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VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ČERVEN–ČERVENEC 2009ZDARMA

Krásné jubileum Dechové hudby Jana Přerovského

V neděli 24. května uspořádala Dechová hudba 
pana Jana Přerovského ve spolupráci s kulturní 
komisí při Obecním úřadu v Telnici pěkné Hudební
odpoledne. Jako hosté vystoupil farní sbor Telnice
pod vedením paní Marie Kuklové a pořadem pro-
vázel pan Jan Král. Příznivci dechové hudby
z Telnice a širokého okolí si tak na náměstí obce,
před  vinárnou Šatlava, mohli poslechnout koncert,
věnovaný 65. výročí založení Dechové hudby Jana
Přerovského. 
Ne všichni však
můžeme vědět, že
základy tohoto hu-
debního tělesa by-
ly položeny právě
u nás v Sokolni-
cích. Pro založe-
ní dechové hudby 
se rozhodl v roce
1944 sokolnický
občan, pan Alois
Blažek. Tomuto
vzácnému člověku,
oddanému svým
myšlením a vzta-
hem k hudbě se
podařilo po získá-
ní potřebného počtu hudebníků realizovat své 
představy o založení jedinečné a jak se později 
ukázalo i velmi populární dechové a taneční hudby
v našem regionu. Po odpovědných a namáhavých
zkouškách začala kapela již v roce 1945 veřejně
vystupovat na různých hudebních akcích v okolí.
Hudbu tvořili hudebníci ze Sokolnic, Telnice
a Újezda u Brna. Po deseti letech, v roce 1955,  je
přejmenována na hudbu ZKC (Závodní klub cukro-
var Sokolnice). Někteří starší hudebníci odchází
a jsou nahrazeni mladými.

V roce 1962 zanechává kapelník pan Alois Blažek
vedoucí činnosti a přenechává kapelnickou taktov-
ku panu Janu Přerovskému z Telnice, který vede
kapelu již neuvěřitelných 47 roků dodnes. V této
době se kapela zdárně rozrůstá a čítá až dvacet čle-
nů. Vedle kmenové dechové hudby se utvořil i ta-
neční soubor, který vystupoval v počtu šest až osm
členů na tanečních zábavách. Vokál tvořili manželé
Valachovi z Kobylnic, Miroslava Mifková ze So-

kolnic a Jana Bez-
děková (roz. Pře-
rovská) z Telnice.
Z technických dů-
vodů mění kapela
v roce 1967 svého
zřizovatele a stá-
vá se hudbou OB
Telnice. Při Osvě-
tové besedě v Tel-
nici působí až do
roku 1989. Po
tomto roce název
zaniká. Nový ná-
zev získává kape-
la po svém kapel-
níkovi – Dechová
hudba Jana Pře-

rovského.
Toto výročí je velmi významné i v životě člověka.
Je to jedna z důležitých životních hranic a mezníků
zároveň. Je to významné výročí kapely, která se vý-
razně zapsala do historie hudby našeho regionu. 

Čerpáno: Telnický zpravodaj 3/2005 – článek pana
Jana Přerovského 
Úvodní slovo koncertu ze dne 24. 5. 2009 – pan Jan
Král z Telnice

Jan Černý

Dechová hudba Jana Přerovského na koncertě v Telnici 
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Veřejné zasedání. Ve čtvrtek 11. června 2009 se
v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné
zasedání zastupitelstva. Zastupitelé projednali tyto
body:
1. Směna pozemků mezi obcí a firmou Vašstav.

Směna byla projednána a schválena na minulém
zasedání zastupitelstva. Poté bylo zjištěno, že na
jednom z obecních pozemků se nachází jakási
betonová nádrž. Rada proto doporučila zastupi-
telstvu schválit novou směnu (za jiný obecní po-
zemek). Směna byla bez větší diskuse schválena. 

2. Převod části obecního pozemku manželům
Mrkvicovým. Obec v loňském roce obdržela
žádost manželů Mrkvicových o vydání souhlasu
se změnou vlastnictví k pozemku před jejich do-
mem. Katastrální úřad nám sdělil, že nemá žád-
né podklady, které by dokladovaly, že pozemek,
který po nás chce paní Mrkvicová, jí náležel, 
naopak obec měla doklad, že pozemek vlastní 
obec. Proto byla žádost jmenovaných dne 
26. 6. 2008 zastupitelstvem zamítnuta. Později
nám sdělil Ing. Pernica, že katastr objevil nějaké
doklady, ze kterých vyplývá, že pozemek by sku-
tečně mohl náležet žadatelům. Radou byl proto
požádán o zjištění skutečnosti a dne 31. 3. 2009
doručil obci zprávu, že část pozemku p. č. 1446/2
v k. ú. Sokolnice náleží skutečně manželům
Mrkvicovým. Zastupitelstvo vyhovělo žádosti
a schválilo, aby katastr provedl opravu a část 
pozemku přešla do vlastnictví žadatelů.
Podmínkou uznání vlastnického práva je, že 
obec nebude hradit žádné náklady a na pozemek
bude bezúplatně vloženo věcné břemeno pro 
obec Sokolnice k vedení podzemních inženýr-
ských sítí.

3. Závěrečný účet obce Sokolnice za rok 2008.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na 
úřední desce Obecního úřadu Sokolnice (a na
www.sokolnice.cz). Součástí závěrečného účtu
je i zpráva auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2008 a finanční vztah ke zří-
zeným příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ
Sokolnice). Starosta podrobně informoval pří-
tomné občany i členy zastupitelstva o plnění 
rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpo-
čtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem
a o dalších finančních operacích, včetně vyúčto-

vání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, jiným
rozpočtům a k hospodaření dalších osob.
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce
Sokolnice za rok 2008 bez výhrad. 

4. Žádost o řešení situace. Zastupitelstvu obce 
je adresována žádost občanů o řešení situace 
Pod Stráží. Žadatelé požadují, aby po dobu trvá-
ní objížďky byla silnice zkrápěna, bylo zajištěno
omezení průjezdu automobilů a bylo zajištěno
snížení povolené rychlosti. Zejména zákon o ob-
cích rozděluje kompetence v samostatné působ-
nosti mezi zastupitelstvo a jiné orgány obce.
Bohužel ani jeden z požadovaných bodů není
v kompetenci zastupitelstva. Přesto se k proble-
matice rozvinula poměrně široká diskuse, ze
které vyplynulo, že do doby schválení nového 
územního plánu není reálné uvažovat se stavbou
nové bezprašné komunikace. 

5. Zadání změny číslo III. ÚPO Sokolnice.
Zastupitelstvo rozhodlo v loňském roce o poří-
zení změny číslo III. územního plánu obce (ÚP),
která by umožnila výstavbu fotovoltaických 
elektráren za Rozvodnou Sokolnice. Projektanty
byla zpracována textová i grafická část a pořizo-
vatelem projednáno zadání. Zastupitelstvo rea-
govalo na připomínky zaslané v řádném termínu
a schválilo návrh zadání změny číslo III v men-
ším rozsahu, než bylo požadováno.

6. Prodej plynovodu. Obec zahájila stavbu plyno-
vodu na ulici Kobylnická a U Cihelny. Plynárny
jsou ochotny jej po dokončení stavby od nás 
odkoupit za cenu 1.276.000 Kč. Na odkup by
byla uzavřena smlouva o budoucí kupní smlou-
vě. Majetkoprávní úkony jsou vyhrazeny zastu-
pitelstvu, a proto mu rada tento prodej předloži-
la k projednání. Prodej plynovodu (který má
projektovanou délku 732 m) byl schválen.

7. Schválení přijetí dotace na Czech POINT.
Obec požádala o dotaci na rozšíření stanoviště
Czech POINT na OÚ Sokolnice. Dotace je pod-
míněna schválením zastupitelstva. Návrh byl
bez diskuse schválen.

8. Stavba vodovodního přivaděče a přijetí dota-
ce. Zastupitelstvo schválilo v rozpočtu obce
Sokolnice na rok 2009 finanční prostředky na
výstavbu vodovodního přivaděče, včetně vodo-

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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vodních řadů na ulici U Cihelny a Kobylnická.
Nicméně pro potřebu orgánů státní správy 
(zejména s ohledem na dotaci) je třeba jasné
a jednoznačné usnesení ZO, že tato akce je
schválena. Současně je třeba přijmout usnesení,
že Zastupitelstvo obce Sokolnice souhlasí s při-
jetím dotace z MZe ČR a JM kraje. Starosta
krátce vysvětlil, proč je nutné postavit nový 
přivaděč vody a v jaké výši může obec očekávat
uvedené dotace na stavbu. Zastupitelé předlože-
ný návrh jednomyslně schválili.  

9. Informační zprávy.
Na závěr zasedání informoval starosta přítomné
o změnách v obecní policii, které nastaly od 
1. června  a o důvodech, které k tomu vedly.
Dále informoval o rozsahu a předpokládaném
průběhu stavby plynovodu na ulici Kobylnická
a U Cihelny a stavbě nového vodovodního při-
vaděče. 
Pan místostarosta sdělil informace o průběhu 
výstavby okružní křižovatky u benzínky, o před-
pokládaných objízdných trasách a dalších zále-
žitostech výstavby. Podle aktuálních informací
svolali silničáři na pátek 12. 6. poradu (za účas-
ti odborníků, kteří vyhodnocují, jak pomohlo
čerpání podzemní vody apod.), na které se roz-
hodne, jak a kdy se hrbatá komunikace směrem
k obci opraví. 

Dodatek ke smlouvě. Rada schválila uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo mezi obcí a firmou
Skanska DS a. s. V dodatku je posunut termín do-
končení  stavby cyklostezky a veřejného osvětlení
u rozvodny do konce srpna 2009. 

Úprava pasportu komunikací v ulici Pod Stráží.
Místostarosta informoval radu, že Ing. Otevřel 
z firmy Urbania označil požadavek rady na vyzna-
čení obytné zóny v této ulici za nereálný. Aby mo-
hla být silnice označena jako obytné zóna, musí být
provedeny určité stavebně technické úpravy a tepr-
ve poté je možné přijít s takovouto žádostí. Proto
místostarosta svolal na MěÚ Šlapanice jednání
k řešení situace Pod Stráží, aby alespoň v době ob-
jížďky zde bylo nějaké omezení dopravy. Nakonec
se podařilo vyjednat úplnou uzávěru této ulice
(s výjimkou dopravní obsluhy) po dobu objížďky. 

Doplnění odpadkových košů. RNDr. Chudá na-
vrhla, abychom doplnili další dva koše v lokalitě

Nad Vrbím, 1 ks u hasičky, 1 ks u rybníka u lavič-
ky a jeden na ulici Polní. Rada tento návrh schválila
a uložila místostarostovi zakoupit tyto koše. Pokud se
podaří nainstalovat nástavec s igelitovými pytlíky na
červené koše, které máme, tak by se zakoupily stejné
koše. Pokud to nepůjde nainstalovat, tak bychom kou-
pili jiný typ košů i s nástavcem s igelitovými pytlíky.

Žádost o povolení reje čarodějnic. Rada obce po-
volila rej čarodějnic na ostrůvku, jehož pořadatelem
je TJ Sokol Sokolnice. Pořadatelům bylo sděleno,
že je důrazně upozorňujeme na to, aby věnovali
zvýšenou pozornost ohni, aby nedošlo k požáru.

Žádost o pokácení suchých stromů u hřbitova.
Rada obce projednala žádost pana Berného, který má
zájem o vykácení dvou stromů. Jedná se o suché ne-
mocné břízy kousek od kontejneru. Rada obce souhla-
sí, že po vydání rozhodnutí o pokácení těchto dřevin 
bude žadateli umožněna jejich likvidace za podmínky, 
že veškeré dřevo odveze a řádně vše po sobě uklidí.

Vyhodnocení výběrového řízení na pojištění ob-
ce Sokolnice. Bylo osloveno celkem 8 pojišťoven
s tím, že Allianz a Česká podnikatelská nám nabíd-
ku nedodali. Ze zbývajících 6 pojišťoven byla 
vybrána Kooperativa, která předložila nejlepší na-
bídku za 82.952Kč po slevě. Rada obce souhlasí
s uzavřením smlouvy na pojištění majetku obce
s touto pojišťovnou. 

Studie přístavby ZŠ Sokolnice. Rada obce 
se seznámila s nabídkami na studii přístavby 
ZŠ Sokolnice a navrhuje, abychom vybrali firmu
INTAR. Současně rada obce nesouhlasí s nimi na-
vrženou cenou. Rada navrhuje cenu max. 50 tis.
včetně DPH. V případě, že firma na požadavek při-
stoupí, bude s ní uzavřena smlouva. Z předběžných
propočtů vychází, že předpokládaná cena přístavby
základní školy je asi 30 mil. Kč.       

ZŠ Sokolnice – školní družina. Škola požádala 
obec o vydání souhlasu se zřízením druhého oddě-
lení školní družiny. Rada obce schvaluje navýšení
kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává ZŠ
Sokolnice, z 30 na 60 žáků, a to s účinností od 
1. 9. 2009. Rada obce schvaluje podání žádosti
o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení.
Rada obce pověřuje ředitelku školy k podání žá-
dosti ke Krajskému úřadu JMK. 
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Oprava mostu v bažantnici. Starosta informoval
radu obce o tom, že se spojil s ředitelem Domova
pro seniory Sokolnice (DPS) ohledně opravy mos-
tu v bažantnici. Pan ředitel mu sdělil, že tento most
je v havarijním stavu a nelze ho opravit, protože je
špatný po všech stránkách, takže je potřeba jej zbo-
řit a postavit mostek nový. Což je administrativně
náročné (demolice, stavební povolení atd.). Obec
Otnice slíbila bezplatně zapůjčit provizorní lávku,
která by mohla takřka okamžitě nahradit propadený
mostek. Pan ředitel však nesouhlasí s tímto provi-
zorním řešením. Dále vznesl požadavek, aby obec
zajistila na svoje náklady odstranění mostku s tím,
že stavba nového už bude věcí DPS. Rada se touto
věcí obsáhle zabývala, protože z hlediska zákona
není možné, aby obec investovala do majetku ji-
ných osob. Nakonec rozhodla, že demoliční výměr
si musí vyřídit ředitel DPS a obec zajistí formou
sponzorského daru (od firmy DEMONT SER-
VIS s. r. o.) odstranění tohoto mostku. 

Žádost restaurace U Husara o povolení pořádá-
ní nedělní hodové zábavy. Rada obce souhlasí
s pořádáním této zábavy. Restaurace U Husara 
bude upozorněna na to, že je potřeba zajistit pořa-
datelskou službu nejen v tom prostoru, kde bude
probíhat hodové posezení, ale i v bezprostředním 
okolí, aby nedocházelo k žádným problémům. 

Žádost TJ Sokol Sokolnice o povolení pořádání
Jánských hodů. Rada obce schválila konání
Janských hodů ve dnech 12.–14. 6. 2009. V pátek
dne 12. 6. 2009 bude Diskotéka od 20.00–2.00 hod.
V sobotu 13. 6. 2009 se koná předhodová zábava od
20.00–3.00 hod., k tanci a poslechu hraje skupina

„BONAPART“. Rada obce upozorňuje pořadatele,
že je potřeba zajistit pořadatelskou službu nejen
v prostoru, kde bude probíhat hodové posezení, ale
i v bezprostředním okolí, aby nedocházelo k žád-
ným problémům.       

Přijetí dotace. Rada obce schválila přijetí dotace
z rozpočtu JM kraje ve výši 152 tisíc, jako dotaci 
úroků z úvěrů na stavbu splaškové kanalizace. 

Úprava zeleně na křižovatce Polní – Nová. Obec
byla upozorněna na to, že při vyjíždění z ulice Nové
nejsou zdaleka dodrženy rozhledové poměry, které
jsou předepsány pro křižovatky. Protože je to tam
hodně zarostlé, dostal místostarosta za úkol 
zajistit výchovný řez dřevin, které rostou nejvíce
v křižovatce a zabraňují výhledu. Dále zjistí 
u Ing. Otevřela parametry tzv. „rozhledového trojú-
helníku“ v křižovatce a vyřezání dřevin v tomto
trojúhelníku proběhne až v době vegetačního klidu.  

Duplicita pozemků Na Výhoně. Místostarosta in-
formoval radu obce o tom, že před necelými deseti
lety se na obec obrátilo několik majitelů RD, kteří
získali v minulosti pozemky od obce (tenkrát od
MNV) a po pozemkové úpravě Pozemkový fond
ČR na tyto pozemky zapsal duplicitu vlastnictví.
Tenkrát rada obce pověřila JUDr. Kalouse, aby
jménem obce nabídl původním majitelům smírnou
cestu s malou finanční náhradou, což přijala pouze
část vlastníků, zbytek to odmítl. Rada obce konsta-
tuje, že v této věci není možné z pozice obce již 
více udělat. Duplicitním vlastníkům bude doporu-
čeno využít jediné možné cesty, kterou náš právní
řád zná, tj. určovací žaloba.

Přijď království Tvé!

Legionari di Cristo „Jsem mezi vámi jako ten, který slouží.“ (Lk 22, 27)
„Milostí Boží jsem to, co jsem.“ (1 Kor 15, 10)

S radostí a vděčností Bohu
oznamuji, že dne 30. června 2009 v 10.30 hodin

přijmu v kapli Střediska pro Vyšší Studia v Římě

jáhenské svěcení
z rukou Mons. Mauro Piacenza,

Titulárního arcibiskupa viktoriánského, sekretáře Kongregace pro Klérus.
Spolu se srdečným pozváním vyjadřuji upřímné poděkování za Vaše modlitby a veškerou podporu.

S organizačními dotazy se můžete obrátit na níže uvedenou adresu a nebo na Annu Brabcovou (mobil 776 645 908, e-mail: anna.br@email.cz).
Br. Jiří Brabec, L. C.

Centro di Studi Superiori (Středisko pro Vyšší Studia kongregace Legionářů Krista)
Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma - Tel.: 06 665 271 - Fax: 06 665 279 50

Cesromb5@legionaries.org (do záhlaví prosím uvést mé jméno)
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V roce 2008 uzavřela naše obec s městem Židlochovice smlouvu o poskytování služeb městské policie. Město
Židlochovice se rozhodlo, že zredukuje od 1. června 2009 počet strážníků. Proto bylo dohodnuto, že obce
Sokolnice, Telnice a Těšany si společně uhradí náklady na činnost dvou strážníků, kteří budou sloužit pouze
v těchto třech obcích. Byl uzavřen dodatek k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě a od 1. června 2009 jsou dva
strážníci trvale vyhrazeni pouze pro činnost v obci Sokolnice, Telnice a Těšany. Krajský úřad uzavření smlou-
vy i dodatku schválil a tím jsou splněny všechny zákonné podmínky pro to, aby tato městská policie mohla 
vykonávat službu i v obci Sokolnice.
Na základě dohody budou „naši“ strážníci mít pravidelné úřední dny na služebně v Telnici (v budově obecního
úřadu) – každé pondělí od 10.00 do 12.00 hod. a od 16.00 do 18.00 hod.

Naši strážníci se budou v obcích Sokolnice, Telnice a Těšany pohybovat nepravidelně, budou provádět kontro-
lu parkování vozidel, dodržování ostatních pravidel silničního provozu, dohlížet na bezpečnost dětí u školy
a podobně.

Kromě toho budou do obcí Sokolnice, Telnice a Těšany zajíždět i strážníci ze Židlochovic, kteří zde budou mě-
řit rychlost vozidel. Měření rychlosti bude probíhat zejména v exponovaných místech (např. kolem základní
školy), ale měřit se bude střídavě ve všech ulicích v obci. Důraz bude kladen i na dodržování rychlosti v mís-
tech, které jsou označeny jako obytná zóna.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zejména:
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití a obecně závazných vyhlášek obce,
c) přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření   
k nápravě.

Mezi základní oprávnění strážníka patří:
a) požadovat prokázání totožnosti
b) požadovat vysvětlení a potřebné doklady
c) předvést osobu na Policii České republiky
d) zakázat vstup na určená místa
e) v zákonných případech použít donucovací prostředky a zbraň
f) zastavovat vozidla
g) pořizovat zvukové a obrazové záznamy
h) projednat některé přestupky v blokovém řízení

Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k obecní policii stejnokrojem s od-
znakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce. Vykonává-li strážník svou pravomoc na území
obce, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy (což je případ obce Sokolnice), prokáže se na požádání
rovněž zmocněním této obce; při zákroku, který nesnese odkladu, tak učiní, jakmile to povaha a okolnosti to-
hoto zákroku dovolí.
Odznak obecní policie nosí strážník na pravé straně prsou a identifikační číslo pod odznakem obecní policie.
Nášivka s názvem obce se nosí na záloktí rukávu.

Každý občan, který zjistí jakýkoliv přestupek nebo podezřelé jednání různých osob na katastru naší obce, má
možnost zavolat telefonicky naše strážníky na tel: 604 290 318.

Pouze v závažných případech a v době, kdy nebudou mít naši strážníci službu, je možné obrátit se se žádostí
o pomoc i na strážníky ze Židlochovic na tel: 604 290 319.

Občané se mohou na naše strážníky obracet se svými podněty a požadavky telefonicky, písemně i osobně.
Služebna městské policie je zřízena na Obecním úřadě v Telnici, úřední hodiny pro občany jsou stanoveny
v pondělí od 10.00 do 12.00 hod. a od 16.00 do 18.00 hod.
Telefonický kontakt: 604 290 318.
E-mailová adresa: obecnipolicie@telnice.eu
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Co že se červená
v měsíci toho jména?

Při zemi jahody.
Napijí se vody,
vezmou ze slunné oblohy
barvu pro své plody
a mohou začít hody.

Stromové větve
načervení třešně.
Nejde-li z nich červ ven,
bude zřejmě snězen.

Kdo jiný ale může
kralovat letnímu měsíci
než růže?
V barevné směsici
je každá krásná jinak.
Jen srdcem dá se vnímat
půvab, který má.

Červená růže
z mučednické krve
vydala Uganda
v devatenáctém století.
Páže Karel Lwanga
se svými kolegy
vstříc smrti šli oddaně
jak první křešťané.

Bílou růži by obdržel
svatý Norbert,
zakladatel premonstrátů,
řeholník v bílém šatu
s duchem apoštolátu.

Barnabáš
zasvěcoval Pavla
do misijního díla.
Církev mu přisoudila
titul apoštola.

Františkánská škola
má svého kazatele
v Antonínovi z Padovy.
Pro Pána horlil cele
s přísnými nároky.
Teď vrací věci ztracené
tomu, kdo hledá Boží království,

Svátek Ježíšova Srdce
je klenotem měsíce.

Co o lásce chcem sdělovat,
kladem do tohoto slova.
Jméno mladíka
a mučedníka Víta
máme spojováno
s pražskou katedrálou.
Po obdržení ostatku
na jeho památku
kníže Václav dal
postavit tam chrám.

Osm jazyků ovládal
Jan Nepomuk Neuman
z jihočeských Prachatic.
Měl na víc,
než zůstat jen ve své vlasti.
Jako biskup filadelfský
věnoval všechnu svou péči
potřebným a chudým.
Dodnes o něm mluví
ústavy a školy,
které tam založil.

Poupě růže,
chlapec Alois
s čistým duchem
zemřel na mor,
když ošetřoval druhé.

Jan Křtitel
setkal se s Kristem
dřív, než se narodil.
Celý život, i dnes
zvěstuje blízkost Božího království,
ukazuje na Beránka,
který hřích náš na sebe vzal.

Klasika mezi růžemi,
odrůda Gloria Dei.
Zlatá se mísí s červenou.
Staletími spolu svorně jdou
Petr a Pavel dějinami.
Různá pozemská díla
milost Boží důvtip barvy květu.
A pro nás je tu
příklad svatosti
pro slávu jeho království.

ČERVEN

Červená se line záře...
9.00 Ucítili jsme kouř a najednou paní ředitelka vyhlásila poplach, že hoří. My – jako vzorná třída – jsme
se řadili ve třídě, ještě naposled se spočítali a hned na to cupali ze školy ven do bezpečí.
9.15 Jsou zde sokolničtí, slatinští a brněnští hasiči. Nevypadají, že mají trému. Klidně natahují hadice sem
tam.
Nakonec nám naši spolužáci a kamarádi ukázali, co od března natrénovali v Mladém hasiči. Nejlepší by-
la siréna, hned mě při ní napadla písnička: Co jste hasiči...

Slávek Jochman, 5. třída

Dnes ráno jsme přišli do školy. Na konci přestávky po první hodině a začátku hodiny matematiky, což 
bylo kolem 9. hodiny, se rozhlasem vyhlásil požární poplach. Přišlo se na to tak, že se Vašek Fiala vracel
do třídy a (jako) uviděl dým, který se valil z počítačové učebny. Utíkal do třídy a oznámil to paní učitel-
ce, ta to vyřídila paní ředitelce a ta rozhlasem do všech tříd vyhlásila požární poplach.
Všechny třídy se seřadily a scházely ze schodiště v určeném pořadí. Úspěšně jsme se dostali ven ze ško-
ly. Jen čtyři žáky jsme tam nechali: dva šesťáky a dva osmáky. Nejrychlejší hasiči tu byli za 10 minut, 
ti další za 12. Všechny čtyři žáky našli a vyvedli ven. Nikomu se nic nestalo. 

Katka Jahodová, 5. třída

Škola hoří!?

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
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Dneska jsme šli do školy. První hodina proběhla dobře. Ale ve druhé hodině začala paní ředitelka hlásit
školním rozhlasem: „Vyhlašuji požární poplach. Všichni žáci urychleně opustí školu!“ Seřadili jsme se
a běželi ze schodů dolů. Vyšli jsme před školu, ale žádný kouř jsme neviděli.
Za deset minut přijeli hasiči a vběhli rychle do školy, protože jsme se dozvěděli, že čtyři žáci zůstali 
uvnitř. Hasiči je vyvedli ven a začali hasit. Hořelo v místnosti, kde byly počítače.
Nakonec jsme se dozvěděli, že to bylo jenom cvičení. Hlavně že se nikomu nic nestalo. Vrátili jsme se do
třídy, nasvačili jsme se a šli jsme na školní hřiště, kde nám malí hasiči ukázali, jak umí hasit oni.

Tereza Fialová, 5. třída

Pondělí 27. 4.
Ráno jsme šli před školu, chvilku tam čekali

a pak přijel autobus. Dali jsme do něj kufry a na-
sedli. Mávali jsme, až se nám chtělo trochu brečet.
A pak jsme jeli.....

Dojeli jsme k chatě Edison v Jeseníkách a šli
jsme se ubytovat. Pak byl oběd a po obědě jsme si
šli vybalit.

Bydlíme v pokoji č. 1. Vaří tu dobře. Měli jsme
večerku ve 21.00 h. My kluci jsme si povídali až do
půl jedenácté.

To já jsem přijela se svým spolužákem až odpo-
ledne, protože jsme ráno dělali přijímačky. Mamka
nás dovezla až na chatu Edison.

Úterý 28. 4.
V úterý jsme šli naučnou stezkou Velká kotlina

směrem na Praděd. Bylo to asi 15 km. Šli jsme le-
sem po štěrkové cestě a pozorovali jsme přírodu.

Už máme za sebou 7 km. Pan učitel Struška
a pár ostatních dětí nám utekli a my jsme seděli
a svačili ve Velké kotlině. A najednou zahřmělo. 
Že by to byla bouřka?

Napřed jsme si mysleli, že je to bouřka. Ale po-
tom někdo zavolal, že je to lavina. Všichni začali
pobíhat a řvali „lavina, lavina“. Nakonec ten rachot
skončil a šli jsme dál. Ušli jsme asi 20 metrů a zno-
vu se ozval ohlušující rachot. Byla to další lavina.
Ale ta nebyla tak velká.

Pan učitel nás fotil, ale pak se ozval rachot, 
který jsem ještě neslyšel. Otočil jsem se a uviděl 
lavinu. Utrhl se kus velkého a tlustého plata 
sněhu a už to bylo. Tuny kamenů a sněhu se hr-
nuly velkou rychlostí dolů z hory. Zakřičel jsem
na Martina a ten se bleskurychle otočil. Pak se 
otočili i ostatní. Pan učitel Struška začal místo 
focení natáčet lavinu. Byla to moje první lavina
v životě.

Středa 29. 4.
Ve středu jsme vyrazili na výlet do Velkých

Losin. Je zde ruční papírna – poslední v Čechách.
Vznikla v 16. století.

Historie papíru: První papír se začal vyrábět
v Číně ve 2. století. Teprve ve 12. století se dostal
do Evropy, a to přes Španělsko. U nás se první 
papír vyráběl ze starých hadrů. Teprve později se
začal vyrábět ze dřeva.

Pracovní postup: roztrhá se čistá bavlna, rozmá-
čí se a míchá, nabírá na síta, několikrát lisuje, suší,
namáčí v lihu, opět lisuje a suší a nakonec hladí.

Největší rozmach ruční výroby papíru u nás byl
v 18. století. Dnešní využití ručního papíru: univer-
sity – diplomy, prezidentská kancelář, dárkové 
kazety atd...

Čtvrtek 30. 4.
Dnes ráno jsme se učili. Oběd byl brzy a hned

po něm jsme vyrazili na „mravencovku“. Chvílemi
jsme cestou potkávali mraveniště a sníh. Paní uči-
telka nám řekla, že je tady přes 2 000 mravenišť, 
ale my jich napočítali jen něco přes sto. 

Po večeři jsme hráli různé hry a pak šli na kutě.
V noci nás vzbudily bubny a křik. Všichni vstávali
a já si myslela, že holky blbnou. Ale nakonec jsem
musela z postele ven. Řekli nám, že máme stezku
odvahy. Každý z páťáků musel jít sám. Asi třikrát
jsem zapištěla...

Pátek 1. 5.
Dnes ráno jsme jeli do Úsova na lovecký záme-

ček, kde nejmenší antilopa měla hlavu jako pěst.
Byla tam však i mnohem větší zvířata. Bylo to za-
jímavé.

Po obědě jsme šli do lanového centra. Tam byla
úžasná lanovka. Někteří, kteří chtěli, mohli jít na
vysokou dráhu 7 metrů. Šli tam pouze kluci a Bára.

Můj deníček ze Školy v přírodě



S O K O L N I C K Ý  Z P R AV O D A J
8 6–7/2009

My ostatní jsme zůstali na nízké dráze.
Večer jsme školu v přírodě zakončili diskoté-

kou, na které jsme se rozloučili i s personálem. A to
nejenom tanečkem, ale i společnou fotkou.

V sobotu jsme nasedli do autobusu, zamávali
a někteří usnuli již po pár kilometrech. Ahoj, školo
v přírodě, těšíme se za rok na shledanou.

Žáci 5. třídy

Ve čtvrtek 4. 6. 2009 proběhlo na obecním úřadě velké finále v pěvecké soutěži Škola hledá Superstar.
Soutěžící a jejich fanoušci se sešli ve 14.00 hodin a všichni byli velmi napnuti, jak to dopadne. Šestičlen-

ná porota, v čele s hudebnicí paní učitelkou Hubalovou, si již před 
začátkem dělala velké starosti, aby byla spravedlivá a vybrala tu oprav-
du největší školní Superstar. A že její obavy byly oprávněné, se ukázalo
již po prvních vystoupeních! 

Technici Víťa s Milanem se postarali o zabezpečení všech přístrojů
a mikrofonů, mezi diváky se nenápadně vmísila tříčlenná tajná porota,
která měla vybrat nejsympatičtějšího zpěváka, za klavír usedla paní uči-
telka Ludíková, porotci zaujali pozice v první řadě, moderátoři Honza

s Ondrou naladili ty správné výrazy a mohlo se začít. Na úvod zazpívalo duo Pink, alias Veronika
s Denisou, a sklidilo velký potlesk. Hned za nimi vystoupila Kristýnka a pro porotu nastaly těžké chvíle,
protože zpěvačka svým zpěvem nasadila opravdu vysokou laťku pro všechny ostatní. Bouřlivý ohlas měl
vítěz semifinálového kola Adam, všechny nadchla „vášnivá“ Dominika. Malé zpěvačky Kristýnka a Katka
dojaly porotu až k slzám. Lucka Jahodová krásně zakončila kategorii mladších soutěžících a z těch star-
ších přišla na řadu jako první Adriana ze 6. třídy. Její zpěv doprovázel potlesk diváků, někteří z nich do-
konce přidali i tanec na židli. Sára s Katkou z 5. třídy si vybraly překrásné písničky, které diváci i porota
velmi ocenili. Osmačky Eva i Andrea byly bohužel nachlazené, ale bojovaly statečně a jejich výkon byl
odměněn velkým potleskem. 

Poslední soutěžící dozpívala, moderátoři ohlásili hosty finále Míšu a Terezu a porota se odebrala s těž-
kým srdcem do vedlejší místnosti, aby vybrala toho nejlepšího zpěváka. Mezitím, co Míša a Tereza braly
divákům dech svým procítěným zpěvem, vedle probíhala bouřlivá diskuse – každý z porotců měl své 
tipy a nemínil se jich vzdát. Přesto se nakonec shodla na vítězi, i když nejradši by dala na první místo 
všechny.

A jak to tedy nakonec dopadlo?

1. kategorie: 3. místo Kristýnka Padalíková
2. místo Adam Beránek
1. místo Dominika Miklišová

A koho vybrala tajná porota??????
Cenu sympatie získala Kristýnka Stará    

Vítězům blahopřejeme a všem zpěvákům přejeme, ať jim to zpívá stále tak krásně, jako to předvedli
ve finále Superstar.

Co bude hledat naše škola příští školní rok??????? Přece novou SUPERSTAR!!!  

J. Teterová

2. kategorie: 3. místo Sára Qasemová
2. místo Katka Jahodová
1. místo Adriana Kašparová

Finálové kolo Superstar



Ministrantský tábor 2009

V termínu 12.–19. července 2009 se na faře v Čučicích (u Oslavan) uskuteční ministrantský tábor pro
kluky z Telnice a Sokolnic. V krásném prostředí a údolí řeky Oslavy se chystáme prožít týden plný
her, soutěží, výletů, táboráků... 
Rádi bychom také pro místní děti uspořádali malé představení Bitvy tří císařů, které jim asi nejlépe
přiblíží náš kraj. Kluci již pilně secvičují své vojenské šiky, vyrábí si repliky historických zbraní a tré-
nují strategii jednotlivých vojsk. Kromě této historické přehlídky bychom také rádi navštívíli oslavan-
skou expozici hornictví v místním zámku.
Po dobu celého tábora bude probíhat celotáborová hra, o ní ale nemohu psát, jinak by pro kluky 
nezbylo vůbec žádné překvapení :-). Do konce června 2009 je možné se ještě na tábor přihlásit, cena
za jednoho ministranta čini 1 000,– korun.
František Kroutil, vedoucí ministrantů PharmDr. Jiřina Chudáčková, Sokolnice
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V sobotu 6. 6. 2009 se orientální tanečnice Ali Baby baby a Djamel zúčastnily nesoutěžní taneční pře-
hlídky v Ivančicích. Vystoupilo celkem 12 tanečních souborů. Ali Baby předvedly své umění na píseň 
slavné Sarah Brightman a jako nejpočetnější a nejbarevnější soubor sklidily velký potlesk. Nejmladší člen-
ky měly velkou trému, ale své první vystoupení zvládly výborně. Djamelky vystoupily s fantasy tancem,
ve kterém ukázaly, jak umí tančit se dvěma závoji. Také jejich tanec se divákům líbil. Všechny dívky zau-
jaly diváky svými překrásnými kostýmy. I další soubory, které vystoupily a kterým dívky hodně tleskaly,
byly hodně zajímavé. Nejvíce se nám líbily mini mažoretky – holčičky z MŠ Ivančice, country tance, 
aerobic starších dívek a hip hop dance. Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne. Tanečnice nabraly dal-
ší cenné zkušenosti z vystupování, rodiče, kteří s námi byli, se mohli potěšit šikovností svých princezen
a já jsem ráda, že se to děvčatům tak krásně povedlo. Chci velmi poděkovat všem rodičům, kteří se posta-
rali o bezpečnou dopravu všech dětí. Díky nim se mohlo naše vystoupení uskutečnit.

J. Teterová

Let’s Dance Ivančice 2009

Most, kde zemřeli lidé

Dne 6. 5. 2004 se v brzkých ranních hodinách stala na okraji naší obce vážná dopravní nehoda, při které
linkový autobus narazil čelně do železničního mostu. Při této havárii bohužel zahynuli čtyři lidé, z nichž
tři byli občany Sokolnic, a mnoho dalších bylo velmi vážně zraněno. Neštěstí zasáhlo všechny z nás a, žel,
teprve potom bylo na patřičných místech vzato do úvahy dosavadní neblahé řešení konstrukce mostu. V ro-
ce 2006 došlo k celkové rekonstrukci mostu, silnice pod ním byla rozšířena a vybavena betonovými svo-
didly. Na památku zemřelých z onoho osudného rána byla na most připevněna pamětní deska, pod níž vždy
najdete květiny a svíčky, které tam nosí příbuzní a přátelé zesnulých. Jak groteskně a nevkusně vedle 
tohoto památníčku září nasprejovaný nápis MILUJU RADIMA! Přestože se mě osobně tehdejší havárie
dotýkala jen velmi vzdáleně, svírají se mi vzteky pěsti vždy, když jedu kolem. S chutí bych té zamilované
slečně dala pár facek, i když může být jen o málo mladší než já, či je snad dokonce moje vrstevnice.
Moc dobře si vzpomínám na dobu, kdy jsem byla bláznivě zamilovaná já (koneckonců není to tak dávno).
Tehdy jsem svému vyvolenému chtěla namalovat křídou na silnici pod jeho oknem srdce. Troufám si ale
říct, že je něco úplně jiného dát rozlet svým citům křídou na silnici, anebo sprejem na cizí majetek. Natož
když se v tomto případě jedná o neúctu k lidem, kteří na tomto místě zemřeli. Nepředpokládám, že by si
autorka těch slov přečetla mé zamyšlení, a i kdyby přece jen náhodou, třeba ji trochu zamrzí, že si pro své
vyznání vybrala tak nevhodné místo.

Zuzana Maryšler
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Viděl jsem vlnění moří –
úchvatná podívaná,
když vlna za vlnou se noří
kamsi do neznáma
a znovu se pak tvoří
ještě víc načechraná,
ta marnost za marností.

To když se v červenci rozvlní
kopce a údolí
dozrálým obilím
v kraji, v němž žiji,
je podívaná úchvatnější.
Mohu tam nechat oči.
Tu nelze mluvit o marnosti.
Chléb s nebe, chléb Boží
je dáván lidem
na jejich pouti,
aby i v jeho síle
došli do Království.

Tento měsíc
hýří světci,
lidmi, otevřeným Slunci.

Apoštol Tomáš,
označovaný jak skeptik,
ale spíš hledač pravdy.

„Pane, nevíme kam jdeš,
jak bychom mohli znát cestu?“
„Dokud neuvidím...neuvěřím.“
A Milovník člověka
vychází vstříc – já jsem cesta,
dotkni se mne – i dneska.

Také Prokop
ze středověké Sázavy
různými stavy
se chtěl dopídit Pravdy.

Soluňští bratři
od začátku patří
k našemu národu.
Učili nás žít
pravou svobodu,
všechny obtíže
vkládat do kříže,
denně znova
žít ze slova,
které nepomine.
Mezi nevinné 
a srdcem čisté
se zařadila
dvanáctiletá mučednice
z počátku dvacátého století,
Marie Goretti.
„Nebudete-li jak děti...“

„Ač zemřel, ještě mluví,“
říká se o Benediktovi,
otci západního mnišství.
Život v práci a modlitbě,
společný, ale prostý,
není snad i dnes
výzvou patrona Evropy?

„Pověste ho na strom,
právě myji nádobí,“
řekl legátovi,
když mu nesl kardinálský
klobouk.
Milovat je víc, než znát,
věděl intelektuál
a pokorný františkán
svatý Bonaventura.

Marii Magdalénu
vidím vždy prvně
jak u prázdného hrobu
potkává Zahradníka.
A radost veliká
ze setkání s Živým
se odtud stále šíří.

Jakub Větší,
patřící červenci,
svědek proměnění Páně
i jeho boje v Getsemanech,
první z apoštolů,
kterému šla dlava dolů
pro Krista.
Zařídil Herodes Agripa.

V Jáchymovi a Anně ctíme
rodiče Panny Marie.

Marta,
Lazarova a Mariina sestra
z Betánie mi je
biblickou Popelkou,
učitelkou činným
ve službě bližním.
Vděčíme její dobrotě
za slova o vzkříšení a životě.

Na samém konci měsíce
na místo podle tradice
zakladatel Tovaryšstva Ježíšova.
Blížil se padesátce tento voják,
když k Boží armádě dezertoval.
Ať jeho Jiskry
i dnes svítí
lidským srdcím.

ČERVENEC

RYBÁŘI

Tak jako po zimě přichází jaro, tak na jaře stejně pravidelně pořádáme dětské rybářské
závody. Jen to počasí jako by se stále nějak nedokázalo rozhodnout, jaké je vlastně 
roční období. Po letošní zimě přišlo celkem dlouhé období sucha a horka, kterému se jaro nedalo říci ani
omylem, a když už se pomalu začalo schylovat k létu, jako by se příroda probrala a snažila se dohnat, co

zameškala. Takže v sobotu 6. června to u rybníka vypa-
dalo jako začátkem dubna – děcka i rodiče se choulili
v zimních bundách a teplý čaj byl nápoj č.1 – prostě sty-
lový nástup Medarda. To se bohužel projevilo i na lo-
veckém úspěchu, ani ryby tuto změnu tlaku nějak nedo-
kázaly rozchodit (pardon – rozplavat) a přestože se ryb
chytilo více než na závodech dospělých, nebyl sv. Petr
tak štědrý jako v minulých letech. Ale nálada byla dob-
rá, pohoštění kvalitní a ceny – díky sponzorům – přímo
skvělé. Všem zúčastněným patří velký dík.

Vladimír Žilka, kronikář SRS

Dětské 
rybářské odpoledne
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Z HISTORIE

V pokračování kapitoly o vývoji živočišné vý-
roby v našem regionu nesmíme zapomenout na 
historii chovu hovězího dobytka. 

Původně se na Moravě, tedy i u nás choval pri-
mitivní dobytek, který trpěl špatným krmením, ze-
jména v zimním období. Až do roku 1848 neměli
poddaní velký zájem na lepším chovu hovězího do-
bytka. Museli těžce robotovat jedním až dvěma 
páry koní a neměli pro ostatní dobytek dostatek 
krmení. Proto měli málo krav a mnohdy jim ani
mléko pro obživu rodiny nestačilo. Máslo a sýry
byly nuceni sedláci nakupovat od velkostatku. 

V souvislosti se zrušením roboty a nuceným ob-
děláváním panských pozemků se zmenšil počet
chovaných koní a v hospodářstvích se našel i větší
prostor pro chov skotu. Rovněž částečné rozorání
špatných obecních pastvin, které se změnily v po-
le, umožnilo sedlákům navýšit nejen počet chova-
ného hovězího dobytka, ale zlepšit i jeho kvalitu.
Od poloviny 19. století byla na statky hraběte
Mitrovského dovážena tehdy proslavená plemena
skotu z alpských krajin (jako např. Švýcarsko –
bernské, Solnohradské a Švýcarsko – černostrakaté).
Později tím byly zákonitě ovlivněny i selské chovy.
Některé druhy se osvědčily lépe, mnohé degenero-
valy tělesnými tvary, většinou ztroskotaly zdravotně
a téměř všechny užitkově, poněvadž náročná zvířa-
ta přešla do horších životních podmínek. 

Po roce 1870 byla snaha omezit počet dováže-
ných plemen a jejich křížením s domácím skotem
odchovat výkonnější plemena. Postupně i v našem
kraji nabývá rozhodující převahu červeno-strakatý
skot nazývaný Bernsko-hanácký. Na jeho vzniku se
hlavně podíleli býci, dovážení k nám ze Švýcarska.
Předpokladem úspěšného chovu skotu byla  přede-
vším dostatečná výroba vhodné statkové píce. Po
zrušení pastvin byli sedláci nuceni přistoupit na
stájové krmení a rozšířit pro výživu domácích zví-
řat pěstování pícnin (tzv. jetelová revoluce). Pěstuje
se vojtěška, řepka, vičenec a jiné. Rozhodující roli
v chovu skotu sehrálo opuštění klasického úhoro-
vého systému, který spočíval v tom, že zpravidla
jedna třetina obdělávané půdy se nechávala ladem.

Také definitví vítězství brambor v osevních plá-
nech a rozšíření pěstování řepy přispělo v rozvoji
chovu skotu. Ke zvýšení užitkovosti se začaly za-
kládat spolky chovatelů hovězího dobytka. Již v ro-
ce 1891 bylo v Rajhradě založeno „ Družstvo cho-
vu dobytka s plemennou knihou“. Obdobný spolek
chovatelů hovězího dobytka s plemennou knihou
v Sokolnicích pracoval velmi úspěšně v letech
1925–1953. Tento spolek uspořádal v Sokolnicích
v roce 1933 „ Na Stráži“ hospodářskou výstavu. Po
II. světové válce dochází v dalšímu rozvoji chovu
skotu v našem regionu. Plemenářská práce se sou-
střeďila do zemědělských družstev, kde se kladl

hlavní důraz na výběr zvířat k dal-
šímu chovu. Zlom v plemenářské
práci nastal v roce 1951 zavede-
ním inseminace. Po roce 1990 
dochází k útlumu a následnému 
ukončení chovu hovězího dobytka
v sokolnickém družstvu a skot
chovají u nás pouze někteří sou-
kromí zemědělci. 

Použitá literatura:  
Zemědělství v kraji pod Mohylou
míru  
autor:  
Ing. Antonín Sekanina z Telnice

M. M.

Z historie zemědělství v našem regionu – vývoj živočišné výroby II

I taková událost jako byly jedny z prvních poválečných hodů 
v Sokolnicích se neobešla bez užití hovězího dobytka.
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HASIČI

Jak již název článku napovídá, v hasičce jsme měli dvě velké události. Jednou z nich byl závod veterá-
nů „O Zlomenou poloosu“.

Jednalo se o závod veteránů vyrobených do roku 1965 a velikosti max. Tatra 805, Dodge 6x6. Z našich
předchozích článků víte, že na hasičce máme jednu Tatru 805, s kterou jsme se letos soutěže zúčastnili. 

Samotný závod se odehrával v okolí Náměště nad Oslavou a převážně se jel po lesních a polních cestách
v nepříliš přístupném terénu. Již dojezd do obce Jedov byl pro nás novým zážitkem, protože tak dlouhou
cestu na jeden zátah naše Tatra dlouho nezažila.  Druhý den ráno jsme obdrželi itinerář tratě a přání pořa-
datelů o dobrém dojezdu. Po zhlédnutí itineráře, který nás měl provádět šesti etapami, nám malinko za-
trnulo. Šlo o jeho rozluštění přímo na cestě, jednalo se hlavně o náčrty křižovatek, kterými jsme měli pro-
jíždět, doplněné o vzdálenosti v metrech mezi jednotlivými křižovatkami. Začátek závodu se nám vydařil
a první dvě etapy jsme absolvovali bez technických potíží. Bohužel třetí etapa pro nás byla poslední. 

O Zlomenou poloosu a Námětové cvičení na ZŠ Sokolnice

Osada vzdálená 3 km východně od Hustopečí se
rozprostírá v hlubokém údolí končících výběžků
Ždánické vrchoviny. Pokud z této strany přijedeme,
po vyjetí na hřeben se nám naskytne půso- 
bivý pohled na krajinu kolem Kurdějova.
Vinohrady, kostel, vysoká obranná věž a okolní
krajina získala přezdívku moravská Provense.

Kurdějov se řadí mezi nejstarší místa kraje.
První zmínka o Kurdějovu je z roku 1286. Původně
byl slovanskou osadou. Privilegia zdejších vrch-
ností jsou psána od roku 1491 česky. Postupně od
16. století byla osídlována Němci, něm. název
Gurdau. Častými držiteli vinohradů byli brněnští
měšťané a kláštery. Kurdějov stejně jako celý zdej-
ší kraj trpěl válečnými nájezdy. Vystřídali se tu
Turci, Tataři, vojska sedmihradského knížete
Gábora. Roku 1643 vyplenili obec Švédové. To
všechno vedlo k vybudování obranné věže. Kostel
chránily hradby a další fortifikace. Stávající gotic-
ký kostel je zasvěcen sv. Janu Křtiteli a pochází
z první poloviny 15. století. Mohutná čtyřhranná
věž vysoká 45 m je vklíněna do obranné zdi. Dříve
byla propojena s kostelem mostem. Ve věži jsou tři
vzácné zvony, nejstarší je z roku 1456. Od kostela
vedly rozvětvené podzemní chodby do budovy teh-
dejší radnice a fary, která byla ohrazena a opatřena
střílnami. Kousek od kostela stojí u hradební zdi
gotická kaple a byla též součástí opevnění.
Zajímavým zážitkem je návštěva podzemního
systému. Při vstupu do podzemí je otevřena nová
vinárna s kvalitními víny.

Po druhé světové válce bylo všechno německé
obyvatelstvo odsunuto. Vesnice byla vylidněná
a zůstalo jen asi 20 obyvatel české národnosti.

Kurdějov leží v krásné krajině se zachovalou pří-
rodou. Severně od obce je chráněná lokalita
Kamenný vrch. Pokud sem přijedeme na jaře, uvi-
díme rozkvetlou step. První kvetou koniklece, 
následuje  hlaváček  jarní, koulenky, petrklíče
a další. Později tu kvete i vzácný vstavač (orchide-
jovité).
Na loukách pod Předním koutem (410 m) kvete
třemdava bílá.

Kurdějov je od nás nedaleko, jedeme do Těšan,
Šitbořic, Nikolčic a následuje Kurdějov. Dopo-
ručuji každému, koho zajímá historie a příroda,
tento malebný kout  jižní Moravy navštívit.

Jiří Junk

Kurdějov a okolí

Pohled na Kurdějov
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Lenka Weissová

Telefon: 608 871 593

Pod Stráží 490, budova Hasičské zbrojnice

Sokolnice

• klasické masáže • lymfatické masáže
• aroma masáže • REIKI terapie
• baňkování • výklad karet Tarot
• Bowenova terapie
• dárkové a narozeninové poukázky

Přijďte si odpočinout a relaxovat

Při výjezdu do prudšího kopce bahnitým terénem jsme narazili na větší kořenový systém jednoho ze stro-
mů, který nám zničil palec na torzní tyči. Po dojezdu třetí etapy jsme se pustili do rychlých oprav, ale 
po prohlédnutí závady jsme se rozhodli v soutěži již nepokračovat a Tatru jsme alespoň opravili provizor-
ně, vložili jsme dřevěný klín mezi nápravu a doraz. I s touto provizorní opravou jsme se dopravili domů
po vlastní ose plni nových zkušeností a zážitků.

Druhou zajímavou událostí se stalo námětové cvičení na Základní školu Sokolnice. Tento námět byl
prověřovacím cvičením pro záchranné složky IZS z našeho nejbližšího okolí. Také pro nás, místní hasiče,
to byla mimořádná událost, kdy jsme dostali příležitost provádět záchranu pohřešovaných osob.

Jednalo se o požár 3. nadzemního podlaží, kdy došlo k pohřešování několika osob v zakouřeném pro-
středí 2. a 3. patra. Na místě jako první byla místní jednotka SDH Sokolnice, která provedla natažení 
dopravního a útočného vedení a zahájila průzkum objektu, poté se dostavila na místo HZS Brno-Slatina,
tato jednotka začala provádět pátrání po pohřešovaných osobách, k této skupině se připojila i naše prů-
zkumná skupina, ve 3. patře byly nalezeny 2 osoby, které bylo nutno vyvádět v maskách na ochranu proti
kouři, ve 2. patře byly nalezeny též 2 osoby, tyto se vyváděly již jen za doprovodu hasičů. Bylo provedeno
i prozkoumání střechy, ale to již za pomoci plošiny. Tato se na místo události dostavila ze stanice Lidická,
jako posila dojela ještě jednotka ze stanice BVV. Celé cvičení se provádělo za pomoci dýchací techniky.    

Celou akci bedlivě sledovali zástupci HZS JMK por. Kuna, ředitelství školy paní Butalová a paní
Pátková, starosta pan Životský a samozřejmě děti a učitelé ZŠ Sokolnice, přihlíželi též občané Sokolnic.
Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za splnění daného úkolu, za spolupráci HZS JMK, JSDH
Sokolnice, ZŠ Sokolnice a OÚ Sokolnice. Též chci poděkovat všem dětem za to, že zvládly opustit školu
dle instrukcí učitelů a v pořádku se seřadily mimo prostor školy. Všem tímto mnohokrát děkuji.

Již po skončení tohoto námětu jsme na školním hřišti provedli ukázku požárního útoku našich dětských
členů. Ukázku provádělo družstvo starších a mladších žáků. Oba jejich útoky byly odstartovány ruční 
rotační sirénou. Za velké podpory přihlížejících spolužáků ze ZŠ se oběma družstvům útok povedl 
a ukončili jej do 1 minuty. 

Za SDH Sokolnice Petra Hrdličková a Jiří Krejčí



S O K O L N I C K Ý  Z P R AV O D A J
14 6–7/2009

SOKOLNICKÝ ZPRAVODAJ – vydává obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. Sokolnický zpra-
vodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.
Datum vydání 19. 6. 2009. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 8 je 4. 9. 2009. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou 
na níže uvedené adresy, na disketě nebo v papírové podobě členům komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje:
Butalová Zita zitab@seznam.cz Šustrová Jarmila jarma@volny.cz
Černý Jan jcmail@volny.cz Mifková Mirka Filip Debef filip@debef.cz

Ve dnech 3.–5. 7. 2009 se v Sokolnicích nedaleko Brna uskuteční již 18. ročník tradičního futsalového
turnaje Saňař Cup 2009 pořádaný místním futsalovým klubem Sokol Saňaři Sokolnice. Jak již tradice 
velí, opět je turnaj připravován s maximálním úsilím pořadatelů, kteří si tak, jako každý rok, připravili pro
návštěvníky turnaje bohaté menu.

Kromě napínavých klání na hřišti, kterých se letos zúčastní na 50 mužstev z celé České republiky,
Slovenska a nově i Slovinska, se mohou návštěvníci těšit na bohatý doprovodný kulturní program, ve kte-
rém bude zajisté dominovat vystoupení populární skupiny Děda Mládek Ilegal Band.

V loňském roce se pořadatelé rozhodli, že turnaj využijí k podpoře dobré věci, a tak pořadatelé 
a všichni návštěvníci podpořili Nadační fond dětské onkologie Krtek. S pomocí všech se podařilo přispět
částkou 80 000 Kč na nákup dětského vozíku. I na letošním Saňař Cupu naleznete stánek Krtka, kde si
můžete zakoupit některý ze suvenýrů a přispět tak na dobrou věc. K této částce přidají pořadatelé  výtěžek
se vstupného tak jako v minulém roce.

Nadační fond dětské onkologie
Krtek se svojí činností zaměřuje na 
podporu komplexní péče o onkologicky
nemocné děti absolvující léčbu na
Klinice dětské onkologie Fakultní ne-
mocnice v Brně a LF MU Brno ve pro-
spěch onkologicky nemocných kojenců,
dětí a dospívající mládeže.

Podrobné informace o turnaji, se-
znam přihlášených mužstev a podmínky
pro přihlášení naleznete na webu
www.sokol-sokolnice.cz. Zde se dozvíte
vše potřebné. Již nyní vám můžeme 
prozradit, že tak jako každý rok, bude
v rámci turnaje sehráno mistrovství Sokolnic, které každoročně okoření turnaj zajímavými kláními gene-
rací Saňařských mužstev společně s dalšími, které v této malebné vesnici za Brnem okouzlila fotbalová
mičuda. Jak dopadne souboj mezi Saňaři? Podaří se někomu přerušit nadvládu Saňařských mužstev na
Sokolnickém mistrovství a dokáže obhájit loňský mistr Saňaři Sokolnice B loňský triumf? Na tyto otázky
dostanete odpověď 3. 7. 2009 v Sokolnicích na házenkářském hřišti u rybníka.

V hlavním turnaji se vedle sokolnických představí další plejáda mužstev v čele s několikanásobným ví-
tězem turnaje, účastníkem první ligy mužstvem Helas Sunny Days Brno, tomu se bude pokoušet zabránit
v obhajobě například Slovenská ELZA Lions Bratislava, či některý z účastníků nejvyšších brněnských fut-
salových soutěží. Stranou nezůstanou ani domácí nebo mužstva z velkého fotbalu, kterým futsal také 
není cizí. To vše v kombinaci s kulturním programem, obětavými pořadateli a doufejme i s pěkným poča-
sím,slibuje nezapomenutelnou podívanou. Takže pokud nemáte plán na první červencový víkend, máte 
rádi futsal, rádi tancujete a nebo vám učarovalo selátko pečené na rožni, karbenátky pana kuchaře nebo 
něco z Bořkovy boudy, neváhejte a přijeďte do Sokolnic, slibujeme, že se k nám rádi vrátíte nasát tu 
neopakovatelnou atmosféru nejstaršího turnaje na Jižní Moravě.

Srdečně zvou Saňaři Sokolnice

A je to tu po roce zase, tradiční turnaj Saňař cup 2009


