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Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Deset, devět, osm… tři, dva, jedna… a vánoční strom 

se opět rozsvítil. Rok se s rokem sešel a máme tu ad-
ventní čas. A k tomu už se u nás v obci pojí nádherná 
tradice, že se první adventní neděli v podvečer sejdeme 
před budovou S pasáže, kde se rozžíná vánoční strom. 
Také letos si spousta z vás udělala čas a přišla se před  
S pasáž podívat. S pásmem písniček a s říkankou vystou-
pili žáci MŠ a posléze i žáci ZŠ – s hudebním doprovo-
dem pí učitelky Teterové. Pro všechny příchozí obec při-
chystala zdarma svařené víno a horký čaj. Perníčky pro 
nás upekli obyvatelé Domova pro seniory v Sokolnicích. 

Dovolte mi, abych měrou vrchovatou poděkoval rodině 
Veselých, která obci věnovala vánoční strom z jejich za-
hrádky, dále panu Petrovi Gottvaldovi, který zajistil jeho 
kácení a kotvení, Ing. Benešovi za profesionální výkon 
jeho firmy s jeřábem, díky němuž jsme dokázali strom 
přemístit, ZD Sokolnice za zajištění přepravy. Dále podě-
kování patří všem obyvatelům a personálu Domova pro 
seniory v Sokolnicích, kteří pro nás upekli a nazdobili 
překrásné perníčky, personálu MŠ, který svařil vynikající 
víno dodané vinařstvím Rozařín (a také připravil horký 
čaj) a všem, kteří se podíleli na obsluze. Zapomenout 
nesmíme ani na zaměstnance firmy Energpro, kteří re-
alizovali světelnou výzdobu - nejenom vánočního stromu  
a Michalovi a Báře Kučerovým za ozvučení. Zvláštní 
poděkování patří všem dětem, které vystoupily v rámci 
doprovodného programu a neméně pí učitelkám, které  
s nimi tento program nacvičily. 

Doufám, že pro všechny zúčastněné to byl příjemný 
podvečer, který alespoň trošičku vdechl do našich srdcí 
tu pravou vánoční atmosféru. Je milé slyšet z vašich úst, 
že tuto tradici stojí za to zachovávat. Vážení spoluobčané, 
přeji Vám, abyste adventní čas prožili v klidu a pohodě, ve 
společenství svých nejbližších, co možná bez stresu z po-
vinností, které si s nadcházejícími svátky vytváříme. A vy, 
kteří jste rozsvícený vánoční strom ještě neviděli, přijďte 
se před S pasáž podívat, anebo si slavnostní rozsvícení 
můžete prohlédnout na našich webových stránkách  

v aktualitách nebo na odkaze: https://www.youtube.
com/watch?v=SzXw6bjvusM&feature=youtu.be.

-starosta-

Historie Vánočního stromu republiky
K pravdivému příběhu o Vánočním stromu republiky, 
Lidušce a Rudolfu Těsnohlídkovi mě váže silné citové 
pouto... ne že bych byl snad přímým pamětníkem, tolik 
toho zase nepamatuji, ale své dětství jsem prožíval právě 
v Bílovicích nad Svitavou a les, hájenku Lišky Bystroušky 
(rošťačka jedna zrzavá, tato knížka R. Těsnohlídka je 

jedna z mála "Povinné četby", kterou jsem jako děcko 
přečetl jedním dechem - a nejednou...), všechna místa 
spojená s tímto příběhem důvěrně znám. Dovolte tedy, 
abychom vám zprostředkovaně převyprávěli Příběh...

-Laďa Žilka-
(Pokračování na straně 10)
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Zprávy z rady
●  EIA  –  rekonstrukce  vedení  V518 – Ministerstvo 
životního prostředí zaslalo oznámení záměru „V518 – 
kompletní rekonstrukce vedení“ v rozsahu Sokolnice – 
Bučovice a sdělilo, že tento záměr bude podroben zjišťo-
vacímu řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Podklady byly bezodkladně přeposlány komisi 
životního prostředí se žádostí o jejich stanovisko k této 
věci. Písemné stanovisko KŽP předá na OÚ Sokolnice 
nejpozději do 28. listopadu 2016. 
●  Nákup  nového  kontejneru  na  SSO  Sokolnice – 
správci sběrného střediska odpadů v Sokolnicích po-
žádali o zakoupení velkoobjemového kontejneru, a to  
z důvodu opakovaného přeplnění kontejnerů. V sou-
časné době přeplnění řeší skladováním vedle kontej-
neru a následným přeložením. Vyvážka ze strany firmy 
Suez probíhá bez problémů, podle objednávek, většinou 
však s určitým zpožděním, podle jejich svozové kapacity. 
Lze také předpokládat, že objem vytříděného odpadu 
bude v následujících letech narůstat. RO tedy schvá-
lila nákup jednoho kontejneru o obsahu 10 m3 na SSO  
Sokolnice.
●  Parkování  obecní  techniky – obec doposud vy-
užívala k parkování obecní techniky garáž o výměře  
52,9 m2, pronajaté od firmy ATOL. Bylo dohodnuto, že 
od listopadu 2016 tento prostor vyklidí a pronajme si od 
ZD Sokolnice jiný (menší) nebytový prostor. Bohužel pro 
nové vozidlo, které obec nyní zakupuje, není nový prostor 
dostačující. Proto bylo dohodnuto prodloužit smlouvu  
s firmou ATOL na stávající garáž o výměře 52,9 m2  
a odstoupit od nájemní smlouvy se ZD Sokolnice ze dne  
26. července 2016 – dohodou smluvních stran.
●  Prodloužení DPP s panem Makrlíkem – obec uza-
vřela s panem Makrlíkem Dohodu o provedení práce 
(DPP) na sekání trávy obecním traktůrkem. DPP byla 
uzavřena do konce října 2016. V říjnu však byl traktů-
rek na opravě a pan Makrlík dosekává co je třeba ještě  
i v listopadu. Proto RO schválila uzavření DPP s panem 

Františkem Makrlíkem na měsíc listopad 2016 za stej-
ných podmínek, jako byla uzavřena DPP do konce října 
2016.
●  Rozpočet obce na rok 2017 – rada projednala ko-
nečný návrh rozpočtu na rok 2017. Rada se shodla na 
konečné úpravě příjmové a výdajové stránky a uložila 
starostovi předložit konečný návrh rozpočtu k projednání 
zastupitelstvu obce. RO požádala finanční výbor, aby pro-
jednal návrh rozpočtu obce na rok 2017 a nejpozději do 
12. prosince 2016 předal na OÚ Sokolnice písemné sta-
novisko k návrhu rozpočtu.
●  Staré  zdravotní  středisko – obec má k dispozici 
„Zprávu o provedení stavebně technického průzkumu 
objektu bývalé polikliniky v Sokolnicích“ Masarykova 34 
a 35, Sokolnice (staré zdravotní středisko) a také „STA-
TICKÉ POSOUZENÍ“ tohoto objektu. Na základě těchto 
materiálů doporučují znalci jeho likvidaci. 
Do nedávné doby převládal názor zřídit zde sociální 
zařízení, nějakou klubovnu a případně byty. Záměrem 
společnosti Euphrasia je vybudovat v bývalých kasár-
nách pod Mohylou míru Domov pro seniory, Kliniku pro 
stálou péči – oddělení pro chronickou a intenzivní péči, 
zdravotnické zařízení zaměřené na rehabilitaci, dům  
s pečovatelskou službou a komunitní dům pro seniory.  
S ohledem i na tuto skutečnost by na začátku roku 2017 
měla být zahájena diskuse o budoucím využití tohoto  
prostoru. 
●  Kabelová přípojka NN, budova pošty – E.ON předlo-
žil návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene na kabelovou přípojku nízkého napětí budovy 
pošty z ulice Komenského. RO schválila text a uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
číslo 1040008797/036 na kabelovou přípojku NN do 
budovy pošty + výklenek ve zdi. 
●  Smlouva mobilní aplikace Česká Obec – společnost 
Urbicus s.r.o., Edisonova 2979/7, Brno, předložila návrh 
smlouvy na prodloužení služeb v rámci projektu mobilní 
aplikace Česká Obec. Cena je 7.000 Kč bez DPH na každý 
další rok (po dobu tří let). RO tuto smlouvu odsouhlasila.

-OÚ-

Vítězný listopad
V listopadu se naši žáci vypravili na celostátní soutěž v oboru elek-

troniky, která byla uspořádána při výstavě Vzdělání a řemeslo na výsta-
višti v Českých Budějovicích. Patrony soutěže bylo Ministerstvo školství  
a Hospodářská komora ČR a Jihočeský kraj. Do soutěže jsme vyslali čtyř-
členný tým žáků 3. ročníků studijních oborů. 

Výprava byla velmi úspěšná. Žák Luboš Hájek zvítězil v kategorii Zapojení 
a ovládání točivých strojů. Na druhém místě v celorepublikovém klání v ka-
tegorii Osobní počítače a datové sítě se umístil Marek Hanák. A na 4. místě  
v kategorii Zapojení bytové elektroinstalace se umístil Karel Mikulášek. 
Martin Stříbrnský v kategorii Slaboproudá elektrotechnika sice obsadil až 
8. místo, ale i to je pěkné umístění v tak obrovské konkurenci žáků z celé 
republiky. 

Na takové úspěchy jsme právem velmi pyšní a chválíme naše úspěšné 
žáky – reprezentanty – za krásné umístění i za vzornou reprezentaci školy. 

Výtěz kategorie Zapojení a ovládání točivých strojů Luboš Hájek ►
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Oprava vstupních dveří do zámecké kaple v Sokolnicích
V říjnu letošního roku byla zahájena oprava vstupních dveří zámecké kaple. 

Jelikož se jedná o součást památkově chráněného objektu, restaurátorské 
práce provádí odborná firma pod dohledem Národního památkového ústavu. 
S tím také souvisí poměrně vysoké náklady na vlastní opravu dveří, které činí 
30.855 Kč. 
Ty jsou hrazeny z následujících zdrojů:
• 8.000 Kč je výnos z Tříkrálového koncertu z ledna 2016
• 6.920 Kč je výnos z letního koncertu Janáčkova kvarteta na zámeckém 

nádvoří.
• zbylou částku tvoří dary soukromých osob či organizací.

Náklady na související práce, jako jsou výroba a osazení náhradního 
vstupu, zámečnické a kovářské práce či doprava, jdou nad rámec výše uve-
dené částky a jsou opět hrazeny z darů. 

Poděkování patří všem, kteří nás podpořili návštěvou benefičních koncertů, 
dárcům, spolupracovníkům, organizátorům koncertů, řediteli Domova pro se-
niory a Obecnímu úřadu v Sokolnicích.

Rádi bychom vás opět pozvali na Tříkrálový benefiční koncert, který se 
uskuteční v neděli 8. ledna 2017 v 16 hodin v zámecké kapli. Se svým pro-
gramem vystoupí kytarista Štěpán Rak se synem.

-Ing. Josef Chudáček a Bc. Richard Janoušek-

Česnek kuchyňský
Česnek kuchyňský (Allium sativum), je vytrvalá bylina, 
pěstovaná vysazováním jednotlivých stroužků rozebra-

ného česneku na podzim nebo na jaře přímo na záhony. 
Původních, divokých česneků se na našem území vysky-
tuje 13 druhů: česnek hadí, medvědí, tuhý, šerý, hra-
natý, kulovitý, žlutý, viničný, kulatohlavý, ořešec, kýlnatý, 
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planý a pažitka pobřežní (neboli šnytlich)... teda, to by 
jeden nevěřil. A věděli jste, že do čeledě amarylkovitých  
(Amaryllidaceae) spolu s česnekem patří i pór zahradní, 
cibule zimní i cibule kuchyňská? A to jsme vynechali  
nemalou skupinu česneků okrasných. České odrůdy  
česneku kuchyňského čítají 22 odrůd, z nichž vět- 
šina jsou paličáky, 6 odrůd pak nepaličáky (obecně  
je známo, že paličák je odrůda zimní, nepaličák jarní). 
U odrůd česneku známého jako paličák je možno  
vypěstovat si vlastní sadbu ze semene, je to ovšem  
běh na dlouhou trať, tento proces trvá dlouhé 3 roky, 
než ze semínka vypěstujeme paličku česneku… Čes-
nek nesnáší přímé hnojení, naopak čím jalovější půda,  
tím lépe. Česnek sázíme do předem zryté a nakypřené 
půdy začátkem zimy, nejlépe těsně před příchodem 
prvních mrazů, jinak hrozí, že předčasně vyklíčí. U pali-
čáku pak správnou dobu sklizně zjistíme tak, že paličky  
s vyzrálými semeny se napřímí (je vhodné si ponechat 
2–3 rostlinky s okvětím jako signalizátory zralosti,  
u ostatních rostlinek je naopak nutné paličky zavčasu 
odstranit – tyto mladé a křehké stonky s paličkami jsou 
přímo vitamínovou bombou plnou rané síly česneku  
a jsou skvělou přísadou do polévek či pod maso při pe-
čení, odřezané paličky tedy uchovejte v mrazáku a pou-
žívejte po celý rok). Česnek kuchyňský patrně pochází ze 
střední Asie, kde vznikl z planého druhu Allium longicu-
spis. Původní vlastí česneku je Mongolsko (Džungarsko) 
a Kirgizské stepi a postupně se díky válečným tažením 
dostal do celého tehdy známého světa, Řekové a Římané 
ve starověku mu připisovali posilující účinky a dávali ho 
jíst svým vojákům na válečných výpravách. Česnek má 
charakteristické aroma, které způsobuje silice zvaná 
aliin. Při narušení buněčné stěny se mění v kyselinu py-
ruvovou a kyselinu 2-propensulfenovou, které se ihned 
transformují na alicin, který na vzduchu oxiduje na dia-
llyldisulfid (to je název složitý jak mlátička… prostě pak 
smrdíme česnekem, no). 
O použití česneku v národní kuchyni se nemusíme  
nijak zásadně rozepisovat – česnek se hodí téměř do 
všech pokrmů a tvrdí muziku. Co se prospěšnosti na-
šemu zdraví týče, tak česnek je bohatý na vitamíny A, 
B a C, selen, vápník a jód. Má pozitivní účinky přede-
vším na obranyschopnost organismu a trávení. V lido-
vém léčitelství je používán jako účinné antiseptikum 
a antibiotikum, snižuje krevní tlak a hladinu choleste-
rolu v krvi, prospívá srdci a pročišťuje cévy, proti nadý-
mání, proti kornatění tepen, ničí parazity ve střevech 
a v kombinaci s medem se používá při nachlazení  
a chřipce.
PROTI KAŠLI 
0,25 l stroužků česneku, 1 l mléka, med 
Česnek oloupejte, v mléce uvařte doměkka a podle chuti 
oslaďte medem. Vzniklý sirup užívejte každou hodinu  
v množství jedné čajové lžičky.
PROTI VYSOKÉMU TLAKU A ŽALUDEČNÍM POTÍŽÍM 
20 stroužků česneku, šťáva ze 3 citronů, 1 l převařené 
vody, med 
Stroužky česneku oloupejte a pomelte. Přidejte k nim cit-
ronovou šťávu a vše zalijte převařenou vychladlou vodou. 

Vzniklou směs nechte přes noc vylouhovat, druhý den  
ji přeceďte a dochuťte medem. Užívejte každé ráno  
a každý večer jednu polévkovou lžíci.
PROTI VYSOKÉMU TLAKU A K PROČIŠTĚNÍ TRÁVICÍHO 
TRAKTU 
5 stroužků česneku, 2 středně velké cibule, 1,5 šálku 
vody, 4 lžíce medu
Oloupejte česnek i cibuli. Tu potom rozkrájejte na menší 
kousky a dohromady s česnekem vařte v uvedeném 
množství vody po dobu čtvrt hodiny. Vývar přeceďte  
a přidejte do něj med. Užívejte každé ráno a každý večer 
jednu polévkovou lžíci.
PROTI CHOLESTEROLU A KE ZLEPŠENÍ KREVNÍHO 
OBĚHU
3 citrony, 3 paličky česneku, 1,5 l vody
Do dostatečně velkého porcelánového hrníčku vymač-
kejte citrony, přidejte k nim rozdrcený oloupaný česnek 
a vše zalijte půl litrem vody. Přikryjte (ubrouskem, látkou, 
talířkem…) a nechte stát čtyřiadvacet hodin. Přeceďte, 
přilijte litr vody a přelijte do uzavíratelné lahve, která se 
vám vejde do lednice. Každé ráno užívejte jednu štam-
prli – pokud ovšem řídíte vozidlo, aplikujte po příjezdu do 
zaměstnání, nakonec se můžete vedoucímu vymluvit, že 
na večeři byly topinky…
ELIXÍR MLÁDÍ A ZDRAVÍ Z TIBETU
350 g česneku, 200 g čistého lihu (96procentního) 
Tento elixír pročišťuje organizmus od tukových vápe-
natých usazenin a zlepšuje látkovou výměnu. To má za 
následek vyčištění a zpružnění cév krevního oběhu, tím 
pádem i zabránění vzniku vysokého krevního tlaku, in-
farktu, sklerózy a tvoření otoků. Při jeho použití mizí bo-
lest hlavy a hučení v ní, zlepšuje se zrak.
Česnek oloupejte a pečlivě rozetřete a umístěte do skle-
něné či hliněné nádoby. V ní ho zalijte lihem. Nádobu 
dobře uzavřete a uložte na temné chladné místo. Zde ji 
nechte deset dnů. Po jejich uplynutí nálev přeceďte přes 
plátýnko, vyždímejte a nechte uležet další tři dny.
Elixír se užívá po kapkách, které se přidají do hrníčku 
mléka (jeho množství nesmí být větší jak 50 gramů), dle 
následujícího předpisu: první den je ke snídani 1 kapka, 
k obědu 2 a večeři 3. Druhý den jsou ke snídani 4 kapky, 
k obědu 5 a k večeři 6. Stejným způsobem postupujte až 
do pátého dne, který končí 15 kapkami během večeře.
Šestý den je k snídani 15 kapek, k obědu 14, k večeři 
13. Takto dávky snižujte až do desátého dne, kdy k večeři 
zbývá 1 kapka. Jedenáctého dne je k snídani 15 kapek,  
k obědu a večeři 25. Dvanáctý den a všechny další, do-
kud elixír celý nevyužíváte, 25 kapek třikrát denně.
A výsledek? Vlasy havraní, čirá mysl a chutě jako za 
mlada…
Nemusíme nijak zdůrazňovat, že dobré výsledky v lido-
vém léčitelství zaručí pouze česnek vypěstovaný v našich 
krajích, nejlépe na vlastní zahrádce, ne nějaký umrtvený 
produkt z východu…

Hodně zdraví do nového roku a dobrou chuť při konzu-
maci bylinek z vlastní zahrádky všem Sokolničákům 
přeje Laďa

-Laďa Žilka-



Sokolnický zpravodaj     12/2016 5

Svatomartinský podvečer
V rámci našeho společného projektu s místní knihov-

nou ČTEME DĚTEM jsme v listopadu opět připravili čtení 
a tvoření v knihovně. Tentokrát jsme se setkali v pátek 
11. 11. – na svátek svatého Martina. Svatý Martin je pat-
ronem nejen hus, ale také vína a koní, tak jsme si přizvali 
na pomoc Spolek přátel dobrého vína a Farmu pod Mo-
hylou a připravili doprovodný program také pro dospělé.

Zatímco rodiče popíjeli mladá vína, ochutnávali husí 
paštiky a poslouchali povídání o svatomartinském víně, 
děti si povídaly o svatém Martinovi a svatomartinských 
tradicích. 

Nejprve jsme četli příběh o jedné rodině, která se při-
pravuje na Vánoce a jejíž vánoční vyprávění začíná právě 
na svatého Martina. Společně pečou makové rohlíčky  
a připravují se na lampionový pochod. Večer před spaním 
dětem tatínek vypráví příběh o svatém Martinovi: o jeho 
dětství a dospívání, o tom, jak se rozdělil s žebrákem  
o svůj plášť, jak ho zvolili biskupem a také o tom, jak ho 
husy prozradily, když se chtěl před volbou schovat.

S většinou svatých jsou spojeny pranostiky a Martin 
není výjimkou. Společně jsme jich dali dohromady docela 
dost: 
Na svatého Martina kouřívá se z komína. 
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se 
honí. 

Na svatého Martínka bude dobrá peřinka. 
Po svatém Martině schováme se v peřině. 
Martinův led bude vodou hned. 
Svatý Martin přijíždí na bílém koni. 
Přijede-li na šedém koni, bude zima střídavá. 
Přijede-li na žlutém koni, přijde zima tuhá a suchá.

V další části jsme děti rozdělili do skupinek a nechali 
je plnit úkoly. Vymalovávaly velkoprostorové omalovánky, 
mladší děti skládaly obrázky a starší básničku, hledaly 
cestu bludištěm pro svatého Martina a řadily obrázky po-
dle děje příběhu. Po takové spoustě práce jsme je odmě-
nili svatomartinskými rohlíčky a voňavým čajem.

Po přestávce jsme se přesunuli do blízké minulosti  
a povídali si o tom, jak se svatý Martin slavil na vesnicích 
v Čechách a na Moravě. Děti se dozvěděly o ukončování 
služby čeledínů a uzavírání nových smluv, o martinském 
posvícení, o poutích a výročních trzích, ale také o tom, 
proč se pekly rohlíčky a pekla husa.

A abychom nemluvili jenom my, naučili jsme děti pís-
ničku o svatém Martinovi. Na flétny nás doprovodily dívky 
ze základní školy – Pavlínka Dostálová a Klárka Tábor-
ská. Moc děkujeme za pomoc.

Svatým Martinem začíná podle pranostik zima a s ní  
krátké dny a dlouhé noci. Abychom si mohli posvítit  
v tom čase temnoty, vyrobili jsme si s dětmi skleněné lu-
cerničky. Když se naše práce chýlila ke konci, všimli jsme 
si stříbrné podkovičky a rozhodli se hledat další. Zavedly 
nás na dvůr obchodního domu, kde na konci stop našly 
děti svíčky do svých lucerniček a malou sladkost.

Čtení příběhu o svatém Martinovi

Skládání básničky

Ochutnávka mladých vín
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Po nějaké době si děti všimly, že se u ohňů na druhé 
straně dvoru choulí zimou nějaký polonahý nebožák.  
Že by to byl žebrák z našeho příběhu? Ale kde je potom 
Martin? Ten už přijížděl na svém koni a tak jako v našem 
povídání podaroval chudáka svým pláštěm. Vyslechl si 
naši písničku a jel zase dál svou cestou. Nám už zbývalo 
se jen rozloučit a pozvat děti na další čtení. ■

Svatý Martin na koni

Svatý Martin se dělí se žebrákem o plášť

Návštěva nejen u Svatého Martina
Sychravé počasí pozdního podzimu už nabádá k po-

sezení v teple. To ovšem neplatí pro sokolnické aktivní 
seniorky. O tom, že se lze zahřát i jinak než u radiátorů, 
může vyprávět jejich výlet za historií a tradicemi.

Cesta nebyla daleká, jen do Brna. Jak nadpis na-
povídá, zvolily jsme 11. listopad, zasvěcený Martinovi  
a svatomartinským tradicím. 

Svatomartinské slavnosti se neomezují jen na místa 
historicky s vínem spojená. Brněnské oslavy patří  
k největším. Už tradičně k nim patří průvod s postavou  
sv. Martina na koni. Toho letos představoval herec Měst-
ského divadla Brno Martin Havelka.

My jsme se sešly u kostela Sv. Tomáše, odkud průvod  
v jedenáct hodin vycházel. Doprovodily jsme ho na  
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náměstí Svobody, kde jsme přihlížely otevření první lahve 
letošního ročníku Svatomartinského vína. Nejenom při-
hlížely, rozešly jsme se po náměstí, kde jsme mohly po 
libosti koštovat zhruba ze stovky vín od různých vinařů. 
Bylo možné se zahřát nejen vínem ve skleničkách se 
symbolem Svatomartinských slavností, k chuti přišla  
i klobáska, sýr nebo jiné pochutiny. 

Když jsme si dosyta užily slavnosti, sešly jsme se opět, 
abychom mohly pokračovat v poznávání Brna nejen 
svatomartinského. 

Naším cílem byl Mincmistrovský sklep u Nové radnice. 
Jedná se o historické sklepní prostory, objevené při prů-
zkumu brněnského podzemí v roce 1999. V roce 2007 
byl sklep, který stával patrně pod domem mincmistra 
Bruna a později Mikuláše od Věže, zpřístupněn veřej-
nosti a o tři roky později k němu byly připojeny rekon-
struované sklepy Nové radnice. Expozice připomíná dnes 
již téměř zapomenuté řemeslo ražby mincí v Brně a na  
Moravě.

-J. Čermáková-

Betlém ze Sokolnic  
v papírové podobě

Šest ročníků výstav betlémů jsme se rozhodli završit vy-
tvořením Betlému ze Sokolnic. Betlém s motivy naší obce 
vytvořila výtvarnice paní Jana Moštková z Líšně. 
Tento betlém bude představen při Živém betlému  
4. neděli adventní 18. prosince 2016 od 14 hodin v ZŠ 
Sokolnice. 

-Jiřina a Josef Chudáčkovi,
Zvolení zastupitelé za KDU- ČSL a nestraníky,

Sokolnický dům z. s.-

Prosinec
Prosinec je měsícem zařazeným do období včelařské 

zimy. Je to období kdy včelaří včelstvům zajišťují klid  
a to jak od klepajících větévek, případně zvědavého ptac-
tva v podobě sýkorek, případně výkonnějšího datlovitého 
ničitele. Ještě jsem nevzpomněl jednoho někdy škůdce  
a to člověka, který využívá dočasné slabosti včelstev díky 
zimnímu chladu a své duševní omezenosti. Ne nadarmo 
naši panovníci tyto poklesky jedinců přísně trestali. Ale 
toto jsem již vzpomínal vícekrát.

A co je přímo ve včelstvu? Vlivem snižování teplot se 
včely více stáhnou okolo matky do chomáče, mají menší 
spotřebu glycidových zásob. Důležité je také zajistit do-
statek čerstvého vzduchu, a to nejenom česnem, ale  
i očky nebo i zasíťovaným dnem.

Na členské schůzi došlo k domluvě, jak budeme včely 
léčit v příštím roce a odevzdání vzorků z jednotlivých sta-
novišť začátkem února příštího roku. 

Taky se čtyři členové účastnili kurzu obsluhy aerosolo-
vého léčení.

Pro informovanost uvedu pár publikovaných zajímavostí 
v oblasti včelařství:
• Na mezinárodní konferenci odezněla zajímavost, kdy 

od roku 2007-13 se zvýšily stavy včelstev o 8%, ale 
export medu o 61%, z čeho vyplývá 25-30% falzifiko-
vaných medů.

• V Praze proběhlo jednání okolo seznamu invazních 
druhů v přírodě navržených EU,

• který máme ještě 6x větší, a ve kterém je třeba zahr-
nut i AKÁT, pro včelaře jeden z nejkvalitnější zdrojů 
medu. Je tam třeba zahrnut i kamzík, muflon, ořech 
a jiné.

• Určitě jste nepostřehli, že při příležitosti státního 
svátku obdržel in memoriam Medaili Za zásluhy Ing.
Josef Mandík, dlouholetý předseda Českého svazu 
včelařů.

A k závěru před svátky vánočními, pár rad při pečení me-
dových perníků.

Med nelze ničím nahradit. Při pečení se nejčastěji při-
dává do perníku. Ostatně perníkový symbol lásky jako 
by připomínal i včelí píli; vždyť včela dělnice kvůli gramu 
medu obletí sedm tisíc květů. Díky tomu můžete upéci 
perníkové moučníky, cukroví a třeba i marcipánky. Při pe-
čení perníků a medového pečiva vůbec je velmi důležitá 
správná hustota těsta, která záleží jednak na vlhkosti po-
užité mouky − čerstvá mouka je vlhčí než starší − a jed-
nak na použitém medu − světlý med obsahuje více vody 
než tmavý. Je-li těsto řídké, lepí se a při pečení se rozlévá. 
Náprava je snadná, prostě přidáme trochu mouky. Příliš 
husté těsto spravíme jen těžko – částečně je napravíme 
přidáním vlažné vody a jemným promícháním. Plech vždy 
natíráme tukem jen slabě, jinak by se těsto rovněž roz-
tékalo. Teplota pečení pro kypřené medové pečivo nebo 
perníky ve vyšší vrstvě se pohybuje od 170 do 190°C, 
drobné cukroví pečeme i při vyšší teplotě.      

-Václav Hůrka-
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Revize kotlů na tuhá paliva
Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat revizi kotlů na pevná paliva, přičemž první 
kontrolu je nutné provést nejpozději do 31. prosince 2016.

Vánoce s kapříkem
Ryba rybě vyprávěla
jak by zase letos chtěla
k lidem dobrým na svátky
a na Štěpána nazpátky (Janek Ledecký – Ryba rybě)

Kapr na vánoční tabuli je již staletá tradice a je jen na 
nás, jak si letošní slavnostní večeři probarvíme. Pojďme 
spolu nahlédnout na pestrou paletu barev, které nabízí 
tradiční česká kuchyně.
KAPR NA ČERNO
2 lžíce másla, nastrouhaná kořenová zelenina (1 mrkev, 
1 menší celer, 1 petržel), 1 nadrobno nakrájená cibule,  
2 lžíce krupicového cukru, směs koření (3 hřebíčky, 
špetka tymiánu, 10 kuliček pepře, 6 kuliček nového ko-
ření, 1 bobkový list), 2 kolečka citronu i s kůrou, 25 ml 
octa, 750 ml rybího vývaru nebo vody, 6 porcí kapra,  
4 lžíce povidel, 100 g sušených pokrájených švestek, 50 g 
nasekaných loupaných mandlí, 20 g rozinek, 50 g nase-
kaných vlašských ořechů, 2 lžíce strouhaného perníku. 
Ve větším hrnci rozehřejte máslo a osmahněte na něm 
kořenovou zeleninu a cibuli. Přisypte cukr a za stálého 
míchání ho nechte zkaramelizovat. Přidejte koření, citron 
a minutu opékejte; pak přilijte ocet a nechte ho odpařit. 
Takto připravený základ omáčky zalijte vývarem nebo vo-
dou a zvolna pět minut povařte.
Do vroucí omáčky přidejte kapra a 12–15 minut ho za ob-
časného otáčení duste. Poté rybu vyjměte a do omáčky 
přimíchejte povidla.
Sušené ovoce, rozinky, mandle a ořechy povařte asi 5 mi-
nut ve vodě. Omáčku propasírujte, dejte do ní povařené 
sušené ovoce i s tekutinou a zahustěte perníkem. Před 
podáváním kapra ohřejte v páře a přelijte teplou omáč-
kou. Jako přílohu podáváme bílé pečivo nebo houskový 
knedlík. Třeba Karlovarský se sušenými meruňkami).
KAPR NA MODRO
1 1/5 kg očištěného kapra s neporušenou kůží (nejlépe 
se hodí lysec), 2 l vody, 2 cibule, 2 mrkve, 1 malý celer,  
1 malý pórek, kousek celerové natě, zelená petrželka, 
100 ml bílého vína nebo octa zředěného vodou, 1 bob-
kový list, 10 zrnek pepře, sůl, citronová šťáva
Ve větším hrnci přivedeme vodu k varu a vložíme do ní 
oloupanou a na kolečka nakrájenou cibuli, očištěnou  
a drobně rozkrájenou mrkev, celer a pórek spolu s opra-
nou petrželkou, celerovou natí a bobkovým listem. Oso-
líme, přidáme víno nebo rozředěný ocet (ta jemná kyse-
lost nám právě zabarví kůži do modra), pepř a na mírném 
ohni 20 minut vaříme.
Kapra opereme a dbáme přitom, abychom nepoškodili 
kůži. Vnitřek kapra osolíme a zakapeme citronovou šťá-
vou. Vložíme jej opatrně do zeleninového vývaru a připra-
vujeme 15–20 minut (nesmí se vařit, vývar udržujeme 

těsně pod bodem varu). Měkkého kapra podáváme na 
nahřáté míse obloženého vařenými brambory s máslem.
KAPR NA ČERVENÉM VÍNĚ
600 g kapra, sůl, pepř, citron na zakápnutí ryby, olivový 
olej na pokapání ryby, 50 g švestkových povidel, 150 ml 
kvalitního červeného vína, 15 g vlašských ořechů, 15 g 
mandlí, 40 g sušených vypeckovaných švestek nakráje-
ných na půlky, hoblinka citrónové kůry, špetka tymiánu, 
špetka cukru
Porce z kapřích filetů s kůží dobře osušíme, osolíme, ope-
příme, pokapeme citrónem a lehce zakápneme olejem a 
v ledničce necháme alespoň hodinu odpočinout. Porce 
kapra opečeme na pánvi na oleji kůží dolů a jakmile jsou 
téměř hotové, vyjmeme je a dáme stranou. Do stejné 
pánvičky přidáme švestková povidla, víno, dobře promí-
cháme, přidáme vlašské ořechy, sušené švestky a půlky 
loupaných mandlí, dochutíme solí a cukrem, pepřem, ty-
miánem; pokud je omáčka příliš hustá, zředíme vodou 
nebo rybím vývarem, necháme projít varem a vložíme 
zpět kapří filety kůží dolů a krátce podusíme až je maso 
zcela hotové. Podáváme s bílým pečivem, nebo housko-
vým knedlíkem.
KAPR SE SÝROVOU OMÁČKOU A BÍLÝM VÍNEM
1/5  kg kapřích porcí osolíme, potřeme olivovým olejem, 
vložíme do pekáče, lehce podlejeme bílým vínem a od-
ložíme stranou. Na pánvi osmahneme nakrájenou čer-
venou papriku s cibulí, přihodíme nasekanou petrželku, 
dochutíme pepřem a solí a na této směsi rozehřejeme 
asi 20 dkg nastrouhaného čedaru nebo eidamu, klidně 
i několik druhů sýra dohromady. Na závěr přidáme za-
kysanou smetanu, zhruba 150 ml vína a mícháme, až 
vznikne hladce tekutá omáčka. Tuto nádherně voňavou 
směs vlijeme do pekáčku s kaprem a ten vložíme na půl 
hodiny do trouby předehřáté na 160 °C. Na závěr rybu 
posypeme parmazánem a pečeme ještě 4–5 minut. Po-
dáváme s bramborem nebo pečivem.
ZLATÝ KAPR
400 g kapra (2 podkovy nebo filety), 1 lžíci sardelové 
pasty, 2 lžíce hladké mouky, velkou hrst vlašských oře-
chů, 2 lžíce másla a olej na smažení.
Porce kapra pomažte ze všech stran sardelovou pastou. 
Ta je sama o sobě hodně slaná, takže žádné další solení 
už není potřeba. Následně kousky kapra obalte v hladké 
mouce a nechte ji chvíli zaschnout. Podle potřeby a chutí 
můžete porce obalit dvakrát. Na pánvi rozpalte olej a když 
je dostatečně horký, rybu do něj vložte, obsypejte vlaš-
skými ořechy a opečte ji ze všech stran dozlatova, celkem 
asi 10 minut. Podáváme s americkými bramborami.
No a protože ryba musí plavat, dopřejme jí na její poslední 
plavbě koupel ve dvoječce kvalitního moravského vína.

Dobrou chuť a krásné chvíle u našeho rybníka Vám přejí 
Sokolničtí rybáři. -Laďa Žilka-
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Kde je stanovena povinnost provést revizi kotle?
Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpoz-
ději do 31. prosince 2016, stanoví § 41 odst. 15 výše 
uvedeného zákona. Po tomto datu by měl být každý pro-
vozovatel schopen na vyžádání obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností tento doklad předložit. Podle 
ustanovení § 17 odst. 1 písmene h) zákona o ochraně 
ovzduší je povinen každý provozovatel stacionárního spa-
lovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném 
příkonu 10 kW až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj 
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, pro-
vádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu provozu  
a technického stavu tohoto zdroje.
Kdo může provést povinnou revizi kotle?
Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba pro-
školená výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem 
oprávnění k instalaci, provozu a údržbě kotle. Kotle VIA-
DRUS tedy mohou kontrolovat pouze osoby s osvědče-
ním vydaným naší společnosti. Seznam těchto osob na-
leznete přes vyhledávání níže. Pro vyhledání revizní firmy 
vyberte Stát a kraj a následně produkt pro zobrazení 
všech certifikovaných organizací s oprávněním z daného 
regionu.
Kde zjistím tepelný příkon svého kotle?
Příkon kotle si jednoduše spočítáte sami, pokud vydě-
líte výkon kotle jeho účinností. Výkon kotle bývá uveden 

na výrobním štítku v kW. Pokud již výrobní štítek na kotli 
nemáte, informace o výkonu a účinnosti naleznete v ná-
vodu ke kotli.
Výrobce svého kotle neznám, již zanikl nebo je ze zahra-
ničí a nemá v ČR zastoupení, na koho se můžu obrátit?
Pokud je Váš kotel konstrukčně podobný některému  
z našich kotlů, může jejich kontrolu provést osoba pro-
školená společností VIADRUS. Posouzení konstrukční 
shody provede osoba s platným osvědčením.
Je nutné kontrolovat též kotel zakoupený letos nebo  
v loňském roce?
V zákoně zohlednění stáří kotle není, je tedy nutné reali-
zovat první kontrolu kotle v určeném termínu. Nařízení se 
týká všech kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném 
příkonu 10 kW až 300 kW včetně, bez ohledu na rok vý-
roby či datum instalace. 
Jaké jsou kvalifikační předpoklady pro získání oprávnění 
k provádění revizí kotlů dle zákona č. 201/2012?
Musíte splnit následující požadavky:
1. registrace u některého servisního centra příslušného 
výrobce kotle
2. platný certifikát servisního technika pro konkrétní typ 
kotle
Kvalifikačním předpokladem není kominická živ-
nost. Podmínkou je montáž a servis kotlů příslušného  
výrobce. 

Otázky a odpovědi vztahující se k Zákonu o HZS č. 320/2015 Sb.
Otázky a odpovědi vztahující se k Zákonu o HZS 
Jak se čistí pevně smontovaný komín kondenzačního 
plynového kotle, který je zevnitř čistě vymyt kondenzují-
cími spalinami a ke kterému není žádný přístup, jelikož 
byl realizován odbornou firmou ještě před platností na-
řízení vlády?
Pokud odborná firma provedla montáž kondenzačního 
kotle, garantuje také správnou funkci plynového spotře-
biče. V případě, že je kondenzační kotel certifikován jako 
celek spolu se spalinovou cestou, garance a tedy i pod-
mínky pravidelné údržby celého systému určuje odborná 
firma.
Podmínky pravidelné roční údržby certifikovaného celku 
(spotřebiče a spalinové cesty) lze nalézt v průvodní doku-
mentaci výrobce spotřebiče nebo ve smluvních podmín-
kách odborné firmy, která zároveň garantuje spolehlivost 
plynového spotřebiče. Pokud odborná firma zajistí pravi-
delné roční vyčištění celku (spotřebič a spalinová cesta) 
svými pracovníky, pak už není třeba každým rokem ob-
jednávat kontrolu spalinové cesty.
Před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po  
každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva 
připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo no-
vou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru, 
při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku po-
dezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě nechat pro-
vést revizi spalinové cesty odborně způsobilou osobou  
v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem 
komínů, nebo specialistou bezpečnosti práce-revizním 
technikem komínových systémů, nebo revizním techni-

kem spalinových cest.
Jaký smysl má vydání nového předpisu pro čištění ko-
mínů a co je jeho cílem?
Od 1. ledna 2016 nabyl účinnosti nový předpis, kterým 
je Zákon o Hasičském záchranném sboru a o změně dal-
ších zákonů, č. 320/2015 Sb. (dále jen „Zákon o HZS“)
Při jeho tvorbě spolupracovalo Ministerstvo vnitra s Mi-
nisterstvem průmyslu a obchodu, se Společenstvem ko-
miníků České republiky, za účasti Ministerstva pro místní 
rozvoj a Ministerstvem životního prostředí. V tomto před-
pise byl zohledněn stav vědy a techniky i současné poža-
davky odborné a laické veřejnosti. Byla zohledněna sku-
tečnost, že v posledních letech se zvýšil počet osob, které 
zahynuly v důsledku otravy oxidem uhelnatým. Dále pak 
sami odborníci z řad kominíků uznávají, že některé lhůty 
pro čištění komínů uvedené ve vyhlášce č. 111/1981 
Sb., o čištění komínů jsou dnes již překonané (např. čiš-
tění komínů, k nimž jsou připojeny spotřebiče na paliva 
tuhá a kapalná do výkonu 50 kW šestkrát do roka). Na 
druhé straně je část laické veřejnosti schopna čistit ko-
míny svépomocí za podmínky, že jednou za rok musí ne-
chat takový komín vyčistit a zkontrolovat odborníkem, tj. 
kominíkem nebo revizním technikem. Nabytím účinnosti 
Zákona o HZS zároveň zaniká účinnost předchozího  
právního předpisu, nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o pod-
mínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřo-
vodů a spotřebičů paliv.
Čištění svépomocí, které nařízení vlády nabízí jako mož-
nost, nikoliv jako povinnost, přináší největší změnu 
pouze pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby  
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a pro fyzické osoby provozující spotřebiče na pevná pa-
liva se jmenovitým výkonem do 50 kW. 
Cílem je vést občany k odpovědnosti za vlastní majetek, 
rovněž pak nutí kominíky zvýšit si svou kvalifikaci na „re-
vizní technik spalinových cest“. Společenstvo kominíků 
České republiky pořádá v součinnosti s Hospodářskou 
komorou České republiky, Ministerstvem průmyslu a ob-
chodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
odborné kurzy, školení a zkoušky pro „revizní techniky 
spalinových cest“.
Text celého předpisu je uveden na www.mvcr.cz/sbírka
Kdo provádí revizi komína a kdo kontrolu komína?
Zákonnou úpravou je dáno, že každý si musí počínat tak, 
aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová 
cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
Pokud se týká pojmu „kontrola spalinové cesty“, řeší ji 
ustanovení § 44 a pojem „revize spalinové cesty“ řeší 
ustanovení § 45 Zákona o HZS. Z obsahu těchto ustano-
vení vyplývá, že kontrolu spalinové cesty může provádět 
odborně způsobilá osoba, kterou je kominík s platným 
živnostenským listem. Dále revizi spalinové cesty může 
provádět revizní technik s platným osvědčením.
Jaké jsou lhůty kontrol a čištění spalinové cesty  
a spotřebiče? 
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče pa-
liv jsou uvedeny v příloze k Zákonu o HZS. Lhůty čištění 
spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí  
a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv jsou zde vázány 
na výkon spotřebiče a druh paliva.
Kde najdu seznam revizních techniků a kominíků?
Seznam kominíků a seznam revizních techniků je k dis-
pozici na místně příslušném obecním úřadě. Dále je se-
znam kominíků a seznam revizních techniků k dispozici  
v telefonním seznamu – Zlatých stránkách. Další mož-
nost ověřit si jmenný seznam kominíků a revizních tech-
niků je na internetu, na webových stránkách Společen-
stva kominíků ČR: www.skcr.cz
Kdo může (nebo musí) provádět čištění spotřebiče na 
pevná paliva nad 50 kW – provozovatel, servis výrobce 
nebo kominík? 
Kdo může (nebo musí) provádět čištění spotřebiče na 
plynná paliva – provozovatel, servis kotle, servis hořáku 
nebo kominík?
Zákon o HZS v oblasti čištění, kontroly a provádění re-
vizí spalinových cest vychází ze zákona č. 133/1985 Sb.,  
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o požární ochraně“).
Obecná prevenční povinnost na úseku požární ochrany 
vyplývá všem subjektům (právnickým osobám, podnika-
jícím fyzickým osobám a fyzickým osobám) z ustanovení  

§ 1 odst. 2 zákona o požární ochraně a je vyjádřena 
takto: „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal pří-
činu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zví-
řata a majetek“.
V ustanovení § 5 písm. c) zákona o požární ochraně je po-
vinnost pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby 
dodržovat technické podmínky a návody vztahující se  
k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. Dále v usta-
novení § 17 písm. a) zákona o požární ochraně je řečeno, 
že fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby nedochá-
zelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, 
elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů atd.
Z výše uvedeného vyplývá, že odpovědnost za čištění, 
kontrolu a revizi spalinové cesty a spotřebiče je na uživa-
teli spotřebiče (pro právnické osoby, podnikající fyzické 
osoby i fyzické osoby). Samozřejmě záleží vždy na po-
kynech výrobce spotřebiče, kdo je podle jeho instrukcí 
oprávněn čištění spotřebiče provést (zda jen určitý auto-
rizovaný servis nebo uživatel sám apod.)
Povinnost se vztahuje pouze na spotřebiče v provedení 
B a C (z hlediska přivádění spalovacího vzduchu a odvá-
dění spalin), které jsou napojeny na komínový průduch, 
neboť spalinovou cestou jsou „komín a kouřovod“ a zá-
kon o požární ochraně stanoví povinnosti ve vztahu ke 
komínu a spotřebičům paliv. Některé spotřebiče v pro-
vedení „C“ jsou certifikovány jako celek (spotřebič a spa-
linová cesta), a proto by jejich spalinovou cestu neměl 
čistit a kontrolovat kominík. V případě, že by rozebral při 
kontrole a čištění spalinovou cestu, která patří k celku 
plynového spotřebiče, tak montážní firma či výrobce, kteří 
garantují správnou funkci plynového spotřebiče (spolu se 
spalinovou cestou) zruší garanci (záruční podmínky) na 
celý certifikovaný systém. Tím by uživatel přišel o záruku 
plynového spotřebiče v provedení „C“.
Závěrem je nutno sdělit, že stanovisko našeho úřadu 
není právně závazné, neboť k závazným výkladům je 
oprávněn pouze příslušný soud.

SDH Sokolnice  
přejí  

Veselé Vánoce  
a 

Šťastný Nový rok 

Vánoční příběh o Lidušce: co odkryly dobové spisy
V době, kdy spisovatel Rudolf Těsnohlídek s kamarády 
našel v lese opuštěné batole, bylo vcelku běžné, že 
matky kvůli chudobě odkládaly své děti. Sedmnáctimě-
síční Liduška měla štěstí. Dostala se do rodiny vrchního 
číšníka, kde se o ni vzorně starali. 

Sestavit co nejpodrobněji příběh, který začal záchranou 
malého děvčátka Lidušky v bílovickém lese a vyústil v tra-
dici vánočních stromů, charitativních sbírek, a dokonce 
ve výstavbu dětského domova Dagmar v Žabovřeskách, 
není nic jednoduchého.
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MF DNES se o to s pomocí unikátních dobových doku-
mentů (některé z nich se dlouho ukrývaly v soukromých 
archivech) pokusila.
Dítě promodralé zimou
Dva dny před Štědrým dnem roku 1919 v Bílovicích tehdy 
žijící Rudolf Těsnohlídek se svými přáteli, studentem 
pražské akademie výtvarných umění Františkem Kou-
delkou a soudním úředníkem Josefem Tesařem, stoupali 
kolem myslivny Lišky Bystroušky a podél Kuního potoka 
vzhůru Palackého údolím. Těsnohlídek to ve své povídce 
Pod vánočním stromem zdůvodnil tím, že šli uříznout 
„maličkou drobnou jedličku pro dvě stárnoucí děti, jichž 
duše nestárla svou láskou“.
Náhle se vpravo ze stráně ozval zvuk, který třem podve-
černím chodcům připomínal sténání, jaké vydává umíra-
jící srna. Přátelé se rozhodli zkrátit zvířeti utrpení a začali 
šplhat do příkrého lesa. Tu však spatřili něco nečeka-
ného. „Mezi kořeny smrku ležela na tenké peřince docela 
malá holčička. Měla rozhalenou košilku a na hlavě čepe-
ček. Její dlaně bezmocně tiskly hrst zasněženého jehličí.  
U úst měla krupičky zmrzlých slin. Plakala stále tišeji, 
přerývaně. Byla promodralá zimou“, vylíčil onu událost 
v životopisné knize o Těsnohlídkovi (Jsem vánočnímu 
stromu podoben) František Kožík, který čerpal z dobo-
vých archivních pramenů i vzpomínek pamětníků.
Nálezci začali volat do okolního lesa, ale nikdo se neo-
zýval. Dítě proto zabalili do kabátu, popadli je do náruče  
a rychle s ním běželi dolů do Bílovic. Sedmnáctiměsíční 
Lidušku donesli na četnickou stanici na hlavní, dnes Žiž-
kově ulici. Tehdy tam měl služební byt vrchní strážmistr 
Josef Bula s manželkou. Za pomoci selky Marie Brázdové 
a porodní asistentky Marie Špatné dítě u Bulů vykoupali 
a oblékli. Další bílovický sedlák František Kala pak za-
přáhl koně a odvezl kašlající a sípající dítě do nemocnice.
Matka „chtivá požitků“
Nezaopatřené děti se tehdy kvůli hmotné nouzi odklá-
daly a opouštěly daleko běžněji než dnes, nešlo o nijak 
výjimečnou historku. Během pouhých čtyř dnů od na-
lezení děcka však byla vypátrána její matka Marie Ko-
sourová, „neprovdaná dcera Marie Futerové, narozená  
19. listopadu 1894, domovským právem v Netíně u Vel-
kého Meziříčí“.
Ukázalo se, že jde o služku z Prštic (uvádějí se také Brani-
šovice), která otěhotněla s ruským zajatcem z první svě-
tové války, jehož přidělili na polní práce do statku v blíz-
kosti Brna. Kosourové se tak 8. července 1918 narodilo 
nemanželské dítě, které pojmenovala Ludmila. Protože ji 
však nikdo nechtěl s malým děckem vzít do služby, podle 
svého vlastního svědectví se v krajní nouzi rozhodla děv-
čátko odložit.
Zkoušela to nejdříve v brněnské pobočce pomocného 
sdružení České srdce, které z podnětu spisovatelky Rů-
ženy Svobodové nejdříve v Praze a pak i na Moravě a ve 
Slezsku založila Renata Tyršová, aby dodávalo potraviny 
válkou postiženým rodinám a hladovým dětem. Byla tam 
prý odmítnuta, a proto se rozhodla dítě odložit v lese  
u Bílovic, neboť ta místa prý dobře znala.
Při hlavním přelíčení 8. listopadu 1920, kde se Marie Ko-
sourová u Zemského trestního soudu v Brně zodpovídala 

ze „zločinu odložení dítěte“, tvrdila obžalovaná, že „vše 
učinila z nouze, ale rozhodně nechtěla, aby dítě zahy-
nulo, nýbrž aby je ti páni vzali“. Tvrdila, že když uslyšela 
hlasy přicházejících, skryla se za blízký strom, a když dítě 
našli a volali, nehlásila se, „poněvadž kdyby jí je vrátili, 
nevěděla by, co s ním má dělat, neboť ve velké nouzi se 
tehdy nalézala“.
Svědci však vypověděli, že „jest jen nadmíru šťastné ná-
hodě co děkovati, že dítě bylo nalezeno, neboť místo, na 
němž bylo odloženo, jest nejméně 200 kroků vzdáleno 
od stezky, po které stejně málo kdo chodí“.
Přecitlivělým Rudolfem Těsnohlídkem, trpícím po vět-
šinu života depresemi, případ odloženého děcka zvlášť 
otřásl. Napsal také o den později v Lidových novinách, že 
se matka hájila, „jako by opakovala dojímavou povídku 
pro prosté čtenáře“, ve skutečnosti že však šlo o ženu 
„silnou, zdravou, chtivou jen požitků života“, která pak 
„vyslechla s klidem rozsudek a po malé Lidušce se ani 
nezeptala“.
Nejvíc však obžalované přitížilo shodné tvrzení všech  
tří nálezců děcka, že „dítě bylo rozvinuto (odkopalo pe-
řinku – pozn. red.) – takže samo se na žádný způsob roz-
vinouti nemohlo – a bylo mrazem již úplně zmodralé tak, 
že leželo na místě odlehlém, široko a daleko, jak se sami 
přesvědčili, nebylo nikoho viděti, neboť tito při nalezení 
dítěte nejen volali, nýbrž v okolí pátrali“.
I když každé ženě, která kdy měla tak staré dítě, je jasné, 
že takřka rok a půl staré batole se samo odkopat klidně 
může, soud považoval tvrzení obžalované, že dítě odložila 
„teprve tehdy, když slyšela, že jacísi lidé k místu onomu 
jdou, s tím úmyslem, aby ono dítě nalezli a byli se o ono 
ujali“ za zcela vyvrácené.
Samosoudce Honal přihlédl ale k částečnému doznání 
Kosourové, k její dosavadní bezúhonnosti (nebyla zatím 
trestána) i hmotné tísni. V čase, který krutými rozsudky 
nijak nešetřil, uložil proto vcelku mírný trest. „Za odložení 
dcerušky ve věku, v němž si zachování svého života sama 
pomoci opatřiti nemohla,“ byla její matka odsouzena  
k pěti měsícům těžkého žaláře zostřeného jedním tvrdým 
ložem každých čtrnáct dní.
U pěstounů
„Tak se naše Liduška podruhé narodila a dobří lidé už ji 
neopustili a byli mnozí, víc než jsme očekávali, kdož pro-
jevili zájem o její osud,“ vzpomíná Těsnohlídek. Šel dítě 
o rok později s přáteli navštívit v Brně na Cejlu k jejím no-
vým rodičům, manželům Polákovým. U vrchního číšníka 
a jeho ženy, kteří sami nemohli mít děti, je „malá velká 
dáma, jen o něco málo větší než její loutka, přijala vlídně, 
takřka blahosklonně“.
„Docela upřímně se zaškaredila, když jsme vstoupili do 
přízemní kuchyňky, kde si hrála po návratu z malé do-
polední procházky.“ Ale pak se na ně dívenka, která „se 
skvěla v krásném čepci, usmála a v tom teplém úsměvu 
a v pohledu zářících velkých studánkových očí, které by 
nevylíčil ani velký básník, natož nepatrný 
soudní referent, bylo tolik radosti ze života, 
který jí byl vrácen pouze náhodou a jehož 
poslední hrůzy prožila, aniž si toho je vě-
doma“.   -zdroj:iDNES.cz/Jana Soukupová-
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Štěpán Rak
& Jan Matěj Rak

Unikátní koncert významného českého 
kytarového virtuosa

8. ledna 2017 
v 16 hodin 
v zámecké kapli

Vstupné dobrovolné
Výtěžek bude poskytnut 
na dobročinný účet

Vánoční přání
Hromada dárků, co srdce pohladí
rodinu a přátelé, co nikdy nezradí.
K bohatství krůček, ke štěstí krok,
Nádherné vánoce a šťastný Nový rok.

Ježíšek pomalu zapřahá saně,
za okny vidět svit paprsku.
Zavřete oči a nastavte dlaně,
do nich si chyťte štěstí a lásku.

Za oknem sype se sněhová nadílka,
záclony provoní anýz a vanilka.
Vánoční koledy zpívají andělé,
už jsou tu Vánoce šťastné a veselé.

Šupinku pro štěstí schovejte do dlaní,
radost Vám přinese, smutek prý zahání.
K vánoční pohodě rozkrojte jablíčko,
přejeme Všem ze srdce a štěstíčko.

-Milada Šigutová-

Tříkrálová sbírka
V období 1.–15. ledna 2017 do Vašich domovů už tradičně zavítají koledníci 
Tříkrálové sbírky přinést šťastnou zvěst a požehnání Vašim příbytkům. Do 
kasiček, kterými je vybavena každá skupinka koledníků, můžete i Vy přispět 
libovolnou sumou, která pak poputuje na pomoc přímo těm, kteří ji potřebují.
Pomocnou ruku poskytuje Oblastní charita v Rajhradě, která zahrnuje cel-
kem 117 obcí modřického a rosického děkanátu. Díky Vašim každoročním 
příspěvkům se nám daří udržovat vysokou kvalitu služeb a dále se rozvíjet.  
V Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa pomáháme nevyléčitelně nemoc-
ným a také jejich rodinným příslušníkům. Kvalitní péče se dostane i těm, kteří 
chtějí dožít své poslední dny doma díky Mobilnímu hospici sv. Jana. Do do-
mácností jezdí i terénní pečovatelské a ošetřovatelské služby, které poskytují 
zdravotní ošetření a uspokojují základní životní potřeby.
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA poskytuje v Židlochovicích  
a okolí zázemí mladým, kteří jsou ve svém okolí ovlivňováni negativními jevy. 
Klienti Chráněného bydlení sv. Luisy pro lidi s demencí si pochvalují novou, 
na základě jejich potřeb vybudovanou zahradu, která byla pořízena právě  
z loňského výtěžku Tříkrálové sbírky. 
Při naší činnosti spolupracujeme s dobrovolníky, provozujeme vzdělávací cen-
trum a sociálně-rehabilitační službu Kavárna Slunečnice v budově hospice, 
půjčujeme kompenzační pomůcky a přímo v budově hospice zajišťujeme uby-
tování pro rodinné příslušníky našich klientů.
Děkujeme, že s námi pomáháte tam, kde je potřeba. Každá domácnost, která 
se otevře dobré věci a přispěje do pokladniček koledníků, má velkou zásluhu 
při pomoci potřebným. -Mária Durkáčová, koordinátorka 

Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad, tel.: 736 529 319, 
email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz, www.rajhrad.charita.cz-

Plesy v sokolovně v roce 2017
Sportovní ples pátek 13. ledna 2017
Myslivecký ples sobota 4. února 2017
Školní ples pátek  10. února 2017
Šibřinky sobota  18. února 2017
Dětské radovánky neděle  19. února 2017
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Hraje hudební skupina

FLASH

SPORTOVNÍ PLES
TJ Sokol Sokolnice pořádá tradiční

Bohatá tombola a občerstvení. Srdečně Vás zvou pořadatelé.

v pátek 13. ledna 2017 od 20.00 hodin – sokolovna Sokolnice

 


