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VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC BŘEZEN 2010ZDARMA

Projekt na stavbu sportoviště za obecním úřadem. 
Rada obce schválila stavbu sportoviště v místech dneš-
ního školního hřiště za obecním úřadem. Současně byla
podána žádost o dotaci v rámci dotačního programu
„Oranžová hřiště“ od společnosti ČEZ a.s. 
Pro obec bylo milým překvapením, že o pár týdnů po-
zději přišlo sdělení, že tato dotace je obci přiznána ve
výši 1 milionu korun. MVDr. Josef Umlášek, který žá-
dost připravoval, dojedná další podrobnosti tak, aby vý-
stavba mohla být zahájena co nejdříve.

Dětské hřiště U Husara. 
Rada obce projednala další variantu výstavby dětského
hřiště mezi mateřskou školou a restaurací U Husara.
Snahou obce je vytvořit zde zatravněnou plochu s něko-
lika lavičkami a atrakcemi pro menší děti (takových,
které nevyžadují pískovou dopadovou plochu), koše na
basketbal a stolu na stolní tenis (který je dnes vedle
obecního úřadu). Rada projednávání přerušila s tím, že
do příští rady je třeba dopracovat položkový rozpočet
všech úprav a herních prvků. 

Vytvoření VPP v roce 2010. 
Rada schválila uzavření smlouvy s úřadem práce pro tři
osoby na veřejně prospěšné práce. Smlouva byla uza-
vřena od 1. března. 

Kryté čekárny na autobusových zastávkách. 
Rada se seznámila s předloženými nabídkami na stavbu
nových čekáren a rozhodla požádat předkladatele nabídky
o její dopracování tak, aby byl jasný celkový finanční ná-
klad (nejen dodávka čekáren, ale i jejich instalace a další
související náklady). Jedná se o dvě kryté čekárny na za-
stávce autobusu u benzínky a jednoduchou markýzu na
zastávce vedle restaurace Na Sokolovně. Markýza je
vlastně jen střecha bez zadních a bočních stěn. 

Úprava toku Zlatý potok v zámeckém parku. 
Obec Sokolnice je vlastníkem silnice na ulici Zámecká,
včetně mostu přes vodoteč Zlatý potok. Potok však ne-
teče ve svém původním korytě, ale trochu mimo a tak

nešťastně, že tekoucí voda naráží do jedné strany mostní
opěry a tu poškozuje. Před několika lety byla voda na-
směrována pod most protipovodňovými pytli, ale ty již
neplní svoji funkci a most je dále poškozován. Proto
bylo objednáno zaměření skutečného stavu a vypraco-
vána jednoduchá situace s návrhem řešení. Bohužel
k přeložení části koryta tohoto toku je nutné územní roz-
hodnutí, vodoprávní řízení a majetkoprávní vyrovnání
mezi vlastníky pozemků. Obec je ochotna se spolupodí-
let na odstranění současného stavu jak formou přípravy
potřebných dokumentů, tak i případně podílem na
vlastní realizaci. Nemůže ale v tomto úsilí zůstat osamo-
cena a je zapotřebí součinnosti více subjektů, aby ná-
prava závadného stavu byla administrativně jednoduchá
a zejména ekonomicky únosná. 

Stížnosti na bezohledné řidiče. 
Rada obce projednala písemnou stížnost na řidiče, kteří
parkují vozidla na ulici Krakovská tak bezohledně, že se
ulicí někdy nedá projet ani s osobním vozidlem. Bohužel
tato ulice není jediná, kde se tento problém vyskytuje.
Rada rozhodla upravit pasport místních komunikací tak,
že v jednosměrných ulicích bude dopravní značkou sta-
noveno, na které straně se nesmí parkovat. Současně bu-
dou občané upozorněni, že není možné parkovat vozidla
tak, aby nebyl zajištěn průjezd vozidel požární techniky,
záchranné služby, popelářů apod. Rada si ještě vyžádala
metodickou pomoc jak postupovat v zimě při větším
množství sněhu, kdy parkující vozidla znemožňují úklid
sněhu. 

Zajištění praktického lékaře pro naši obec. 
Starosta obce informoval radu o krocích, vedoucích 
k zajištění nového praktického lékaře pro naši obec.
Současný doktor MUDr. Nándor Győrgy je nemocen.
V posledním únorovém týdnu tak byli pacienti nuceni
cestovat za ošetřením do Brna. Od pondělí 1. března
2010 je ordinace v Sokolnicích opět otevřena v obvy-
klých ordinačních hodinách a zastupuje zde MUDr. Iste-
nes. Pravděpodobně na měsíc či dva. Poté přijde nový lé-
kař, který nahradí MUDr. Nándora Győrgyho.

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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Navýšení částky na údržbu komunikací. 
Rada obce rozhodla o navýšení částky na údržbu míst-
ních komunikací v letošním rozpočtu obce o 200 tisíc
korun. V lednu letošního roku bylo vyčerpáno na zimní
údržbu více, než činily předpokládané výdaje na celý rok
2010. 

Přemístění kontejnerů na tříděný odpad do sběrného
střediska. 
V polovině února bylo otevřeno nové sběrné středisko
odpadů na ulici Topolka. Současně jsou ještě kontejnery
na tříděný odpad (do konce měsíce března) rozmístěny
i po obci. Od prvního dubna však budou všechny pře-
místěny do sběrného střediska. Důvody pro tuto změnu
jsou dva. Jednak finanční (pokud by obec zachovala oba
systémy současně, znamenalo by to i vyšší náklady)
a estetický („hnízda“ kontejnerů a nepořádek kolem nich
rozhodně nejsou ozdobou obce). Bohužel někteří odklá-
dají odpad kolem kontejnerů i v době, kdy nejsou přepl-
něné, takže nákup dalších kontejnerů by problém řešil
jen částečně. Obec tímto současně žádá občany, aby od-
pady i nadále třídili a odevzdávali ve sběrném středisku
v době jeho provozu. Již opakovaně se objevily případy,
kdy poblíž sběrného střediska někdo odložil staré moni-
tory a další odpady. Takovéto počínaní je v rozporu se
zákonem a občan se tak zbytečně vystavuje riziku nema-
lého finančního postihu.   

Infokanál obce Sokolnice. 
Na základě dohody s firmou VIVO CONNECTION 
(a bez nároku na finance ze strany obce), bude pravděpo-
dobně tento měsíc zprovozněn infokanál obce Sokol-
nice, který poměrně jednoduchou formou bude neustále
opakovat jedny a ty samé aktuality. Obci se již přihlásil
pan Debef, který je ochoten vzít si aktualizaci údajů v in-
fokanále na starost. Pokud někdo z řad občanů má zájem
pomáhat s doplňování údajů v infokanále, pořizovat
fotky, videa a další zajímavosti (aby infokanál byl zají-
mavý a aktuální), může se přihlásit na obecním úřadě.

Přijetí brigádníků na úklid chodníků. 
Nadílka sněhu v lednu letošního roku řádně potrápila
oba pracovníky obce. Přestože obci bezplatně pomáhal
i pan Debef, bylo skoro nemožné udržovat chodníky
a další veřejné prostory v řádném stavu. Rada proto
schválila zveřejnit v místním rozhlase výzvu, že obec za-
městná několik brigádníků na zimní údržbu. Rada obce
děkuje těm, kteří se přihlásili a pomáhali odstraňovat
sníh a led z chodníků a místních komunikací, zejména ve
středu obce a na autobusových zastávkách.

Diakonie Broumov – humanitární sbírka. 
Rada obce rozhodla o konání sbírky dne 19. dubna od
08.00 do 18.00 hod. Diakonie organizuje a zprostředko-

vává pomoc potřebným občanům a lidem v životní kri-
zové situaci na území ČR a poskytuje pomoc trpícím
a lidem v nouzi i jinde ve světě. Diakonie děkuje za ja-
koukoli podporu a pomoc, kterou mohou občané poskyt-
nout.

Přístavba ZŠ Sokolnice. 
Rada obce se seznámila s novou studií přístavby zá-
kladní školy. Rada nemá ke studii výhrady, kromě nutné
úpravy střechy tak, aby nebyla v rozporu se závaznou
částí územního plánu. Současně bylo rozhodnuto pořídit
další stupeň projektové dokumentace. Starosta zajistí vý-
běrové řízení na jeho dodavatele. Podle nabídek jednotli-
vých uchazečů bude rozhodnuto, kde bude dokumentace
objednána.       

Veřejné zasedání. 
Ve čtvrtek 11. března 2010 se v kavárně restaurace
U Husara uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva.
Zastupitelé projednali tyto body: 

1. Prodej části obecního pozemku p.č. 1368/1. 
Jedná se o pozemek mezi chodníkem do nové lokality
„Vašstav“ a domem manželů Doleželových. Jmenovaní
požádali obec o odprodej jeho části. Zastupitelé projed-
návání přerušili, neboť v pozemku by měly být vedeny
podzemní inženýrské sítě a je nejprve třeba zjistit jejich
přesný průběh. 

2. Směna pozemků s firmou UNI-EKOSPOL.
Obec se s firmou dohodla na vzájemné směně pozemků
vedle silnice v ulici U Cihelny tak, aby bylo možné v bu-
doucnu komunikaci upravit a rozšířit. 

3. Prodej obecních pozemků. 
Obec Sokolnice je vlastníkem několika pozemků za roz-
vodnou, kde je plánována výstavba fotovoltaické elekt-
rárny. Zastupitelé schválili prodej společnosti BH Green
s.r.o., Brno za částku  3.500.000 Kč.

4. Výkup pozemků od Českých drah. 
Byl schválen výkup dvou pozemků od ČD, o které obec
před několika lety požádala. Výkup byl schválen za cenu
63.000 Kč.

5. Nákup pozemků do majetku obce. 
Zastupitelstvo schválilo záměr výkupu pozemků o roz-
loze cca 10 ha za část kupní ceny, kterou obec obdrží za
prodej pozemků na fotovoltaickou elektrárnu. Zbývající
část kupní ceny bude použita na výstavbu nového sporto-
viště pro mládež, dětského hřiště a podobně. 

6. Prodej nákupního střediska – změna usnesení. 
Podle usnesení zastupitelstva z roku 2004 obec odprodá
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panu Holubovi budovu nákupního střediska, neboť jme-
novaný již uhradil celou kupní cenu. Rada navrhla
změnu, aby obec odprodala pouze přízemí a patro si po-
nechala ve vlastnictví obec. V patře by bylo zřízeno nové
zdravotní středisko, lékárna a další služby pro naše ob-
čany. Zastupitelé návrh schválili. 

7. Schválení změny číslo III ÚPO Sokolnice. 
Zastupitelstvo obce schválilo tuto změnu, která umožní
výstavbu fotovoltaických elektráren za Rozvodnou So-
kolnice.

8. Žádost MŠ Sokolnice o navýšení finančních pro-
středků. 
Naopak nebyla schválena žádost ředitelky Mateřské
školy Sokolnice o navýšení finančních prostředků na rok
2010 o částku 315.792,- Kč. Je pravdou, že o tuto částku
se zvýší školce odpisy, protože obec převedla školce na
konci loňského roku další majetek v hodnotě necelých
32 milionů korun. Nicméně tyto finance zůstávají školce
stále k využití a de facto se jedná o účetní operaci. Navíc
rada obce schválila na svém posledním zasedání změnu

odpisového plánu, takže celková výše odpisů se snižuje
na 208.812,- Kč.

9. MŠ a ZŠ Sokolnice, žádost o změnu výše účelově
vázaných prostředků. 
Rada obce schválila nové odpisové plány obou škol.
Díky tomu dochází i ke změně výše odpisů a zastupitelé
proto schválili jejich aktuální výši.

10. Nová vyhláška o odpadech. 
Zastupitelé schválili i novou vyhlášku o odpadech, která
reaguje na zprovoznění sběrného střediska odpadů. Text
vyhlášky je k dispozici na obecním úřadě a je také zve-
řejněn na Internetu.

11. Informativní zprávy. 
Na závěr zasedání byly občanům poskytnuty aktuální in-
formace o sběrném středisku odpadů, současném stavu
přípravy stavby sportoviště za obecním úřadem, novém
praktickém lékaři v naší obci a možnosti bezplatného
odběru varovných SMS zpráv.  nům za úklid chodníků 
v zimním období.

Poděkování
Děkujeme touto cestou občanům naší obce, kteří v uplynulých měsících uklízeli sníh z chodníků tak, jako v minu-
lých letech. Obec si sice pronajala traktůrek na úklid sněhu, zaměstnala přes zimu dva naše spoluobčany, přijala
i několik brigádníků, ale bez pomoci spoluobčanů by situace byla takřka neřešitelná. 
Ještě jednou děkujeme. Rada obce Sokolnice

V pondělí 19. dubna 2010 od 8.00 do 17.00 hodin se v chodbě OÚ Sokolnice uskuteční 
humanitární sbírka (na základě žádosti Diakonie Broumov)

Diakonie má zájem zejména
ošacení (dámské, pánské, dětské, zimní i letní) – zvlášť potřebné jsou mikiny, trička, košile, tepláky, spodní prádlo,
svetry, bundy, kalhoty, kšiltovky
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, ubrusy, záclony, závěsy
látky, vlny, příze
péřové přikrývky (i samotné peří), polštáře, deky, spací pytle
školní a sportovní potřeby, hračky
nenošená, nepoškozená obuv
jakýkoli čistý bavlněný textil (lůžkoviny, utěrky, ručníky, ubrusy, košile, tepláky, apod.)
kabelky, batohy, školní tašky
kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy (i mírně potrhané)
nádobí skleněné, porcelánové, kovové, funkční domácí spotřebiče
prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby
knihy, noviny a časopisy
Diakonie nemůže sbírat 
obnošené boty a svetry; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon); ledničky, televize, počítače a jiné elektros-
potřebiče; nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky; znečistěný a vlhký textil.

Diakonie organizuje a zprostředkovává pomoc potřebným občanům a lidem v životní krizové situaci na území ČR
a poskytuje pomoc trpícím a lidem v nouzi i jinde ve světě. Jedním z těžisek činnosti tohoto sdružení je celorepubli-
ková banka oděvů, prádla, obuvi, domácích a školních potřeb, hraček a dalšího materiálu.
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Soko ln i cký  ž ivý  be t l ém 2009

Darované věci nejen že bezprostředně pomohou potřebným, ale při jejich třídění, balení, transportu a ekologickém
zpracování materiálu jinak neupotřebitelného nachází práci a uplatnění řada těch, kdo práci jinak obtížně dostanou
(zejména psychicky nemocní, bezdomovci, lidé po léčení ze závislosti, propuštění vězni).

Diakonie je vděčna za jakoukoli podporu a pomoc, kterou mohou občané poskytnout.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům
a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. 
Další informace na www.diakoniebroumov.org, nebo na telefonu 224 316 800.

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vraťme se prosím ještě na chvíli do předvánoční atmosféry na
sklonku minulého roku. Živé betlémy vytvářejí nadšenci v čes-
kých a moravských městech o Vánocích stále častěji. Každý rok
jich přibývá. U nás v Sokolnicích se konal v neděli 20. prosince
2009 již počtvrté. U kapličky, na schodech před sokolovnou vy-
rostl letos opět pěkný příbytek, kde našla útočiště celá svatá ro-
dina. Marie s Josefem a malým Ježíškem, kterému se přišli po-
klonit z daleka nejen tři králové, ale i andělé a spousta dalších.
Houstnou řady ochotníků představujících řemeslníky, pastýře
a další postavy ze známé betlémské scenérie.

Od 14.30 hod bylo před sokolovnou a základní školou připra-
veno občerstvení. Mohli jsme si koupit i drobné dárky a výrobky
dětí z MŠ a ZŠ. Poprvé se také konala soutěž o „Sokolnický per-
níček“. V prostorách základní školy jsme si mohli prohlédnout
nádherné výtvory místních hospodyněk. Byly zde také vystaveny
různé betlémy, které pro tuto příležitost zapůjčili sokolničtí ob-
čané. 

Před sokolovnou pak na všechny příchozí čekal živý obraz z Betléma a také živá zvířata. Hrály a zpívaly se ko-
ledy, popíjelo se svařené víno a čaj a pochutnávali jsme si na výborném vánočním štrúdlu, který pro nás připravily
sestry ze Sokola. Celé setkání bylo nádherným zážitkem. 

Smysl celé akce byl v tom, že se na chvíli zastavíme, popovídáme si, popřejeme si pěkné svátky a odpočineme si
od předvánočního stresu. Doufám, že se tu letos o Vánocích  sejdeme zase.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě tohoto vydařeného svátečního odpoledne podíleli, hlavně všem účinkujícím,
a přejme si, aby jim tato skvělá aktivita vydržela i nadále. Jan Černý

Podívejte kamarádi, dneska máme karneval,
ten maj všechny děti rády, kdopak by se masek bál.

Nemáme strach z čertů malých, z čarodějů, strašidel,
tolik postaviček známých ještě nikdo neviděl.

Tamhle stojí krásná víla, vodník tančí s kovbojem,
princezna je celá bílá, s korunkou a závojem.

Indián s barevnou tváří, tancuje se zvířátky,
všichni jak sluníčko září, všichni jsou jak z pohádky.

Všem to dneska hrozně sluší, všem postavám z pohádek,
dokonce i bábě s nůší, s nůší, co má na zádech.
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Karnevalová výzdoba zaplavila celou sokolnickou školku. Třídy byly vyzdobeny barevnými fáborky, balónky
a obrázky. 

Úterý „den karnevalový“ – dopoledne plné soutěží, písniček, dovádění a smíchu. Nejen děti, ale i paní učitelky
a někteří zaměstnanci si připravili nápadité a nádherné masky. Bylo to jedno velké překvapení, nejen pro děti, ale
i pro nás dospělé. Vždyť hrát si, dovádět a radovat se je  prostě pohádka.

Nechyběla ani návštěva masek ve školní kuchyni. Na závěr potěšil děti svým vystoupením i opravdový kouzelník
KATONAS.

Po bohatém dopoledni dostaly děti ovocné talíře a sladkou odměnu. 

Kam s nimi?
Letošní zima pokryla naši obec bohatou sněhovou přikrývkou. Přesto, že Vánoce ne-

byly „Ladovské“, téměř celý leden a únor zůstávala bílá nadílka téměř nedotknutá.
V průběhu tání a oblevy jsme byli svědky další překvapivé nadílky. Okolí chodníků,

silnice, trávníky, předzahrádky a přilehlé části obce byly lemovány psími hovínky.
Moudrá matka příroda nás nenechala na holičkách. Vydatné deště smyly vše a provedly

úklid za nás. 
Mít pejska, čtyřnohého přítele, není jen módní záležitostí. Cvičit psa, naučit ho vhodným

sociálním návykům, udržovat ho ve výborném zdravotním stavu, je otázkou pravidelné péče
a pevné vůle majitele. Chodit s ním na procházky znamená pečovat také o vlastní zdraví, ko-
munikovat s ostatními „pejskaři“ a radovat se z „psích kousků“, které náš miláček provádí.

Počet psů se v našich domácnostech zvyšuje. Procházky po obci a jejím blízkém okolí se stalo
standardní záležitostí. Ale kam s nimi, se psími hovínky? Pomůžeme si sami, nebo budeme čekat na
pomoc přírody?

Obecní úřad z rozpočtu obce pořídil speciální odpadkové koše pro majitele pejsků. Počet košů (po bohaté zimě)
bude navýšen. Záleží jen na ukázněnosti a pevné vůli majitelů psů, zda bude naše obec čistá a upravená. JŠ
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Program bohoslužeb o Svatém týdnu

Květná neděle 28. 3. 2010 
Telnice 8.30 svěcení ratolestí, mše svatá 

17.00 křížová cesta 
Sokolnice 10.00 svěcení ratolestí, mše svatá 

14.30 křížová cesta 
Úterý Svatého týdne 30. 3. 2010
Telnice 18.00 mše svatá
Středa Svatého týdne 31. 3. 2010 
Sokolnice 18.00 mše svatá
Zelený čtvrtek 1. 4. 2010 
Brno - Petrov 9.00 mše svatá – missa chrismatis
Telnice 19.00 mše svatá

22.00  až  23.00  adorace
Sokolnice 17.00 mše svatá

adorace po mši svaté 
Velký pátek  2. 4. 2010  den přísného postu
Telnice 19.00 velkopáteční obřady
Sokolnice 9.00 křížová cesta v parku

17.00 velkopáteční obřady
Bílá sobota 3. 4. 2010 
Telnice 8.00 ranní chvály 

po celý den otevřený kostel k adoraci
21.00 velikonoční vigilie

Sokolnice            9.00 až 16.00  otevřena kaple k adoraci
Hod Boží velikonoční 4. 4. 2010 
Telnice 8.30 mše svatá

18.00     Te Deum a sv. požehnání 
Sokolnice 10.00 mše svatá

14.30 Te Deum a sv. požehnání
ČT 1                    12.00 Urbi et orbi – požehnání sv. Otce
Pondělí velikonoční 5. 4. 2010 
Telnice 8.00 mše svatá
Sokolnice 10.00 mše svatá

Pozvánka na velkopáteční křížovou cestu
Na Velký pátek si připomínáme Ježíšovo utrpení a smrt na kříži. 
Chceme prožít křížovou cestu společně, v zámeckém parku v Sokolnicích, 
2. dubna 2010 v 9.00 hodin dopoledne
Jste srdečně zváni

Pozvánka na hrkání
Zveme všechny děti a mládež na každoroční hrkání, 
kdy hrkače a trakaře budou nahrazovat zvony od večera na Zelený čtvrek, kdy zvony umlknou („odlétají do Říma“)
až do večera na Bílou sobotu. Tehdy se znovu zvony slavnostně rozeznějí. 
První hrkání bude 1. 4. 2010 na Zelený čtvrtek po mši svaté, která začíná v 17.00 hodin

DUCHOVNÍ  OKÉNKO
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Jihomoravská liga házené mužů – jarní část sezóny 2009–2010

Základní část soutěže dopadla pro naše družstvo mužů velice dobře. Přezimujeme na prvním místě tabulky se zis-
kem 24 bodů. Všechny mistrovské zápasy naše družstvo vyhrálo a do play off vstupujeme jako vedoucí družstvo
skupiny B. Společně s námi ještě postupují z naší skupiny družstva Sokola Újezd u Brna, Sokola Brno IV a Sokola
Velké Meziříčí B. 

Ze skupiny A postupuje do play off  HK Ivančice B, Sokol Nové Bránice, Třešť a Dolní Cerekev.
Doufejme, že se bude našim házenkářům dařit letos stejně dobře jako loni na podzim a vybojují postup do II. ligy,

kam svými výkony zaslouženě patří.
Již v uplynulé sezóně naši hráči Jihomoravskou ligu vyhráli, ale z ekonomických důvodů jsme se rozhodli do

třetí nejvyšší házenkářské soutěže nepostoupit. Letos, když máme výrazně omlazené družstvo, by si hráči postup ji-
stě zasloužili. Pokud se jim bude v play off dařit, chceme znovu hrát II. ligu. Bude to však znamenat pro náš oddíl
velkou finanční zátěž. Proto tedy prosíme i touto cestou všechny příznivce sportu, zejména z řad místních podnika-
telů a firem, působících v našem regionu o podporu a pomoc.

Na utkání našich házenkářů Vás všechny srdečně zve výbor házené TJ Sokol Sokolnice.

Jihomoravská liga 2009–2010
Tabulka základní části skupiny B

Z V R P skóre B
1. Sokolnice 12 12 0 0 349:241 24
2. Újezd u Brna 12 6 1 5 311:307 13
3. Brno 12 6 1 5 312:318 13
4. V. Meziříčí B 12 6 0 6 322:346 12
5. Bohunice B 12 5 0 7 293:300 10
6. Juliánov 11 3 0 8 262:292 6
7. SK Kuřim B 11 2 0 9 250:295 4

TJ Soko l  Soko ln i ce

Jihomoravská liga házená muži
play off 2009–2010
utkání družstva TJ Sokol Sokolnice

1. HK Ivančice B – Sokolnice 20. 3. 18.45 hod.
2. Sokolnice – V. Meziříčí B 28. 3. 16.00 hod.
3. Sokolnice – D. Cerekev 10. 4. 16.00 hod.
4. Sokolnice – Brno IV 18. 4. 16.00 hod.
5. Nové Bránice – Sokolnice 25. 4. 10.30 hod.
6. Újezd u Brna – Sokolnice 2. 5. 10.30 hod.
7. Sokolnice – Třešť 9. 5. 16.00 hod
8. Sokolnice – HK Ivančice B 16. 5. 16.00 hod.
9. V. Meziříčí B – Sokolnice 22. 5. 13.00 hod.
10. D. Cerekev – Sokolnice 29. 5. 16.00 hod.
11. Brno IV – Sokolnice  6. 6. 17.00 hod.
12. Sokolnice – Nové Bránice 13. 6. 13.00 hod.
13. Sokolnice – Újezd u Brna 20. 6. 16.00 hod.
14. Třešť – Sokolnice 26. 6. 17.00 hod.
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TJ Sokol Sokolnice pořádá v sobotu 27. března 2010 akci

,,Předvelikonoční sobota“
Dopoledne od 10.00 hod bude patřit ženám. Ty mají možnost vyrobit si velikonoční výzdobu. 

Po zkušenostech z vánoční dílny nechte děti doma a přijďte samy. 
Ty mají své odpoledne. Od 14.00 hod budou mít možnost soutěžit, vyrábět a užívat si her.

Těšíme se na hojnou účast.

Sokolské šibřinky
Rok se s rokem sešel a v sále sokolovny v Sokolni-

cích se v sobotu 13. února 2010 opět konaly tradiční
šibřinky. Místní sokolský maškarní ples se postupem
času stal kulturní akcí, která přesáhla hranice obecního
významu. Každý rok přiláká do sokolovny desítky ma-
sek a kapacita míst v prostorách sálu je dlouho dopředu
beznadějně vyprodaná. Šibřinek se již tradičně účastní
nejen místní obyvatelé, ale do Sokolnic přijíždí také
hosté ze širokého okolí. O hudební doprovod bujarému
veselí na parketě se postarala skupina Bonapart a pro-
gram zpestřily svými důkladně připravenými vystoupe-
ními skupiny masek. Za všechny musíme uvést napří-
klad nezapomenutelnou scénu z filmu Četník ze St.
Tropez. V sále sokolovny se objevila ve svém autě
matka představená se svým spolujezdcem, nejznáměj-
ším francouzským četníkem. Dále zde např. pochodo-
vala panenka Barbie se svým přítelem Kenem, oba
pěkně zabalení v dárkovém balení. Pěkné bylo vystou-
pení Večerníčka se známými pohádkami na dobrou noc.
Do Japonska jsme se na chvíli dostali při ukázce tradič-
ních zvyklostí a folklóru. Vystoupení gejš patřilo jistě 
k těm nejhezčím. Jako obvykle nezklamali své příz-
nivce sokolničtí házenkáři. V sále místní sokolovny byl
představen nově založený oddíl synchronizovaného pla-
vání. Svérázné vystoupení místních akvabel mělo mezi
výborně se bavícími hosty v sále velký ohlas. I když se
letos představilo v sokolovně o něco
méně masek než loni,  nic to neubralo na
kvalitě a úrovni této výjimečné kulturní
akce. Sokolnické šibřinky i nedělní dět-
ské radovánky se i letos vydařily a již se
těšíme na příští rok, čím nás účinkující
opět překvapí. Obdivujeme všechny
účinkující, kteří dokáží do detailu pro-
pracovat svoje kostýmy a nastudovat
aranžmá svých vystoupení. Poděkování
patří především jim a také všem, kteří se
na organizaci a průběhu  letošních šibři-
nek podíleli. 

Černý Jan
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Pozvánka na valnou hromadu TJ Sokola Sokolnice
která se uskuteční v pátek 26. března 2010 v 18.00 hodin v sále sokolovny v Sokolnicích

Program  
1. Zahájení – volba návrhové komise
2. Zprávy o činnosti oddílů jednoty za rok 2009
3. Zpráva o hospodaření jednoty za rok 2009, revizní zpráva
4. Volby do výboru jednoty
5. Diskuse
6. Plán činnosti na rok 2010
7. Závěr
Během prezence budou vybírány členské příspěvky 300 Kč, mládež, studenti a důchodci 100 Kč
Oddílové příspěvky jsou vybírány v jednotlivých oddílech.

Jitka Králová – jednatelka TJ Sokol Sokolnice

TJ Sokol Telnice a TJ Sokol Sokolnice

již 18. ročník letního dětského tábora 
v rekreačním středisku HUTNÍK
(asi 8 km od Strážnice)

pořádá ve dnech 10. 7.–17. 7. 2010

ubytování: 
čtyřlůžkové chatky 
včetně lůžkovin
strava: 
5 x denně
pitný režim po celý den
účastníci: děti od 6–14 roků
zaměření: táborové hry • sport • turistika
cena: 2300 Kč

Další informace Vám zodpoví Iva FRICOVÁ na tel. čísle 723 931 803
nebo na e-mailové adrese: ivafric@seznam.cz.
Přihlášky si můžete vyzvednout u Friců, Podešvova 274, Sokolnice 
nebo podat elektronicky.
Do přihlášky napište jméno, příjmení dítěte, datum narození, adresu a kontaktní telefon
na matku a otce. Případně upozornění na lékařské problémy (alergie, trvale brané léky).
Na všechny děti se těší jejich vedoucí
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Včely, to je med. Každý vidí pouze toto rovnítko a přitom nevidí, že 80 % je hlavně záleži-
tost opylování a pouze 20 % – med, propolis, vosk atd. – je odměna pro včelaře, že se o ně
stará, krmí, šlechtí, čistí, léčí a strachuje se, jak to dopadne na jaře, kolik jich přežije atd.

A mezitím se stále vzdělává a učí naslouchat potřebám včel. A přesto, jak mnozí ří-
kají: „Včelař míní a včely si stejně udělají, co chtějí.“ Pro lepší zúročení zkušeností jsou

včelaři sdruženi v organizaci, v našem případě společně s obcemi Kobylnice a Telnice.
Naše organizace měla v únoru výroční členskou schůzi, na které byl potvrzen ve funkci

čtyřčlenný výbor včetně důvěrníků. Bylo zde také ve zprávě připomenuto devadesáté výročí,
kdy se konala prozatímní valná schůze Včelařského spolku pro Sokolnice a okolí. Bylo přítomno

(v roce 1920) patnáct zástupců z pěti obcí: Sokolnice, Telnice, Kobelnic, Měnína a Otmarova. 
Svolavatelem byl pan Kloc, který byl  později zvolen předsedou, kdy zároveň vysvětlil, že založili pobočný spo-

lek s jeho výhodami od podpory chovu, časopisem, pojištěním proti ohni, krádeži atd.  podle stanov zemského
ústředí. Celkem se přihlásilo 25 členů.

V roce 1920 se přihlásili ještě včelaři z obcí Pozořice a Chrlice.
Celkem bylo 29 členů s 243 včelstvy. 1/2 roku 1920 bylo již 35 včelařů v osmi obcích včetně Blažovic.
Již zde se na členské schůzi jednalo o ceně cukru, liknavosti vlády vůči včelařství.
Byl zde již první návrh na zřízení knihovny spolku.
A pro naznačení problémů té doby ze zápisu z 26. 5. 1921 cituji: „Pro malou účast schůzi končím, další schůze

bude svolaná, až bude všeobecný zájem o svolání.“
1921 – zřízena Včelařská škola Židlochovice včetně kočovných včelínů
1923 – vzpomenuté velké úhyny včelstev
1929 – upozornění na hospodářskou výstavu v Sokolnicích, kde měli včelaři svůj koutek s ukázkami medu, 

perníků atd.
1930 – byly koupeny knihy a diapozitivy pro vzdělávání členů 
1933 – zemřel zakládající člen a dlouholetý předseda přítel KLOC
1956 – již bylo 35 členů s 300 kusů včelstev
11. 8. 1957 zanikla Jednota včelařů a byl zřízen Český svaz včelařů Praha
1957 vstoupil pan Popela do JZD Sokonice s 20 včelstvy
1963 bylo 36 včelařů (Sokolnice 17, Telnice 9, Kobylnice 6, Dvorska 4) celkem 235 včelstev. Tím končí kroni-

kářské úsilí našich předchůdců.
Pro porovnání s dnešní dobou v roce 2008 bylo vedeno u naší ZO 16 členů s 93 včelstvy a v roce 2009 15 členů

se 109 včelstvy. 
Hlavním problémem všech včelařů je neustálý boj s nemocemi – včelí mor, který obvykle končí úplnou likvidací

celého chovu na daném místě (spálením za asi-
stence hasičů) a hned na druhém místě je napadení
roztoči Varroa. Je to vytrvalý protivník a postupně
výdaje na léčbu přerůstají rentabilitu. Je to celo-
světový problém, kdy i Evropská unie řeší snižo-
vání počtu včelstev a z toho vyplývající pokles
opylování a i zemědělských výnosů.

A na závěr starou myšlenku: 
„Žádné včely = žádné opylení, žádné rostliny, 
žádná zvířata, žádní lidé.“ 
Albert Einstein 

A z novodobého pohledu: 
„Na opylování rostlin včelami 
závisí každé třetí sousto,
které skončí na našem talíři.“

Václav Hůrka

Včely = med
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Je obvyklé, že se podobné statistiky uvádějí začátkem roku za rok předcházející. Chtěla bych však dát takovéto
statistice malinko jiný rozměr a ukázat Vám, jak se vyvíjí výjezdy sokolnických hasičů od roku 2006, kdy jsem za-
hájila sběr těchto dat.

V prvních grafech Vám chci představit každoroční jednotlivou statistiku výjezdů v procentuálním vyjádření, kde
se také uvádí, jaký typ zásahu proběhl. 

Přehled výjezdů SHD Sokolnice od roku 2006–2009

Následně Vám mohu ukázat přehled časových os za poslední 4 roky v grafu, kde se prokazuje, že hasičské výjezdy
se z hlediska času hlášené události příliš nemění.



Abychom však udali také celkový přehled nad všemi zásahy za uplynulé roky, tak poslední graf vypovídá za vše.

Jak vidíte i přes zlepšení prevence a celkové osvěty z řad hasičů, je naše funkce opodstatněná a předchozí grafy dokládají smut-
nou skutečnost, a to, že právě prevence a osvěty není nikdy dost. PH
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část třetí
Rozsáhlé bořitovské panství bylo vytvořeno na sklonku 16. stol z jiříkovské

tvrze, dvora a třinácti poddanských gruntů, ze sedmi, možná i více vladyckých
statků. Vznikalo v době, kdy nám hned na počátku vlády Habsburků mizí drobná
šlechta, jež tehdy byla nositelkou národních dějin. Do rodu velkých latifundistů
vnikal nejčastěji, snad sňatky, cizí živel a duch. 

Jejich velká moc, jak doba po třicetileté válce ukázala, vedla snadno vlivem cí-
saře k útlaku poddaných. Toto koncentrování pozemkového majetku do jedněch
rukou a tvoření velkých dominií nebylo totiž u Bohuslava Bořity ojedinělé. 

Bohuslav Bořita se psal nejdříve na Jiříkovicích, ale když pak koupil větší
statky, psal se na Líšni a Sokolnicích. Měl syny: Hynka, Jana Melichara, Matouše
a dceru Juliánu. V dějinách našeho kraje vystupuje jen Hynek, jako majitel části
Líšně a Jiříkovic a Jan Melichar, jako majitel části kobylnicko – sokolnické.
O Bohuslavu Bořitovi je poslední záznam z roku 1600, kdy se ujal svého horá-
kovského poddaného Staňka oproti brněnské kapitule. Spor  takto vzniklý byl
soudně urovnán v roce 1604. Dá se předpokládat, že někdy kolem roku 1607
zemřel. Jeho statky zdědili synové Hynek a Jan Melichar. 

Bořitovké dominium bylo po smrti Bohuslava Bořity rozděleno tak, že Líšeň, Slatina, Obce a Jiříkovice držel Hy-
nek a Sokolnice, Telnici, Kobylnice, Ponětovice, Horákov a Medlánky Jan Melichar. 

Jan Melichar se narodil asi kolem roku 1585, Hynek byl nepochybně starší. Narodili se podle všech předpokladů
na jiříkovické nebo kobylnické tvrzi, tehdejších sídlech jejich otce Bohuslava. Literatura uvádí, že byli syny až jeho
třetí manželky Evy Kytlicovny. Památkou po Hynkovi zůstalo to, že Líšni vyprosil na králi Matyášovi tři roční trhy.
Položil jimi snad základ a počátek líšeňské obchodní zdatnosti. V líšeňském kostele je jeho jméno a jméno jeho
manželky Marie uvedeno na pamětním kamenu, umístěném nad presbitériem, se znakem bořitovským a letopočtem
1614. Tento znak je též na schodech na kůr s letopočtem 1609. Dle všeho zemřel kolem roku 1618. Zůstala po něm
vdova Marie a nedospělý syn Jan Rudolf, jemuž otec líšeňský statek odkázal. 

…Pokračování příště
Použitá literatura Ing. Antonín Sekanina: Pohled do historie obce Telnice a jejího okolí Upraveno: M. M.

Pohled  do  h i s tor i e  naš í  obce  a  j e j ího  oko l í
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K 80. výročí poklepání základního kamene
7. 3. 1850 se narodil náš první československý prezident Tomáš
Garyk Masaryk, takže dne 7. 3. 2010 jsme vzpomínali 160 let od
jeho narození.
V památný den 7. 3. 1930, kdy slavil své 80. narozeniny, stál můj
dědeček František Sekanina u základního kamene pro stavbu soko-
lovny v Sokolnicích a ve svém projevu pronesl i větu: ,,Budiž spl-
něno, co zde mluveno.“ Můj dědeček byl v té době starostou obce
Sokolnic. 
Na fotografii poklepává na základní kámen starosta obce František
Sekanina, vlevo za ním přihlíží pan řídící učitel Ludvík Musil
a vlevo dole stojí Bedřiška Konečná.
V letošním roce uběhlo od tohoto data již dlouhých 80 let. Soko-
lovna byla postavena a stala se kulturním střediskem celé obce.
Své místo tu našli cvičenci všech věkových kategorií. Mezi první
cvičence patřil i můj tatínek. V sokolovně se hrávala ochotnická
představení a každou neděli odpoledne pro děti loutkové divadlo. 
Každou sobotu a neděli byly v sále promítávány filmy. Do promí-
tačské kabiny byl jediný vchod z ulice, v rohu mezi restaurací
a sokolovnou. Sokolské šibřinky se staly tradicí až do dnešní doby.
V letech válečných jsme chodily cvičit do tzv. ,,Kuratoria“.
Po válce jsme zase v sokolovně nacvičovali Českou a Moravskou

besedu pro letní vystoupení na hřišti. V sokolovně se pak nacvičovala cvičení žactva, dorostu, žen a mužů pro XI.
všesokolský slet v Praze v roce 1948.
Náčelnicí sokolské jednoty v Sokolnicích byla v té době námi všemi milovaná Jarka Doubková, ale nacvičovala 
s námi dorostenkami i Mařenka Jizová a Tylda Zajíčková. My dorostenky jsme cvičily sestavu s kroužky, která se
všem líbila a za kterou jsme všude na veřejných cvičeních sklízely velký potlesk.
Nezapomenutelné pro nás byly zážitky přímo ze sletu v Praze v roce 1948. Tehdy byli již u moci komunisté, prezi-
dent Eduard Beneš abdikoval a na jeho místo nastoupil Klement Gottwald. Ale my všichni jsme v průvodu Prahou,
cestou na Strahov, provolávali slávu prezidentu Benešovi. Po tomto sokolském sletu se cvičilo jen na spartakiádách.
Sokol byl organizací, která v nás pěstovala smysl pro čest, řád a povinnost a také radost z pohybu. Cvičení v So-
kole nás obohacovalo o zážitky, na které se dodnes rádo vzpomíná. 
Stále platil a platí starořecký pojem kalokaghatia – harmonie tělesných a duševních hodnot platných v sokolském
hesle: ,,Ve zdravém těle zdravý duch.“
Přeji sokolnickým Sokolům hodně úspěchů v jejich činnosti, ať se daří. A. Jirgalová

Dorostenky Sokola Sokolnice, župa Dr. Jindry Vaníčka, v Praze

1. řada zleva: 
Boženka Sekaninová, Jaruška
Skulínková, Maruna Jirga-
lová, náčelnice Jarka Doub-
ková, Alena Blažková, Fanda
Jašková, Anička Pustinová,
Zdenka Strýčková

2. řada dole:
Majka Dvořáková, Lida Bár-
tová, Mařenka Šťastná,
Majka Svobodová, Boženka
Skulínková
Stojíme ve Štěpánské ulici 
v Praze před školou, ve které
jsme byly ubytovány.
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POZVÁNKA NA PRVNÍ ZÁVOD SEZÓNY 2010
Již se pomalu a jistě blíží jaro a tím i začátek motoristické vrchařské sezóny a také první závod Maverick.rescue Euro
Cup 2010 a Prolog pro Mistrovství střední Evropy LIQUI MOLY Berg Cup 2010 na již tradiční trati Mohyla Míru
ve dnech 2. až 4. dubna 2010. 
Pořadatelé ve spolupráci s okolními městy a obcemi připravují pro návštěvníky bohatý doprovodný program a kul-
turní vyžití po celý velikonoční víkend. Bližší informace o připravovaném závodě budou zveřejněny přibližně v po-
lovině března 2010. 

Předpokládaný časový harmonogram
Pátek 2. 4. 2010 
12.00 otevření parkoviště závodních strojů
15.00–19.00 testovací jízdy /volný seznamovací trénink/ 

Sobota 3. 4. 2010 
8.00–10.00 první tréninková jízda

10.00–12.00 druhá tréninková jízda
12.30–13.00 Slavnostní zahájení 1. závodu Maverick.rescue Euro Cup 2010 

(pietní akt na Mohyle Míru – pokládání věnců)
13.00–15.00 první závodní jízda
15.30–17.30 druhá závodní jízda
18.00 vyhlášení vítězů Maverick.rescue Euro Cup 2010 / 1. závodu
18.30 kulturní program s rádiem KISS HÁDY, koncert kapely ESENCE – PRAHA

Neděle 4. 4. 2010 
8.00–10.00 první tréninková jízda

10.00–12.00 druhá tréninková jízda
12.30–13.00 Slavnostní zahájení 2. závodu Maverick.rescue Euro Cup 2010
13.00–15.00 první závodní jízda
15.00–17.00 druhá závodní jízda
17.30 vyhlášení vítězů Maverick.rescue Euro Cup 2010 / 2. závodu
18.30–21.00 odjezd a úklid parkoviště /jezdců a depo/
21.00 otevření komunikací

Aleš Gänsdorfer
promotér a ředitel Maverick.rescue Euro Cup 2010
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