
Sokolnický zpravodaj     3/2017 1

Sokolnický

Vydává zastupitelstvo obce Sokolnice – zdarma

3/2017

Ples Základní školy Sokolnice
V pátek 10. února se konal školní ples. Po úvodním slovu 
paní ředitelky nás večerem provázeli Jirka Krejčí a Honza 
Dobrovolný. K poslechu a tanci hrála kapela Na2fáze. 
Ples zahájili žáci 9. třídy předtančením na hudbu A Thou-
sand Years. Také na plese vystoupila taneční skupina 

Djamel s ukázkou orientálních tanců. Laura Přichysta-
lová a Victoria Williams nám zatančily hip hop na skladbu 
Bomhat. Zlatým hřebem večera byla umělecká dvojice  
IN FLAMENUS a jejich vystoupení Kiss of Fire.
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli 
darem do tomboly či finanční částkou, a tím pomáhají 
financovat školní akce. Mgr. Kateřina Vopatová

Barokní sýpka
Dovolte, abych se představila – jsem 
barokní sýpka v Sokolnicích. Tedy 
alespoň jsem tak uvedena v ka- 
talogu NÁRODNÍHO PAMÁTKO-
VÉHO ÚSTAVU od roku 1958 jako 
kulturní památka a spadám pod 
památkovou zónu BOJIŠTĚ BITVY  
U SLAVKOVA. Předchozí dlouhá sta-
letí, přesněji od doby kolem roku 
1760, jsem byla známa jako obecní 
sýpka. Byla jsem zbudována v ob-
dobí vlády hraběte Jana Leopolda 
Dietrichsteina a jak už tehdy bylo zvy-
kem, vystavěli mne bokem panství, 

(Pokračování na straně 17)
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Zprávy z rady
●  Dotace z MAS Slavkovské bojiště. Manažerka MAS 
Slavkovské bojiště sdělila, že nemají schválen operační 
program „Integrovaný regionální operační program ur-
čený především na investice obcí“ což znamená, že nyní 
nemůžeme obdržet dotaci na dopravní úpravy v centru 
obce. Teoreticky mohou být vyhlašovány výzvy nejdříve až 
na podzim tohoto roku. 
Rada vzala poskytnuté informace na vědomí.
●  Reklamace  kanalizace  U  Cukrovaru. Provozova-
tel splaškové kanalizace (VAS a.s.) zaslal dne 1. února 
2017 obci protokol z kontrolní prohlídky kanalizace v ulici  
U Cukrovaru, ze kterého vyplývají závady. Kanalizace 
je ve vlastnictví obce a provedené práce jsou v záruční 
době do 15. února 2017. Obec proto dne 2. února 2017 
uplatnila reklamaci jak u zhotovitele kanalizace, tak  
i u „Sdružení obyvatel U Cukrovaru“, Sokolnice, které 
obci kanalizaci předalo.
●  Výběrové řízení na dopravní úpravy v centru obce. 
Rada obce projednala výsledek výběrového řízení na do-
pravní úpravy v centru obce. Nabídku předložilo celkem 
11 firem. Hodnotící komise doporučuje radě obce vybrat 
pro plnění zakázky dodavatele COLAS CZ a.s., jehož na-
bídka se umístila v součtu obou dílčích kritérií na prvním 
pořadí a současně schválit i pořadí dalších nabídek takto: 

1. COLAS CZ, a.s. 
2. STRABAG a.s. 
3. M – SILNICE a.s. 
4. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 
5. PORR a.s. 
6. EUROVIA CS, a.s. 
7. SWIETELSKY stavební s.r.o. 
8. Skanska a.s. 
9. PSG DS a.s. 

10. IRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
11. PROSTAVBY, a.s 
●  Rozšíření  kamerového  systému. Zjara bude za-
hájena stavba dopravních úprav v centru obce. Bylo 
by vhodné, v rámci této stavby, instalovat další kamery  
v centru obce do míst, která budou stavbou dotčena. Ze-
jména monitorovat provoz na nových přechodech u školy 
a kolem budovy obecního úřadu.
RO schválila záměr rozšíření kamerového systému v cen-
tru obce a uložila starostovi do 1. března 2017 oslovit 
společnost Comimpex se žádostí o vypracování technic-
kého návrhu a cenovou nabídku.
●  Nákup městského mobiliáře. Rada obce projednala 
návrh na nákup dalších odpadkových košů (na výměnu 
za poškozené) a dále laviček do parku v lokalitě nad  
Vrbím. 
Rada schválila nákup 5 kusů odpadkových košů s popel-
níkem 50 litrů – červený, nákup 5 kusů náhradních vlo-
žek do odpadkových košů s popelníkem a nákup 4 kusů 
laviček zn. Olomouc. Zároveň tímto uložila místostaros-
tovi zajistit instalaci laviček do 30 dnů ode dne doručení. 
●  Dotace  z  MZe  ČR.  Rada obce projednala návrh 
na podání žádosti o dotaci na obnovu kříže vedle sil-

nice u rozvodny, odsouhlasila ho a uložila starostovi do  
20. února 2017 zajistit podání žádosti na MZe ČR.
●  Dotace z  JMK – oblast kultury. Rada obce projed-
nala návrh na podání žádosti o dotaci na uspořádání 
koncertu „Sokolnice žijí hudbou“ z rozpočtu JMK v rámci 
programu „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové 
péče v roce 2017, Dotační titul 1 – Podpora projektů  
v oblasti kultury“. 
Rada schválila podání této žádosti a uložila starostovi do 
28. února 2017 zajistit vše potřebné.
Hlasování: 5/0/0
●  Dotace  z  JMK  –  knihovna.  Rada obce projednala 
návrh na podání žádosti o dotaci na nákup kopírky do 
knihovny z rozpočtu JMK v rámci programu „Program 
rozvoje venkova JMK pro rok 2017, Dotační titul DT 5 – 
Obecní knihovny“. 
Rada schválila podání této žádosti a uložila starostovi do 
28. února 2017 zajistit vše potřebné.
●  Technický dozor investora a koordinátor BOZP. Pět 
firem bylo vyzváno k podání nabídky na výkon technic-
kého dozoru a koordinátora BOZP. Uzávěrka nabídek byla 
v pondělí 13. února 2017 v 16.30 hodin. Tři oslovené 
firmy sdělily, že z kapacitních důvodů nemohou výkon 
technického dozoru a koordinátora BOZP zajistit. Zbylé 
dvě společnosti nereagovaly. V pátek 10. února 2017 
byly zaslány ještě dvě výzvy, na obě obec obdržela ceno-
vou nabídku.
RO schválila uzavřít „Příkazní smlouvu na výkon inže-
nýrské činnosti, včetně výkonu Koordinátora BOZP“ 
na akci Dopravní úpravy v centru obce se společností  
HYŠPLER DEVELOPING s.r.o., IČ 28341848, Přad- 
lácká 30, 602 00 Brno. 
●  Cyklostezka  Kobylnice–Sokolnice. Obec obdržela 
žádost o vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení na 
akci: „Stavba integrovaného systému bezpečných cyk-
lostezek na území Šlapanicka“, jejíž součástí je i samo-
statná stavba: CS Šlapanicko, Úsek R2 01 Kobylnice–So-
kolnice. Stavba představuje výstavbu nových komunikací 
pro cyklisty a také dopravní obsluhu. Stavebníkem bude 
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko.
Rada odsouhlasila vydání územního a stavebního po-
volení na akci: „Stavba integrovaného systému bezpeč-
ných cyklostezek na území Šlapanicka“, jejíž součástí je 
i samostatná stavba: CS Šlapanicko, Úsek R2 01 Kobyl 
nice–Sokolnice. Dále souhlasí se „Stavbou integrova-
ného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapa-
nicka“ na pozemcích ve vlastnictví obce Sokolnice.
●  Cyklostezka Sokolnice–Telnice. Obec obdržela žá-
dost o vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení na akci: 
„Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek 
na území Šlapanicka“, jejíž součástí je i samostatná 
stavba: CS Šlapanicko, Úsek R2 02 Sokolnice–Telnice. 
Stavba představuje výstavbu nových komunikací pro cyk-
listy a také dopravní obsluhu. Stavebníkem bude Dobro-
volný svazek obcí Šlapanicko.
Rada odsouhlasila vydání územního a stavebního  
povolení na akci: „Stavba integrovaného systému bez- 
pečných cyklostezek na území Šlapanicka“, jejíž sou-
částí je i samostatná stavba: CS Šlapanicko, Úsek R2 02  
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Sokolnice–Telnice. Dále souhlasí se „Stavbou inte- 
grovaného systému bezpečných cyklostezek na 
území Šlapanicka“ na pozemcích ve vlastnictví obce  
Sokolnice.
●  Žádost  o  pronájem  veřejného  prostranství. Obec 
obdržela žádost o souhlas se záborem veřejného pro-
stranství na ulici Zámecká z důvodu rekonstrukce  
objektu barokní sýpky. Jedná se o obecní pozemky  
p.č. 360/2 o výměře 95 m2, části obecního pozemku  
p.č. 282 o výměře přibližně 23 m2 a části obecního po-
zemku p.č. 497/1 o výměře přibližně 343 m2. 
Rada vzala na vědomí, že záměr pronájmu/výpůjčky 
byl zákonným způsobem zveřejněn od 13. února 2017 
do 2. března 2017 a schválila text a uzavření smlouvy  
o výpůjčce mezi obcí a společností Baroque loft s.r.o. na 
dobu určitou do 30. června 2018. 
●  Kabelová přípojka na hřbitov. E.ON předložil návrh 
smlouvy číslo 1030034016/002 o smlouvě budoucí na 
zřízení věcného břemene na kabelovou přípojku NN na 
místní hřbitov.
Rada schválila text a uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí na zřízení věcného břemene číslo mezi obcí a spo-
lečností E.ON. 
●  Zastávky  autobusu  u  hřbitova. Rada obce dne  
2. února 2017 vyslovila souhlas se zřízením obousměrné 
autobusové zastávky linky 151 u hřbitova na Kobylnické 
ulici. Se záměrem souhlasí jak KORDIS, tak i SÚS JMK. 
SÚS JMK nepožaduje vybudování zastávkových zálivů. 
Cenovou nabídku již společnost VIAPONT zaslala. 
Rada schvaluje vybudování obousměrné zastávky 
městské hromadné dopravy u místního hřbitova a dále 
schvaluje uzavření SoD se společností VIAPONT s.r.o., ve 
které budou jasně definované termíny a sankce za jejich 
nesplnění.
●  Smlouva  s  SŠEE  Sokolnice  o  možnosti  výstavby 
zpevněných  ploch. Střední škola elektrotechnická  
a energetická Sokolnice, příspěvková organizace (SŠEE 
Sokolnice) připravuje před svým areálem výstavbu spor-
tovní haly. Součástí jsou i příjezdní komunikace a parko-
viště. Část těchto zpevněných ploch bude i na pozemcích 
obce a pro vydání stavebního povolení je třeba písemná 
smlouva s majitelem pozemků. V případě obce budou 
stavbou dotčeny pozemky p.č. 2949, 2950, 2780/1  
a 2951/1.
Rada schválila text a uzavření smlouvy s SŠEE Sokolnice 
o právu provést stavbu (uzavřenou podle § 86 odst. 2 
písm. a) a § 110 odst. 2 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb.  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů).
RO uložila starostovi do 31. března 2017 uzavřít se SŠEE 
Sokolnice smlouvu o právu provést stavbu. -OÚ-

Dopravní úpravy  
v centru obce – zahájení prací
Vážení občané, zřejmě jste již ve zprávách z rady zare-
gistrovali, že v měsíci únoru Rada obce projednala výsle-
dek výběrového řízení na dopravní úpravy v centru obce.  

Nabídku předložilo celkem 11 firem. Pro plnění zakázky 
byla vybrána firma COLAS CZ a.s., jejíž nabídka se umís-
tila v součtu obou dílčích kritérií na prvním místě.
Dovolte mi tedy, abych vás informoval o skutečnosti, že 
na konci měsíce března započnou v centru naší obce do-
pravní úpravy, které budou spočívat především v násle-
dujícím rozsahu: 
Na ulici Komenského bude součástí úprav vybudování  
a vymezení parkovacích a odstavných stání (14 podél-
ných stání), zálivů autobusových zastávek a zálivu pro slu-
žební vozy před budovou pošty. Budou upraveny stávající 
vjezdy k domům podél ulice Komenského a rozšířeny plo-
chy chodníků v místě zastávek a přechodů. Bude upra-
ven stávající přechod pro pěší před budovou školy, včetně 
umístění světelného signalizačního zařízení – poptáv-
kový semafor pro chodce. Nově bude vybudován přechod 
přes ulici Komenského za křižovatkou s ulicí Pod Stráží.
Na ulici Masarykova budou stavební úpravy zahrnovat 
vybudování komunikací, odpovídajících šířkovému uspo-
řádání dle příslušných norem, včetně úpravy přechodů 
pro chodce. Součástí stavebních úprav je vybudování 
maximálního možného počtu odstavných stání (6 ks), 
podél křižovatkových větví, úpravy přilehlých chodníků  
a sjezdů, připojujících sousední nemovitosti.
Parkovací stání (nám. Zbyňka Fialy, ulice Pod Stráží) –  
stavební úpravy obsahují též rozšíření stávajících parko-
vacích stání na náměstí Zbyňka Fialy. Ze stávajících 4 ks 
na 9 ks a zřízení nových 5ti parkovacích stání v prostoru 
ulice Pod Stráží. Tyto úpravy spočívají pouze ve vybudo-
vání zpevněných ploch, ohraničených ze strany komu-
nikací zapuštěným, přejízdným obrubníkem a ze strany 
zelených ploch obrubníkem silničním. Celková plocha 
zřizovaných parkovacích stání činí 193,65 m2.
V rámci „Dopravní úpravy v centru obce“ bude 
vybudováno:
9 parkovacích stání na nám. Zb. Fialy
5 parkovacích stání na ulici Pod Stráží
12 parkovacích stání na podélném parkovacím pruhu 
vlevo silnice II/418 – ulice Komenského
1 parkovací stání vyhrazené pro vozidla Pošty
7 parkovacích stání na podélném parkovacím pruhu 
vpravo silnice II/418 – ulice Komenského
2 parkovací stání za autobusovou zastávkou vpravo před 
budovou obecního úřadu
5 parkovacích stání na ulici Masarykova (silnice III/4182), 
(z toho 2 pro vozidla ZTP)
41 parkovacích stání celkem.
Na komunikacích, které budou dotčeny stavbou, bude 
provedena finální ložná a obrusná vrstva vozovky  
v tloušťce 100 mm v celé ploše mezi obrubníky. Předmě-
tem projektu je též nasvětlení přechodů pro chodce.
Pěvně věříme, že tyto dopravní úpravy budou pro všechny 
občany znamenat zvýšení bezpečnosti a také plynulosti 
provozu v centru naší obce, včetně zvýšení komfortu 
parkování.
Chtěl bych vás všechny závěrem poprosit, abyste  
důsledně dbali pokynů a značení na staveništi a byli 
nanejvýš opatrní, než budou všechny práce ukončeny. 
O jejich průběhu vás budeme informovat nejenom  
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prostřednictvím zpravodaje, ale též na webových strán-
kách obce, popř. prostřednictvím hlášení místního roz-
hlasu. -starosta-

Zimní údržba v obci
Máme za sebou zimu, která byla bohatá nejen na sníh, 
ale občas i mrznoucí mrholení. Možná se výraz „bohatá“ 
bude zdát přehnaný, neboť podle meteorologů byla stan-
dardní, ale z pohledu několika předcházejících zim si 
tento výraz rozhodně zaslouží. 
V letošním roce se o odklízení sněhu z místních komu-
nikací staral pan Dvořáček z obce Prace, chodníky od-
hrnoval pan Gottvald z Vyškova. V některých místech 
není možné chodníky uklidit strojem a tyto části udržovali 
pracovníci obce ručně. Pan Gottvald také prováděl posyp 
chodníků a místních komunikací.
O tom, že letos byla paní zima skutečně bohatá, svědčí 
množství času stráveného odklízením sněhu a posypem 
komunikací a chodníků. 
Jen pro srovnání: 
celkové náklady na posypový materiál a odhrnování 
sněhu před rokem činily 71.542 Kč, letos to bylo 257.535 
Kč. Z toho 39.155 Kč za posypový materiál a 218.380 Kč 
za služby (odhrnování sněhu a provádění posypu).
Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří nečekali na 
úklid chodníků ze strany obce a aktivně se zapojili do od-
hrnování sněhu před svým domem.  -OÚ-

Sběrný dvůr
Vážení občané, v loňském roce jsme se prostřednic-
tvím jednoho z čísel sokolnického zpravodaje zmiňovali  

o problému s tříděním odpadu, který je na sběrném  
dvoře odkládán do kontejneru pro komunál. Naší  
snahou bylo upozornit všechny ty, kteří komunální  
odpad přivezou v zavázaných igelitových pytlích,  
aby jej do kontejneru vkládali pouze po jeho  
důsledném vytřídění. Často se nám stává, že si lidé  
chtějí svoji práci ulehčit a do komunálního odpadu  
odloží i ty složky odpadu, které tam nepatří. Přes-
tože jsme oprávněni vyzvat všechny, aby takový pytel  
před námi otevřeli, nemůžeme tak, s ohledem na naše  
vytížení, činit pokaždé. Často, až na sklonku provozní 
doby, v kontejneru objevíme plasty, papír, ale i sklo či 
železo. 
V loňském roce bylo odvezeno z našeho sběrného  
dvora na 26 kontejnerů s komunálním odpadem.  
Právě za svoz těchto velkokapacitních nádob obec hradí 
nejvíce finančních prostředků. Asi není potřeba zdůraz-
ňovat, že je lepší získat pro obec finanční prostředky  
za vytříděné železo, papír či plasty, než peníze utratit za 
svoz komunálu. Proto jsme se rozhodli, na vás – občany 
obce, kteří k nám na sběrný dvůr zavítáte, apelovat, aby 
se jednotlivé složky odpadu dostaly do správného kontej-
neru. Budeme rádi, když si ušetříme čas případnou kon-
trolou a vy nebudete muset obsah pytlů či nádob před 
námi třídit na místě. Upozorňujeme, že jsme též opráv-
něni nepřijmout odpad, který nám odmítnete předložit ke 
kontrole.
Děkujeme všem za pochopení a doufáme, že se tako-
výchto situací bude stávat co nejméně. Vždyť to není nic 
složitého. My vám budeme dle potřeby rádi nápomocni, 
jde o finanční prostředky nás všech.

Všechny občany tímto ze sběrného dvora  
zdraví jeho obsluha.

Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v dubnu. Uzávěrka Sokolnického zpravodaje je v časo-

vém předstihu, proto si pořadatelé akcí vyhrazují právo 
na změnu. O podrobnostech se včas informujte také po-
mocí jiných informačních zdrojů. Za pochopení děkuje 
Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Du
be

n 
20

17

2 Neděle TJ Sokol Sokolnice Vynášení Morany Sokolnice 15.00 hodin Sraz před sokolovnou

5 Středa Komunitní škola 
při ZŠ Sokolnice

2. část 2. běhu 
keramického kurzu ZŠ Sokolnice 17.00 hodin 18.30 hodin Více informací na

www. zssokolnice.cz

5 Středa Komunitní škola 
při ZŠ Sokolnice Kurz francouzštiny ZŠ Sokolnice 18.10 hodin 19.00 hodin Více informací na

www. zssokolnice.cz

8 Sobota Kulturní komise při 
radě obce Sokolnice

Zájezd za nákupy 
do Polského Těšína Polsko 5.00 hodin Odjezd od kapličky 

na návsi

8 Sobota

Obec Sokolnice  
a Myslivecké  
sdružení  
Na Zlatém potoce 

Janí úklid Sokolnic Sokolnice 9.00 hodin Sraz u sokolského
hřiště

8 Sobota Rodinné Centrum 
Sokolnice Velikonoční dílna Sídlo RC Sokolnice, 

ul. Masarykova 35 15.00 hodin 17.00 hodin

9 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jihomoravská liga muži Sokolnice 12.30 hodin Sokol Nové Bránice

11 Úterý Rodinné Centrum 
Sokolnice Beseda: Návrat do práce Sídlo RC Sokolnice, 

ul. Masarykova 35 19.00 hodin 21.00 hodin
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Březen – měsíc knihy 
Když se řekne březen, většinou doplníme měsíc knihy. 
Slavíme ho už víc jak šedesát let, (od r. 1955), a knihy si 
to určitě víc než zaslouží. Jejich historie je stará tisíciletí, 
sahá hluboko do minulosti a jejich podoba prošla neu-
věřitelným vývojem. První počátky zaznamenávání sku-
tečnosti byly tesané do kamene, později psané na svitky 
pergamenu, ve východních zemích na bambusové listy. 
Velkým pokrokem pak bylo psaní na papír, úhledným pís-
mem a krásnou výzdobou z nich byl vytvořen skutečný 
umělecký předmět. Byly ale velice drahé, platily se do-
slova zlatem a stříbrem, mnohdy se jejich cena rovnala  
i několika domům. V patnáctém století, díky panu Guten-
bergovi a jeho knihtisku, mohly být daleko levnější. Mohly 
si je dovolit už i střední vrstvy, nejenom vladaři a zámožní, 
jak tomu bylo doposud. Nad současnou podobou knih by 
naši předkové určitě žasli, jsou krásně graficky a výtvarně 
provedené, nejnověji pak i v podobě zvukové a díky nej-
modernějším technologiím i elektronické.
Knihy jsou naše průvodkyně již od dětství, jak rádi jsme 
poslouchali pohádky čtené nám před spaním. Kolik no-
vých věcí jsme se z nich později dozvěděli, kolik příjem-
ných chvil nám poskytují při čtení v dospělosti. Každý 
čtenář mi dá jistě za pravdu, že posedět nad čtivou a za-
jímavou knihou je až sváteční zážitek.
A protože podle pranostiky, Březen – za kamna vlezem, 
doporučuji oboje spojit. Zavrtat se do teplíčka s dobrým 
čajem nebo kávou a číst. Tak se dá nejlépe oslavit svátek 
knih.
V naší obci již druhý rok provozujeme knihovnu v novém, 
pěkném a příjemném prostředí. Tyto nové prostory umož-

ňují provádět akce pro děti i dospělé čtenáře. V rámci pro-
gramu „Celé Česko čte dětem“ pravidelně připravujeme 
ve spolupráci s RC Sokolnice pro děti zajímavé čtení.
První čtení bylo ze známé knihy „Povídání o pejskovi  
a kočičce“ od Josefa Čapka. Povídali jsme si o pejscích 
a kočičkách i o bratrech Čapkových, pekli jsme dort 
a vyráběli pejsky a kočičky. Po tomto úspěšném startu 
proběhla řada dalších čtení. Setkali jsme se s dětmi nad 
knížkou „Kouzelná baterka“. „Paní Láryfáry“ nám zase 
ukázala, jak se léčí dětské „nemoci“ jako je nimravka, 
zápal švindlu, lakomice, hádavka, žalobajda. Tichomoř-
ské dobrodružství jsme zažili se svéráznou dívkou Pipi. 
Knížkou „Obr Dobr“ jsme si připomněli 100. výročí od 
narození úžasného spisovatele knih pro děti i dospělé 
Roalda Dahla. Přivítali jsme svatého Martina programem 
pro celou rodinu. S Andílkem Vandílkem jsme se vydali 
na dobrodružnou cestu do Betléma. V letošním roce jsme 
vybrali oceněnou knihu Evy Papouškové Kosprd a Telecí, 
o dvou kamarádech ze školky.
Knihovna a RC Sokolnice se zapojila do projektu „Noc 
s Andersenem“, který připomíná narození jednoho z nej-
větších pohádkářů na světě. Naše „Noc s Andersenem“ 
proběhne v knihovně v pátek 31. března 2017. Budeme 
si číst, povídat, hrát, vyrábět, plnit úkoly a jako loni se 
vydáme na cestu za pokladem.
Nezapomínáme ani na dospělé čtenáře. Uskutečnili jsme 
besedy, setkání, povídání nad knihou. Zde patří velké 
poděkování iniciátorce paní Bartoňové. Její besedy jsou 
vždy poutavé, poučné, zábavné a především krásně pre-
zentované. První takové setkání bylo na téma mikulášské 
tradice u nás i ve světě. V lednu si pro nás připravila paní 
Bartoňová zajímavé vyprávění o dvou Vlastách, Javořické 

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace
Du
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n 

20
17

12 Středa Komunitní škola 
při ZŠ Sokolnice Kurz francouzštiny ZŠ Sokolnice 18.10 hodin 19.00 hodin Více informací na

www. zssokolnice.cz

14 Pátek Sokolnický dům z.s. Křížová cesta Sokolnice, 
zámecká kaple 9.00 hodin

19 Středa Komunitní škola 
při ZŠ Sokolnice Kurz francouzštiny ZŠ Sokolnice 18.10 hodin 19.00 hodin Více informací na

www. zssokolnice.cz

22 Sobota Kulturní komise při 
radě obce Sokolnice 

Zájezd „Ze seriálu 
do pohádky“

Tasice, 
Ledeč nad Sázavou 7.30 hodin Sraz v 7.15 hodin 

u kapličky na návsi

22 Sobota Sokolnický dům z.s. Zájezd do Rakouska 
(Vídeňský les) Rakousko 6.00 hodin Odjezd od kapličky 

na návsi

23 Neděle Kulturní komise při 
radě obce Sokolnice

Zájezd do termálních 
lázní Gÿor Maďarsko 6.00 hodin Odjezd od kapličky 

na návsi

23 Neděle Rodinné Centrum 
Sokolnice

LiStOVáNí 
v 11.00 hod. Zahrada, 
ve 13.00 hod. Lichožrouti

Sokolnice, aula ZŠ 11.00 hodin

Ve spolupráci se 
ZŠ Sokolnice 
a Komunitní školou 
při ZŠ Sokolnice

26 Středa Komunitní škola 
při ZŠ Sokolnice

1. část 3. běhu 
keramického kurzu ZŠ Sokolnice 17.00 hodin 18.30 hodin Více informací na

www. zssokolnice.cz

26 Středa Komunitní škola 
při ZŠ Sokolnice Kurz francouzštiny ZŠ Sokolnice 18.10 hodin 19.00 hodin Více informací na

www. zssokolnice.cz

29 Sobota Sociální komise při 
radě obce Sokolnice Zájezd do Telče Telč 7.00 hodin Sraz u Sedláčkových

(Horákovi) v 6.45 hodin

30 Neděle TJ Sokol Sokolnice Pálení čarodejnic Sokolnice, 
ostrůvek na návsi 17.30 hodin Od 18.00 hodin 

průvod obcí
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Vzpomínky na válečné události v Sokolnicích v roce 1944
Přestože od druhé světové války uplynulo již více než 
sedmdesát let, chceme vám v tomto čísle připomenout 
něco z historie bojů, které se odehrávaly v Sokolnicích a 
jejich nejbližším okolí. 
Pamětníků válečných událostí ubývá, a nebýt toho, že 
před dvěma lety se na obec obrátil jeden občan, který 
se zajímá podrobněji o události během druhé světové 
války, asi by i letecká havárie, ke které došlo na katastru 
naší obce, upadla v zapomnění. Začaly jsme po ní pátrat  
a chceme vás seznámit blíže s tím, co se zde událo.
Informace jsme čerpaly od dvou přímých svědků a pa-
mětníků – pana Jana Zezuly ze Sokolnic a pana Ladi-
slava Kořalníka z Telnice, a také z knihy Josefa Urbana 
„Jak voní jen letadla“ (Beroun, 1993). 

Nejprve jsme navštívily pana Jana Zezulu a položily mu 
několik otázek.
„Pane Zezulo, co nám můžete říci o srážce dvou stíhacích 
letadel poblíž Sokolnic?“
„Pamatuji si to velice dobře, právě nedávno jsem si na 
tuto událost vzpomněl. Bylo mi v té době čtrnáct roků. 
Ke srážce došlo v sobotu dne 22. dubna 1944. Pozoroval 
jsem, jak se nad Sokolnicemi proháněly stíhačky. Někdy 
odpoledne pak jsem uslyšel velkou ránu asi nad Pratec-
kým kopcem. Hned jsem se tam šel podívat.“
„Pamatujete si, ve kterých místech ke srážce došlo?“ 
„Na Staré hoře, v místě, kterému se kdysi říkalo Jurákova 
skála“. 
„Jak podle Vás k události došlo?“
„Letadla, která do sebe narazila, pilotovali údajně deva-
tenáctiletí vojáci. Jeden snad byl Němec a druhý Maďar. 
Když jsem přišel na místo, viděl jsem, že jeden z pilotů byl 
zasypán hlínou v rýze, kterou vyhloubilo křídlo padajícího 
letounu a druhý ležel opodál. Oba byli mrtví. Trosky leta-
del byly rozmetány v širokém okruhu.“

Druhým svědkem události byl pan Ladislav Kořalník, 
který nám ke srážce vypověděl toto: 

„Když se v naší vesnici Telnici roznesla zpráva o srážce  
letadel na Pracáku (Prateckém kopci), kdo mohl, hned 
tam spěchal. I my kluci z naší ulice jsme tam utíkali.  
K místu neštěstí se sbíhali lidé ze všech stran, z celého 
okolí.
Letadla prováděla cvičné lety, piloti se zalétávali a poz-
ději byli nasazováni na frontu. Jako cvičiště jim tenkrát 
sloužilo staré letiště v Brně-Černovicích. 
Srážka se odehrála přibližně v místech mezi Mohylou 
míru na úbočí Staré hory směrem k Újezdu. Pohled byl 
šokující. Byla to srážka dvou stíhacích německých leta-
del, byl to pravděpodobně typ FW 190 nebo Arado. Trosky 
letadel byly rozmetány v širokém okolí, oba piloti zahy-
nuli, jednoho mrtvého pilota jsme viděli ležet u roztříš-
těné kabiny letadla. 
Než prostor srážky uzavřeli němečtí vojáci, stihnul jsem 
si z této srážky odnést nalezený měřicí přístroj a torzo 
jističů z letadla, což byly pro mě jako mladého kluka velmi 
zajímavé věci.“

Jak událost popisuje Josef Urban ve své knize:
„Ota Voránek z Křenovic dnes říkal, že někde mezi Sokol-
nicemi a Prackým kopcem došlo ke srážce dvou němec-
kých letadel. Jeho matka se na to dívala na vlastní oči. 
Někdo prý prohlásil, že to byly stíhací Focke Wulfy. 
„Tak vezměme kola a zajeďme tam,“ navrhl pohotově 
Standa, „do večera budeme nazpět“.
„Skočím pro kolo a ohlásím matce, aby mne nehledala,“ 
souhlasil Pepík. 
Drahoš byl nejmenší a kolo neměl. A i kdyby měl, jen  
s obtížemi by došlápl na pedály. Bylo tedy jako vždy sa-
mozřejmé, že ho některý z kamarádů vezme na rám. 
„Matka hubovala, že pořád někde lítám. Musel jsem slí-
bit, že za dvě hodiny budeme nazpět,“ postěžoval si Pe-
pík, když vyjížděli. 
Cesta pučícími kaštanovými alejemi do blízkých Křenovic 
uběhla bez obtíží. Kluky vždy zneklidňovaly obavy, neboť 
již tak dost chatrné duše kol neměli čím zalepit. 

a Pittnerové. Získali jsme o nich spoustu neznámých  
a zajímavých informací. Už nyní se těšíme na další akci, 
která proběhne v měsíci březnu.
Říká se, že kniha je nejlepším přítelem, který nás ni-
kdy nezradí a provází nás po celý náš život. A co nám 
kniha přináší? Především zábavu, odpočinek, poučení,  
zamyšlení a pěkně strávené chvíle. Je vždy po ruce. Stačí si 
jen správně vybrat. Přinášíme několik tipů na knihy, které  
v regálech naší knihovny čekají právě na Vás. 

Zmizení Samathy Shipleyové – Fieldingová, Joy
Božena Česká – Whitton, Hana
Sova, V lese visí anděl – Bjork, Samuel
Celá v bílém – Clark, Mary Higgins
Aristokratka na koni – Boček, Evžen
Dívka v ledu – Bryndza, Robert
Smrt v zádech – Coben, Harlan
Vyzvědačka - Coelho, Paulo

Loď v Bretani – Davouze, Marta
Malé zázraky – Dubská, Kateřina
Od hlouposti k šílenství – Eco, Umberto
Cizinka, Vážka v jantaru – Gabaldon, Diana
Tomáš Baťa zblízka – Hajný, Pavel
Okamžiky štěstí – Hartl, Patrik
Koncová hra – Khoury, Raymond
Mráz, Kruh, Tma – Minier, Bernard
Přímý zásah – Patterson, James
Kavárnička v Kábulu – Rodriguez, Deborah
Postel hospoda kostel – Zbigniew, Czendlik
Pěšky mezi buddhisty a komunisty – Zibura, Ladislav

P.S. Co nám pranostika říká dál: Duben – ještě tam bu-
dem. Můžeme tedy číst klidně a spokojeně dál. 
Touto cestou chceme poděkovat čtenářkám paní Mif-
kové, paní Čechurové a paní Bartoňové za krásné předčí-
tání našim nejmenším čtenářům.  ■
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V Křenovicích nejdříve zastavili u Voránků, požádat Otu, 
aby jel s nimi. Ale nepořídili. 
„Já nic víc nevím, viděla to matka,“ vysvětloval Ota. „Ří-
kala, že obě letadla z velké výšky padala někam za Mo-
hylu. Přesné místo neznám. Jeďte sami, poptejte se, já 
s vámi nemohu, mám práci. Stejně bych to místo hledal 
také.“ 
Po půlhodině divoké jízdy, kdy předháněli jeden druhého, 
sjížděli do Prace. Do vesničky, po které je pojmenováno 
návrší s monumentální Mohylou míru, navždy lidem při-
pomínající krvavé a dobyvačné napoleonské války. 
Od sedláka, který jim ochotně zastavil svůj povoz, se ne-
dozvěděli nic určitého. Hned je mohlo napadnout, že na 
celém světě jsou o všem nejlépe informováni kluci. Pepík 
pokynul zevlujícímu chlapci asi Standova věku, vrzajícího 
brankou dřevěného plotu. 
Kluk přistoupil nejistě, zvědav, co asi od něj cizí chtějí.
„Prý tu spadla nějaká letadla, nevíš o tom něco?“ navázal 
kontakt Pepík. 
„Dvě, v sobotu odpoledne“ vypověděl hoch. „Všichni 
jsme tam běželi, pole bylo plné střepů a oba piloti mrtví,“ 
dodal jedním dechem. 
„A tys je viděl?“ vytřeštil oči Drahoš. 
„Já ne, já jsem k tomu nešel, ale velcí kluci tam něco ta-
hali. Potom přijeli vojáci a všechny je odehnali.“ 
„A víc už nevíš?“ vyzvídal ještě Standa. 
„Náhodou jsem srážku viděl. Letěly čtyři stíhačky za se-
bou, zadní z nich přelétávala a přitom nabourala do té 
přední. Obě hned padaly k zemi a po kusech se rozpa-
daly. Z letadla, kterému upadlo křídlo, vyskočil pilot, ale 
padák se mu tam někde zachytil a stáhlo ho to až k zemi 
i s padákem. Ten druhý pilot skončil v zemi zároveň s le-
tadlem. Němci už všechno odvezli. Jeďte až za Mohylu, 
tam je najdete!“ 
Po tomto zjištění jejich zápal poněkud pohasl. Trosky jsou 
již odklizeny, nevadí. Když už vážili takovou cestu, pro-
hlédnou si alespoň místo havárie.
Za posledním domkem silnice dál stoupala k Prackému 
vrchu.
„Odpočiňme si!“ navrhl Drahoš a kamarádi poslechli. 
Ještě neměl jejich výdrž. Opřeli kola o stromy a usedli na 
mez. Po celý den bylo hezké počasí a země už byla teplá.
Za posledním domkem silnice dál stoupala k Prackému 
vrchu.
Zaslechli zvonivý zvuk a okamžitě poznali Arado Ar 96B. 
Ohlédli se po obloze a spatřili dvojici letounů, na kterých 
prováděli výcvik budoucí stíhači Luftwaffe. Oba stroje na-
klonily přídě a s výšky asi tisíc metrů směřovaly hloubko-
vým letem před jejich hlavy proti kopci. Těsně za náhorní 
rovinkou minuly hranu svahu, let vybraly a pod velkým 
úhlem stoupaly do výše. Přelétly Kobylnice a vzdálily se 
k Brnu.
...
Konečně urazili poslední desítky metrů a zastavili se. 
Cesta se lomila vlevo po hraně kopce a vpravo od ní 
prudce klesal svah na sokolnickou stranu.
„Tam je to!“ zvolali téměř všichni najednou po spatření 
dvou nápadných míst v úbočí, vzdálených od sebe při-
bližně dvě stě kroků.

„Pojďte, rychle!“ poháněn zvědavostí pobídl Pepík kama-
rády, i když bylo zřejmé, že po obou letounech zůstalo jen 
poničené pole. Kola pohodili pod cestou a úprkem hnali 
k nejbližšímu místu dopadu. Před nimi pozemek zdupalo 
mnoho lidí.
Hluboký kráter nasvědčoval, odkud byl vytažen motor 
letounu. Ihned nacházeli úlomky všech možných tvarů, 
shýbali se pro ně a po každém nálezu na sebe volali.
„Vše ukládejte na jedno místo!“ naléhal Pepík a sám od-
kládal plnou hrst zlomků zelených i nažloutlých duralo-
vých plechů. Pojednou se opět sehnul, zvedl něco nepa-
trného a zajásal. 
„Rychle ke mně, mám číselník z rychloměru! Má stupnici 
do 900 kilometrů.“
Drahoš i Standa přiskočili a zkoumavě si prohlíželi pokři-
vený kulatý černý plíšek, na němž byla zřetelně patrna 
stupnice od 0 do 700 kilometrů v hodině. Číslice 800 
a 900 byly poněkud menší, překrývaly svým umístěním 
nulu, ale i na nich zůstal ještě zbytek fosforového laku.
„Pojďte už k tomu druhému“ vybídl je Drahoš a rozběhl 
se tam.
Prostor shledali zcela obdobný, snad jen více uježděný 
pneumatikami německých automobilů.
Standa zvedl kousek plexiskla, úlomek z odsouvacího 
krytu kabiny. Měl tloušťku skoro centimetr. Ale ještě 
dříve, než se s ním pochlubil, zavřeštěl Drahoš:
„Klucííí! Tady něco je!“ a kusem pokřiveného plechu rýpal 
do hlíny. Oba přiběhli a Pepík vzal věc nejistě do ruky.
„Obyčejná kost, kus lebky! Ty ses pořád vyptával na mrtvé 
piloty. Tady ho máš kousek!“
„Dej to pryč!“ zaječel Drahoš a Pepíkovi také nebylo dva-
krát do smíchu. Patou vyryl v zemi rýhu, úlomek lebeční 
kosti tam vložil a nohou obě přihrnul. Potom ještě chvíli 
se Standou pátrali kolem, Drahoš vyčkával opodál.
„Už pojďte!“ neustále dorážel v obavě, aby snad i oni ne-
učinili stejný nebo ještě hrůznější nález.
Zbytky obou letadel sesbírali, snesli na jedno místo a za-
počali s tříděním. Arada znovu přelétala nad jejich hla-
vami, jakoby držela nad místem katastrofy čestnou stráž.
Co by ještě nedávno dali kluci za takové nadělení. Ale 
střízlivost nakonec rozhodla. Zcela zdeformované kusy 
a jiné, plné hlíny a zdemolované k nepoznání na místě 
odhodili. Plexisklo, číselník, úlomky motoru a draku, po-
kroucené a potrhané duralové trubky nastrkali do kapes. 
Ještě jednou se rozhlédli po místě zkázy a v živé debatě, 
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jak asi ke srážce došlo, bezděky vzhlédli k nebi a před-
stavovali si oba letouny, řítící se bezmocně z obrovské 
výšky do země.
Byl čas k návratu.

Výpovědi přímých svědků a kniha nás inspirovaly k tomu, 
abychom se vydaly po stopách sedmdesát tři let staré 
historie. Využily jsme pěkného jarního počasí, domlu-
vily se s malou skupinou aktivních seniorek, doplněnou  
o jednoho zvídavého chlapce. Zvolily jsme cestu kolem 
tzv. Presshausu, kde se za války ukrývali sokolničtí ob-
čané. Sklepy jsou dnes uzamčené, proto jsme se nedo-

staly dovnitř. Po hodině putování jsme dorazily na místo, 
kde se měla srážka letadel odehrát. Dnes už zde nic ne-
připomíná, k čemu zde v roce 1944 došlo. Tzv. Jurákova 
skála byla v nedávné době odstřelena. 
Nezbývá nám tedy nic jiného, než věřit historickým pra-
menům a pamětníkům té doby. Hledaly jsme i v sokol-
nické kronice, ale událost zřejmě nenabyla takového vý-
znamu, aby kronikáři té doby o ní psali. Pokusily jsme se 
alespoň tímto způsobem vám událost přiblížit. Kdo by se 
chtěl dozvědět ještě více podrobností, může si citovanou 
knihu zapůjčit ve zdejší knihovně. 

-M. Mifková, J. Čermáková-

Okénko do Mateřské školy
Už je jaro, kvítí roste,
jívy mají kočičky,
ze sluníčka raduje se
i ten brouček maličký.
Sláva, tralala, zima už je za náma,
sláva, tralala, jaro už je tu!

Co je nového  v naší mateřské školce? 
●  V druhé polovině školního roku některé předškolní 
děti, společně se svými rodiči, pokračují v intenziv- 
ním rozvoji předškoláckých dovedností potřebných  
pro zahájení školní docházky do ZŠ. Tyto aktivity pro-

bíhají v odpoledních hodinách v edukativních skupin- 
kách, v jejichž vedení se střídají paní učitelka Zdeňka  
Jirgalová a paní učitelka Ivana Cábová. Rovněž před- 
školní děti pokračují v dojíždění na pravidelné lekce 
plavání v krytém bazénu v Blučině. A i ve druhém polo-
letí probíhá pro zájemce z řad nejstarších dětí výtvarný 
kroužek.
●  Děti prožily jedno veselé, dovádivé dopoledne v mas-
kách, kdy se konal u nás KARNEVAL – program byl do-
provázen dvěma hravými klauny. Nechyběla diskotéka, 
průvod masek, soutěže a dovádění s písničkami. Pěk-
ným zpestřením bylo hraní na pohádky formou hádanek. 
Na závěr dostaly děti diplomy za pěkné masky a sladkou 
odměnu.
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●  V měsíci březnu nechyběla ani loutková pohádka, 
tentokrát se jmenovala „O kůzlátkách“. Protože všichni 
diváci (děti) kůzlátkům drželi pěsti, tak se ani tentokrát 
kůzlátka nenechala vlkem ošálit a pohádka měla šťastný 
konec.
●  Předjaří je v plném proudu a my se po sněhové na-
dílce s dětmi radujeme z prvních poslů jara v zahrádkách 
i trávě – sněženky, bledule, rašící lístky na keřích i stro-
mech a veselý zpěv ptáčků.

9

Zaměstnanci mateřské školy v Sokolnicích
Vás zvou na 

v mateřské škole
který proběhne  
ve čtvrtek 6. dubna 2017
v době od 16.30 hodin do 
18.00 hodin

Přijďte si prohlédnout 
prostředí naší školičky,  
kde se děti rozvíjí hrou  
a vzdělávacími aktivitami

Vítejte u nás…

Školská komise
Školská komise se v loňském roce hlavně věnovala pro-
jektu komunitní škola. V zimě proběhly taneční kurzy pro 
začátečníky, následoval keramický kurz a s velikým úspě-
chem se také setkal kurz flamenka. Školská komise se 
také podílela na velice úspěšném táboráku k ukončení 

školního roku 2015/2016, který v roce letošním roz-
hodně zopakujeme. -Tomáš Struška-
Plán činnosti Školské komise  na rok 2017
Během roku 2017 chceme pokračovat v již rozběhnutých 
kurzech a nabídku kurzů stále rozšiřovat. 
S velkým úspěchem se setkal keramický kurz. Další běhy 
tohoto kurzu začnou v březnu. 
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V loňském roce začal taneční kurz, v tomto roce chceme 
nabídnout pokračovací kurz a na podzim opět základní 
kurz. Během příprav tanečního kurzu jsme zaznamenali 
poptávku po tanečním kurzu pro jednotlivce. Chceme 
proto nabídnout kurz flamenka. 
Samozřejmě budeme reagovat i na aktuální poptávku po 
kurzech z řad občanů.

Kurz Období Příspěvek obce

Flamenko jaro cca 1000 Kč/kurz

podzim cca 1000 Kč/kurz

Keramika jaro cca 1000 Kč/kurz

podzim cca 1000 Kč/kurz

Taneční kurz jaro cca 2000 Kč/kurz

podzim cca 2000 Kč/kurz

Rukodělné kurzy (háčkování, 
pletení, šití, patchwork, …) jaro, podzim? cca 1000 Kč/kurz

Kurz vaření jaro, podzim? cca 1000 Kč/kurz

Příspěvek obce se odvíjí od množství účastníků kurzu. 
Podle počtu účastníků se příspěvek obce může úměrně 
měnit. Při větším počtu zájemců lze kurzy uspořádat  
i vícekrát. 

Školská komise je připravena ve spolupráci s radou obce 
podpořit i jiné aktivity v obci, které mají vzdělávací a kul-
turní charakter. 
Komise nadále spolupracuje s ostatními komisemi rady 
obce, školami a sdruženími v obci při pořádání vzděláva-
cích akcí v obci.          -Tomáš Struška, předseda komise-

Lyžařský kurz Němčičky 2017
Letos se mohli žáci 2.–5.tříd opět zúčastnit lyžařského 
výcvikového kurzu v Němčičkách a tuto možnost nako-
nec využilo 38 dětí naší školy. Oproti loňskému roku jsme 
si díky letošní „pořádné“ zimě na svahu užívali dostatek 
sněhu a nemuseli jsme tak lyžovat jen na „kartáčích“. 
Počasí nám celý týden také celkem přálo, zastihla nás 
jen jedna  dešťová přeháňka, jinak pršelo jen dopole-
dne, když jsme se ještě učili ve škole. Skvělá zpráva je, 

že se všechny děti na-
učily lyžovat (měli jsme  
12 úplných začáteč-
níků), všechny to ba-
vilo a nejraději by jez-
dily na svahu celý den. 
Poslední den čekal 
na děti závěrečný zá-
vod ve slalomu, který 
všichni žáci úspěšně 
dokončili a mohli se 
radovat z diplomu  
a nějaké sladkosti. 
Fotografie a video na-
jdete na FB školy.  ■

Recitační soutěž – školní kolo
Ve čtvrtek 16. února se v aule naší školy uskutečnilo 
školní finále recitační soutěže „Dětská scéna 2017“ pro 
I. stupeň ZŠ. Tomuto finále předcházela třídní kola, ze 

kterých postoupili vždy dva nejlepší 
recitátoři. Jako každý rok, i tentokrát 
to měla naše porota velmi těžké, pro-
tože všichni soutěžící předvedli skvělé 
výkony. Další kolo, tentokrát už okr-
skové, se uskuteční v úterý 7. března 
v Ivančicích a tam bude konkurence 
opravdu obrovská, v každé kategorii 
totiž soutěží přibližně 30 dětí. Našim 
„reprezentantům“ budeme držet pěsti, 
třeba se některému podaří postoupit  
i do krajského finále.  -David Elicer-



Sokolnický zpravodaj     3/2017 11

Informace pro oznamovatele, poškozeného, svědka a oběť trestného činu
Trestný čin nebo jiná traumatizující událost se může do-
tknout každého z nás. Kdokoli se může ocitnout v jaké-
koli roli např. jako oznamovatel, poškozený, svědek nebo 
dokonce oběť či pozůstalý po oběti tragické události.
Každý jednotlivec v takové situaci reaguje jiným způ-
sobem. Mohou se objevit i velmi silné stresové reakce, 
které jsou přirozenou odezvou na náročnou či extrémní 
negativní událost. 
Takovou problematiku řeší zejména následující právní 
úprava:
• Zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád.
• Zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
• Zák. č. 45/2013 Sb., zákon o obětech trestných činů.
Kromě práv, která nám tato právní úprava dává, máme  
i vyplývající povinnosti. 
Porušením bychom se mohli vystavit trestnímu postihu:
• § 368 Neoznámení trestného činu (trestní záko-

ník) – ukládá osobě povinnost oznámit trestný čin,  
o kterém se hodnověrným způsobem dozví, a to bez 
odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, 
jinak jí hrozí trestní postih až tři roky odnětí svobody. 

• § 97 Povinnost svědčit (trestního řádu) – každý je 
povinen na předvolání se dostavit a vypovídat jako 
svědek o tom, co je mu známo o trestném činu  
a o pachateli nebo o okolnostech důležitých pro 
trestní řízení.

Jednotlivé subjekty:
Oznamovatel
Je každý, kdo učinil oznámení o skutečnostech nasvěd-
čujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Oznámení jsou 
povinni přijmout orgány činné v trestním řízení (policejní 
orgán, státní zástupce). 
Práva a povinnosti oznamovatele:
• Odpovědnost za uvedení nepravdivých údajů.
• Právo na vyrozumění o učiněných opatřeních ve věci 

(do 1 měsíce).
• Právo na vydání potvrzení o oznámení.
• Právo na stížnost při nepřijetí oznámení.
• Právo na kopii trestního oznámení nebo jeho další 

doplnění.

Poškozený
Osoba, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, 
nebo byla způsobena majetková, morální nebo jiná 
škoda. Má právo na:
• Náhradu škody.
• Vyrozumění o průběhu trestního řízení (průběh a způ-

sob ukončení).
• Zastoupení zmocněncem (např. blízká osoba, 

advokát).
• Činit během trestního řízení návrhy na doplnění 

dokazování.
• Pořizovat si výpisy ze spisového materiálu či kopie 

spisu.
• Účastnit se hlavního líčení u soudu a zasedání  

o odvolání.

• Žádat v průběhu trestního řízení státního zástupce 
o odstranění průtahů nebo závad v postupu policej-
ního orgánu.

Svědek
Osoba, která byla v trestním řízení vyzvána, aby vypoví-
dala o tom, co je jí známo o trestném činu a pachateli 
nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení.
Práva a povinnosti svědka:
• Povinnost dostavit se na předvolání a vypovídat jako 

svědek.
• Právo na poučení a upozornění na možnost postihu. 

(§ 346 Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posu-
dek – trestní zákon).

• Právo na utajení.
• Nárok na uplatnění nákladů spojených se svědeckou 

výpovědí. 

Oběť trestného činu
Podle zákona o obětech se stáváte obětí:
• Jestliže vám bylo ublíženo na zdraví, byla vám způso-

bena majetková nebo nemajetková újma anebo se 
na váš úkor pachatel obohatil.

• Pokud jste příbuzným oběti v pokolení přímém (sou-
rozenec, osvojitel, partner atd.).

• Za zvlášť zranitelnou oběť se považuje dítě, posti-
žená osoba, oběť obchodování s lidmi, oběť činu 
proti lidské důstojnosti, oběť v sexuální oblasti, oběť 
násilného trestného činu.

Na každého, kdo se cítí být obětí, tak pohlížíme do té 
doby, dokud se neprokáže, že tomu tak není.
Práva oběti trestného činu:
• Odbornou pomoc.
• Informace k uplatnění jejich práv.
• Ochranu před hrozícím nebezpečím.
• Ochranu soukromí.
• Ochranu před druhotnou újmou.
• Doprovod důvěrníkem.
• Peněžitou pomoc.
• Prohlášení o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný 

čin na její dosavadní život, v jakémkoliv stádiu trest-
ního řízení.

Tato práva můžete jako oběť uplatňovat, pokud tím nedo-
jde ke zmaření účelu trestního řízení.
Prvotní informace poskytuje oběti Policie ČR nebo ostatní 
složky IZS, které s ní přijdou jako první do kontaktu. 

Pokud jste se stali obětí trestného činu nebo jste  
byli zasaženi jinou mimořádnou událostí, nezůstávejte 
na řešení vaší situace sami a vyhledejte odbornou 
pomoc. 
• Policie ČR (tísňová linka 158, www.policie.cz).  
• Bílý kruh bezpečí Brno (732 842 664, www.bkb.cz).
• DONA linka – nonstop pro oběti domácího násilí 

(251 511 313, www.donalinka.cz).
• Krizová a intervenční centra. 

-nprap. Bc. Alena Peterková-
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Babiččiny jarní a velikonoční dobroty
Velikonoce – řecky πάσχα, hebrejsky pesach – jsou 
dnes nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou  
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. S tímto pohyblivým svát-
kem se pojí spousta tradic a zvyků, bylo by ale chybou 
zredukovat tyto zvyky pouze na pomlázku a koledování  
dobrot.
Velikonoce se také dají oslavit v kruhu blízkých nějakou 
tou zdravou dobrotou, kterou naše babičky tradičně při-
pravovaly v tyto dny.

ZELENÁ POLÉVKA Z JARNÍCH BYLINEK
Na Zelený čtvrtek bylo zvykem jíst něco zeleného. Oby-
čejně se poprvé vařila zelená polévka z jarních bylinek. 
K její přípravě hospodyně používaly libeček, řebíček, ale 
také fialkové a jahodové listí. Do polévky se mohly přidat 
i mladé kopřivy nebo špenát, petrželka, pažitka. Zelená 
polévka se vařila po celé velikonoční období, „dokud 
rostlo zelené“.
Ingredience: Hrst špenátu nebo mladých kopřiv, hrst šťo-
víku, hrst polníčku nebo salátových listů, hrst jahodového 
a fialkového listí, lžíce libečku, zelené petrželky, pažitky 
nebo bazalky, 5 dkg másla, 2 žloutky, lžíce mouky, trocha 
soli
Příprava: Nasbírané bylinky se nejdříve opraly a najemno 
nasekaly. Potom se z mouky a másla připravila řídká 
světlá jíška, přidaly se bylinky a trochu osmažily. Vše se 
zalilo vodou, polévka se osolila a chvíli povařila. Podávala 
se necezená, někdy se zašlehanými žloutky.

SALÁT Z NAKLÍČENÉ ČOČKY
Naklíčená čočka obsahuje cenné vitaminy A, B, C, E. 
Je velmi bohatá na bílkoviny. Velkým plusem je i její 
lehká stravitelnost. Ke klíčení se dále velmi hodí fazolky 
nebo cizrna. Skvělý jarní salát pravděpodobně vymysleli  
Valaši.
Ingredience: Velká hrst neloupané a nepůlené čočky,  
2 mrkve, pórek nebo jarní cibulka, sůl, citronová šťáva.
Příprava: Namočte na pár hodin čočku do vody. Poté 
sceďte vodu a vložte čočku do nakličovací nádoby  
a nechte klíčit. Po třech dnech čočka dostatečně naklíčí. 
Důkladně ji properte a vysypte do misky. Přidejte nastrou-
hanou mrkev, jemně nakrájenou jarní cibulku nebo pó-
rek, osolte a zakápněte citronovou šťávou.
Jak na klíčení – pokud nemáte speciální nakličovací 
nádobu, můžete si ji lehce vytvořit sami z obyčejné  
PET lahve. Na dně lahve vytvořte několik dírek a vysypte 
do ní čočku. Takto ji alespoň 3x denně proplachujte.  
V petce nesmí zůstat stát voda. Nejlepší je postavit  
láhev do tmavší místnosti, protože klíčky tak budou kře-
hčí. Nedoporučuje se nechat čočku klíčit na přímém 
slunci. 

PERNÍKOVÉ KRASLICE
Pokud se domníváte, že koledníci raději sáhnou pro slad-
kost, pak udělejte kraslice z perníkového těsta – trojroz-
měrná velikonoční vajíčka z perníku, po dvou slepená  
k sobě, ozdobená barevnými polevami.

Ingredience: 500 g hladké mouky, 180 g prosátého 
moučkového cukru, 3 lžíce másla (sádla), 2 lžíce teku-
tého medu, 2 lžíce kakaa, 1 sáček prášku do perníku,  
2 větší vejce, pár kapek rumu, sádlo na vymazání plechů, 
hladká mouka na lžíci, trochu vody a žloutek na potření;
Na polevu: 1 ks vaječného bílku, moučkový cukr dle po-
třeby, pár kapek citronové šťávy (necelou lžičku), sáček 
nebo sáčky potravinářského barviva;
Ostatní: potravinářská fólie, velká a hluboká polévková 
lžíce nebo přímo forma na vajíčka, marmeláda

Příprava: 
1. Mouku smícháme s cukrem, kakaem a kypřícím 

práškem, postupně do směsi zapracujeme vejce, po-
volené máslo (sádlo), med a pár kapek rumu, vypra-
cujeme těsto, které necháme dvě hodiny zabalené  
v potravinářské fólii odležet

2. Odleželé těsto ještě jednou důkladně propracujeme 
a začneme z něj tvořit menší kuličky, které lehce oba-
líme v mouce, jednu po druhé vtlačujeme do velké  
a hluboké lžíce, nebo přímo do formy na vajíčka. Úde-
rem o desku stolu půlky vajíček vyklopíme a opatrně 
je přeneseme na vymazaný plech

3. Perníková vajíčka pečeme v troubě na 160 °C tak 
17–20 minut, po upečení je necháme chvilku vy-
chladnout (asi 3 minuty) a ještě teplé je mažeme  
v troše vody rozšlehaným žloutkem

4. Perníková vejce vždy dvě k sobě slepíme marme-
ládou nebo polevou připravenou z bílku, citronové 
šťávy a cukru

5. Slepená vejce zdobíme dle vlastní fantazie. Barevné 
polevy získáme přimícháním potravinářského bar-
viva do klasické bílkové polevy.

Příprava bílkové polevy: 
Bílek vyšleháme v hrnku vidličkou, přidáme pár kapek 
citronové šťávy a postupně přisypáváme moučkový  
cukr, až je hmota dost hustá, že nestéká z vidličky, je  
hotová, pak ji dáme do sáčku, u kterého jsme ustřihli 
rožek a můžeme zdobit, nebo do polevy zamícháme po-
travinářské barvivo a tak si připravíme barevnou polevu  
na zdobení.  -Ing. Jarmila Šustrová-
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Příběh kola
Bylo jedno staré a již nemoderní a nepotřebné kolo. 
Takové, jakých se často zbavujeme, když zatoužíme po 
novém. Jenže tohle kolo mělo veliké štěstí. Dostalo se 
totiž do rukou šikovných studentů, kteří si usmysleli ze 
starého velocipedu vytvořit moderní elektrokolo. To vše  
s podporou projektu Evropské unie. Na nápadu spolupra-
covali studenti z elektrotechnických škol v Sokolnicích,  
v rakouském Bregenzu a něměckém Darmstadtu. Každá 
skupina vytvořila jedno elektrokolo pro svou školu. 
Sokolnická škola využívá elektrokolo k drobným pojížď-
kám i k výletování a protože dopravní prostředek zname-
nitě slouží, přihlásili jsme tento zrealizovaný nápad do 
krajské přehlídky žákovských projektů z oblasti environ-
mentálního vzdělávání Enersol, která proběhla v únoru  
v Letovicích. Celý projekt na soutěžní přehlídce pre-
zentoval jeden z členů týmu, dnes již student vysoké  
školy – žák Petr Němec. Elektrokolo vzbudilo velikou 
pozornost nejen účastníků konference, ale i porotců 
soutěže. Všichni členové poroty si žádali v době polední 
přestávky zkušební jízdu a shodli se, že nápad našich 

studentů je skutečně pozoruhodný. A tak s provětranými 
hlavami i kravatami a vlasy zčechranými větrem při pro-
jížďce porotcové rozhodli, že nápad je hodný ocenění 
i postupu do celostátního kola soutěže. Petr s elektro-
kolem postupuje dál a pokud se mu podaří stejně nad-
chnout i celostátní porotu, má velkou šanci zamířit i do 
mezinárodního kola.  ■

Školní repotrér
Tentokrát jsme si k rozhovoru vybrali pana Tomáše 
Strušku, který se od začátku školního roku 2016/2017 
stal zástupcem ředitelky ZŠ Sokolnice.
Vysvětlete nám, co vaše funkce obnáší.
Můj pracovní život se vlastně rozdělil do dvou částí. První 
částí je stále učení, kterému se na naší škole věnuji už 
desátým rokem. Konkrétně vyučuji matematiku, infor-
matiku a předmět Člověk a svět práce, což jsou klasické 
„pracáky“. A v té druhé části se starám o to, aby škola 
fungovala tak, jak má. Takže zařizuji suplování, dostatek 
papíru v kopírkách (což opravdu není tak snadné, jak se 
zdá!), opravy počítačů, zajišťuji, aby měli učitelé vše, co 
potřebují k učení a hlavně pomáhám paní ředitelce se 
vším, co je potřeba. 

Co navrhujete do budoucna ve škole změnit?
Škola se mění neustále. V letošním roce se přizpůsobu-
jeme tolik diskutované inkluzi nebo naši deváťáci letos 
poprvé absolvují jednotné přijímací zkoušky na střední 
školy. Také budeme muset změnit systém školní mat-

riky, což sice nezní nijak velkolepě, ale pro chod školy 
je to jeden z nejdůležitějších systémů, bez něhož zatím 
nemůžeme ani na zkoušku zavést elektronické třídní 
knihy nebo elektronické žákovské knížky, na které se nás 
rodiče ptají stále častěji. Já osobně bych velice přivítal 
školní jídelnu v sousedství školy. Neustále přesuny dětí 
do jídelny ve školce a zpět velice komplikují hlavně orga-
nizaci aktivit školní družiny a to nemluvím o bezpečnosti 
při přecházení hlavní silnice dvěma sty dětí každý den. 
Také mě jako učitele informatiky těší právě probíhající 
výměna starých počítačů u interaktivních tabulí a letošní 
plánované posílení školní sítě.
S jakými překážkami a nedostatky se při své práci 
setkáváte?
Když jsem před lety do školy nastupoval, měli jsme ne-
celých 150 žáků. Školní budova byla opravdu maličká. 
V současnosti máme ve škole více než 260 žáků a vy-
padá to, že jich od září bude opět více. Před několika 
lety proběhla vytoužená přístavba, díky které jsme získali 
spoustu prostoru a mohli přestat dělat kompromisy. No  
a to se ale opět vrací – už třetí rok musíme odbornou pří-
rodovědnou učebnu používat jako třídu kmenovou a od 
letoška jsme opět museli umístit třídu do družiny. Příští 
školní rok tedy nejspíš budeme muset umístit další kme-
novou třídu do nějaké odborné učebny.
Není Vám líto, že budete mít méně času na žáky?
Asi bych se měl zmínit, že jsem také vaším třídním, což 
nebývá u zástupců běžné. I přesto, že administrativy spo-
jené s třídnictvím je stále víc a víc, jsem rád, že mi paní 
ředitelka umožnila s vámi, jako mojí třídou zůstat. Už teď 
vím, že od příštího školního roku  třídním nebudu a to 
mi bude opravdu líto, protože s každou svojí třídou jsem 
prožil spoustu krásných zážitků. 
Děkujeme za rozhovor.

-Jan Klanica, Jiří Krejčí, Marek Kučera, žáci IX. třídy-
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Nejmenší pacienti
Milé čtenářky a čtenáři Sokolnického zpravodaje,
již uplynul více než rok od otevření S-pasáže a zároveň 

od přestěhování lékařských ordinací ze starého zdravot-
ního střediska do nových prostor.

Zajímá nás, jak jsou lékaři v nových prostorách spoko-
jeni a zda přestěhování do nového přineslo očekávané 
zlepšení pracovních podmínek a služeb pro vás, sokol-
nické občany. Připravujeme pro vás sérii článků, v nichž 
najdete názory z pohledu těch, kteří v nových ordinacích 
pracují.

Začali jsme od nejmenší pacientů a jako první přiná-
šíme výpověď MUDr. Jaroslava Utěšeného a jeho asis-
tenta Jiřího Martinka:

„Za pozitivní změny považujeme lepší dostupnost pro 
rodiče s kočárky, kteří mohou vyjet výtahem až k ordi-
naci. Rodiče pacientů kladně hodnotí možnost vzít si  
s sebou kočárky do čekárny nebo si je uzamknout ve vy-
hrazených prostorách v přízemí.

Čekárna je prostornější a útulnější. Dětským pacien-
tům usnadní čekání na vyšetření i hračky, stolky s pas-
telkami, dlouhou chvíli může ukrátit i televize. Příjemné 
prostředí čekárny je odpoutá od někdy nepříjemných  
lékařských výkonů.

Za velký přínos považujeme blízkost lékárny, která je 
přímo v budově a tudíž je lepší spolupráce s lékárnou při 
řešení situací, jako je například dostupnost léků.

Výhodou je určitě přilehlá izolační místnost se dvěma 
oddělenými prostory, kde se dají vyšetřit pacienti zvlášť.

Co se týká dalších podmínek pro naši vlastní práci – je 
zde komfortnější sociální zařízení jak pro pacienty, tak  
i personál. Máme k dispozici také kuchyňku pro perso-
nál, která nám zajišťuje oddělený prostor pro občerstvení 
během pracovní doby.

V letních měsících oceníme možnost klimatizace  
v prostorách ordinace i čekárny. Naopak v zimním období 
nás občas zlobí topení, což bývá nepříjemné, protože or-
dinace je směrována na sever. V létě nás také trápí velké 
množství mrtvých much, ale to by se mělo změnit díky 
sítím, které by tu měly být namontovány.

Celkově jsme s novou ambulancí a s jejím řešením 
velmi spokojení.“

Děkujeme panu MUDr. Utěšenému a panu Martinkovi 
za jejich vyjádření.

A ještě na závěr: 
„Tady je to daleko lepší“, komentovala jedna z přihlíže-

jících maminek moje počínání, když jsem se snažila pro 
vás zachytit na fotografii atmosféru čekárny dětského 
lékaře. -J. Čermáková -

Společenské centrum Sýpka – Brno-Medlánky
Oproti plánu naše únorová vycházka směřovala jinam 

než na brněnskou Riviéru. Obdržely jsme pozvánku na vý-
stavu fotoobrázků v kulturním centru Sýpka v Brně-Med-
lánkách. Autorkami výstavy byly Helena Štefanová a její 
sestřenice Eva Pilarová. Využily jsme tedy této příležitosti 
výstavu navštívit. Program jsme si ještě doplnily o krát-
kou vycházku po městské části Medlánky.

Vyrazily jsme ze Sokolnic ve čtvrtek 16. února 2017 
hned po obědě. Venku sice ještě vládlo zimní počasí  
a většinou ještě ležel sníh a některé cesty byly pokryté 
ledem, ale sluníčko už nás pohladilo svými prvními tep-

lými paprsky. Možná ono vylákalo na výlet celkem třicet 
účastnic. Opět jsme měly pečlivě připravenou trasu vy-
cházky. O Medlánkách panuje všeobecné povědomí, že 
je to pěkná čtvrt, která nabízí klidné bydlení s přírodou 
hned za domy. Název této dnes městské čtvrti Brna po-
chází od slova medl, což znamenalo pomalý (potok). 

Vystoupily jsme u bývalého zámku, který byl zbudo-
ván pro výchovu mladých šlechtičen, dnes slouží ko-
merčním účelům a park za zámkem je přeměněn na 
na odpočinkovou zónu s dětským hřištěm. Bohužel 
právě ony zledovatělé chodníky nám nedovolily projít se  
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parkem ani si prohlédnout jiné drobné barokní památky, 
které se v Medlánkách nacházejí. Pokračovaly jsme po 
ulici příhodně nazvané Turistická směrem k chráněnému 
území Medlánecké skalky. Mezi oplocenými zahradami 
se tísní malý a dávno opuštěný kamenolom. V této loka-
litě se daří chráněnému konikleci velkokvětému i jiným 
vzácným rostlinám. Kvůli rozmáčeným cestám jsme se 
nedostaly až na místo, ale na jaře to bude jistě krásná 
podívaná.

Dále jsme pokračovaly kousek po naučné stezce  
kolem medláneckého rybníka. Až se někdy budete  
pohybovat v oblasti Medláneckého potoka, na kterém 
rybník leží, dále směrem z města, můžete se zastavit  
u pramene Pergl, který je jedním z pramenů Medlánec-
kého potoka. 

Architektům se opravdu podařilo obdivuhodně skloubit 
moderní bytovou výstavbu s okolní přírodou. Pár kroků – 
a jste z města ven. My jsme to vzaly v obráceném směru 
a za chvilku jsme došly ke Společenskému centru, pře-
budovaném z bývalé konírny a sýpky – odsud jeho ná-
zev Sýpka. Měly jsme ještě chvíli času, proto jsme se ve 

zdejší restauraci občerstvily a úderem třetí hodiny jsme 
„oblehly“ výstavní prostor.

Těžko říci, která z obou výše zmíněných autorek je hyb-
nou silou, ale obě dvě mají společného koníčka – foto-
grafování. Paní Štefanová přijala naše pozvání a prosbu, 
aby nám řekla něco bližšího o výstavě. Velmi přátelsky, 
ochotně a podrobně nás seznámila s technikami, jak 
vznikají jejich fotoobrázky a jak obě autorky spolupracují, 
a odpovídala na spoustu našich zvědavých otázek. Zají-

mavých efektů na fotografiích dosahují pomocí počítačo-
vých programů. Ve výsledku jsme mohly obdivovat křivé 
linie domů, které ve skutečnosti jsou rovné, nebo kulaté 
pohledy na přírodu. Autorky objekt svého zájmu vyfoto-
grafují, poté ho „zmatičkují“ - jak si pojmenovaly techniku 
zpracování – zarámují a už může obraz putovat na vý-
stavu. Jeden ze známých televizních moderátorů se žer-
tem vyjadřuje, že jednou se budou děti učit o uměleckém 
směru „Pilarismus“. 

Odpoledne strávené v Medlánkách většina účastnic 
hodnotila jako vydařené a už se těšíme na další výlet. 
 -Jitka Čermáková-
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Sokolnický košt 2017
Spolek přátel dobrého vína Sokolnice za podpory 
kulturní komise obce Sokolnice uspořádal v sobotu  
4. března 2017 v místní sokolovně výstavu vín Sokol-
nický košt 2017, za účasti 513 vzorků vína od 212 vysta-
vovatelů z 35 vinařských obcí. 
Největší kolekci vystavovaných vín z jednoho sklepa do-
dal Ing. Oldřich Životský a synové v počtu 26 vzorků.

Titul Šampión Sokolnického koštu 2015 byl udělen:
Bílá vína mladá
– Ryzlink Vlašský 2016 od vystavovatele 
Josefa Žižlavského, Brno, získal 92 bodů.
Bílá vína ročníková 
– Pálava 2015 od vystavovatelky 
Barbory Kučerové, Sokolnice, obdržel 92 bodů. 
Červená vína mladá 
– Cabernet Moravia 2016, 
Rodinné vinařství Esterka, Terezín, ohodnocen 92 body
Červená vína ročníková 
– André 2012 z Šlechtitelské stanice 
Velké Pavlovice, získal 92 bodů.
Rosé vína mladá 
– André od Šlechtitelské stanice Velké Pavlovice, 
obdržel 90 bodů
Titul Nejlepší Veltlínské Zelené Sokolnického koštu  
byl udělen
– Veltlínské Zelené 2016, Jiří Šťastný, Blučina, 90 bodů

Sokolnický košt navštívilo v letošním roce téměř  
300 návštěvníků, kteří si pochvalovali úroveň vystave-

ných vzorků vína, organizace výstavy, chutného občer-
stvení a bohaté tomboly. Dobrou pohodu návštěvníků 
koštu navodila kombinace kvalitního vína a výborné Var-
mužovy cimbálové muziky. 
Velký dík patří organizátorům Sokolnického koštu, kteří 
jeho přípravě věnovali bezpočet hodin: výstavnímu vý-
boru ve složení Zdeněk Zmrzlý, František Lukáš, Michal 
Kučera a Ing. Oldřich Životský, Ing. Jan Vinkler i ostatním 
čelenům spolku.
Je na místě poděkovat i jejich manželkám, které se též 
významně podílely na přípravě koštu, pracovaly v po-
kladně výstavy, zajišťovaly občerstvení v průběhu koštu 
a v neposlední řadě udržovaly stále dobrou náladu svých 
protějšků. 
Děkujeme též skupině mladých příznivců vína, kteří se 
ujali nalévání vzorků za profesionální a milý přístup. Košt 
2017 je za námi, ať žije Sokolnický košt 2018. Spolek 
přátel dobrého vína Sokolnice.  ■

16

Březen
Březen je měsícem, kdy se včelaři při pohledu na hro-
madný prolet rozbuší srdce. Je to také tzv. „včelařské 
předjaří“, kdy po hromadném proletu se provádí základní 
prohlídka za účelem zjistit stav plodování matkou, množ-
ství zásob. Včely začínají sběrem pylu z jívy, podbělu  

a sněženek. V případě slabších včelstev se slaboši spojí, 
a to obvykle přes novinový navlhčený papír, který mezi 
sebou prokoušou a vynosí z úlu. Ale to hlavní je, že si 
mezi sebou vyberou matku, tu která je mladší, má větší 
produkci feromonu a je výkonnější v kladení vajíček. Při 
nedostatku zásob se dokrmí nevyužitými zásobami od 
vedlejších včelstev, nebo rozpuštěným cukrem ve vodě. 
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Barokní sýpka
(Pokračování ze strany 1)
hlavně kvůli ochraně před nebezpečím ohně. Musím se 
pochlubit, že jsem byla široko daleko nejmohutnějším 
špejcharem a do mých hlubokých útrob bylo uschová-
váno zrní daleko před tím, než císař Josef II. svým pa-
tentem z r. 1788 vydal nařízení ke zřizování Obecních 
sýpek v celé říši. Podle ustanovení musel poddaný sklá-
dat jednu třetinu svého výsevku po tři roky po sobě, aby 
byl zajištěn pro případ nouze či neúrody. Z těchto zásob 
pak vrchnost v neúrodných dobách či v letech hladomoru 
půjčovala sedlákům osivo (hlavně žito, pšenici, proso) na 
setí. Po sklizení úrody pak sedláci vraceli osivo zpět –  
i s úrokem. Tento úrok si však vrchnost neponechávala, 
ale jako správný hospodář byl uložen tento přebytek  
v mých prostorách pro budoucnost. No a protože jsem 
ve svých prostorách během let nastřádala více obilí, než 
bylo potřeba i v období nouze, byl tento nadbytek prodán 
a z takto získaných peněz byl zřízen kontribuční fond.
Asi si řeknete, jak ti ukrutní feudálové bezohledně chu-
dáky sedláky odírali a brali jim i to málo, co měli navíc… 
opak je pravdou. I dnes vidím, kolik z vás lidiček neumí 
hospodařit a nedohlédne zítřka, kolika lidem hrozí exe-
kuce a insolvence pro neschopnost myslet na horší časy, 
bylo už tehdy jen dobře, že byly zakládány tyto zásobárny 
prostředků.
Kontribučenský fond si v sokolnickém panství díky mně 
vedl nadmíru dobře, a tak byla v roce 1848, tedy v roce 
zrušení poddanství, postavena druhá „kontribučenská 
sýpka podílníků“ (vlastníků pozemků) v místě známém 
jako „Na Mrtvé“. Každý, kdo si tehdy zapůjčil obilí z to-
hoto fondu, vrátil o jednu šestnáctinu více. V té době se 
už za stejných podmínek půjčovaly i peníze. A to vše pou-
hých sto let od uložení prvního zrna do mých útrob.
Ale zpátky k mé maličkosti. Už v době mého zrození jsem 
se stala jednou z dominant Sokolnického panství – čtyř-
podlažních budov v Sokolnicích i dnes mnoho nenajdete. 
A co více – od doby mého vzniku jsem až do devadesá-
tých let minulého století, tedy téměř 250 let, poctivě slou-
žila ke svému původnímu účelu, jako úschovna základní 
potraviny lidstva. Dovedete si vůbec, lidičky, představit 
tu nedozírnou plochu, kterou jste díky mně oseli obilím? 

Zažila jsem však i temné chvilky, to když kolem mne 
duněly výstřely a zněly výkřiky a sténání francouzských  
a ruských vojáků – dokonce jsem sloužila jako vězení pro  
400 ruských zajatců – to vše pro větší slávu Bonapartovu. 
Věky kolem mne jen tak bez povšimnutí neprocházely, 
jsem historií doslova nasáklá. Ale co si budeme nalhávat, 
i když jsem stále festovní stavba, přece jen je na mně ten 
věk krapet znát a už bych potřebovala omladit…
„Paní Jolano, jak vlastně začalo Vaše namlouvání s ba-
rokní sýpkou – není přece obvyklé přebudovat takovýto 
objekt na prostory k bydlení.“
„Sýpka, to byla láska na první pohled. Má atmosféru  
i pozitivní energii, na to já dám. Od první chvíle mě to její 
neopakovatelné kouzlo nadchlo. A sokolnická sýpka vy-
žaduje nadšení! Hned mi bylo jasné, že si tato dominanta 
obce právem zaslouží důstojný návrat do života.“
„Měla jste svůj sen, touhu něčeho dosáhnout. Letos 
to bude již deset let od prvních kroků na dlouhé cestě  
k přestavbě sýpky. Jak se Vaše plány vyvíjely?“ 
„V zahraničí jsem viděla několik opravdu zdařilých re-
konstrukcí hospodářských objektů a továren. Slouží jako 
úžasné byty. Takže co se sýpkou? To mi bylo jasné oka-
mžitě – bude tu bydlení, unikátní bydlení! Co je ,venku‘ 
běžné, v našinci někdy budí nedůvěru. V hlavě plné stra-
chů nebývá místo pro sny, ale já se rozhodně takových 
výzev nebojím! Moji víru v projekt a v to, co dělám, mi 
nikdy nikdo nevzal. A že těch pochybovačů bylo! Věřím si 
a jsem přesvědčena o tom, co dělám. Samozřejmě by mě 
ani ve snu nenapadlo, kolik času uplyne, než se projekt 

Stanoviště bez zdroje vody se vybaví napajedlem. Jednot-
liví včelaři jsou ve své organizaci vyrozuměni s výsledky 
odevzdaných vzorků. Musíme se pochlubit, že u naší or-
ganizace jsou včelstva minimálně napadená roztočem 
varoáza.
Jako další bych chtěl zveřejnit pár čísel o včelaření u nás 
s porovnáním s EU.
• naše republika je jedna z nejvíce zavčelených států: 

6,7 včelstev na 1 km2 (průměr v EU 3,1)
• absolutně největší počet včelařů: 0,62 včelařů na  

1 km2 (EU 0,14)
V poslední době jsme svědky výrazného navýšení počtu 
chovaných včelstev u chovatelů do 60 včelstev. Svou roli 
zde hraje ekonomika. Bohužel tato nová včelstva jsou 

převážně umisťována do nevhodných lokalit, do intravi-
lánu obcí, kde dochází k masivnímu převčelení. Vysoká 
koncentrace včelstev při nízké úživnosti stanoviště má 
za následek podvýživu, stres a snížení imunity. Vlivem 
těchto faktorů se zvyšuje riziko nákaz a jejich rozšíření 
bez ohledu i na místní včelaře. Od nepaměti však mají 
chovatelé nárok na umístění svých včelstev kam chtějí, 
ale měli by zohlednit místní chovatele. 
Jediným omezením je pro kočovníka z jiného katastru 
obce skutečnost, že musí mít vyšetření na mor včelího 
plodu, ne starší než jeden rok. Toto opatření je v platnosti 
druhým rokem a byly s ním vyrozuměny obecní úřady,  
u kterých se včelstva nahlašují.  

-Václav Hůrka-
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rekonstrukce sýpky dá skutečně do pohybu. Původně 
zde měly být velkoprostorové byty, tzv. LOFTY. Než se 
ale vše potřebné vyřídilo, byla tu finanční krize a zájem  
o nemovitosti se doslova zastavil. Časem bylo také jasné, 
že pro projekt této velikosti a významu potřebuji stejně 
nadšeného a schopného společníka. Především díky po-
žadavkům památkářů na špičkové materiály, technolo-
gie, restaurování atd. se totiž ukázalo, že 12 bytů v takto 
finančně náročné rekonstrukci není možné vybudovat, 
proto padlo rozhodnutí vytvořit zde více bytů.“
„Zřejmě dnes není jednoduché vést sama boj s deseti-
hlavým drakem byrokracie…“
„Ano, jednoduché to rozhodně nebylo, ale zato místy  
dobrodružné a někdy i legrační. Jeden příklad za všech- 
ny: Běžně mi volali a chtěli třeba marketingové od-
dělení nebo někoho, kdo ve firmě dělá inžinýring.  
Odpovídala jsem, že právě mluví s majitelem i uklízečkou 
v jedné osobě (všechno jsem totiž dělala sama). V době 
připravované změny projektu začalo také moje pátrání 
po někom, kdo má stejnou filozofii, stejný úhel pohledu. 
Setkávala jsem se s různými potencionálními investory, 
pátrala kde se dalo. Dokonce jsem kvůli sýpce letěla až 
do Izraele! Většinou však projekt obnovy budovy viděli 
jen optikou peněz, jiní si do toho zkrátka netroufli. Po 
celou tu dobu jsem neztratila kontakt s vedením obce  
a nakonec to byl právě pan starosta, který mi jednoho 
dne předal telefon na firmu Prostavby s tím, že tato firma 
v obci zrealizovala již několik zakázek, a to k jejich velké 
spokojenosti. Za setkání prý nic nedám. A stalo se. Od 
prvního okamžiku bylo jasné, že máme stejný pohled na 
věc. Velmi rychle padlo rozhodnutí o spolupráci. Mít jako 
společníka tuto firmu považuji za výhru. Konečně jsem 
po letech hledání získala zkušeného i silného investora. 
Sýpku opravujeme společně. Celý minulý rok jsme ladili 
detaily i nyní stále jednáme s památkáři a úřady. Máme 
skvělý tým."

„Práce na rekonstrukci sýpky se tedy v nedávné době 
rozběhly. A ještě poslední otázka: Kdy plánujete její 
dokončení?“
„Ano, v prostorách barokní sýpky započala rekonstrukce, 
bude zde 21 bytů různých velikostí, od 1+kk až po 3+kk, 
každý originál. Chystáme i vzorový byt a jakmile dozraje 
čas, srdečně Vás všechny zvu na návštěvu míst, kde na 
vlastní kůži zažijete podmanivé kouzlo tohoto objektu. Po-
kud nám bude štěstí nakloněno, sýpka se opět probudí  
k životu o prázdninách příštího roku. Projekt je to opravdu 
unikátní. Je připravován pro lidi s touhou mít originální 
domov v místě s duší tam, kde doslova kráčela historie, 
v místě, které má úžasné GENIUS LOCI a přesto bude 
moderní. Chceme staré a nové citlivě propojit. Naše fi-
lozofie je prostá: nestavíme jen na zelených loukách  
a nezabíráme jen úrodnou půdu. O věcech přemýšlíme 
do hloubky. Neděláme jen to, co je jednoduché a to, co 
přináší pouze zisk, ale snažíme se, aby naše práce dá-
vala smysl a přinesla přidanou hodnotu pro všechny. Po-
hání nás touha zlepšit prostředí kolem nás, něčím je obo-
hatit. Rádi bychom vytvořili něco nejen pro nás, ale i pro 
příští generace. Přejeme si, aby se sýpka konečně stala 
krásnou dominantou obce, ne chátrající ruinou.“
„Děkuji paní Jolaně Zouharové za zajímavé povídání  
a hezké vyznání a přeji jí i jejímu společníkovi hodně 
úspěchů při rekonstrukci.“
Na závěr ještě pár slov starosty Libora Beránka o úmys-
lech obce s úpravami přilehlé komunikace vedoucí k Do-
movu pro seniory:
„S ohledem na skutečnost, že již započala rekonstrukce 
budovy barokní sýpky na ulici Zámecká, jejíž součástí 
bude i rekonstrukce a úprava bezprostředního okolí  
a výstavba parkovacích ploch u této budovy, rozhodla se 
obec vrátit k myšlence z roku 2008. Už tehdy obec plá-
novala, že současně s venkovními úpravami u sýpky pro-
běhne i rekonstrukce cesty k zámku. V současné době 
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Štěpán Rak  
v Sokolnicích
Ke Štěpánu Rakovi jsem se 
dostal přes Alfreda Strejčka. 
Bohužel se tak nestalo ani na 
mejdanu hudebních akademiků, 

ani na vyhlašování divadelních cen. Bylo to prosté, stejně 
jako když jsem se v mládí při objevování kouzla muziky 
dostal přes Iron Maiden k Pearl Jam nebo Mňágu a Žďorp 
k Jimu Morrisonovi, později přes Vlastu Redla k Jurovi 
Pavlicovi nebo Václava Hudečka k Davidu Oistrachovi. 
Freda, jak ho s téměř bratrskou láskou nazývá Štěpán 
Rak, znám samozřejmě od dětství z jeho televizních  
a filmových rolí. Ale jeho pravé kouzlo a charisma jsem 
objevil až v rozhlase při jeho nedělních Dobrých ránech 
na Dvojce. Stejně jako hudba mě očaroval i hlas jako ta-
kový a Alfred Strejček je jedním z majitelů oduševnělých 
a podmanivých basů, které si člověk dokáže nejen zami-
lovat, ale stává se pro dotčeného jakousi hlasovou rela-
xační kúrou. Právě to se mi přihodilo. Napadlo mě pozvat 
ho a uspořádat v zámecké kapli jeden z jeho velmi krás-

ných pořadů, v nichž oslavuje osobnosti našich dějin, pří-
kladně Jana Amose Komenského, Jana Husa, Karla IV., 
Karla Jaromíra Erbena a mnohé další. Aby bylo naplněno 
poslání projektu Sokolnice žijí hudbou, vysnil jsem si vy-
stoupení, v němž je spojení Fredova mimořádného pro-
jevu a hudby. A už to bylo. Štěpán Rak. Významný český 
kytarista, instrumentalista, hudební pedagog, navíc  
s velmi pohnutým a silným životním příběhem. 
Pan Strejček, jak to tak u mimořádných a pracovitých lidí 
bývá, bohužel v termínu našich tříkrálových koncertů ne-
měl ve svém diáři volno, ale přesto nás potkalo štěstí. 
Volno měl nejen jeho souputník Štěpán Rak, ale i Ště-
pánův syn Matěj, hrdě kráčející v otcových uměleckých 
šlépějích.
Tak se přihodilo, že 8. ledna 2017 v 15.30 hodin zapar-
koval před Zámkem Sokolnice vůz se vzácnými hosty. 
Kromě cestou znaveného šoféra, dámského doprovodu 
a Jana Matěje Raka, vystoupil z pozice velitele vozu  
i evidentně utrmácený a jak se přiznal, chřipkou zcela 
zdecimovaný vousatý muž s brýlemi na nose. Začá-
tek nevypadal dobře. Ovšem už při vytahování kytary 
z kufru Renaultu Combi bylo zřejmé, že došlo k propo-
jení dvou nerozlučných existencí a mistra při kontaktu  

 ►Mám zájem o koupi bytu –  
Sokolnice, Šlapanice, Újezd u Brna, 
Modřice. Tel. 792 284 071

 ►Hledám bydlení v Sokolnicích  
a v okolí – menší RD se zahrádkou 
nebo byt 2–3+1 s balkonem.  
Tel.: 607 496 359

inzerce

Komise sociální při radě obce 
Sokolnice pořádá 

na zámek a prohlídku náměstí 
(památka Unesco).  
Výlet je vhodný pro  
všechny věkové kategorie,  
především pro seniory s dětmi

Sraz účastníků je  
v sobotu 29. dubna 2017. 
V 6.45 hodin u kapličky  
v Sokolnicích bude  
přistaven autobus.  
V 7.00 hodin vyjedeme 
poznávat krásy naší vlasti. 
Návrat asi v 18.00 hodin 

Cena pro dospělé je 100 Kč  
a pro děti 50 Kč.

Přihlásit se můžete 
na tel. č. 608 612 575 
nebo přímo u paní Boženy 
Šustrové osobně 
Na Výhoně 506, Sokolnice

Za sociální komisi přejeme  
krásný výlet a hezké počasí

se navíc zvažuje i novostavba chodníku, vedoucího od autobusové zastávky 
linky 151 k bráně do areálu zámku. Ředitel Domova pro seniory v Sokol-
nicích předběžně souhlasí se stavbou tohoto chodníku na jejich pozemku  
a projevil přání, aby součástí akce byla i parkovací místa pro návštěvníky 
tohoto domova. Na těchto nákladech by se samozřejmě finančně podílel DsP 
Sokolnice. Rada obce na svém 53. zasedání dne 19. ledna 2017 odsou-
hlasila záměr rekonstrukce cesty k zámku s tím, že součástí by byl i chod-
ník k zámku. Povrch komunikace by byl zpevněn kamennými valouny, tak 
jako je tomu doposud. RO nemá ani výhrady ke stavbě parkovacích míst na 

pozemku DpS Sokolnice p.č. 376/2, ostatní plo-
cha. Obec se obrátila na společnosti VIAPONT  
o zaslání cenové nabídky na vypracování pro-
jektové dokumentace, včetně projednání s PČR 
a památkovým ústavem.“                  -Laďa Žilka-
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Komise pro mládež a sport  
při radě obce Sokolnice pořádá
v sobotu 13. května 2017

údolím řeky Svitavy do Sokolnic

Odjezd v 8.30 hodin od sokolovny

Délka trasy – 40 km (individuálně,  
dle mapky, je možné si trasu prodloužit)

Přeprava účastníků i kol zajištěna, 
kola přistavit k odjezdu v 8.00 hodin

Cestovné – mládež zdarma, dospělí 50 Kč

Přihlášky s úhradou cestovného přijímá 
paní Jitka Králová, Brněnská 105, Sokolnice
v pondělí 27. 3. 2017 a v úterý 28. 3. 2017
vždy od 18 do 19 hodin

Bližší informace na  
telefonním čísle 775 194 770 a 776 438 338

Komise pro mládež a sport při radě obce 
Sokolnice pořádá v sobotu 27. května 2017

ZOO Jihlava má nový pavilon a prošla celkovou 
větší úpravou. Odjezd v 8 hodin od sokolovny.
Předpokládaný odjezd ze ZOO Jihlava v 15 hodin

Cestovné – mládež zdarma, dospělí 150 Kč

Přihlášky s úhradou cestovného přijímá 
paní Jitka Králová, Brněnská 105, Sokolnice
v pondělí 27. 3. 2017 a v úterý 28. 3. 2017
vždy od 18 do 19 hodin

Bližší informace na  
telefonním čísle 775 194 770 a 776 438 338

Prosíme o brzké přihlášení z důvodu  
objednání autobusů dle počtu účastníků. 
Děkujeme za pochopení

s nástrojem ovanul jakýsi ozdravující duch, se kterým 
společně vstoupili do kaple sokolnického zámku coby 
chrámu Apolónova. 
A tak se i stalo. Bůh hudby všem přítomným zvěstoval, 
že na počátku všeho byl rytmus. Překrásný sedmdesáti 
minutový koncert byl pro nás diváky nezapomenutelným  
a neopakovatelným zážitkem. Štěpán s Matějem před-
vedli jak společné, tak i sólové kusy. Vždy však s velmi 
osobitým a originálním projevem. Nutno podotknout, 
že ve Štěpánově případě zcela beze známek jakékoliv 
tělesné slabosti. Co však nemohl schovat pod rouškou 
profesionality, byla otcovská pýcha. Čirá radost z toho, že 
dokázal být synovi vzorem, a proto mohou společně zaží-
vat okamžiky vzájemného propojení a souhry. Tohle mu, 
myslím, záviděl nejeden z nás přítomných tatíků.
Pokud byste měli chuť alespoň malým douškem ochut-
nat z toho, co se dá z kytary v podání výše jmenovaných 
ctihodných pánů „vy l isovat“ , neváhejte tedy a prohléd-
něte si „fb“, nebo také „fejsíček neboli facebook“ s ná-
zvem SOKOLNICE ŽIJÍ HUDBOU. Poté neuvěříte, že kytara 
je jen „drnkací strunný nástroj, neboli chordofon s hmat-
níkem, z něhož vzniká tón rozechvěním struny napjaté 
mezi dvěma pevnými body“ ( Wikipedia).

Po samotném koncertě jsem požádal Štěpána Raka  
o krátký rozhovor pro sokolnický zpravodaj:
Mistře, jste jistě pro spoustu kytaristů vzorem, kdo byl 
nebo stále je tím vaším?
Od samého počátku byl mým vzorem legendární Andres 
Segovia a je mi úplně jedno, jestli dnes je v tom či onom 

smyslu překonaný. Pro mne vždy byl, je a bude světlem 
v temnotách…
Koncertujete s mnoha předními umělci, jmenujme ku-
příkladu Alfreda Strejčka nebo Dagmar Peckovou. Zdálo 
se mi vsak, že vystoupení se synem Matějem je pro vás 
zcela jiným požitkem. Jste pyšný na to, že Matěj jde sice 
trošku jiným směrem, ale v podstatě Vámi započatou 
cestou?
Čím více Matěj půjde svou vlastní cestou, tím lépe pro 
nás oba.
Máte za sebou vyprodanou pražskou Lucernu, v čem je 
hraní v Mekce tuzemských hudebníků a malé zámecké 
kapli jiné?
Ty vyprodané Lucerny byly dokonce 3 za sebou, a to  
19., 20. a 21. prosince 2016.  Nerozlišuji, v jak vel-
kém sále hraji. Hrál jsem na Lochotíně pro 14 tisíc lidí  
a hrál jsem i jedinému umírajícímu přímo u jeho lůžka  
v hospicu…
Jste zároveň velmi plodným autorem skladeb pro ky-
taru, které patří nejen do vašeho repertoáru. Kde berete 
inspiraci? Jako vinař tělem i duší bych nejraději slyšel, 
že ve víně, ale jak je doopravdy?
In vino veritas určitě platí, vždyť i vinařství je velké 
umění  – což dobře tušil i Karel IV., když do Čech nechal 
přivézt révu z Burgund! Takže v umění je pravda.
Byl jste u nás v Sokolnicích spokojen?
Ne. Byl jsem nadšen.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám vše dobré.
-Připravil Richard Janoušek-
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Periodický tisk územního samosprávného celku  
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice,  
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Je vydáván desetkrát ročně. Místo vydávání Sokolnice. 
Nemá žádné regionální mutace. 
Náklad 900 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. 
Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.
Evidenční číslo tisku  
přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání Sokolnického zpravodaje č. 3 
je 24. 3. 2017. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 4 je 6. 4. 2017.

Kontakt inzerce:  
Ivanka Hamanová, e-mail: hamanova@sokolnice.cz

Elektronická verze Sokolnického zpravodaje,  
termíny uzávěrek a vydání jsou umístěny na webových 
stránkách www.sokolnice.cz

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 364/110, 
Brno-Slatina, telefon: 548 211 313

 

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

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

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

JARNÍ ÚKLID
SOKOLNIC
8. 4. 2017

Sraz: 9.00 hodin
Místo: u sokolského hřiště


