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Duben 1945 očima hasičů Sokolnice
V březnovém vydání Sokolnického zpravodaje jsem se 
dočetl, že se připravuje speciální číslo na duben 2016, 
týkající se konce II. světové války a osvobození obce 
Sokolnice. 
Dovolil jsem si proto zapátrat v kronice, jednatelských 
knihách a jiných historických dokumentech dobrovol-
ných hasičů Sokolnice. Tyto se píšou znovu od roku 
1945, právě z důvodu konce války v obci, kdy ustupující 
německá armáda ničila vše, co mohlo či mělo nějakou 
cenu a mohlo sloužit k obnově státu a normálního života 
občanů po skončení bojů. Zapálili místní cukrovar, kde 
tehdejší jednatel sboru p. Florián měl uloženy původní 
kroniku a další knihy včetně razítka k úschově a požárem 
přišly k úplnému zničení. 

Ale nyní již použiji slova bratra Fr. Němčanského, který 
vedl nově kroniku a jednatelskou knihu od roku 1945:
16. 4. 1945 Sokolnice postihl nálet, při tomto zahynul 
na následky těžkého zranění nohy br. Umlášek, byl to 
jediný z bratří, který při bombardování obce zahynul,  
v místě jeho skonu na silnici na Mrtvé postaven kříž, 
který zbudovala jeho rodina. Toto se uskutečnilo avšak 
až 23. 9. 1945.
20. 4. 1945 proběhl další nálet, jenže tentokrát byly po-
užity fosforové bomby, které následně zapálily 26 domů 
obce. Panika byla následně veliká a neuvěřitelná, neboť 
celá ves byla naplněna hustým kouřem. Všichni jsme byli 
v krytech, takže rychlá početná pomoc nastala, až se ne-
přátelská letadla vzdálila. Za pomoci občanů bylo možno 
stříkat trojproudně. Jeden proud hasil kolem kovárny, 

druhý v uličce u Zajdových. Nádrž u zbrojnice byla brzy 
vyčerpána a rovněž pumpy v blízkém okolí nestačily. Nej-
horší bylo, že nemohlo býti všem postiženým vyhověno 
s vodou, neboť 3 proudy na 30 ohňů nestačily. O život 
nepřišel nikdo, ale dobytka a drůbeže bylo hodně udu-
šeno. Na horním konci se zúčastnili záchranných prací  
i maďarští vojáci, tou dobou v obci ubytovaní.
24. 4. 1945 postihují obec další požáry pod školou,  
v 6 případech tyto nebylo možno hasiti pro nebezpečí 
bombardování a přesunů vojsk bojující v Sokolnicích 
a okolí obce. Celkem vzniklo na 50 požárů, a po všech 
událostech se projevily názory občanů, kteří hasičům vy-
týkali, co udělali špatně, co měli zařídit a nezařídili, ale 
takový počet požárů se nedal zvládnout, ostatně dělali 
jsme vše, co se dalo a byli jsme schopni a rezolutně od-
mítáme názory na hasiče z řad občanů, mnozí později 
uznali, že nebyly správné a promyšlené.
Když německé vojsko zjistilo, že musí opustiti Sokolnice, 
zapálili cukrovar, sladovnu, vyhodili do povětří most ČSD 
nad potokem, rovněž most u vjezdu do Sokolnic a další 
most nad potokem v obci. V těchto dnech bylo naším bra-
třím odcizeno mnoho výstroje a výzbroje. Dle úředních 
záznamů činila škoda způsobená válkou místnímu sboru 
39 800 Kč. 

Válka pro Sokolnice skončila 26. 4. 1945 a život se začal 
vracet do starých kolejí, leč již nikdy to nebylo stejné.

Čerpáno z Hasičské kroniky Sokolnice, jednatelské knihy 
hasičů Sokolnice 1945, p. Fr. Němčanský jednatel a kro-
nikář, p. Fr. Umlášek náčelník. 

-Jiří Krejčí SDH Sokolnice-

Duben
Duben je měsícem, kdy si počasí dělá, co chce, a proto 

i včely využívají každé chvilky pěkného počasí. Matky 
kladou nová vajíčka a nové dělnice rychle zaplňují po 
zimě prázdné uličky mezi rámky. Včele to trvá od na-
kladeného vajíčka 24 dní do vylíhnutí. U trubce to je 21  
a u matky 16–17 dní. Matka samozřejmě klade jeden 
druh vajíček, které oplozuje přiložením spermie jak pro 
včely nebo matky. Pouze trubec je neoplozené vajíčko. 
Ale také záleží na velikosti a umístění buňky. Trubec má 
větší a vodorovně umístěnou buňku, matka svisle pro-
táhle zavěšenou buňku. A poslední rozdíl je ve výživě. 
Matka je krmena celou dobu mateří kašičkou (používa-
nou například v dermatologii). 

(Pokračování na straně 15)
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva
V úterý 15. března 2016 se v kavárně restaurace  
U Husara uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva. 
Zastupitelé projednali tyto body:

1. Dotace z rozpočtu obce Sokolnice. Zastupitelstvo 
obce schválilo poskytnutí dotací (dle schválené „Vzorové 
smlouvy o poskytnutí dotace“) z rozpočtu obce Sokolnice 
dle návrhu, s termínem vyúčtování do 16. ledna 2017. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice uložilo starostovi zajistit 
uzavření smluv o poskytnutí dotace do 15. dubna 2016.

TJ Sokol Sokolnice 260 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Sokolnice 50 000 Kč

Myslivecké sdružení Na Zlatém potoce, 
Sokolnice 60 000 Kč

Svaz rybářů Sokolnice 35 000 Kč

Sokolnický dům, os 35 000 Kč

Český svaz včelařů, ZO Sokolnice 5 000 Kč

Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Tumulus Újezd u Brna 5 000 Kč

Domov pro seniory Sokolnice 118 800 Kč

Rodinné centrum Sokolnice 50 000 Kč

Římskokatolická farnost Telnice 20 000 Kč

Celkem 638 800 Kč

2. Program rozvoje obce Sokolnice. Obec obdržela 
„Program rozvoje obce Sokolnice“ (dále jen také PRO), 
jehož zpracování si objednala u Místní akční skupiny 
Slavkovské bojiště. V minulosti již byly zaslány výsledky 
dotazníkového šetření a na základě této analýzy vznikla 
tato „strategie“. Ta byla poskytnuta všem členům za-
stupitelstva k připomínkování, zaslané připomínky byly 
zapracovány a PRO byl zveřejněn, aby se k němu mohli 
vyjádřit i občané. Ve stanoveném termínu obdržela obec 
několik připomínek, spíše technického charakteru. PRO 
je pro obec významný mj. především při podávání žádostí  
o dotaci. V mnoha případech je povinností obce k žádosti 
právě tento dokument doložit.
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo předložený Pro-
gram rozvoje obce Sokolnice.
3. Návrh na změnu územního plánu obce. Obec obdr-
žela žádost o změnu územního plánu obce Sokolnice 
– změnit pozemek p.č. 2031 v k.ú. Sokolnice (severně  
od ulice Borky) na stavební pozemek pro výstavbu rodin-
ného domu. Rada doporučila zastupitelstvu nezahrnovat 
tento požadavek do současné změny územního plánu  
(o jejímž rozsahu rozhodlo zastupitelstvo v loňském roce), 
ale řešit jej až po schválení změny číslo 1, jako změnu číslo  
2 územního plánu. Zamýšlená výstavba RD v tomto 
místě není ideální, neboť zde není žádná dopravní ani  

technická infrastruktura. Proto by mohlo dojít ke kom-
plikacím při projednávání a prodloužení délky celého 
procesu. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice neschválilo zařadit poža-
davek na změnu pozemku p.č. 2031 v k.ú. Sokolnice 
na stavební pozemek pro výstavbu rodinného domu do 
„Změny číslo 1 územního plánu“. Zastupitelstvo obce 
Sokolnice uložilo místostarostovi do 31. března 2016  
informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva.
4. Prodej zahrádky u rozvodny. Obec v minulosti prodá-
vala zahrádky. Jedna taková hromadná akce se uskuteč-
nila i na počátku roku 2001, tedy více než před 15 lety. 
V lednu 2001 byli zájemci vyzváni k předání potřebných 
údajů a v dubnu 2001 proběhl podpis kupních smluv. 
Smlouvy byly uzavřeny jen s těmi zájemci, kteří proka-
zatelně před podpisem smlouvy uhradili kupní cenu + 
polovinu nákladů (tj. 250 Kč) za kolkovou známku. Mezi 
zájemci byli i jedni, kteří měli zájem o zahrádku p.č. 1506  
o výměře 380 m2 a měli uhradit kupní cenu ve výši 
11.730 Kč. V seznamu tehdejších kupujících nebyli  
a byla u nich poznámka, že nezaplatili kupní cenu. Kupní 
smlouva s nimi tedy nebyla uzavřena. V říjnu 2001 uhra-
dili částku 12.380 Kč s tím, že je to úhrada kupní ceny 
+ polovina kolkové známky + polovina nákladů na sepis 
smlouvy. Provedením platby se domnívali, že se stali 
majiteli pozemku, a proto nikomu nic neřekli o tom, že 
je třeba uzavřít kupní smlouvu. Obec byla tak do dneš-
ního dne vlastníkem předmětné zahrádky, dříve parcela  
č. 1506, po pozemkové úpravě parcela číslo 2997. 
Zastupitelstvo obce tedy vzalo na vědomí, že záměr pro-
deje pozemku p.č. 2997 v k.ú. Sokolnice byl zveřejněn 
zákonným způsobem od 19. února 2016 do 15. března 
2016. Dále vzalo na vědomí, že dne 2. října 2001 byla 
uhrazena částka 12.380 Kč s tím, že je to platba kupní 
ceny pozemku + polovina kolkové známky + polovina ná-
kladů na sepis smlouvy.
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo prodej pozemku 
p.č. 2997 v k.ú. Sokolnice za podmínek schválených za-
stupitelstvem v roce 2000 s tím, že kupující uhradí obci 
Sokolnice před podpisem smlouvy částku 100 Kč, ne-
boť v roce uhradili 12.380 Kč a měli uhradit 12.480 Kč  
a dále kupující uhradí příslušnou daň z převodu nemo-
vitosti. Zastupitelstvo tímto změnilo usnesení Zastupitel-
stva obce Sokolnice ze dne 29. června 2000. Zastupi-
telstvo obce Sokolnice uložilo starostovi, pokud nebude 
kupní smlouva na pozemek p. č. 2997 uzavřena do  
29. dubna 2016, vrátit nejpozději do 13. května 2016 
částku 12.380 Kč. 
5. Informativní zprávy.
► Kabelizace vedení NN v severní části obce – starosta 
uvedl, že E. ON plánuje překládku vedení do země v roce 
2017, zároveň s tím proběhne rekonstrukce veřejného 
osvětlení a místního rozhlasu. Na ulici Podešvova a Za-
hradní se bude též realizovat (dle schválené projektové 
dokumentace) rekonstrukce parkovacích míst a křižo-
vatky, na ulici Václava Haňky a Niva si občané nepřáli 
pokračovat v projekčních pracích, proto byly zastaveny 
a začnou se připravovat projekční práce na parkovací 
místa na ul. Moravská.    
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► Kabelizace vedení NN v centru obce a jižní části  
obce – starosta uvedl, že již započala projekce kabeli-
zace vedení NN ulic Komenského, Krátká, nám Zbyňka 
Fialy, Pod Stráží, Ulička. V tuto chvíli však nelze říct, kdy 
se bude realizovat. Firma Puttner, s.r.o., obchází majitele 
dotčených nemovitostí a informuje, jak bude vše probí-
hat a snaží se s nimi dohodnout na uzavření smlouvy  
o věcném břemeni. Starosta občany vyzval (pokud 
možno) k součinnosti.
► Pytlový sběr plastů – starosta seznámil přítomné  
s rozhodnutím rady obce, kdy vzhledem ke skutečnosti, že 
v naší obci dochází k poklesu separace odpadu, zvláště 
pak co se plastové složky týče, využije obec nabídku Spo-
lečnost SITA CZ na dodávku barevných pytlů do domác-
ností, do kterých mohou občané ukládat plastové obaly. 
Každá domácnost obdrží na počátku měsíce dubna žlutý 
pytel, označený logem firmy. Tato následně od každého 
domu odveze pytel ke zpracování. Oproti odvezenému 
pytli bude do domácnosti doručen pytel prázdný, na násle-
dující období. Svozovým dnem bude každá první sobota  
v měsíci, v dopoledních hodinách, přitom rozsah služeb 
na sběrném středisku zůstává nezměněn. Pokud bude 
mít domácnost dodaný pytel naplněný, lze si v průběhu 
měsíce na OÚ vyzvednout další. Při svozu pak bude do 
domácnosti předán takový počet prázdných pytlů, kolik 
bude od domu odvezeno plných. Rada obce chce tímto 
krokem ještě více přispět ke zlepšení situace, kdy sepa-
race v naší obci má sestupnou tendenci. Je potřebné si 
uvědomit, že veškeré separovatelné složky, které jsou 
občany ukládány do komunálního odpadu (popelnice), 
obec „draze“ zaplatí. Naopak, pokud jsou samostatně 
separovány (např. ve Sběrném středisku odpadů nebo 
pomocí pytlového sběru), obdrží obec od společnosti 
EKO KOM finanční příspěvek. Je žádoucí, aby si všichni 
občané tuto skutečnost uvědomili, neboť stávající trend, 
kdy obec za separaci získává stále méně finančních pro-
středků, může mít dopad na celkovou cenu poplatku za 
komunální odpad v následujících letech. Pokud budou 
občané více třídit a bude méně komunálního odpadu, 
může to mít příznivý dopad na jeho cenu, v opačném pří-
padě nezbude nic jiného, než tento poplatek navýšit.
► Obsazení prostor v S pasáži – starosta konstatoval, 
že je obsazeno všech 5 ordinací lékařů v novém ZS na 
ul. Komenského 10 a je pronajatý i komerční prostor. Ob-
čané jsou spokojeni, byl zvýšen komfort týkající se posky-
tování zdravotních služeb. 
► Odstranění oplocení v areálu kasáren „Předky“ – sta-
rosta uvedl, že staré (betonové) oplocení okolo celého 
areálu bylo odstraněno, v přední části navazující na as-
faltovou komunikaci z ul. Polní bylo nahrazeno novým, 
tak aby se zamezilo vjezdu automobilů a vzniku černých 
skládek, je otevřená branka pro pěší, p. Gottvald garan-
toval výsadbu vhodných náletových dřevin. Rada obce 
rozhodla zatím nevyužívat areál ke komerčním účelům.
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí poskyt-
nuté informace o činnosti orgánů obce. 

● Odkup části obecního pozemku pod NS. Pan Holub 
požádal o odkup části obecního pozemku, který je nově 

zastavěn budovou nákupního střediska. Jedná se o část 
pozemku p.č. 85/6 o výměře 7 m2 a dále část pozemku 
p.č. 85/7 34 m2, ve vlastnictví obce Sokolnice.
Před prodejem pozemku je nutné řešit i aktualizaci pro-
hlášení vlastníka, kterým se prostory v budově rozdělí na 
jednotlivé nebytové jednotky a absolutně či relativně spo-
lečné části. 
Ze zákona je podíl na společných částech budovy a po-
zemku přímo úměrný velikosti vlastnictví jednotlivých 
nebytových jednotek. Prodej pozemku by se potom usku-
tečnil v takovém poměru, který odpovídá poměru nebyto-
vých jednotek. 
● Čištění dešťových kanalizačních vpustí. RO schvá-
lila záměr vyčištění všech dešťových kanalizačních vpustí 
v naší obci. V průběhu roku sice pracovníci údržby obce 
provádí jejich čištění, ale většinou řeší jen nejhorší stavy, 
nyní by byly vyčištěny všechny vpusti, a to prostřednictvím 
firmy a spec. mechanizace. 
● Vítání občánků. Starosta obce navrhl zamyslet se 
nad změnou konceptu poskytování „dárků“ při vítání 
občánků naší obce. Dle jeho názoru by dárek měl být 
„hodnotnější“, dětí se nerodí tolik, aby to pro naši obec 
byl zásadní zásah do rozpočtu, a je ke zvážení myšlenka 
„motivovat mladé“ občany nějakým finančním bonusem, 
jako to dělají některé jiné obce. V současné době jsou 
celkové finanční náklady obce na jednoho vítaného ob-
čánka 325 Kč (pozvánka, blahopřání, pamětní knížka, 
hračka, kytička a dětský příbor). 
RO přerušila projednání tohoto bodu a žádá všechny členy 
zastupitelstva, aby se nad touto úvahou zamysleli a svoje 
podněty zasílali do pátku 22. dubna 2016 starostovi.
● Petr Zelinka – cenová nabídka opravy II. NP obec-
ního úřadu. Obec obdržela vyžádanou cenovou nabídku 
na rekonstrukci II. NP obecního úřadu. Ta zahrnuje nejen 
obřadní místnost, ale i prostor bývalé knihovny, schodi-
ště, části chodby I. NP a vnějšího vstupního schodiště do 
budovy Obecního úřadu Sokolnice. 
RO schválila objednat u pana Petra Zelinky projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení dle předložené ce-
nové nabídky.
● Změna formátu vydávání Zpravodaje. Obec obdržela 
od Střední školy grafické Brno vyžádanou cenovou na-
bídku na tisk periodika Sokolnický Zpravodaj a rozhodla 
objednat tisk Zpravodaje ve variantě plné barevnosti 
všech stran, počet kusů 900, materiál natíraný papír.
● Roční kontrola hřišť. RO odsouhlasila objednat roční 
kontrolu dětských hřišť a sportovišť u Ing. Simonidese dle 
předložené cenové nabídky za celkovou cenu 5.000 Kč, 
včetně DPH. Cena obsahuje 5 ks dětských hřišť a spor-
tovišť (Dětské hřiště U Husara, Fitness U Husara, Dětské 
hřiště U Bednárny, Dětské hřiště Masarykova–Telnická, 
Oranžové hřiště za obecním úřadem) a také roční proško-
lení pracovníků, kteří provádí týdenní kontroly zařízení.
● Nájem bytu na zdravotním středisku. MUDr. Martin 
Kral končí v naší obci jako praktický lékař a od začátku 
dubna 2016 uvolní i byt. Společnost Mediclinic ozná-
mila, že pro nového lékaře, který v naší obci začne pro-
vozovat praxi od 1. dubna 2016, byt nepotřebuje. Rada 
proto schválila záměr byt pronajmout jinému zájemci. 
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RO ukládá starostovi do 22. dubna 2016 zveřejnit záměr 
pronájmu bytu a zajistit všechny další kroky k zajištění 
nového nájemce bytu. Obdržené nabídky budou předlo-
ženy radě obce k projednání a rozhodnutí. 
● Cenová nabídka projektu – parkoviště Moravská. 
Pan Viktor Svoboda z firmy Prostavby a.s. sdělil, že pro-
jekční práce na stavbě parkoviště na ulici Moravská bu-
dou stát 35.000 Kč + DPH a obsahují jednostupňový pro-
jekt (DSP), včetně položkového rozpočtu. Součástí není 
inženýrská činnost a zajištění vydání územního a staveb-
ního povolení. 
● Smlouva s Atelierem Projektis. RO schválila text  
a uzavření smlouvy o dílo mezi obcí a Atelierem Projektis, 
s.r.o., na změnu číslo 1 územního plánu naší obce. RO 
ukládá starostovi do 15. dubna 2016 smlouvu s Atelie-
rem Projektis uzavřít.
● Bezúplatný převod pozemku na obec. Státní pozem-
kový fond ČR je vlastníkem pozemku parcelní č. 2094  
v k.ú. Sokolnice o výměře 406 m2, orná půda. Pozemek 
leží v lokalitě označené jako Z4. Podle ustanovení § 7 
odst. 1 písm. b) zákona č. 503/2012 Sb. o Státním po-
zemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zá-
konů v platném znění lze požádat o bezúplatný převod 
pozemku ze státu na obec. 
RO doporučuje, aby zastupitelstvo obce Sokolnice požá-
dalo o bezúplatný převod pozemku p.č. 2094 na obec 
Sokolnice. 
● Rekonstrukce místní komunikace Pod Stráží. Obec 
obdržela cenovou nabídku na přípravu dokumentace na 
novou silnici v ulici Pod Stráží (od ulice Komenského až 
po ulici Telnickou), včetně chodníků, veřejného osvětlení, 
odvodnění a podobně. Stavební náklady jsou odhadovány 
na částku 20.981.400 Kč. Cena kompletní dokumentace 
(pro územní řízení, stavební povolení i provádění staveb) 
představuje částku 490.915 Kč. Ceny jsou včetně DPH.
RO schválila pořízení dokumentace na novou silnici  
v ulici Pod Stráží, včetně chodníků, veřejného osvětlení, 
odvodnění atd. 
● Zastavovací studie „Spodní dvůr ZD“. Obec dostala-
žádost o povolení zbudování dalších 2 kanalizačních pří-
pojek pro oblast při ulici Zámecké na pozemku p.č. 460, 
ze současně plánovaných pěti rodinných domů na sedm. 

To má vliv na kapacitu čistírny odpadních vod, kdy obec 
má v rezervě celkem 21 bytových jednotek na drobnou 
dostavbu v obci. Třináct jich bylo převedeno na budovu 
bývalé sýpky, zůstává osm. Povolením výjimky jich v re-
zervě zůstane šest.
RO souhlasí s případným navýšením počtu kanalizačních 
přípojek na pozemku p.č. 460 z pěti na sedm. 
● Zametání komunikací. RO schvaluje objednat  
u firmy SITA CZ jarní čištění komunikací po zimním po-
sypu v dubnu 2016. Dále schvaluje objednat u firmy 
SITA CZ letní čištění komunikací (přibližně v době letních 
prázdnin) – termín bude ještě upřesněn. 
● Veřejně prospěšné práce. Díky poklesu nezaměst-
nanosti a většímu množství volných pracovních míst 
zpřísnil úřad práce podmínky pro vytváření dotovaných 
míst na obcích – veřejně prospěšné práce. Smlouvu má 
obec uzavřenou na tři pracovní místa, ale úřad práce na-
bízí většinou osoby, které jsou v evidenci dlouhou dobu, 
ztratily pracovní návyky a jsou obtížně zaměstnatelné. 
Navíc některé neskrývají svůj nezájem o jakoukoliv práci. 
Pan František Makrlík, kmenový zaměstnanec obce, od-
chází v 6/2016 do důchodu. Situace tak není lehká, pro-
tože dřívější zaměstnance obce na VPP nám ÚP nemůže 
znovu dát. 
RO rozhodla situaci řešit přijetím jednoho zaměstnance 
na místo údržbáře obecního majetku, veřejných prostran-
ství a zeleně. RO uložila starostovi do 15. dubna 2016 
zveřejnit výzvu k přihlášení zájemců na toto místo. RO 
dále schválila objednat u pana Petra Gottvalda první seč 
v letošním roce ve větším rozsahu (i plochy, které v minu-
losti sekli nezaměstnaní). 
● Parkové úpravy na křižovatce Polní–Šlapa-
nická a před areálem kasáren. Z obecního pozemku  
p.č. 2060/1 (na křižovatce ulic Šlapanická–Polní) byly 
odvezeny zbytky nepořádku, navezena hlína a pozemek 
byl strojně urovnán. 
Na obecní pozemek (vně oplocení kasáren v trati Předky) 
na ulici Polní byla navezena hlína a pozemek byl taktéž 
strojně srovnán. Nyní je třeba povrch upravit rotavátorem 
a vyset trávu. 
RO proto schválila objednat u Ing. Rouzkové provedení 
těchto prací dle zaslané cenové nabídky.

Vážení občané,
vzhledem ke skutečnosti, že v naší 
obci dochází k poklesu separace 
odpadu (viz tabulka č. 1), zvláště 
pak co se plastové složky týče, roz-
hodla Rada obce Sokolnice schválit 
nabídku společnosti SITA CZ na do-
dávku pytlů do domácností, do kte-
rých mohou občané ukládat plastové 
obaly. Do každé domácnosti bude na 
počátku měsíce dubna doručen žlutý 
pytel, označený logem firmy. Tato 
následně od každého domu odveze 
pytel ke zpracování. Oproti odveze-
nému pytli bude do domácnosti do-

ručen pytel prázdný, na následující 
období. Svozovým dnem bude každá 
první sobota v měsíci, tzn. 7. května; 
4. června; 2. července 2016; atd.,  
v dopoledních hodinách, přitom roz-
sah služeb na sběrném středisku zů-
stává nezměněn (i nadále jej mohou 
občané využívat jako doposud). Po-
kud bude mít domácnost dodaný py-
tel naplněný, lze si v průběhu měsíce 
na OÚ vyzvednout další. Při svozu 
pak bude do domácnosti předán 
takový počet prázdných pytlů, kolik 
bude od domu odvezeno plných.
Rada obce chce tímto krokem ještě 
více přispět ke zlepšení situace, kdy 

separace v naší obci má sestupnou 
tendenci. Je potřebné si uvědomit, 
že veškeré separovatelné složky, 
které jsou občany ukládány do ko-
munálního odpadu (popelnice), obec 
„draze“ zaplatí. Naopak, pokud jsou 
samostatně separovány (např. ve 
Sběrném středisku odpadů nebo po-
mocí pytlového sběru), obdrží obec 
od společnosti EKO KOM finanční 
příspěvek. Je žádoucí, aby si všichni 
občané tuto skutečnost uvědomili, 
neboť stávající trend, kdy obec za 
separaci získává stále méně finanč-
ních prostředků (viz tabulka č. 2), 
může mít dopad na celkovou cenu  
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Separce odpadů obce Sokolnice – vybrané položky

Název odpadu 2012 2013 2014 2015

Papír a lepenka 23,65 t 26,98 t 27,28 t 26,58 t

Sklo 15,05 t 9,32 t 10,63 t 11,86 t

Oděvy, textil 6,30 t 7,18 t 5,24 t 3,06 t

Plasty 30,01 t 27,72 t 26,85 t 24,97 t

Celkem 75,01 t 71,20 t 70,10 t 66,47 t

Finanční prostředky získané ze separace

2012 2013 2014 2015

Celkem 107.385 Kč 142.744 Kč 137.000 Kč 91.633 Kč

Tabulka č. 1

Tabulka č. 2

poplatku za komunální odpad v ná-
sledujících letech. Pokud budou ob-
čané více třídit a bude méně komu-
nálního odpadu, může to mít příznivý 
dopad na jeho cenu, v opačném pří-
padě nezbude nic jiného, než tento 
poplatek navýšit!
Vážení občané, doufáme, že uví-
táte další možnost separace plastů 
prostřednictví pytlového sběru. Při-
spějete tak nejenom svým ekologic-
kým chováním ke zlepšení životního 
prostředí, ale máte možnost ovliv-
nit i výši stanoveného poplatku za 
komunální odpad v naší obci. Vám, 
kteří již třídíte odpad, mnohokráte 
děkujeme!

Nový praktický lékař v Sokolnicích
Vážení, 
dovoluji si touto cestou informovat Vás o personální 
změně na pozici lékaře v ambulanci Sokolnice-Telnice. 
Pan doktor Kral se rozhodl (na vlastní žádost) ukončit 
pracovní poměr s naší společností k poslednímu březnu 
2016. Mohu vás ujistit, že ze strany společnosti Medic-
linic nedojde k přerušení poskytování zdravotní péče  
v obou ambulancích jak v Sokolnicích tak i v Telnici  
a bude zachována plná kontinuita.
Taktéž jsme se dohodli, že nový lékař MUDr. Bartáková 
zachová ordinační dobu tak, jak funguje nyní – případné 
drobné úpravy rozhodně nepovedou k omezení rozsahu 
ambulance v Sokolnicích a Telnici. 
MUDr. Bartáková již několik měsíců v ambulanci fun-
guje na částečný úvazek a přebírá agendu od pana 
doktora Krale, tzn. nejde o náhlou změnu, ale postupný  
proces.
Věřím, že tato změna nebude vnímána negativně ze strany 
pacientů a jsem přesvědčen, že nový lékař plnohodnotně 
nahradí pana doktora Krale a v budoucnu to povede  
i k možnosti rozšíření odborné péče, především v oblasti 
rychlé diagnostiky a dovybavení novými přístroji. 
Cílem bude především zavedení lepší organizace práce, 
chodu ambulance a ušetřit pacientům delší čekací dobu. 
Děkuji za vaši přízeň a jsem s pozdravem  

-Aleš BUCHAL, regionální ředitel MediClinic a.s.-

MUDr. Vendula Bartáková vystudovala Lékařskou fa-
kultu Masarykovy univerzity v Brně – obor Všeobecné lé-
kařství. V ordinaci v Sokolnicích a v Telnici byla společně 
s MUDr. Kralem od srpna 2015. Částečným úvazkem pů-
sobí na Ústavu patologické fyziologie jako vědecký pra-
covník a odborný asistent. Ze svých mimopracovních ak-
tivit vyzdvihuje dobrovolnou činnost pro svou obec, kde 
působí jako zastupitelka a radní, předsedá mediální ko-
misi, je též redaktorkou místního zpravodaje a řídí obecní 
televizi. Dále odpovídá v internetové poradně „uLékaře“. 
Ve volném čase se věnuje rodině, zahrádkaření, ráda 
cestuje, hraje na kytaru a rekreačně florbal.

NOVÉ ORDINAČNÍ HODINY:
pondělí Sokolnice 7.30–12.00 hodin   
 12.00–14.30 hodin  pro zvané
úterý Telnice   7.30–12.00 hodin     
 12.00–14.30 hodin  pro zvané
středa Sokolnice  11.30–13.30 hodin   
 13.30–18.00 hodin  pro zvané 
  a pracující
čtvrtek Telnice    7.30–11.00 hodin 
 11.00–12.00 hodin  pro zvané
pátek Sokolnice  7.30–11.00 hodin   
 11.00–12.30 hodin pro zvané

• Sešlápnuté PET lahve (i s víčkem)
• Všechny nápojové kartony – obaly (krabice)

od mléka a nápojů
• Igelitové tašky, folie, mikroténové sáčky
• Plastové obaly od sušenek, bonbónů
• Plastové kelímky od másla, jogurtů, a jiných potravin
• Prázdné plastové obaly od čistících prostředků pro domácnost
• Plastové obaly od šamponů, mycích a pracích prostředků
• Plastové obaly od krémů a jiných drogistických výrobků (bez obsahu)

TŘIĎTE PLASTY!

DO PYTLŮ NEDÁVEJTE 
můžete odevzdat na místním sběrném středisku odpadů

DO ŽLUTÝCH PYTLŮ
S LOGEM SUEZ 
ODKLÁDEJTE

Svoz každou 
první sobotu 
v měsíci přímo 
u vašeho domu.

I Vy můžete 
ovlivnit cenu za
svoz komunálního 
odpadu!

• Linoleum, PVC
• Pryžové výrobky
• Koberce
• Textil
• Pěnový polyuretan-molitan

• Polystyren
• Pneumatiky
• Videokazety, CD, DVD
• Kabely
• Plasty z automobilů

• Zahradní plastový nábytek
• Obaly od olejů, obaly silně 

znečištěné zbytky jídla
• Obaly od nebezpečných látek, 

barev, chemikálií a léčiv
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Barevný svět dětí
● V měsíci dubnu jsme ukončili program Edukativně 
stimulační skupinky pod vedením p. uč. Ivany Cábové 
a p. uč. Zdeňky Jirgalové. Docházely  do nich předškolní 
děti, jež potřebovaly intenzivnější přípravu na vstup do 
ZŠ. Tyto skupinky navštěvovaly děti v doprovodu jednoho 
z rodičů, kteří tak měli možnost poznat své děti při práci  
v kolektivu, ale také byli do některých aktivit zapojeni 
společně s dětmi. Program trval celkem 10 týdnů a spo-
lečně doufáme, že bude přínosem jak pro děti, tak pro 
jejich rodiče.
● Využili jsme nabídku firmy Prima VIZUS na preventivní 
screeningové bezkontaktní vyšetření zraku dětí a nabídli 
rodičům tuto možnost. Zdravotnická pracovnice tak  

v jednom březnovém dopoledni vyšetřila v MŠ oči dětem, 
jejichž rodiče o tuto službu projevili zájem.

Kalendárium
Kv

ět
en

 2
01

6

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité 
informace

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

Brno, 
hřiště Kamínky

13.10 hodin
14.50 hodin

soupeř  Moravany
soupeř Deportivo

1 Neděle TJ Sokol Sokolnice Tradiční vycházka 
na Mohylu míru

Sraz před 
sokolovnou 13.00 hodin

8 Neděle
Komise pro mládež
a sport při Radě 
obce Sokolnice

Cyklovýlet – údolím říčky 
Bobravy do Sokolnic

Sraz před 
sokolovnou 8.00 hodin

info u p. Králové, 
Brněnská 105, 
Sokolnice, tel. č.
775 194 770, 
dospělí 100 Kč, 
děti školní  
a předškolní věk 
zdarma

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

Brno, 
hřiště Kamínky

9.00 hodin
9.50 hodin

soupeř Jezdci
soupeř Stones B

12 Čtvrtek Rodinné Centrum 
Sokolnice

Rodičovská skupina (Rituály 
ve výchově)

Prostory RC na ul. 
Masarykova 34 19.00 hodin 21 hodin

14 Sobota Kulturní komise při 
Radě obce Sokolnice

Muzikál - Sibyla královna 
ze Sáby

Kongresové 
centrum Praha 18.00 hodin

15 Neděle Rodinné Centrum 
Sokolnice

Rodinný piknik s turnajem 
v petanque zámecký park 18.00 hodin

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

Brno, 
hřiště Svážná

10.40 hodin
11.30 hodin

soupeř  Atack
soupeř Holásky

21 Sobota Svaz rybářů 
Sokolnice

Závody dospělých 
v chytání ryb ostrůvek 6.00 hodin 12 hodin

21 Sobota Rodinné Centrum 
Sokolnice

Čteme dětem: 
Kouzelná baterka místní knihovna 10.00 hodin 12 hodin

25 Středa Rodinné Centrum 
Sokolnice

Čtenářský klub 
(Chuť jablečných jadérek) místní knihovna 17.00 hodin

28 Sobota Svaz rybářů 
Sokolnice Dětské závody v chytání ryb ostrůvek 7.00 hodin 11 hodin

28 Sobota
Komise pro mládež
a sport při Radě 
obce Sokolnice

Zájezd do ZOO Olomouc Olomouc 8.00 hodin

info u p. Králové, 
Brněnská 105, 
Sokolnice, tel. č. 
775 194 770, 
dospělí 150 Kč, 
děti školní 
a předškolní věk 
zdarma

29 Neděle Kulturní komise při 
Radě obce Sokolnice

Zájezd do termálních lázní 
Györ Maďarsko 6.00 hodin

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

Brno, hřiště 
Svážná

12.20 hodin
13.10 hodin

soupeř Nasan C
soupeř Obřany B
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● Jako každoročně jsme se v sokolnickém zámeckém 
parku u potoka loučili se zimou a vítali očekávané jaro 
písničkami a básničkami. Paní Moreně jsme na cestu po 
potoce zazpívali. Děti nezapomněly zazpívat a zarecito-
vat také babičkám a dědečkům v sokolnickém Domově       
pro seniory.
● V novém pololetí byly v každé třídě rodičům nabíd-
nuty konzultační hodiny – společné setkání rodičů a uči-
telek, rozhovory o tom co děti zvládají, v čem potřebují 
pomoci, apod.
● V pátečním aprílovém dopoledni se sešla spousta 
dětí ze školky, školy i okolních škol v místním sokolnic-
kém zámeckém parku při velmi zajímavém výukovém 
programu s dravými ptáky společnosti Zayferus. Děti 
měly tak jedinečnou možnost vidět vzácné dravé ptáky 
při letu i lovu.
● Hudební pohádka „Červená Karkulka“ „přijela“ za 
dětmi až do školky a nejen dějem, ale také pěknými pís-
ničkami zpestřila dětem program ve školce. 
● Pro blízkou i širší veřejnost proběhl v naší školce  

7. dubna 2016 Den otevřených dveří, a to v době od 
16.30 do 17.30 hodin. Během této doby měli návštěvníci 
možnost si prohlédnout prostory, kde si sokolnické děti 
nejen hrají, ale také se hrou připravují na školní období. 
Ten, kdo se za námi přišel podívat, si na památku odnesl 
malou pozornost, na jejíž výrobě se podílely také „škol-
kové“ děti. 

Velký úspěch děvčat ve florbale Ve florbalovém celorepublikovém 
turnaji Think Blue Cup se naše děv-
čata dostala až do finále „Východu 
ČR“ hraném v Olomouci a vůbec si 
nevedla špatně. V základní skupině 
byly všechny zápasy vyrovnané, bo-
hužel pro nás nedopadly šťastně: se 
ZŠ Trutnov 0 : 3, se ZŠ Skuteč také  
0 : 3 a se ZŠ Světlá nad Sázavou  
1 : 2. Ale v souboji o konečné 7. místo 
děvčata remizovala se ZŠ Lutín 4 : 4 
a na trestná střílení vyhrála 1 : 0. To 
znamená, že jsme vlastně na  
13.–14. místě v celé ČR. 
Gratulujeme a za rok zas!
 -Mgr. David Elicer -

Na zkušenou do Sokolnic přicestovala ze Srbska v rámci programu „Energie bez 
hranic“ dvanáctičlenná studentská výprava se dvěma 
pedagogy, aby si vyměnili zkušenosti s našimi studenty 
a poznali naši krásnou a momentálně nádherně rozkvet-
lou Jižní Moravu. Kromě uvítání ve škole přijal slavnostně 
v sokolnické obřadní síni skupinou studentů i starosta 
Sokolnic.
Desetidenní program výměnné studentské stáže je pes-
trý. Kromě odborné části, kdy budou studenti pracovat 
s kabelovými technologiemi, vzdělávat se v novém škol-
ním centru obnovitelných zdrojů energií a zdokonalovat 
se v práci s programem Solid Works, jsou v programu 
stáže i aktivity seznamující srbské studenty s okolím 
školy i pamětihodnostmi jihu Moravy. V plánu programu 
je i návštěva Brna a hradu Pernštejna. Víc asi studenti 
nestihnou.
Pokud tedy potkáte v Sokolnicích zahraniční studenty, 
kteří vás možná nepozdraví jak je u nás zvykem, nemějte 
jim to za zlé. Všichni totiž pocházejí z velkoměsta.
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Bez černý
Bez černý (Sambucus nigra, L.) – 

bezinka, kozičky, psí bez – je list-
natý keř, který má široké využití  
v léčitelství, farmacii i potravinářství. 
Bez černý je původní v Evropě, mimo 
nejsevernějších oblastí. Kvete v bo-
hatých soukvětích v červnu a čer- 
venci, květy mají žlutobílou barvu  
v odstínech slonové kosti. Plody 
bezu jsou malé černé peckovice, do-
zrávající koncem srpna a čerstvé se 
nedoporučují konzumovat, protože 
mají projímavé účinky, avšak tepelná 
úprava či sušení škodlivé látky neut-
ralizují. Přísloví praví: „Před heřmán-
kem smekni a před bezem klekni …“ 
Květy a plody se vnitřně používají  
s úspěchem celá staletí k léčebným 
účelům, k přípravě čajů, vín a likérů. 
Listy a kůra jsou v některých prame-
nech uváděny jako poněkud jedovaté 

a vzhledem k tomu, že obsahují silné 
účinné látky glykosid sambucinigrin 
a alkaloid sambucin, nelze doporučit 
jejich vnitřní užívání. Otravy po požití 
listí nebo kůry se projevují silným 
zvracením, průjmem, ošklivostí a cel-
kovou slabostí. Podobné příznaky se 
mohou dostavit i po požití syrových 
plodů ve větším množství. 

V potravinářství se používá přede-
vším šťáva lisovaná z plodů, a to jako 
potravinářské barvivo. Pecek zba-
vená dřeň pak jako náhražka draž-
šího ovoce, především do směsí (ale 
fujtajbl…). Nezastupitelnou úlohu 
mají i při výrobě likérů. Květenství 
je možné máčet v těstíčku a smažit 
podobně jako květák – tato pochu-
tina se nazývá kosmatice. Z květů 
se dá připravit bezová šťáva, nebo 
kvašením osvěžující limonáda, dále 
sirup, marmeláda, likéry i víno, které 
má výbornou chuť a vůni. Všechny 

části rostliny mají léčivé účinky. 
Sbírá se květ, list, bobule a kůra, a to  
v červnu a červenci, bobule v říjnu 

Velikonoční hrkání 2016
Jako každý rok, tak i letos jsme na Zelený čtvrtek, Velký 

pátek a Bílou sobotu nahrazovali zvonění zvonů hrkáním. 
Dohromady nás letos chodilo skoro třicet. Neodradilo nás 
brzké vstávání ani chladnější počasí. A proto na všechny 
v sobotu čekala sladká odměna a pro vytrvalce, kteří ne-
vynechali ani jednou, navíc ještě Kinder-vajíčko.

Děkujeme všem dětem za pomoc a všem ostatním, 
co nám přispěli sladkostmi (nebo na ně) do společného 
baťůžku. Těšíme se na příští rok! -HJ-

Velký pátek 25. března 2016
On nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi...
byl proboden pro naše hříchy, rozdrcen pro naše viny,
tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily.   (Iz 53,4-5)

V křesťanském kalendáři je Velký pátek pátkem před 
Velikonocemi, součást Svatého týdne a velikonočního 
tridua. Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista na 
kříži. V  Sokolnicích jsme na zámecké zahradě v 9 hodin 
dopoledne na Velký pátek rozjímali pobožnost křížové 
cesty. -Jiřina Chudáčková-
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Bronislav Pecl

Nabízím kompletní montáž antén a satelitů

Měření signálu, opravy televizních rozvodů 
a nastavení úrovně zesilovačů měřicím přístrojem Televes H45

Bronislav Pecl
Pratecká 145, 664 51  KOBYLNICE

IČ  755 00 213
tel. +420 723 830 861           e-mail: brope@seznam.cz

Nabídka volných TV programů (zdarma)
CT 1, CT 1 HD,CT 2, CT 2 HD, CT 24, CT sport, CT sport HD,

CT :D/ CT art, CT 1 JM

Nova, Nova Cinema, Prima, Primacool, Prima love, 
Prima zoom, Prima Max , Prima comedycentral

Ocko, Ocko expres, Ockogold, Slagr, Rebel, Relax, 
Retro music TV, Barrandov muzika, 

Kino Barrandov, Barrandov TV, Barrandov Plus,  
Noe, Activ, Telka , Fanda, Smíchov,

MNAM TV, Kinosvět, TV8, Regionální televize cz, 
BTV, sport 5, a další

(na určitých místech možnost 
i slovenských a rakouských  programů)

a listopadu. Ze sušeného květenství 
se vaří léčivý čaj. Odvar ze sušených 
květů je močopudný, rozpouští hleny 
a podporuje pocení. Má diuretické 
účinky, snižuje horečku a mírní ka-
šel. Chlazený, neslazený čaj z květů 
je výtečným lékem i při zažívacích po-
tížích, plynatosti, nevolnosti a poma-
lém trávení, či nedostatečné činnosti 
žlučníku. Šťáva z plodů působí blaho-
dárně při léčení migrén a nervových 
chorob, zejména při zánětu trojkla-
ného nervu. Berte ovšem na vědomí, 
že užívání přírodních léčiv se řídí stej-
nými pravidly jako užívání farmatik – 
všeho s mírou a pouze dle potřeby  
a v případě bezu černého se můžete 
předávkovat i při nadměrném užívání 
kozičkové limonády.
-Laďa Žilka, podklady: zdroj Wikipedia-

KOSMATICE – ŘÍZKY Z BEZINEK
Květy černého bezu natrhané s delší 
stopkou (držátkem), 1/4 litru mléka, 
2 vejce z domácího chovu, špetka 
soli, celozrnnou špaldovou mouku 
(proč ne, určitě je hodnotnější než ta 
bílá, zbavená všech těch důležitých 
dobrot), slunečnicový olej  
Z ingrediencí vytvoříme těstíčko pala-
činkové konzistence a máchaje květy 
bezu držíce je za stopku vytvoříme 
řízečky kosmatice, které noříme do 
rozpáleného oleje. Během smažení 
odstřihneme přebytečné stopky   
a kosmatici poté osmahneme z druhé 
strany. Slanou variantu poté podá-
váme s bramborovou kaší a něja-
kým tím dressingem domácí výroby.. 
Pokud se rozhodneme pro variantu 
sladkou (mezi dětmi populárnější), 
přidáme do těstíčka cukr – ještě lépe 
med – a usmažené kosmatice poté 
obalujeme ve skořicovém cukru.
…hmmmm…

POLÉVKA Z KVĚTŮ ČERNÉHO BEZU
Očištěný, opláchnutý květ vaříme  
v mléce, přidáme cukr, špetku soli 
a potom zaklechtáme žloutky a při-
dáme bílkové noky.

LIMONÁDA 
Z KVĚTŮ ČERNÉHO BEZU
4 l vody, 500 g cukru, 1 citrón, 4 vel- 
ké, ne zcela rozvité květy čer. bezu
Vodu povaříme s cukrem, necháme 
vychladnout a nalejeme do 5l okur-
kové sklenice. Dobře omytý citrón 
nakrájíme na kolečka i s kůrou a při-

dáme do nálevu, květy černého bezu 
také dobře probereme (hlavně vyže-
neme všechny ty breberky…) a při-
dáme do sklenice. Láhev uzavřeme 
celofánem, převážeme a necháme 
týden stát v teplejší místnosti. Po 
týdnu výluh scedíme do láhví, které 
pečlivě uzavřeme a uložíme do 
chladna a po dalších dvou týdnech 
můžeme konzumovat lahodnou per-
livou limonádu.

MED Z KVĚTŮ ČERNÉHO BEZU
25 květů černého bezu, 1 velký ci-
trón, 1 l vody, 1 kg krystal. cukru
Citrón dobře oloupeme a nakrájíme 
na plátky. Květy opereme a odstři-
háme velké stonky. Květy spolu  
s oloupaným citrónem povaříme  
20 minut v litru vody, potom směs 
odstavíme a necháme vyluhovat  

24 hodiny. Druhý den vše přecedíme 
přes plátno a vymačkáme. Do vzniklé 
šťávy přidáme cukr a vaříme tak 
dlouho, až se hmota začne táhnout. 
Med ochutnáme a podle chuti ještě 
můžeme přidat citrón. Horký med pl-
níme do sklenic.

SIRUP Z KVĚTŮ ČERNÉHO BEZU
25 květů černého bezu, 2 l vody,  
2 kg cukru, 
Velké, dobře rozkvetlé květy černého 
bezu dobře opereme, dáme do smal-
tovaného hrnce nebo skleněné ná-
doby a necháme vyluhovat 24 hodin 
ve 2 l vody. Potom přecedíme přes 
jemné plátno, přidáme cukr a krátce 
povaříme. Sirup stočíme do lahví, 
zátky zakapeme voskem a sirup poté 
uchováváme v lahvích na temném 
místě.
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Motto: 
Chválím ten osmý březen, chválím i rodnou zemi,
ve světě širém, dalekém, že s vámi dobře je mi… 

Letošní svátek žen jsme již po několikáté oslavily v re-
stauraci U Husara. Sešlo se nás překvapivě hodně, přijely 
seniorky z Brna, Újezdu, Telnice. O výzdobu se postaraly 
děti z naší základní školy, které v hodinách výtvarné vý-
chovy vyrobily hezká přáníčka pod vedením paní učitelky 
D. Holubové a S. Mifkové. Naše pozvání přijal také sta-
rosta obce Mgr. Libor Beránek, který odpovídal na dotazy, 
které se týkaly života v obci. Program zpestřila paní Marie 
Pávková z Brna. Jejím koníčkem je od mládí sběr starých 
módních kusů. Předvedla nám tak dobové klobouky, zá-
stěry a svrchní doplňky. Krátká módní přehlídka se všem 
velmi líbila. 

Dále nás paní Miluše Roblíková všechny seznámila  
s programem jednotlivých akcí až do konce roku. 

První jarní vycházku jsme zahájily do Lovčiček a Bošo-
vic k hájence Svatá, která stojí na kopci v blízkosti obce 
Lovčičky, ale katastrálně náleží Bošovicím. Mile nás pře-
kvapila výzdoba předzahrádky, kterou majitelé hájenky 
vyzdobují v období Vánoc a Velikonoc nádhernými posta-
vičkami ze slámy, které jsou oblečeny ve vesnických kro-
jích, na Vánoce nechybí vánoční strom a betlém, na Veli-
konoce malovaná vajíčka, pomlázky a vše, co v minulosti 

patřilo k velikonočním svátkům. Po krátkém občerstvení 
jsme se vydaly do Bošovic. Cestou k cíli naší procházky 
jsme se zastavily u bývalé spoluobčanky Zdenky Krato-
chvílové, která měla z návštěvy velkou radost.  

Naše první jarní putování jsme zakončily ve známé bo-
šovické papouščí zoo. Zhlédly jsme ty nejkrásnější druhy 
papoušků, poseděly u kávy v altánku-pozorovatelně,  
a vyslechly zajímavou přednášku o vzniku tohoto zařízení 
a chovu vzácných ptáků. 

Pokud jste doposud tyto krásné expozice nenavštívili, 
určitě sem zavítejte. Od dubna až do září je otevřeno  
každý den od 10–18 hodin.  

Velikonoce v rodinném centru
Tak jako se příroda probouzí po zimním spánku, tak  

i my v rodinném centru jsme se s elánem pustili do práce 
a v měsíci březnu uspořádali hned dvě velice povedené 
akce s velikonoční tématikou.

V sobotu 19. března se v prostorech centra konaly ve-
likonoční dílny. Téměř třicet dětí i se svými rodiči mělo 
o zábavu na celé odpoledne postaráno. Děti se zabavily 
u kreativních činností - zdobily vyfouklá vejce, vyráběly 
věnec na dveře či okno, ovečku z popcornu a také si 
nazdobily perníčky. Každé z dětí dostalo zelené osení 
a spolu s vlastními výtvory si tak domů odneslo pěkné 
jarní dekorace. Velice přínosným, a jak se i zdálo mezi 
rodiči vyhledávaným, doprovodným programem bylo ple-
tení pomlázek pod vedením zkušených dědečků pana 

Karla Krále a Jaroslava Kroupy. Díky nim si každá rodina 
upletla pomlázky, ale především si odnesla „know how“ 
do dalších let.

▲ Tvoření dekorací ▼Hon na vajíčka

Pletení pomlázek
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Jako na každé naší akci nesmělo chybět ani pravé ve-
likonoční občerstvení. A tak kdo měl ke kávě či jen tak 
chuť, mohl si zakoupit jidáše dvojího druhu, kynuté pl-
něné buchty, jarní muffiny anebo slané tyčinky.

Na Boží hod velikonoční jsme se za velice krásného 
jarního počasí setkali se spoustou dětí na akci s názvem 
Hon na vajíčka. Konala se v zámeckém parku, kde hle-
dání vajíček nebylo zdaleka jedinou připravenou zába-
vou. Než se všichni účastníci sešli a odstartovali soutěž  
v hledání vajíček, které následně děti měnily za dobrůtky, 
krátily si děti čas obcházením sportovních disciplín. Ani 
zde nemohly chybět klasické české moučníky s láskou 
připravené.
Na obou akcích jsme prodávaly vlastnoruční keramické 
výrobky a touto cestou děkujeme všem, kteří si je zakou-
pili a tím podpořili naše centrum.

Čteme dětem
Předčítání má pro emocionální vývoj dítěte a formování 

jeho komunikačních schopností a návyku číst si v dospě-
losti obrovský význam. Vědci i praktikové shodně tvrdí, 
že pravidelné předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí 
jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti 
a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. 
A právě proto jsme připravili projekt ČTEME DĚTEM. Po-
kusíme se zasít semínko lásky ke čtení a knihám do tak 
úrodné půdy jako jsou malé děti.

Za podpory Místní knihovny Sokolnice budeme dětem 
pravidelně předčítat knížky generacemi prověřené, ale  
i žhavé novinky. Knížky budou předčítat služební babičky 
a dědečkové. A na děti budou vždy čekat také zábavné 
úkoly a tvoření.

Projekt jsme již odstartovali a máme za sebou dvě 
úspěšná čtení.
ČTEME DĚTEM 1: Povídání o pejskovi a kočičce: Jak 
spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech

V sobotu 12. března přišly děti do knihovny na první 
předčítání. Povídaly si o pejscích a kočičkách a pomocí 
barviček na obličej se samy na chvíli proměnily v pejsky  
a kočičky. Dozvěděly se o sourozencích Čapkových a je-
jich slavných čtyřnohých kamarádech. Poslechly si po-
hádku Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort.  Po 
krátké přestávce s občerstvením děti čekala zábavná 
hra – hledání ingrediencí do jejich dortu, které byly po-

schovávané v prostorách knihovny. Děti odcházely domů 
s novými poznatky a krásnými pejsky a kočičkami, které 
si samy vyrobily.
ČTEME DĚTEM 2: Podvečer s Andersenem (Malá moř-
ská víla)

V pátek 1. dubna probíhal ve více než 1619 řádně re-
gistrovaných čtecích místech Evropy i zámoří již šestnáctý 
ročník společné pohádkové Noci s Andersenem. Letos se 
také poprvé zapojila místní knihovna a Rodinné Centrum 
Sokolnice. Pro děti společně připravili tříhodinový pro-
gram se spoustou zábavy i poučení.

Hlavním tématem pohádkové noci bylo 180. výročí na-
psání pohádky Malá mořská víla.

Proto si děti si nejprve povídaly o Dánsku, o jeho zná-
mých městech a osobnostech, ochutnaly drømmekage – 
snový dort a přivítaly milou návštěvu v podobě samot-
ného pana Hanse Christiana Andersena. Ptaly se ho na 
spoustu zajímavých otázek a dostaly ještě zajímavější 
odpovědi. Jako proč neměl rád své jméno, s čím si jako 
kluk hrál a proč psal tak smutné pohádky. 

Potom si děti poslechly nahrávku pohádky v podání 
Ladislava Freje. Ještě předtím se však s panem Ander-
senem rozloučily, protože dle vlastních slov, slavný autor  
u poslouchání své smutné pohádky vždy pláče.

Posilněny dortem snů a čajem vyrazily děti na cestu 
za pokladem mořského krále. Na osmi stanovištích zís-
kaly indicie k pokladu: překračovaly vodu pomocí pon-
tonů, hledaly Andersenovy pohádky, procvičily si paměť 
a důvtip, namalovaly sádrové odlitky mořských tvorů, 
zodpověděly pár otázek o Hansi Christianu Andersenovi  
a hmatem poznávaly, co do moře nepatří. To vše proto, 
aby zjistily, že poklad byl celou dobu ukryt v knihovně. 
Kromě sladkostí a audioknihy si děti domů odnesly  
i spoustu příjemných zážitků.
-Místní knihovna Sokolnice a Rodinné Centrum Sokolnice-

Oprava textu v článku Historie objektu Masarykova 34, 
35 – Zdravotní středisko
V roce 1951 ordinoval pan MUDr. Mann. Od 19. října 
1959 nastoupil na zdravotní středisko pan MUDr. Jan Ko-
řínek, který odešel do důchodu v roce 1992.
Tímto se omlouváme za mylný údaj v Sokolnickém zpra-
vodaji 3/2016, strana 1, pravý odstavec, první řádek. 
Děkujeme všem pamětníkům, kteří nás upozornili a po-
mohli ověřit správnost informací. -RC Sokolnice-Povídání o pejskovi a kočičce 

Rozhovor s panem Andersenem
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Zakladatelé Hasičského sboru v Sokolnicích
V březnovém zpravodaji jsem Vás seznámila se začátky hasičského sboru  
v Sokolnicích. Tímto následným článkem bych Vám chtěla přiblížit konkrétně 
zakladatele. Zvláště jednoho, kterého označil jeden kronikář za „uvědomě-
lého a pokrokového rolníka“. K ostatním zakladatelům mám jen střípky jejich 
minulosti, proto kdokoli z Vás čtenářů má co říci, budu jen velmi ráda.

František Dvořák
Narodil se v Sokolnicích dne 2. února 
1851 do rodiny místního rolníka. 
Jako ostatní mladíci z okolí byl odve-
den a sloužil jako dělostřelec u pev-
nostního děla po tři léta. Po návratu 
domů se oženil s Josefou Fišerovou 
13. června 1881, spolu měli celkem 
čtyři syny: Františka, Ferdinanda, Jo-
sefa a Jana. Byl také rolníkem, půl 
láníkem a patřil ke střední třídě rol-
nické v obci. Už v roce 1885 se stal 
starostou obce, kterým byl s jednou 
přestávkou do roku 1901. V době 
svého starostování se z něj stal člo-
věk, o kterém se píše. 
Jednou z prvních zmínek o jeho ne-
ústupnosti a síle prosadit svou je 
návrh na postavení nové školy v obci 
roku 1891. Byl prvním, kdo navr-
hoval postavit školu novou a větší, 
jeho oponent pan Burk však prosa-
zoval rozšířit školu stávající, a to jen 
o jednu třídu. Hlasování bylo těsné, 
ale Dvořák svůj návrh dovedl prosa-
dit. Na škole působí jako předseda 
školní rady, účastní se školních vý-
letů a pravidelně finančně přispívá 
na chod školy.
Rok na to, 1. května 1892, byly 
schváleny stanovy sboru dobrovol-
ných hasičů bez jakýchkoli zazname-
naných připomínek či výhrad. Stal se 
prvním starostou sboru a o tři roky 
později velitelem. Díky aktivitě a píli 
byl sboru rok po jeho založení při-
znán příspěvek v hodnotě 50 zlatých 
od císaře pána Františka Josefa I., 
který dobrovolné hasičstvo podporo-
val. Obec nezůstala s příspěvkem po-
zadu a roku 1894 přispěla v hodnotě  
200 zlatých na chod sboru. Ani pan 
Dvořák nebyl nečinný a založil Rol-
nický akciový cukrovar v Sokolni-
cích, léta páně 1896. Vedl jednání 
s hrabětem Mittrovským o pronájmu 
cukrovaru, ale protože neměli dosta-
tečné finanční záruky, panovaly po-
chybnosti ze strany hraběte. V krátké 
době se podařilo dohodnout s Mo-
ravskou agrární a průmyslovou ban-

kou v Brně a pronájem byl stanoven 
na 114.500 ročně s délkou trvání  
20 let od 1. ledna 1916. Tento rol-
nický cukrovar vedl jako předseda až 
do své smrti.
Mimo to byl stále aktivní v obci a tak 
trochu se zajímal o historii Sokolnic. 
V roce 1900 vstoupil do komitétu 
prof. Aloise Slováka, který se zajímal 
o napoleonské bojiště. Společně  
v tomto komitétu rozvíjeli myšlenku 
pomníku a oslovili různé architekty 
o návrhy. Díky tomuto společenství 
máme památník, tak jak jej známe 
ve své podobě dodnes a také pod 
názvem Mohyla Míru.
V obci byl Dvořák stále aktivní a v le-
tech 1905–1906 společně s Františ-
kem Sekaninou postavil silnici mezi 
obcí Sokolnice a Telnice, která je pří-
mou spojnicí mezi obcemi. 
V tomto období začal rozvíjet další 
společenství a tím byl Sokol, zalo-
žil jej na podzim 1905. Sokol vedl  
i ve velmi těžkých dobách válečných 
(1914–1918), do jisté míry ilegálně  
a velmi obezřetně, protože hrozilo 
rozpuštění a konfiskace majetku. 
Starostou sokola byl celou dobu od 
založení až do své smrti. Ve váleč-
ných letech také zvládal organizo-
vat i hasiče, kteří měli za úkol cvičit 

mladíky 16–18 leté v přípravném 
vojenském cvičení. Společně s dal-
ším členem sboru a jeho zakladate-
lem, učitelem A. Bébarem, organizo-
val kolony červeného kříže. Zároveň 
bylo sboru hasičů nařízeno „konati 
sanitní službu“. Chvíli před koncem 
války v květnu 1917 hasiči sundali 
zvon z kaple pro potřeby armády.
František Dvořák zemřel v pondělí 
25. července 1921 ve věku 70 let, 
na cukrovku a mrtvici. Je pohřben  
v rodinném hrobě v Telnici. V kronice 
základní školy má ke svému úmrtí 
zapsáno:
„František Dvořák, rolník, předseda 
rolnického cukrovaru v Sokolni-
cích, člen mnoha hospodářských  
a všech pokrokově národních spolků 
zdejších. Byl dlouholetým předse-
dou zdejší místní školní rady, přítel 
školy, učitelstva a chudé školní mlá-
deže, byl mužem vzorně poctivým  
a pracovitým, jedním z oněch, již byli 
zakladateli nové školní budovy v le-
tech 1890/1891. Pohřben za hojné 
účasti ve středu 27. července 1921. 
U hrobu jeho oceněny několika řeč-
níky jeho všeobecné zásluhy. Čest 
budiž jeho památce.“  
PS: František Dvořák byl poruční-
kem Marie Honsíkové, o níž není 
žádný jiný záznam, než úřední dopis 
z okresního soudu Brno. Tento do-
pis upomíná pana Dvořáka o zapla-
cení ročního poručnického poplatku  
a pokuty za zpoždění platby na po-
ručnický účet.

Augustin Bébar
Tento „svobodný pán“ přišel na zá-
kladní školu v Sokolnicích 1. ledna 
1889 a působil na ní až do konce 
školního roku 1928, téměř 40 let. 
Řídícím učitelem se stal až v posled-
ním školním roce svého působení.  
V obci byl jedním ze zakladatelů 
sboru hasičů a také sokolů, kde za-
stával funkci starosty mezi lety 1922 
až 1924. Zemřel v Brně 22. září 
1949.

Karel Körvitzer
Také působil na naší základní škole 
od února 1891 až do roku 1900, kdy 
odešel učit do školy ve Šlapanicích. 
Na zdejší škole působil jen 9 let,  
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a přesto byl cenným zdrojem infor-
mací. Jeho vedení školní kroniky 
se zaměřovalo i na celkové dění  
v obci, nálady obyvatelstva, přírodní 
nezvyklosti (velká sucha, povodně,  
apod.).

Dalšími ze zakladatelů jsou:
Antonín Proskowetz –byl ředitelem 
cukrovaru, velkoprůmyslník, posla-
nec, člen posl. sněmovny a vedoucí 
osobnost v cukr. průmyslu. Stal se 
prezidentem pro pěstování řepného 
semene v Dobrovicích, asekuračního 
spolku cukrovarnictví. Vzal si za ženu 
dceru Julia Roberta.
Otokar Hamřík – hospodářský příručí
Josef Raab – účetní cukrovaru

-Petra Hrdličková-

Měsíc duben v naší honitbě
Začátek nového mysliveckého roku s sebou přináší rozkvétající přírodu  

a delší dny. Zvěř již postupně přestává navštěvovat myslivecká zařízení,  
a proto je naším dalším úkolem odstranění zbytků krmiva a asanace krm-
ného zařízení. Nezbytnou součástí tohoto úkolu je také asanace okolí těchto 
zařízení. Tento měsíc se tedy nese zejména ve znamení práce.

Další úkoly nás čekají při revizi mysliveckých zařízení. Po zimních měsících 
je nutné stará a nepoužívaná zařízení opravit či úplně odstranit. Na vhodně 
vybraných místech jsou vybudována zcela nová zařízení, která přispějí k dal-
šímu úspěšnému mysliveckému roku. 

Obec Sokolnice nám pro tento rok udělila, stejně jako v předešlém roce,  
dotaci. Tím nám umožnila získat prostředky, které budou využity k rekon-
strukci myslivecké chaty, která poslední dobou ztrácela na své kráse, čímž 
chceme docílit lepšího zázemí pro výkon myslivosti v naší honitbě.

Myslivecký hospodář má tedy v tomto měsíci spoustu úkolů a musí do  
25. dubna odevzdat na předepsaných tiskopisech plán chovu a lovu pro 
spárkatou zvěř, plán péče o zvěř a plán počtu loveckých psů, které odevzdá  
k orgánu státní myslivecké správy.

-Lukáš Weiss – Myslivecký spolek Sokolnice-Kobylnice-

TJ Sokol Sokolnice 
 si dovoluje všechny pozvat 

na ostrůvek do Sokolnic, 
kde proběhne již tradiční

V 18.00 hodin proletíme obcí.
Poté se vrátíme na ostrůvek, kde si zarejdíme 
kolem velké vatry a nakonec si opečeme špekáčky.
Hraje DJ Jarda.

30. dubna 2016 
v 17.30 hodin

Ohňová show!

Poděkování
Ráda bych poděkovala všem, kteří 

věnují svůj čas ostatním, dělají to 
rádi, dobrovolně a nezištně. Mám na 
mysli všechny nadšence z Aktivních 
seniorů, Rodinného centra, Sokola, 
Sokolnického domu, všem orga-
nizátorům zájezdů a ostatním, na 
které jsem ve výčtu zapomněla, se 
omlouvám. 

Jejich práce je časově i organi-
začně velmi náročná a ne vždycky do-
statečně doceněná, někdy dokonce 
kritizovaná. Všichni ti nespokojenci, 
než začnou hodnotit, by se ale na-
před měli zamyslet, zda by oni sami 
byli ochotni udělat něco pro druhé.
Své velké DĚKUJI zakončím moud-
rým citátem:

„Každý, kdo někomu 
věnuje svůj čas, 
dává mu kus svého života, 
který se už nedá vrátit zpět, 
dává ten nejcennější dar.“

 ► 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
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Rybářův rok – KAPR OBECNÝ
Tak už je to zase tady, kapřím samicím, jikernač-

kám, se zvětšuje objem břicha až k prasknutí a že 
jde o jikernačku, lze poznat i podle kruhovitého řit-
ního otvoru. Samci, mlíčňáci, jsou podstatně štíhlejší  
a mají řitní otvor naopak protáhlejší, štěrbinovitý, vpadlý. 
Kapr je po zimním útlumu již plně aktivní a blíží se doba 
tření, které spadá do pozdního jara až brzkého léta, 
přesný termín záleží na teplotě vody, úplňku a dostatku 
přirozené potravy. I na našem rybníku tření každoročně 
probíhá, hlavně v noci a brzy ráno a je velmi bouřlivé. 
Mlíčňáci při pronásledování jikrnaček vyskakují nad vodu 
a společně pak v mělčí vodě podél břehů víří hladinu. Na 
1 kg své váhy jikernačka zplodí až 300.000 jiker, takže 
si lehce spočítáte, kolik jiker vyprodukují ty naše deseti-
kilové krasavice… Chvíli po vytření se však jikry stanou 
součástí rybničního ekosystému a velkým dílem se tak 
stávají potravou pro ostatní ryby. Z nepatrného procenta 
jiker se pak po 5–6 dnech vykulí plůdek, který se přilepí 
na podvodních rostlinách a tráví žloutkový váček. Po 
týdnu plůdek stoupá k hladině, kde nabírá vzduch do ply-
nového měchýře a stává se tak pohyblivý, potravu sbíra-
jící. A tím pádem se malý kapřík naopak stává potravou 
pro malé dravce – okouna a candáta, kteří se u nás v ryb-
níku také vytřou. Prostě takový ten přirozený koloběh pro-
teinů. Ono je to jenom dobře, představte si, kdyby z každé 
jikry vyrostl kapr… to bychom se za chvíli brodili po kolena 
rybami. Ve skutečnosti doroste z jikry v našem rybníku 
do lovné velikosti pouze nepatrné promile kapra. Takže 

abychom si zachytali, nakupuje Spolek rybářů Sokol-
nice „hotové“ kapry za finance z povolenek a letos jsme  
již do našeho rybníku vysadili 4 q kapra o váze kolem  
3 kg. Nepočítaje v to obsádku našich stálic – trofejních, 
až 12 kilových kaprů.

Pokud zabrousíme do historie kapra 
obecného, zjistíme, že původní – divoká 
forma kapra (zvaná sazan) byla doma  
v Asii (no, on vlastně pochází z Evropy, ale 
doba ledová sazana vytlačila na jihový-
chod) a postupně se časem opět dostal  
z povodí Černého moře Dunajem zpátky  
do Evropy. Pak už bylo jen otázkou času 
využití kapra jako významné složky  
jídelníčku.                                         -Laďa Žilka-

SPOLEK RYBÁŘŮ SOKOLNICE 
zve všechny zájemce mladší 15. let na tradiční 

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ DOPOLEDNE 
které se bude konat v sobotu dne 28. května 2016. 

Jako vždy bude pro dětské účastníky lovu přichystáno 
občerstvení zdarma, stejně tak i povolenka k lovu. 

Lov bude probíhat od 7 do 11 hodin  
a poté budou vyhlášeni vítězové lovu,  
kteří se už teď mohou těšit na zajímavé ceny!
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Duben
(Pokračování ze strany 1)

Se zvětšenou aktivitou včel může 
dojít k aktuálnímu kontaktu člověka 
se včelou. Včela medonosná má je-
diný způsob obrany proti vetřelci – 
včelí jed. Je to však obrana natolik 
zdatná, že obsah jediného malého 
včelího jedového váčku dokáže za-
hnat na útěk i tvora mnohonásobně 
většího. U člověka včelí jed působí 
hlavně na krevní tělíska a nervový 
systém. Záleží na momentální kon-
dici, hmotnosti a zdravotním stavu 
člověka, jak se s jedem vypořádá.  
V literatuře je psáno, že zdravý do-
spělý člověk snese bez poškození 
zdraví až dvě stě včelích žihadel 
najednou. Proto jedno nebo několik 
málo žihadel zdravého člověka ne-
ohrozí. A to, že hlavně útočí do ob-
ličeje, je dané pradávnou obranou 
proti výběrčímu – medvědovi, který 
taky funí a vystrkuje nos.

Obvyklým projevem bodnutí je za-
rudnutí, otok a později svědění ko-
lem vpichu, které má různě velký roz-
sah – až do velikosti plochy, kterou 
pokryjí dvě mužské dlaně. Tyto kožní 
projevy zpravidla do tří dnů mizí. Jako 
první pomoc v tomto případě stačí 
seškrábnout žihadlo z místa vpichu, 
potřít ranku desinfekcí, plátkem ci-
bule nebo protisvědivým gelem (ka-
ždý včelař má jistě svůj oblíbený a 
zaručený recept) a na chvíli přiložit 
studený obklad nebo sáček s ledem. 
Opatrnosti je třeba pouze tehdy, do-
jde-li k bodnutí žihadla do rohovky 
oka. Tato příhoda vyžaduje neod-
kladné lékařské ošetření; rovněž 
bodnutí do úst, jazyka nebo přední 
strany krku by měl ošetřit lékař, pro-
tože v tomto případě i malý otok, pro-
vázející běžnou reakci, může vyvolat 
vážné dechové potíže. V období před 
lékařským ošetřením je třeba takto 
postiženému dát cumlat kostku ledu, 
zmrzlinu, popíjet ledový nealkoho-
lický nápoj. 

Jiná situace nastane, jestliže včela 
bodne člověka, který trpí alergií. Zde  
i jediné žihadlo může spustit celko-
vou reakci organismu, někdy i se 
závažným průběhem projevujícím se 
zrudnutím v obličeji a na krku, stavem 
úzkosti a strachu, mdlobou, rychlým 
a slabým pulsem, poklesem krevního 

tlaku, zvracením, průjmem, bolestmi 
břicha, sípotem a chrapotem, ztíže-
ním dýchání, svěděním velké plochy 
kůže, otoky a výsevem kopřivky. Pro-
jevy nemusí být přítomny všechny, 
někdy se navzájem kombinují. Jako 
projev velmi těžké alergické celkové 
reakce může vzniknout během něko-
lika minut po bodnutí takzvaný ana-
fylaktický šok, který svým průběhem 
již může ohrozit život postiženému 
selháním životně důležitých funkcí.

Alergie je zcestná odpověď orga-
nismu na opakovaný kontakt s aler-
genem, jímž je v tomto případě včelí 
jed nebo bílkovina včelího žihadla. 
Pokud alergik o této své alergii na 
včely ví, měl by se vyvarovat kontaktu 
s nimi, být opatrný hlavně v letní pří-
rodě a nosit s sebou průkaz alergika, 
včetně základních léků pro poskyt-
nutí první pomoci. 

Celá řada lidí ale o své alergii neví 
nebo není lékařem dostatečně po-
učena. Mnohdy se alergie v průběhu 
života i mění, a proto ten kdo nebyl, 
může se alergikem stát a i naopak. 
Proto lze včelařům doporučit, aby 
měli na stanovištích základní léky 
pro poskytnutí předlékařské první 
pomoci při hrozící alergické odpovědi 
na bodnutí včelou a byli seznámeni 
se zásadami této pomoci. Bodne-li 
včela člověka, který je alergický na 
včelí jed anebo jeví známky počína-
jící alergické reakce, je nutné co nej-
dříve seškrábnout včelí žihadlo, aby 
se zabránilo dalšímu pronikání jedu 
do těla. Postiženého je třeba odvést  
z dosahu včel a v klidné místnosti ulo-
žit na lehátko a zabránit tak kolapsu 
a pádu při přechodném poklesu 
tlaku. Místo vpichu se ošetří obvyk-
lým způsobem, doporučuje se použít 
gely proti bodnutí hmyzem, které lze 
zakoupit v lékárně bez lékařského 
předpisu. Dále se podají neodkladné 
léky proti alergii. Dospělému a dítěti 
staršímu deseti let jednu celou ta-
bletu Zyrtecu a dvě tablety Medrolu, 
které je vhodné cumlat v ústech  
a zajistit tak jejich rychlejší působení. 
Zyrtec je lék, který potlačuje projevy 
alergické reakce podobně jako Cla-
ritin, Fenistil, Alerid, Lotanax a jiné 
podobné protialergické léky, má však 
tu výhodu, že balení o sedmi table-
tách lze koupit v lékárně volně bez 
receptu. Medrol (pozor nezaměnit  

s Medrinem!) posiluje protipopla-
chové působení hormonů nadled-
vinek a stabilizuje krevní oběh. Dě-
tem do tří let doporučuji poloviční 
dávku léků, to znamená půl tablety 
Zyrtecu a jednu tabletu Medrolu. Ne-
podáváme žádné jídlo ani nápoje, 
aby v případě zvracení nebo mdloby 
nedošlo k vdechnutí žaludečního 
obsahu. Postiženého uložíme do 
stabilizované polohy vleže na boku 
a zavoláme lékařskou pomoc (112, 
155). Pokud dodržíme toto doporu-
čení, v rámci laické předlékařské 
pomoci jsme udělali vše, co bylo  
v našich silách. I když alergická re-
akce po bodnutí včelou vypadá často 
dramaticky, v převážné většině pří-
padů brzy odezní bez vážnějších 
následků. Tragická úmrtí v důsledku 
anafylaktického šoku jsou spíše vý-
jimkou. Rozhodné, včasné a klidné 
jednání v tomto případě většinou 
zabrání panice a hysterii, ke které 
může dojít. 
Ještě jednou na závěr shrnutí dopo-
ručeného postupu u hrozby alergické 
reakce po bodnutí včelou nebo při je-
jích projevech: 
• seškrábnout žihadlo 
• uložit postiženého do stabilizo-

vané polohy vleže na boku 
• ošetřit místo vpichu 
• podat s trochou vody jednu ta-

bletu Zyrtecu (dítěti mladšímu 
deseti let půl tablety) a dvě tab-
lety Medrolu (dítěti mladšímu de-
seti let jednu tabletu) a nechat 
cumlat najednou v ústech 

• zavolat lékařskou pomoc. 
Toto ne přímo včelařské téma, jsem 
zvolil z důvodu nástupu včelařské se-
zóny a možným problémům při kon-
taktu se včelami.    

-Václav Hůrka-
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Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány.  
Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. 
Komise neodpovídá za obsah inzerce.

Grafická příprava, sazba a tisk: 
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace 
Šmahova 110, Brno-Slatina, telefon: 548 211 313

pro domy, byty, administrativní budovy, sklady, 
výrobní i jiné technické prostory od návrhu, 
přes realizaci až po předání  
projektové dokumentace skutečného provedení 
včetně revizních zkoušek.  
Silnoproud  nové instalace, rekonstrukce i opravy

Slaboproud  domácí telefony/videotelefony                        
 internetové a TV rozvody
 EZS + EPS zabezpečovací zařízení  
 kamery, AV technika a ozvučení
 datové sítě

Inteligentní elektroinstalace 
 zabezpečení + komfort + úspory

Řízení vytápění, osvětlení, kamer, spotřebičů nebo 
multimédií na dálku např. z telefonu nebo tabletu. 
Přehled spotřeby energií. Vhodné pro novostavby 
i pro stávající objekty bez nutnosti stavebních úprav.
Ladislav Hrdlička – Kobylnice, Na Návsi 260
tel: 604 713 784 
email: hrdlicka.ladislav@volny.cz

Zlatý řez ve fotografii
Kompozicí označujeme souhrn 

pravidel a doporučení pro uspořádání 
prvků, mimo jiné v malbě, fotografii 
a kinematografii. Pravidel kompozic 
je několik a vybrat právě to vhodné 
pro vyfocení daného okamžiku je 
věcí cviku a hlavně – intuice. Dnes si 
popíšeme jedno z hlavních pravidel 
tvorby fotografie – Zlatý řez.

Zlatým řezem se označuje poměr 
stran o hodnotě přibližně 1,618.  
V umění a fotografii je pokládán za 
ideální proporci mezi různými dél-
kami. Zlatý řez vznikne rozdělením 
úsečky na dvě části tak, že poměr 
větší části k menší je stejný jako po-
měr celé úsečky k větší části. Přesný 
poměr Zlatého řezu je těžké vystih-
nout, proto se nahrazuje jednoduš-
ším kompozičním pravidlem třetin. 
Hlavní síla Zlatého řezu spočívá  
v umístění hlavních linií kompozice 
(horizont, linie stromu či domu...) 
do úseček ve třetinách obrazu  
a HLAVNĚ umístěním hlavního ob-
jektu do jednoho z průsečíku úseček. 
Zlatý řez je totiž odvěkou součástí  

přírody (například semena šišky, 
slunečnice, ulity šneků či rohy zvířat 
rostou přísně podle Zlatého řezu)  
a člověk je tedy schopen Zlatý řez 
intuitivně používat. Lidské oko totiž 
v ohraničeném prostoru podvědomě 
hledá nejdříve v jedné třetině pro-
storu a tím je vtažen do děje. Od Zla-
tého řezu se odvíjí i Zlatá spirála (zde 
hlavní objekt umístíte do středu spi-
rály) a je jedno, kterou pomůcku pou-
žijete k dosažení výsledku. Na většině 
fotoaparátů i kamer dnes můžete na 
displeji promítnout mřížku pro pravi-
dla třetin a pomoci si takto s umístě-
ním objektu do správné kompozice. 
A pokud je problém umístit objekt do 
středu spirály Zlatého řezu (či do prů-
sečíku úseček ve třetině obrazu), ve-
lice často stačí poodstoupit, nebo se 
posunout do boku a celou kompozici 
takto jednoduše vylepšit (pokud tedy 
zrovna nestojíte na vrcholku Mount 
Everestu). Používáním Zlatého řezu 
se tak jednoduše můžete vyhnout 
tomu, že budete mít hlavní objekt 
uprostřed fotky a celou polovinu  

obrázku budou zabírat mraky. Obrá-
zek tak získá na dynamice a začne 
divákovi vyprávět příběh...

Geometrie má dva poklady: Pytha-
gorovu větu a zlatý řez. První má cenu 
zlata, druhý připomíná spíše draho-
cenný kámen. Johannes Kepler

-Laďa Žilka-


