní kuchyně, aby si nás 
všechny mohly prohlédnout pilné paní kuchařky, které 
nám právě připravovaly dobrý oběd.
● Pohádka Ledové království je mezi dětmi oblíbená, 
a tak jsme jí věnovali ve třídě SLUNÍČKA jedno týdenní 
téma. Děti si jej s chutí prožily a některé postavy z této 
pohádky i vyrobily.

● Poslední chladné zimní dny se chystáme v naší mateř-
ské škole na rozloučení se zimou – Morenou. Těšíme se 
na první jarní teplé sluníčko a tak se s Morenou důkladně 
rozloučíme nejen tradičním vhozením do Zlatého potoka 
v zámeckém parku, ale také pomocí básniček a písni-
ček. Aby jaro opravdu konečně přišlo a zima – Morena 
odplula pryč, přijdou nás, jako každoročně, podpořit ba-
bičky, dědečkové i zaměstnanci ze sokolnického Domova  
seniorů.
● Starší děti navštívily jeden den Hvězdárnu a plane-
tárium na Kraví hoře v Brně, kde zhlédly v digitáriu vzdě-
lávací program pro předškolní děti pod názvem Polaris. 

Z tohoto „výletu“ si děti přivezly nejen jedinečné zážitky 
a poznání, ale také originální pracovní list přímo z Hvěz-
dárny Brno. -MŠ-

Ze školy
Dne 24. února 2016 se žák 8. třídy, Ondřej Fojtů, zú-

častnil okresního kola konverzační soutěže v anglickém 
jazyce na ZŠ Modřice a obsadil krásné 3. místo ve velké 
konkurenci talentovaných 17 žáků ostatních škol, při-
čemž ho dělil pouhý bod od prvního místa a půl bodu od 
místa druhého. Umístění je o to cennější, že tito soutěžící 
vládli anglickým jazykem na úrovni mateřského. Za svůj 
obdivuhodný výkon získal diplom a knižní poukázku.

Dne 16. února 2016 se Petr Vymazal, žák 9. třídy Zá-
kladní školy Sokolnice, zúčastnil okresního kola země-
pisné olympiády na ZŠ Modřice. Olympiády se účastnilo 
21 žáků z ostatních základních škol a gymnázií. Mezi 

základními školami Petr obsadil 2. místo v okrese Brno- 
venkov, a pokud počítáme i účastníky gymnázií, pak se 
umístil v okresním kole na 5. místě.

V tentýž den proběhlo i okresní kolo zeměpisné olym-
piády 6. + 7. tříd, kterého se z naší školy účastnil Martin 
Jandl za 6. ročník a umístil se na 7. místě a Lenka Vyma-
zalová za žáky 7. tříd obsadila 14. místo.

Dne 8. ledna 2016 se Petr Vymazal zúčastnil i okres-
ního kola olympiády v českém jazyce a obsadil pěkné 
10. místo v konkurenci 55 žáků. Pokud počítáme katego-
rii základních škol, tak se umístil na 5. místě.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za příkladnou re-
prezentaci naší školy. 

-Mgr. Helga Finková; RNDr. Mgr. Drahomíra Holubová-
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Sokolnický košt 2016
Spolek přátel dobrého vína Sokolnice za podpory Kulturní komise obce Sokolnice uspo-

řádal další ročník úspěšné akce Sokolnický košt 2016. Tento ročník byl již 5. v řadě. 
Letos se podařilo zaregistrovat 538 degustačních vzorků, mezi kterými se nachá-
zely odrůdy charakteristické pro tuto oblast, ale i odrůdy méně typické.

Výstavě předcházel sběr vzorků, přetřídění a registrace. Následně 
proběhlo bodové hodnocení, které se za účasti vinařských odborníků  
z širokého okolí uskutečnilo 28. února 2016 v Základní škole Sokol-
nice. Výsledky byly zpracovány a zveřejněny v Katalogu výstavy.

Samotný Sokolnický košt 2016 proběhl 5. března 2016. Sál Sokolovny 
zaplnili všichni milovníci a znalci vína z širokého okolí. Úvodní slovo bylo  
uděleno panu starostovi a poté akce začala v plném proudu. Průběh koštu 
doprovázela cimbálová muzika Sylván, spolu s bohatou tombolou. Rádi by-
chom poděkovali obci Sokolnice, Základní škole Sokolnice, partnerům akce, vinařům za poskytnuté vzorky a v nepo-
slední řadě všem návštěvníkům.                                                                              -Spolek přátel dobrého vína Sokolnice-

Zimní aktivity sokolnických seniorek
Přestože se naše skupina zamě-

řuje většinou na pěší turistiku, v zim-
ních měsících navštěvujeme různé 
zajímavosti. I když většina z nás  
v aktivním věku pracovala v Brně, 
historie některých budov je pro nás 
velkou neznámou. V letošním roce 
slaví 95. výročí založení Knihovna Ji-
řího Mahena (dále KJM). 

Využily jsme této příležitosti a na-
vštívily koncem ledna jak pobočku 
KJM v Kleinově paláci na náměstí 
Svobody, tak i Ústřední knihovnu 
na ulici Kobližná v bývalém Schra-
ttenbachově paláci. Obou exkurzí se 
ujala paní L. Bartoňová, dlouholetá 
pracovnice KJM, která zajistila prů-
vodkyně těchto knihoven. 

Kleinův palác nechal postavit mo-
ravský průmyslník Franz Klein, který 
podnikal hlavně v železářství a svůj 
palác nechal vyzdobit litinovými  
arkýři, které podpírají sochy hutníků. 

V současné době se zde nachází  
IN-centrum, specializované oddělení 
KJM zaměřené na výuku počítačové 
gramotnosti. 

Další návštěvu Brna jsme uskuteč-
nily v únoru a navštívily na Mendlově 
náměstí baziliku Nanebevzetí Panny 
Marie. Je to nejzachovalejší gotická 
stavba v Brně. Tento chrám nechala 
postavit Eliška Rejčka, dvojnásobná 

česká královna. Zajímavé je, že na 
stavbu tohoto chrámu byly už v této 
době použity pálené cihly. 

Pro nepřízeň počasí jsme pláno-
vanou vycházku kolem řeky Svratky 
musely zaměnit s návštěvou výstavy 
„Ďáblova bible“ v Letohrádku Mitrov-
ských. Tato bible byla považována za 
osmý div světa. Je zde také vysta-
veno obří leporelo a práce význam-
ných knihařů a knižní kuriozity. 

-(zdroj internet); M.M., T.K.-
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Kalendárium
Du

be
n 

20
16

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité 
informace

1 Pátek
Obecní knihovna 
Sokolnice a Rodinné 
Centrum Sokolnice

Večer s Andersenem Obecní knihovna
Sokolnice 18.00 hodin 21 hodin

3 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská liga
mladší žáci 2016 jaro

Sportovní hala 
v Křenovicích 10.30 hodin soupeř Legata 

Hustopeče

3 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská liga
straší žáci 2016 jaro

Sportovní hala 
v Křenovicích 12.00 hodin soupeř Legata 

Hustopeče

3 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská liga 
mladší žáci 2016 jaro

Sportovní hala 
v Křenovicích 14.00 hodin soupeř Legata 

Hustopeče

3 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – 2. liga 
starší dorost 2016 jaro

Sportovní hala 
v Křenovicích 16.00 hodin soupeř 

SK Žeravice

9 Sobota Rodinné Centrum 
Sokolnice Den zdraví Prostory RC na ul. 

Masarykova 34 15.00 hodin 18 hodin

10 Neděle TJ Sokol Sokolnice Saňaři B (oddíl futsalu) – 
2. třída Brno-město

Brno,
hřiště Kamínky 11.30 hodin soupeř

JUVE B

10 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská liga
mladší žáci 2016 jaro

Hřiště TJ Sokol
Sokolnice 12.00 hodin soupeř

HK Ivančice

10 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská liga
starší žáci 2016 jaro

Hřiště TJ Sokol
Sokolnice 14.00 hodin soupeř

HK Ivančice

10 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská liga
muži 2016 jaro

Hřiště TJ Sokol
Sokolnice 16.00 hodin soupeř

Slavoj Třešť

13 Středa Rodinné Centrum 
Sokolnice Čtenářský klub Knihovna

Sokolnice 17.00 hodin 19 hodin

14 Čtvrtek Rodinné Centrum 
Sokolnice Rodičovská skupina Prostory RC na ul. 

Masarykova 34 19.00 hodin 21 hodin

16 Sobota

Komise životního 
prostředí při radě 
obce a Myslivecké 
sdružení na Zlatém 
potoce Sokolnice

Ukliďme Česko Obec 9.00 hodin

16 Sobota TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská liga
mladší žáci 2016 jaro Velká Bystřice 13.30 hodin soupeř 

Tatran Bohunice

16 Sobota TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská liga
starší žáci 2016 jaro Brno-Bohunice 15.00 hodin soupeř 

Tatran Bohunice

16 Sobota TJ Sokol Sokolnice Házená – 2. liga 
starší dorost 2016 jaro Brno-Bohunice 15.30 hodin soupeř SK

Velká Bystřice

17 Neděle TJ Sokol Sokolnice Saňaři B (oddíl futsalu) – 
2. třída Brno-město

Brno,
hřiště Kamínky

12.20 hodin
14.00 hodin

soupeř Kampa
soupeř Poclain

24 Neděle Kulturní komise při 
Radě obce Sokolnice

Zájezd do termálních
lázních Györ Maďarsko 6.00 hodin

24 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská liga
mladší žáci 2016 jaro

Hřiště TJ Sokol
Sokolnice 10.30 hodin soupeř Sokol

Újezd u Brna

24 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská liga
starší žáci 2016 jaro

Hřiště TJ Sokol
Sokolnice 12.00 hodin soupeř Sokol

Újezd u Brna

24 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská liga
muži 2016 jaro 

Hřiště TJ Sokol
Sokolnice 14.00 hodin soupeř Sokol

Újezd u Brna

24 Neděle TJ Sokol Sokolnice Házená – 2. liga 
starší dorost 2016 jaro

Sportovní hala
Křenovice 17.00 hodin soupeř Sokol

Telnice

30 Sobota TJ Sokol Sokolnice Pálení čarodějnic

30 Sobota TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská liga
mladší žáci 2016 jaro Kuřim čas bude 

upřesněn
soupeř SK
Kuřim B

30 Sobota TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská liga
starší žáci 2016 jaro Kuřim čas bude 

upřesněn
soupeř SK
Kuřim B

30 Sobota TJ Sokol Sokolnice Házená – 2. liga
starší dorost 2016 jaro

Rožnov pod
Radhoštěm 14.00 hodin soupeř TJ Rožnov 

pod Radhoštěm

30 Sobota TJ Sokol Sokolnice Házená – Jihomoravská liga
muži 2016 jaro Kuřim čas bude 

upřesněn
soupeř SK
Kuřim
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Zdraví za humny
Můj děda říkával (když jsme spolu chodili na trávu pro králíky), že každé 

máchnutí kosou položí k zemi malou lékárničku. „Není na světě bylina, aby 
na něco nebyla“. Pravda, dnes už si chodíme kupovat zdraví k pultu, ale vzpo-
meňme na naše babky, každá měla plátěné pytlíky plné šustivé vůně, jako 
děcka jsme pomáhali sbírat podběl, kopřivu, pampelišku, lipový květ, mladé 
výhonky smrčků, květy divizny… spousta těchto, dnes již opomíjených, léčivek 
roste na našich zahrádkách či okolo vesnice. Nemusíme tedy pro zdraví ni-
kam daleko. Pojďme si spolu připomenout některé z nichy…

Kopřiva dvoudomá
Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) 

je v Česku nejznámější a nejrozšíře-
nější zástupce rodu kopřiva a kromě 
ní se běžně vyskytuje ještě její menší 
a méně nápadná příbuzná kopřiva 
žahavka. Kopřiva dvoudomá je nitro-
filní druh, který hojně roste na rumiš-
tích, v pobřežních porostech, lužních 
či vlhkých suťových lesích a okolo 
plotů od nížin až do hor a je vnímána 
též jako nevítaný plevel. Pravidelný 
pokos ji ale celkem spolehlivě potla-
čuje. Kopřiva dvoudomá je sbírána 
jako léčivá rostlina. Sbírá se list (Fo-
lia urticae, používá se čerstvý nebo 
sušený), nať (Herba urticae), někdy  
i oddenek (Radix urticae), či květ 
(Flos urticae). Říká se, že účinné látky 
obsahuje jen kopřiva sklizená do  
15. května. Použití kopřivy v léčitel-
ství je velmi rozmanité: Chlorofyl pů-
sobí povzbudivě na metabolismus  
a zároveň působí proti chudokrev-
nosti, dále působí jako antirevma-
tikum, protizánětlivě, dezodoračně  
a urychluje hojení ran. Kopřivová 
droga také účinkuje jako kardioto-
nikum, antidiabetikum (při lehčích 
formách cukrovky, kdy ještě není 
nutné píchat si inzulín), protiprů-
jmově, antivirově (zejména proti 
virům chřipky), podporuje činnost 
slinivky a vaječníků, pomáhá při 
bronchiálním astmatu, působí močo-
pudně, zastavuje krvácení, zlepšuje  
prokrvení vnitřních orgánů, osvěd- 
čila se i při chorobách jater,  
žlučníku a ledvin i jako prostře-

dek podporující tvorbu mateřského 
mléka, kořene se užívá zejména ze-
vně proti vypadávání vlasů, samčí 
květy údajně zvyšují plodnost mužů. 
Kopřiva se nejčastěji podává ve 
formě odvaru nebo nálevu (1 čajová 
lžička drogy na šálek vody, podává 
se 3× denně). Čerstvá vylisovaná 
šťáva z mladých kopřiv pročistí krev 
a zbavuje stresu. Dva šálky mladých 
kopřiv rozmixujeme v malém množ-
ství vody a přefiltrujeme. Užívají se 
tři týdny dvě lžíce denně. Kopřiva je 
považována za doplněk mezi koře-
ním a zeleninou. Je vhodná k výrobě 
špenátu či k okořenění jarní polévky. 
Přidává se též do nádivky nebo jako 
příloha k masu.

-Laďa Žilka, zdroj foto Wikipedie-

KOPŘIVOVÝ ŠPENÁT
500 g mladých listů kopřiv, 1 ci-
bule, 0,5 dl oleje, česnek, vejce, sůl,  
pepř
Kopřivové listy nebo celé mladé vý-
honky rostlin spaříme vařící vodou 
a rychle je ochladíme vodou stude-
nou. Tím máme připravený základ 
špenátu a dále postupujeme stejně, 
jako s pravými špenátovými listy. Zvo-
lit můžeme i špenát s kopřivou v po-
měru 1 : 1.
Na pánvi zpěníme na kapce oleje 
nadrobno nasekanou cibulku, při-
dáme spařené listy, prolisované 1–3 
stroužky česneku a vše mírně po-
dusíme. Před dokončením přidáme 
celé vejce, promícháme a dochutíme 
solí a pepřem. Špenát můžeme také 

zjemnit lžičkou másla nebo sladkou 
či kysanou smetanou.

KOPŘIVY S RÝŽÍ
500 g mladých listů kopřiv, 1 cibule, 
0,5 dl oleje, 50 g rýže, sůl, sladká 
mletá paprika, 1 1/2 dl vody.
Mladé jarní výhonky kopřiv oplách-
neme, otrháme lístečky, spaříme je 
vařící vodou, scedíme a nasekáme 
na drobno. Na oleji zpěníme drobně 
nakrájenou cibuli. K ní přidáme kop-
řivy, osmahneme a přidáme dobře 
promytou rýži. Opět chvíli pražíme, 
potom osolíme, popaprikujeme  
a zalejeme vodou v poměru 1 : 3. Při-
kryjeme poklicí a dusíme do měkka. 
Hotový pokrm ještě ozdobíme strou-
haným sýrem.

VOLSKÉ OKO NA KOPŘIVÁCH
Hrst čerstvých výhonků mladých kop-
řiv, 4 vejce, 80 g másla.
Čerstvé mladé lístečky jarních kopřiv 
natrháme, dobře opereme, spaříme 
a scedíme. Na větší pánvi rozehře-
jeme máslo a na ně rozložíme kopři-
vové listy. Když začnou lehce bublat, 
vyklepneme na ně vejce (nejlépe od 
vlastních slepiček) jako volská oka, 
přiklopíme je poklicí a dusíme tak 
dlouho, až ztuhnou bílky – žloutky 
naopak musí zůstat měkké! Tento 
skromný pokrm pomáhá dobře pře-
konat jarní únavu…

Pátrání po minulosti 
O založení hasičského sboru v Sokolnicích je jen pra-

málo informací. Začátky našeho hasičského sboru jsou 
tak trochu tajemstvím, protože sbor jako takový o svoji 
původní kroniku, písemnosti a razítka přišel roku 1945 
při požáru cukrovaru, kde byla kronika uložena.

Koncem loňského roku jsem dostala zadání ročníkové 
práce, která mne přivedla k pátrání po historii sboru  
a jeho zakladatelích. 

 První nápady kam se podívat, byly naše současná 
kronika, kterou dopsali pamětníci podle dostupných pra-
menů a svých vzpomínek a kronika hasičů moravských 
od Tituse Kršky. Pamětníci se zaměřili na významné  
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Březen
Březen  je měsícem  zařazeným 

do období včelařského předjaří. Pře-
dešlé období bylo poslední teplotní 
zkouškou, a to nejenom pro včely. 
Včelstva mají po očistných proletech. 
Hlavně shání vodu, což je známkou 
již plného kladení matek. Včely začí-
nají sběrem pylu z lísky, jívy, podbělu 
a sněženek. V případě ztráty matky 
se provádí obvykle pospojováním, 
při nedostatku zásob se dokrmí  
a stanoviště bez zdroje vody se vy-
baví napajedlem. 

V předešlém čísle jsem vzpomínal 
poslané vzorky na vyšetření na mor 
včelího plodu, ale zatím nám očeká-
vané výsledky nedošly, budu vás tedy 
informovat příště.

V poslední době jsme svědky vý-
razného navýšení počtu chovaných 
včelstev u chovatelů do 60 včelstev. 
Svou roli zde hraje ekonomika. Bohu-
žel, tato nová včelstva jsou převážně 
umisťována do nevhodných loka-
lit, do intravilánu obcí, kde dochází  
k masivnímu převčelení. Vysoká kon-
centrace včelstev při nízké úživnosti 

stanoviště má za následek podvý-
živu, stres a snížení imunity. Vlivem 
těchto faktorů se zvyšuje riziko ná-
kaz a jejich rozšíření.

V posledních letech jsme svědky 
obrovského úbytku přirozené včelí 
pastvy. Příčinou je změna životního 
stylu. Dříve se na vesnicích travní 
porosty využívaly ke krmení hospo-
dářských zvířat a dnes jsou použí-
vány jako okrasné plochy s pravidel-
nou údržbou sekáním. Stejné je to  
s dříve významnými včelařskými keři 
a stromy, které nahrazují okrasné 
keře a původní dřeviny často končí 
jako palivo v dotovaných dřevoply-
nových kotlích. To všechno znamená 
úbytek pastvy pro včely při zvyšování 
jejich stavů. Další roli hraje nekon-
cepční boj proti invazním rostlinám. 
Dochází ke kácení medonosných 
stromů (např. akát). Sami to vidíme 
okolo sebe. Podél cest, železničních 
tratí a vodních toků dochází k inten-
zivnímu kácení. Někdy, a nejenom 
mně, to připadá jako finanční příle-
žitost bez ohledu na přírodu a naše 
okolí. Z kronik se dovídáme, co naši 
předchůdci včelaři pracně vysázeli  

a my to někdy lehce za finanční do-
tace pokácíme. Mnohdy to vypadá, 
jako nevědomé podřezávání větve, 
na které sedíme.

Zpracování českého medu. Jeho 
uvádění mezi spotřebitele se dostává 
nejvýše na úroveň prodeje na trži-
štích, což je nedostatečné. Ostatní 
velcí výrobci zpracovávají, vzhledem 
k ceně, raději med dovozový. Zpra-
cování ryze českého medu se všemi 
certifikáty deklaruje firma Včelpo, 
která patří ČSV. Bohužel poslední 
kontroly (čerpáno už z informací  
31. ledna 2015) SZPI prokázaly, že 
se jedná o cizí medy a to je vážné mo-
rální pochybení a poškození důvěry  
v český produkt. Toto se v případě 
odběru medu, jak se nazývá takříka-
jíc „ze dvora“, kdy se přímo setkáte 
se včelařem, nemůže stát, ten vám 
přímo uvede zdroj medu.

Není to ke smíchu, ale musím cito-
vat MVDr. Pantůčka jako zkušeného 
veterináře hlavně přes včely, kdy na 
jednom školení citoval myšlenku, že 
dnes se potraviny neoznačují jako 
zdravé, ale bezpečné.

-Václav Hůrka-

 ► Koupím domek se zahrádkou do 30 km od Brna. Opravy nevadí. Telefon: 604 522 895

 ► Koupím ihned větší byt v Sokolnicích. Spěchá. Telefon: 607 496 359

inzerce

požáry a Hasičská Kronika se zmiňuje o roku založení 
sboru (1892) a jmenovitě o zakladatelích sboru. Jedná 
se spíše o zápis faktický a mé pátrání po čemkoli jiném 
se začalo.

Mé poptávání mě zavedlo na stopu kronik ostatních, 
které se v obci mohly vyskytnout, s nadějí, že v některé 
z nich najdu alespoň nějaké informace. Začala jsem 
obecní kronikou a také velkým zklamáním, protože je ve-
dena v letech 1848 až 1882 a následně od roku 1921. 
Chybějící část je přesně v období, kdy byl zakládán sbor. 
Pustila jsem se tedy, na radu archiváře z Rajhradu, do 
jednatelské knihy obce a kroniky základní školy. Úplně 
první zmínkou o hasičském sboru bylo obecní jednání  
z 1. května 1892, kde obecní rada schválila první stanovy 
sboru. K mému velkému překvapení jsem jeden z opisů 
stanov našla v rajhradském archivu. Původně byl sepsán 
jeden prvopis a čtyři opisy, vše bylo zasláno ke schválení 
na „Vysoce slavné c.k. místodržitelství“. Tyto stanovy byly 
zakladateli sepsány den před schválením obecní radou, 
jsou datovány k 30. dubnu 1892.

Další zajímavou zmínkou je zájem císař pána Františka 
Josefa I. o dobrovolné hasičstvo, které ve své činnosti 
podporoval. Náš sbor, stejně jako i další sbory, obdržel 
příspěvek na svůj chod, a to 2. února 1893, v hodnotě  

50 zlatých. Sbor dostal i příspěvek od obce, a to 200 zla-
tých, schválených na obecní radě 15. dubna 1894. 

Kronika základní školy se o hasičích zmiňuje v době 
první světové války, roku 1914, kdy se hasičský sbor 
společně se Sokolem podílel na organizování kolon 
Červeného kříže, vše na popud učitele Augustina Bé-
bara. Tento pan učitel byl nyní pro mne spojovacím 
článkem mezi těmito dvěma spolky a přivedl mne ke 
jménu František Dvořák a některým dalším jménům, 
o kterých se zmíním v dalším pokračování o historii  
sboru.

 Sbor měl v době válečné ještě jiné funkce, o jedné 
nemohu soudit, zda byla prospěšná, nutná, či z donucení 
konaná. V letech 1914–1915 měli za úkol cvičit mladíky 
16–18leté v přípravném vojenském cvičení. V té době 
bylo také sboru nařízeno  „konati sanitní službu“. A pro 
potřeby armády se 23. května 1917 hasiči podíleli na 
sundání zvonu z kaple.

Mé pátrání o založení sboru bylo tímto vyčerpáno  
a doposud jsem nenašla další veřejné zdroje tak, abych 
mohla zápis více rozšířit. 

Tímto článkem bych Vás chtěla požádat o spolupráci 
při hledání dalších informací a dokumentů o našem ha-
sičském sboru a jeho členech.               -Petra Hrdličková-
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Formáty fotografií
Pro dnešek pomineme celou škálu formátů snímků, 

počínaje fotografickými deskami, konče svitkovými filmy 
šíře 6 cm a budeme se věnovat dvěma základním foto-
formátům a to 3 : 4 a 2 : 3. I když se dnes jeví formát  
3 : 4 (díky mohutnému rozmachu digitální fotografie) jako 
formát základní, opak je pravdou. 

Formát 2 : 3 vychází historicky z velikosti filmového 
políčka velikosti 24 × 36 mm (tento poměr se blíží po-
měru tzv. Zlatého řezu – o něm ale příště…). Tuto velikost 
použila firma Eastman Dry Plate Company pro svůj první 
fotoaparát na svitkový film – Kodak. A díky kompletnímu 
servisu, od prodeje levného fotografického svitku až po 
zpracování a dodání kvalitních fotografií, oslovila širokou 
neprofesionální veřejnost. Velikost fotografického pa-
píru pro výrobu fotek se tak logicky přizpůsobila poměru 
políčka 24 × 36, tedy formátu 2 : 3. A tento formát ve 
velikosti 10 × 15 (a jeho zvětšeniny, např. 20 × 30) se 
pro tisk fotografií používá dodnes. Poměr políčka 2 : 3 se 
používá u jednookých zrcadlovek na svitkový film i digi-
tálních zrcadlovek (DSLR) používajících snímací čip CCD 
(Charge-Coupled Device, česky Zařízení s vázanými ná-
boji). Zatímco zrcadlovky na klasický film používají stále 
políčko velikosti 24 × 36 mm, tak u DSLR nám začíná tak 
trochu chaos podle toho, jakou technologii používá ten 
který výrobce, pouze snímače značené jako Full Frame 
mají velikost 24 × 36 mm a to už je na kvalitě digitální fo-
tografie znát… bohužel, i na jejich ceně. Jenom doufám, 
že jste se v těch číslech definitivně neztratili, protože te-
prve teď to začne být zajímavé… 

Digitální formát 3 : 4 vychází z původního TV for-
mátu, následně pak formátu analogových PC monitorů 
a podřídil tak poměr fotografie z kompaktního fotoa-
parátu zobrazované ploše. Pokud jste se tedy v „pra-
věku“ digitální techniky kochali fotečkami pořízenými 
vašim kompaktem na dovolené pouze na PC s mo-
nitorem 3 : 4, bylo vše jak má být. Problém nastával  
(a nastává i dnes) v okamžiku, kdy jste chtěli digitální 
formát 3 : 4 vytisknout na fotopapír klasického formátu 
2 : 3. Potom máte na výběr několik možností: buďto 
se smíříte s bílými pruhy po stranách fotky, nebo ne-
cháte na fotolabu automatický ořez do formátu 2 : 3 – 
ovšem bez vaší kontroly. Nejlepší je tedy třetí varianta, 

upravit si fotky v pohodlí vašeho domova do formátu  
2 : 3, tuto operaci dnes zvládnou i free editory fotek.

Pokud tedy řešíme odvěký problém, jestli bylo dříve 
vejce nebo slepice, tak ve fotografii již máte jasno…

-zdroj foto: Wikipedie; Laďa Žilka-

35 mm „full frame“
36 × 24 mm

864 mm

APS-H (Canon)
28,7 × 19 mm

548 mm2

Končí myslivecký rok
Březnem končí myslivecký rok a většina mysliveckých 

organizací koná výroční schůzi. V našem spolku připadla 
na pátek 11. března 2016. Na výroční schůzi předseda 
zhodnotí hospodaření spolku a vyhodnotí ekonomika za 
celý myslivecký rok. Dále jsou předneseny nutné náklady 
na krmivo, výsadbu nové zeleně, budování mysliveckých 
zařízení a další nezbytné výdaje. 

Nezbytnou součástí, v termínu stanoveným orgány 
státní správy myslivosti, který pro rok 2016 připadl na  
5. březen, bylo provedeno každoroční sčítání zvěře. Při 
sčítání evidujeme počet a pohlaví viděné zvěře. Důležitý 

je také čas sčítání z důvodů denní migrace zvěře a tím 
předejití dvojímu sečtení zvěře. Výsledky jsou předány 
hospodáři, který je zapracuje do předepsaných tisko-
pisů a odešle na Státní správu myslivosti. Při sčítání si 
všímáme kondice zvěře a jejího zdravotního stavu, aby  
v případě potřeby byla poskytnuta nutná opatření.

Dále myslivecký hospodář uzavře k 31. březnu mysli-
veckou evidenci hospodaření v honitbě za uplynulý rok, 
kterou vyplní do předepsaného tiskopisu. Následně za-
loží novou evidenci o ulovené a uhynulé zvěři, evidenci  
o povolenkách, plombách a listů o původu zvěře pro další 
myslivecký rok (1. dubna–31. března).

-Tomáš Weiss-

Další obrázky jsou uvedeny v příloze na webových stránkách 
Sokolnického zpravodaje
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CITY

ZASE ZDRAŽIL SATELIT? CITY DRŽÍ CENY A NAVÍC 
DÁVÁ HBO DO KONCE ROKU 2016 ZDARMA

VÁŠ POSKYTOVATEL TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB CITY A DODAVATEL KABELOVÉ TELEVIZE 
NETBOX VÁM VE SPOLUPRÁCI S TELEVIZNÍ STANICÍ HBO PŘINÁŠÍ JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST 

ZÍSKAT VŠECHNY 3 STANICE HBO DO KONCE ROKU 2016 ZDARMA.  

STAČÍ SI OBJEDNAT JEDEN Z BALÍČKŮ INTERNETU A KABELOVÉ TELEVIZE A PŘI OBJEDNÁNÍ
NAHLÁSIT, ŽE SI PŘEJETE ODEBÍRAT HBO DO KONCE TOHOTO ROKU ZDARMA.   

Objednávejte na http://www.citymail.cz  tel.: 515 537 537  e-mail: info@vivo.cz

STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍCI MOHOU OBJEDNAT VŠECHNY 3 STANICE HBO DO KONCE ROKU 2016
JEN ZA 149 Kč MĚSÍČNĚ.   
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Příloha – formáty fotografií
35 mm
„full frame“

36 × 24 
milimetrů
864 mm2

APS-H
(Canon)

28,7 × 19 
milimetrů
548 mm2

APS-C
(Canon)

22,2 × 14,8 
milimetrů
329 mm2

Foveon
(Sigmy)

20,7 × 13,8 
milimetrů
286 mm2

Four Thirds
System
(Olympus,
Panasonic)

17,3 × 13 
milimetrů
225 mm2

1″
(Nikon,
Sony)

13,2 × 8,8 
milimetrů
116 mm2

2/3″
(Fuji,
Nokia)

8,6 × 6,6 
milimetrů
58,1 mm2

1/1,7″

7,6 × 5,7 
milimetrů
43 mm2

1/2,5″

5,76 × 4,29 
milimetrů
25 mm2

APS-C
(Nikon,
Soni,
Pentax,
Fuji etc.)

23,6 × 15,7 
milimetrů
370 mm2


