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ZDARMA          VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC         červen 2010

Volby 
Dne 28. a 29. května 2010 se uskutečnily v naší republice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky. Výsledky voleb z naší obce: 

Celkový počet voličů 1 689

Počet odevzdaných hlasů 1 117

Počet platných odevzdaných hlasů 1 112

Procentuální účast 66,13%
   

NÁZEV STRANY ZÍSKANÉ HLASY V PROCENTECH 

TOP 09 258 23,20

ČSSD 204 18,34

ODS 188 16,90

Věci veřejné 105 9,44

KDU-ČSL 104 9,35

KSČM 100 8,99

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 55 4,94

Suverenita - blok J. Bobošíkové 38 3,41

Strana zelených 15 1,34

Dělnická strana sociální spravedlnosti 9 0,80

Strana svobodných občanů 8 0,71

Volte Pr. Blok www.cibulka.net 7 0,62

Česká pirátská strana 6 0,53

OBČANÉ.CZ 5 0,44

Moravané 5 0,44

Koruna Česká (monarchistická strana) 3 0,26

STOP 1 0,08

Česká strana národně socialistická 1 0,08

Konzervativní strana 0 0,00
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva
Nabídka firmy F:R:Z:, 
na výrobu publikace o naší obci. Rada obce se seznámila 
s několika vzorky, které tato společnost sestavovala 
a zajišťovala tisk. Jedná se o publikace z jiných obcí 
a rada obce byla příjemně překvapena kvalitou i jejich 
obsahem. Rada rozhodla pověřit Jana Černého a kul-
turní komisi přípravou návrhu publikace o naší obci. 
Ve spolupráci s firmou F:R:Z: zpracují několik návrhů 
a předloží radě ke konečnému vyjádření.

Prodloužení dešťové kanalizace k HZ, včetně 
přípojek k dešťovým svodům. 
Rada obce uložila starostovi zajistit projektovou doku-
mentaci na dešťové přípojky k hasičské zbrojnici
a potřebnou dokumentaci pro výběrové řízení na do-
davatele stavby dešťové kanalizace i těchto přípojek. 
Předpoklad realizace je v době letních prázdnin.  

Stav dřevin u dětského hřiště u bednárny. 
Rada obce se seznámila se stížností pana Skalníka na 
děti, které ničí dřeviny, které rostou vedle dětského hřiště 
na ulici Podešvova. Rada obce rozhodla, že požádáme 
Ing. Žižlavskou, aby z hlediska dendrologa posoudila 
stav dřevin a dala doporučení k jejich ošetření. Současně 
ji požádáme, aby navrhla vhodnou výsadbu zeleně mezi 
hřištěm a bytovkami tak, aby dřeviny nestínily, ale 
tvořily hlukovou kulisu. Rada předpokládá, že se stav-
bou dalších hřišť (např. letos u restaurace U Husara) 
se počet dětí bude rovnoměrně rozdělovat, tím bude 
i menší nebezpečí ničení zeleně a úrovně hluku. Rada 
obce uložila místostarostovi, aby zajistil výrobu ta-
bulky, kde bude provozní řád dětského hřiště s výrazným 
upozorněním, že vstup je tam pouze na vlastní nebezpečí 
a výzvou, aby návštěvníci neničili veřejnou zeleň. Dr. 
Chudá si vzala za úkol doplnit chybějící součástku na 
jednu atrakci a chybějící lano k další atrakci. Místosta-
rosta také zajistí odstranění plevele na břehu u tohoto 
hřiště.

Stav chodníků po provedených přípojkách kanalizace. 
Obec již před časem zveřejňovala výzvu ve zpravo-
daji, že občané (kteří si realizovali přípojky splaškové 
kanalizace do svého domu) jako stavebníci nesou 
zodpovědnost za kvalitu provedení stavby. V celé řadě 
míst nedošlo k řádnému zhutnění zásypů a chodníky se 
propadají. RNDr. Chudá upozornila na to, že k žádné 
nápravě nedošlo, a proto bude dán podnět stavebnímu 
úřadu, aby se tímto problémem zabýval a konal, tak jak 
jim zákon ukládá. Dále RNDr. Chudá upozornila na 
to, že je potřeba dovést do parku Nad Vrbím štěpku na 
zakůrování dřevin. Rada pověřila Ing. Dvořáka, aby se 
o to postaral s tím, že mu štěpku obec dodá.

Oznámení o schválení účelové dotace. 
Rada obce schválila přijetí dotace 180 tis. Kč v rámci 
programu rozvoje venkova z Jihomoravského kraje. 
Jedná se o dotaci úroků z úvěru. 

Žádost o kácení. 
Obec obdržela žádost o vykácení dvou smrků před 
domem pana Chudáčka na č.p. 82 na ulici Brněnská. 
Rada obce ukládá místostarostovi, aby v rámci návštěvy 
Ing. Žižlavské (která bude posuzovat dřeviny u bed-
nárny) nechal posoudit i stav těchto dvou dřevin. Pokud  
znalec označí stav za vážný, budou smrky pokáceny 
i v době vegetačního období. 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání 
farního dne. Rada obce schválila poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 5.000.- Kč na tuto akci. Žadatel bude 
upozorněn, že finanční prostředky je třeba požadovat už 
v době přípravy rozpočtu na příslušný rok.           

Sportoviště za OÚ, úprava parametrů. 
Rada obce rozhodla, že sportoviště bude o dva metry 
delší, než se původně předpokládalo a zvýší se o oplocení
kolem hřiště na 4,8 m. Kromě toho schválila i demontáž 
veškerého starého oplocení (včetně sloupků) a stavbu 
nového oplocení mezi sportovištěm a pozemkem paní 
Palánové a části pozemku u školní zahrady.
 
Žádost rybářů. 
Místní svaz rybářů požádal o změnu nájemní smlouvy 
tak, aby nájem byl uzavřen na dobu určitou – 15 let. 
Rada obce dlouze diskutovala o této žádosti a nakonec 
rozhodla, že nebude souhlasit se změnou a odkládá 
případné rozhodnutí na nové zastupitelstvo. Stávající 
rada obce nemá v úmyslu vypovídat nájemní smlouvu. 
Výjimku by mohl tvořit případ, kdy by kolem rybníka 
vznikaly problémy (např. s hlukem, údržbou rybníka či 
jeho okolí apod.). 

Oprava kapličky. 
Rada obce ukládá starostovi, aby zaurgoval u firmy 
EKO SAIN cenovou nabídku na opravu vnější fasády 
kapličky a sv. Trojice u garáží Na Padělkách. Rada obce 
schválila nabídku od společnosti „S Lukas“ na opravu 
ostění a schodů (za cenu 32 tis. Kč) a výrobu nových 
vstupních dveří z borovicového masivu včetně nátěrů 
a osazení kování (za cenu 58 tis. Kč). Podobnou ceno-
vou nabídku na výměnu dveří nám dal pan Rolenc.
Současně rada schválila i opravu dřevěného kříže na 
náměstí Zbyňka Fialy a úpravu  dřevin na tomto náměstí. 

Oprava chodníků v obci. 
Rada schválila objednat opravu chodníku v ulici Ma-
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Základn í  ško la

Upozornění pro „růžechtivé“ občany

Chtěli bychom poprosit spoluobčany, aby ze zahrádek nevyrývali druhým růže či jiné okrasné rostliny. Opravdu se 
to nehodí. V květinářství či zahradnictví si můžete sazenice zakoupit.
                        Děkujeme.

Konec školního roku

 Tak už tu máme opět jeden konec. Konec školního roku 2009/2010. Deset měsíců uteklo jako voda a my 
přemýšlíme, co se nám podařilo, co méně, co bychom v tom dalším roce mohli zlepšit, co nového začít. Pro učitele je 
zkrátka konec školního roku stejný, jako pro ostatní konec roku kalendářního. Sami v sobě bilancujeme, srovnáváme, 
hodnotíme....

 V letošním roce jsme pokračovali v oblíbených aktivitách, jako jsou Vánoční a Velikonoční dílny, sbírali jsme starý 
papír, celý 1. stupeň vyrazil na Školu v přírodě a učitelé se se svými žáky připravovali na různé soutěže a olympiády. 
A o tom, že ta příprava byla poctivá, svědčí i velmi hezké umístění Diany Šumové v okresním kole Matematické 
olympiády (11. místo) a přímo medailové umístění Radka Švandy v okresním kole soutěže v anglickém jazyce 
(3. místo). Oba jsou žáci 9. ročníku a my jim touto cestou blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů i při jejich dalším studiu.

 Navíc jsme se se všemi našimi „deváťáky“ rozloučili divadlem „Taneček přes dvě pekla“. Loučení to bylo 
namáhavé, ale krásné a plné humoru. Budeme jim držet palce při vstupu do života, do nových škol, mezi nové ka-
marády i učitele.                  Jana Pátková

Noc s hvězdami

Dne 14. května 2010 jsme spali ve škole. Sraz jsme měli před školou. Filip nemohl spát ve škole, protože jel na 
Slovensko. Sába přišla až později. Někteří rodiče chvíli zůstali s námi ve třídě. My jsme jim zahráli a zazpívali.

Potom rodiče odešli a my jsme si vyrobili dalekohled. Pak jsme šli do tělocvičny. Zahráli jsme si vybíjenou a jiné 
hry. Pak jsme si z krabice udělali promítačky.

A potom jsme měli stezku odvahy. Svíčky nás navedly do kabinetu a tam byl Oskar (Oskar je kostra). Z Oskara 
jsme měli vzít papírek a ve třídě luštit jeho obsah. Ještě před stezkou odvahy jsme hledali internetové odkazy na 
počítači. Před spaním jsme se dívali na Avatar.

BYLO TO SUPER!!!               Petr Vymazal, třetí třída

Projektový den 24. 5. 2010 na ZŠ Sokolnice

Žáci 6.–9. ročníku se zúčastnili projektové výuky, kterou jsme půl roku společnými silami připravovali. Žáci 
sbírali informace o Brně, zjišťovali nejrůznější údaje, vyráběli nástěnky, na nichž postupně shromáždili nasbíraný 
cenný materiál vypovídající o jejich dlouhodobé plánované činnosti.

sarykova a části chodníku v ulici Zámecká (od ulice 
Podešvova po restauraci Na Bednárně), včetně auto-
busové zastávky linky číslo 151. 

Oprava zámkové dlažby v ulici Topolka. 
Starosta předložil 4 varianty řešení opravy této komu-
nikace. Největší nerovnosti jsou opraveny, nicméně jak 
firma opravuje lokální místa, tak vytvoří další nerovnosti 
a tato práce je nekonečná. Firma se snažila komunikaci 

vyrovnat, aby nerovnosti byly co nejmenší. Nicméně 
drobné nerovnosti se tam tvoří stále, a pokud by měla 
být oprava provedena řádně, cena by byla přibližně 172 
tis. Kč. Rada obce nakonec rozhodla další opravy neob-
jednávat. 
Veřejné zasedání zastupitelstva. 
Starosta obce svolá na druhou polovinu června veřejné 
zasedání zastupitelstva. Program ani termín není proza-
tím schválen.
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„Mladí projektanti“ se kooperativně v týmu podíleli na zkoumání jazyka a jeho slovní zásoby, seznamovali se 
s pojmem seminární práce, získávali poznatky z internetu, vyhledávali ve slovnících, pracovali s dalšími jazykovými 
i encyklopedickými příručkami. Zaznamenávali použité odkazy na informační zdroje a dávali je do souvislostí. 
Využívali médií. Vysvětlovali pojmy a zpracovávali nasbíraný materiál. Organizovali si svoji činnost. Doplňovali 
potřebná data, orientovali se na příslušných webových stranách, využívali mapy a dokázali z nich vyčíst hledané 
údaje. Propojovali poznatky v rámci mezipředmětových vztahů. Dokázali za pomoci učitele zformulovat problém, 
podílet se na jeho řešení a prezentovat, co zjistili. Kriticky posuzovali mediální sdělení, prováděli výzkum (např. 
znalost brněnského nářečí), anketu, tvořili krátkou báseň, křížovky, kvízy, učili se přehledně zaznamenávat postup 
práce, plánovat učení, rozvíjet kreativní myšlení, využívat fotografií. Vyhodnocovali získané informace. Podnikali 
různé exkurze, rozvíjeli své kompetence k učení, komunikativní, pracovní i občanské, průřezová témata.

Podařilo se spolupracovat s kamarády, poučovat mladší a pomáhat si navzájem. Skupinky žáků si projektem 
dokázaly, že je důležité uvědomit si nutnost vzájemné komunikace a učit se pracovat v týmu, kde vládnou přátelské 
vztahy. Projektový den oběma stranám přinesl velký vzdělávací a pracovní benefit.

Zkoumali v rámci jazyka, slohu a literatury tzv. brněnský hantec (brněnská plotna či brněnský underground). Sez-
namovali se specifickým slovníkem tohoto nářečí. Zjišťovali, o co se zasloužily literární či divadelní osobnosti, které 
kdy v minulosti v Brně působily. Zkoumali názvy brněnských ulic a náměstí nesoucí jména významných osobností, 
jež se zasloužily o jeho rozvoj.
                        Mgr. Helga Finková

Náš výlet do Prahy

V úterý 25. května jsme se s panem učitelem vydali do Prahy. V 6.45 hodin jsme měli sraz před školou a vyrazili 
jsme na vlak. Na nádraží pan učitel koupil lístky a za chvilku nám jel vlak. Nastoupili jsme a jeli do Brna. Tam na nás 
čekala paní učitelka z Brna. Pak nám jel vlak až do Prahy. Ve vlaku byla kupé, tak jsme je rychle obsadili. Cestou do 
Prahy jsme fotili, dělali blbosti atd. 

Dojeli jsme na Hlavní nádraží v Praze. Tam jsme vytáhli pláštěnky, kdyby náhodou začalo pršet, ale pak jsme je 
zase schovali, protože bylo krásně.

Z Hlavního nádraží jsme šli na Václavské náměstí. Tam jsme fotili Národní muzeum a sochu Svatého Václava. 
Pak jsme vyrazili na Staroměstské náměstí. Tam jsme obdivovali orloj, sochu Jana Husa a po krátkém rozchodu jsme 
pokračovali po Karlově mostě a na Pražský hrad. Tam jsme měli prohlídku. Šli jsme do Katedrály sv. Víta, do krypty 
a do Vladislavského sálu a dívali se na defenestrační okno.

 Po Pražském hradě jsme šli na Petřínskou rozhlednu a do zrcadlového bludiště. Pak jsme se šli podívat na Národní 
divadlo. Bylo móóóc hezké.

 A pak na metro, které jsme stihli, ale vlak nazpátek jsme nestihli. Ale nám to nevadilo. Měli jsme malý piknik před 
nádražím. Dojeli jsme do Sokolnic ve 21.30 hodin.

Byl to krásný výlet!!!!!!
                Míša Fasorová a Bára Urbanová, 5. třída

Těšíme se nejen na prázdniny

Prázdniny jsou opravdu krásné období. Potvrdí Vám to všichni, kdo mají co do činění se školou. Všichni žáci, 
učitelé i ostatní zaměstnanci se těší na chvíle zaslouženého odpočinku. A naše prázdniny v Sokolnicích navíc začínají 
velmi hezkou akcí. Ano, píši zde o Saňařcupu. Ten se stal opravdovým symbolem léta a začátku prázdnin.

Sejde se na něm většina obyvatel Sokolnic (alespoň ta zábavychtivá). Je se na co dívat, za co utrácet, co ochutná-
vat. Každoročně část výtěžku organizátoři věnují na charitativní účely. To je určitě výborné a chvályhodné. 

Letos ale s předstihem dostaneme „Ježíška“ i my ve škole. Prezident turnaje Josef Drda nám zavolal, ať si už vy-
bíráme interaktivní tabuli pro naše žáky. Sokolničtí „Saňaři“ nám ji z výtěžku letošního ročníku věnují. A tak máme 
obrovský důvod těšit se nejen na prázdniny, ale i na začátek nového školního roku. 

Takže všichni na shledanou na Saňařcupu 2010.
                     Jana Pátková
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Ve dnech 2. - 5. července 2010 se uskuteční již 19. ročník futsalového turnaje Saňař Cup 2010. Tak jako každý rok 
je pro všechny návštěvníky turnaje připraven bohatý sportovní a kulturní program, jehož zlatým hřebem je sobotní 
vystoupení legendární skupiny TUBLATANKA.

V rámci turnaje se uskuteční již tradičně klání o mistra Sokolnic, ve kterém se utká 12 sokolnických mužstev 
o krále futsalu pro rok 2010. Loňské prvenství obhajuje mužstvo Sebranky! Mistrovství Sokolnic startuje hned po 
slavnostním zahájení, které začíná v pátek ve 12.00 hodin.

Letos poprvé bude v rámci mistrovství turnaje sehráno exhibiční utkání dvou dívčích mužstev, tato velkolepá 
podívaná začíná v 19.45 hodin, hned po tomto utkání přijdou na řadu semifinálová klání, která napoví, kdo bude 
novým Mistrem Sokolnic pro rok 2010. Na závěr pátečního večera je připravena Oldies party DJ Luigiho. Občerstvení 
a dobrá zábava je samozřejmostí.

Sobotní program, v jehož rámci se představí celkem 52 mužstev, začíná již od brzkých ranních hodin. Od 7.00 
hodin startuje skupina A, poslední skupina F pak bude dohrána ve 20.00 hodin. Hned poté, co rozhodčí naposled 
foukne do píšťalky, začne všeobecný povyk, který bude předcházet vystoupení legendární slovenské skupiny TUB-
LATANKA. Dále se můžete těšit na vystoupení skupiny LAS VEGAS, která již loni na turnaji zazářila. Vstupenky 
na sobotní koncert skupiny Tublatanka můžete zakoupit v předprodeji již dnes za cenu 180 Kč v restauraci U Husara.  
Na místě bude vstupné 250 Kč.

Nedělní program opět vyplní futsalový maraton, který završí od 20:00 letní noc, na které bude hrát DJ Boris. 
Každý den bude samozřejmě losována tombola o lákavé ceny. Pondělní den je vyhrazen pro závěrečné boje o cel-
kového vítěze turnaje. Startujeme od 9.00 a nového vítěze Saňař Cupu budeme znát ve 21.00. 

Pro letošní rok jsme pro vás připravili opět spoustu nových věci, jednou z hlavních novinek je náš zbrusu nový 
web, který naleznete na adrese www.sanarcup.cz. Jsou tu aktuální informace, fotografie, ankety a vše, co byste 
o turnaji chtěli vědět. Tak neváhejte a navštivte náš turnaj, děláme jej pro vás, abyste se dobře bavili a i letos svou 
návštěvou podpoříte dobrou věc.

Takže 2. – 5. 7. 2010 Házenkářské hřiště v SOKOLNICÍCH, těší se na vás pořádající 
                   Sokol Saňaři Sokolnice

Heja, heja, heja-hou… Maminy dnes vyhrajou!

Je nedělní odpoledne. Ta čistá modrá sluneční obloha a sem tam šlehačkově bílý mráček. Sedím v tom teplém 
slunečním svitu na lavičce házenkářského hřiště. Se zavřenýma očima a s hlavou v dlaních poslouchám bublání 
potoka, jenž nabral sílu po dlouhotrvajících deštích. Je cítit vůně povrchu  hřiště. Tak krásně se sedí v tom tichu 
a pošetile se oddává představám. Vidět se zvenku, zřejmě mám ten bohulibý dětský úsměv na rtech, no bodejť by 
ne… ty obrazy „Ah, c´est trop beau!” „To je až příliš krásné!” Vždyť na hřišti jsou mladé ženy a ještě mladší dívky. 
To je ten zápas! Tak přeci, tolik se o tom mluvilo! Fotbal a dokonalost ve své podstatě… Bože, jak jsou rafinované, 
ty jejich nádherné úsměvy, i když utíkají, ta vytříbená technika přihrávek, ty jejich vlasy, jež při běhu plují vzduchem 
a odkrývají jejich šíje, jak dokáží vést i podržet míč, ta jejich kůže v barvě říjnových hroznů či dřeva z Ebonu,  ta 
razantní střela...! Až teď si uvědomuji, že je hřiště plné lidí. Ve zvědavém údivu s pootevřenými rty slyším, jak na 
mě někdo mluví: „No co tam tak stojíš, proč ty  nefandíš?” Ale komu, jak se ty mladé jmenují? Maminy…A ty 
ještě mladší? Mařky Saňařky… Tak jo: „Heja, heja, heja-hou… Maminy dnes vyhrajou!” Zvuk otvírající se branky 
hřiště mě probudí do přítomnosti. Na hřiště právě přichází Andrea, Eva, Gábina, Hanka, Yveta, Jana, Klára, Martina, 
Petra… „Tak co budeme dnes trénovat, trenére?” Potichounku si sám pro sebe odpovídám…  ty nádherné úsměvy, 
nebo co tak ty vlasy plující vzduchem, ne dnes tu barvu dřeva z Ebonu, když je tak krásně… Však se přijďte v první 
červencový pátek v podvečer podívat i vy! A abych nezapomněl, povzbuzení si zaslouží úplně všechny.
                   L. B.
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Na přelomu měsíce května a června 
pokračovaly naše předškolní děti v kurzu 
plavání v krytém  bazénu v Blučině. Také 
bylo ukončeno setkávání v edukativních 
skupinkách pro některé předškoláky a jejich 
rodiče usnadňující dětem vstup do 1. třídy.

Ke dni dětí jsme dětem připravili výlet 
do ZOO Hodonín, kde děti obdivovaly 
cizokrajná zvířata.

Naši kamarádi ze třídy Sluníček si 
udělaly „zvířátkový den“ a přinesli si 
svého domácího mazlíčka – křečka, myšky, 
papoušky, želvičky a dokonce i velkého 
pavouka. Na tuto výstavku pozvali nejen 
všechny děti, ale i zaměstnance MŠ.

Děti z celé školky se byly také podívat 
ve sběrném dvoře, kde jim pan Fojtl ukázal, 
jak se správně třídí odpad a popovídal 
dětem o důležitosti ukládání  odpadu – 
životní prostředí, pojem ekologie.

Třída Koťátek a Kuřátek se vypravila na 
pěší výlet do MŠ Telnice a třída Motýlci 
navštívila zase děti z MŠ Žatčany.

Ke dni dětí dostali naši nejmenší dárek 
od žáků ZŠ Sokolnice – pohádku „Taneček 
přes dvě pekla“ a od dobrovolných hasičů 
zajímavou ukázku hašení ohně a ukázku 
hašičského vybavení.

V těchto chvílích u nás vrcholí přípravy 
na Školu v přírodě a přespávání s před-
školáky ve školce.

Okénko  do  mateř ské  ško lky



Dětské rybářské dopoledne

Tak jako každý rok, tak i letos připravili Sokolničtí rybáři dětem 
k jejich svátku sobotní dopoledne plné rybářského vyžití. 

I příroda se smilovala a na sobotu si nachystala den bez deště, i když 
sem tam nějaký ten mráček přiletěl zkontrolovat, jestli děcka nějaké ty 
ryby nachytali. Kromě chytání si děti užily i občerstvení – párek v rohlíku 
a vynikající bramborové placky s povidly, ale bezkonkurenčně největší 
radost udělala dětem projížďka na koníčcích. Děti rajtovaly jak zkušení 
matadoři a očička jim
jen svítila. Je vidět, 
že i v dnešní pře tech-
nizované době mají děti 
vztah k přírodě a snad se 
nám v sobotu podařilo 
jejich zájem prohloubit.                          
    
V. Žilka,  
Svaz Rybářů Sokolnice 
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Povodně v Sokolnicích – umíme si pomáhat
Při sledování povodní v televizi si člověk 

nepřipouští, že by se to někdy mohlo stát i u něj 
doma až do doby, než se to opravdu stane. V našem 
případě k tomu došlo koncem letošního května, 
a to hned ve dvou vlnách. První vlna přišla v pondělí 
25. května 2010 ve večerních hodinách, kdy se 
ze zdánlivě bezpečného pole za naším domem 
začala během prudkého deště valit masa vody 
a bláta, a to přímo na naši zahradu a k oběma sousedům. 
Bahnitá voda za krátkou chvíli zalila zahradu, terasu 
a dostala se bohužel i do obytných místností, na chodbu 
a samozřejmě do sklepa. Nebyl to vůbec hezký pohled, 
když do obýváku tekla černá bahnitá tekutina a vytékala 
nejen z parapetů, ale dokonce z elektrických zásuvek 
a poma lu ni čila, na co přišla včetně světlé sedačky 
a dětských hraček.

Dodnes si pamatuju zoufalý telefonát manželky, 
ve kterém mi oznamovala „Valí se na nás povodeň, 
voda už je i v obýváku, děti brečí nahoře a já nevím, 
co mám dělat!“. Bylo to o to horší, že jsem byl 
zrovna ve Skotsku a nemohl jsem nijak zasáhnout.

Po úvodním šoku plném zoufalství svitla naděje 
v tom, že na pomoc velmi rychle přispěchali 
sousedé ze všech okolních domů, po krátké době 
také sokolničtí dobrovolní hasiči a po nich také 
naši rodiče a bráchové. Celkem přišlo na po-
moc více jak 14 lidí a pomáhali, jak mohli. Byla 
to pomoc nejen praktická, ale bylo také velmi 

povzbuzující, kolik lidí bylo ochotno pomoci 
v nouzi. Naši dolní sousedé, kteří byli rovněž vyto-
peni, dokonce přišli nejprve pomáhat k nám, a poté 
teprve řešili záplavu u nich doma. Někteří sousedé 
dokonce neváhali vlézt po pás do ledové vody 
a zachraňovat zatopené věci.

Pracovní nasazení dobrovolných hasičů bylo také 
neuvěřitelné – chvilku po příjezdu už intenzívně 
odčerpávali vodu ze sklepů a zahrady do kanalizace 
a po vynuceném vypnutí proudu v celém domě posky-
tli jediný zdroj světla, který byl tu noc k dispozici. Zá-
chranné práce pak prováděli ještě dlouho po půlnoci. 
Bez usilovné práce hasičů by byl náš dům pod vodou 
snad celý a nezbývalo by, než tu hrůzu potmě sledovat 
z horního patra.

Následně se podařilo přestěhovat nábytek z obý-
váku, vynosit zatopené věci ze sklepa a částečně 
odbahnit terasu a chodník kolem domu. Druhý den 
pokračovaly čisticí práce, až se nakonec po mnoha-
hodinové vyčerpávající dřině podařilo odstranit bláto 
jak z obýváku, tak z dlažby za domem.

O to větší byl pak šok, když v úterý 26. 5. odpoledne 
přišel další přílivový déšť, který během čtvrt hodiny 
vytvořil metr širokou bahnitou řeku valící se opět 
přímo na naši zahradu. Tato záplavová vlna byla 
ještě výrazně silnější než ta první a během několika 
sekund znovu zaplavila všechna již vyčištěná místa 
a tentokrát se valila skrze celý pozemek až na silnici 
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před domem. Brácha s otcem se snažili tok řeky od-
klonit od naší zahrady do narychlo ručně vyhloubené 
strouhy pomocí všeho, co jim přišlo pod ruku, ale 
marně – po chvíli stál brácha po pás ve vodě a ris-
koval, že ho voda vezme s sebou. Opět nastoupili 
sousedé, hasiči a další naši příbuzní a intenzívně 
pomáhali v boji s vodou. 

Do pomoci se zapojili i pan starosta, který ač byl 
v obleku (jel zrovna na sraz starostů), stál téměř po 
kolena ve vodě a podával desky na odklonění vody. 
Díky jeho zásahu přijel po druhé vlně bagr a vykopal 
za domem strouhu, která nás pak ochránila před další 
vlnou záplav.

Boj s povodní byl tak vyčerpávající, že se večer 
účastníci nemohli skoro pohnout a není se čemu di-
vit. Po mém návratu ze zahraničí v úterý v noci jsem 
našel dům a okolí v hrozném stavu, byl jsem však 
rád, že se nikomu nic nestalo. 

Následující dny znamenaly velmi pracné 
odbahňování a úklid od rána do večera. Jelikož 
předpověď počasí stále hrozila dalšími přílivovými 
dešti, poslal jsem email s pros-
bou o modlitby členům našeho 
křesťanského sboru ES Brno (Evan-
gelikální společenství). Dostalo se 
nám naprosto nečekané podpory 
a to nejen duchovní, ale i fyzické. 
Hned po pár hodinách přijeli první 
lidé pomáhat s odklízením následků 
záplavy a během následujících 
několika dnů se na konkrétní po-
moci podílelo přes 20 lidí včetně 
pastora sboru, který místo přípravy 
nedělního kázání vyvážel bláto z 
naší zahrady. Rovněž počasí bylo 
nečekaně hezké a bylo poznat, 
že se za to hodně lidí modlí. Moc 
nás povzbudilo, že máme takovou 
duchovní rodinu, pro kterou nezna-
mená křesťanství jen modlitby a os-
obní víru, ale také konkrétní pomoc 
bližním v nouzi.

Co říci na závěr. Po týdnu od záplav 
jsme sice museli z obýváku odstra-
nit téměř novou plovoucí podlahu 
a vystříkat zbytky bláta a vody, 
které se pod ní držely, ale situace 
se začíná zlepšovat, bláto postupně 
mizí jak z domu, tak ze zahrady 
a svítá nám naděje, že za pár týdnů 
bude vše skoro jako před povodní. 
Přestože to pro nás bylo hrozné 

a vyčerpávající, převažuje v nás dobrý pocit z toho, 
že máme kolem sebe dobré lidi ochotné pomoci za 
každé situace.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem ochot-
ným sousedům a rodinným příslušníkům, kteří se 
podíleli na pomoci během obou povodní, ale i po nich 
a sáhli si mnohdy až na dno svých sil. Rovněž 
chceme moc poděkovat dobrovolným hasičům 
ze Sokolnic, kteří přijeli dvakrát zasahovat 
a zachraňovali náš dům před úplným zaplavením 
bez ohledu na denní a noční hodinu. Díky také ve-
dení obce a konkrétně panu starostovi a místos-
tarostovi, kteří ochránili náš dům před dalším za-
plavením. V neposlední řadě také díky členům sboru 
ES Brno, kteří nám ušetřili týdny vyčerpávající 
práce s odklízením bahna a dodávali nám energii 
a povzbuzení v nelehké situaci po povodních.

Jsme vděční Bohu, že máme kolem sebe tolik do-
brých lidí a jsme hrdí na to, že žijeme v takové obci, 
jako jsou Sokolnice s tak dobrými hasiči a tak ochot-
nými spoluobčany.                             M+E Padalíkovi
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His tor i e

Obecní záležitosti – pokračování

Nemáme dochována pravila, která byla čtena na panství sokolnickém, ale jsou podnes zachována u jiných panství, 
kde byla podobná.
1. „Úřad k obci a ke každému spravedlivě v soudech chovati se má, žádnému neubližuje, obecného dobra 

vyhledávaje tak, aby při obci s dobrými a chvalitebnými mravy statečku obecného přibývalo a pro neopatrnost 
a nedbanlivost se ho nezmenšovalo.

2. Vdovy a sirotky v jich spravedlnostech rychtářové a konšelé opatrujte a jim, … křivdy činiti nedopouštějte…
Peníze ať rychtář a pudmistr do truhlice složí tak, aby sirotci, kterýmž peníze náležejí,…své najíti mohli. Úroky 
vybírej rychtář a pudmistr od všech lidí a vrchnosti je přinese.

3. Podruh žádný na dědině aby přijat nebyl ani trpěn, kdyby jiné vrchnosti náležel. Též jiných hoferů* nepříjímejte 
než ty, kteří by se zachovali a pracovití byli, než lotrů, povalečů, poběhlé žínky a jiné neřádné lidi rychtář 
a konšelé v obci trpěti nebudou.

4. Všeliké roboty jednostejně a společně se odbývati musejí, aby hned při východu slunce na místa oznámená 
všichni se dostavili. Žádný nemá držeti více, než jeden grunt….Jestliže by pak kterýkoli usedlý člověk z gruntu 
zběhl, takový grunt i se vším statkem rychtář hned k ručení opatří a vrchnostenskému úředníku oznámí. Takoví 
statkové na pána připadají.

 Všem se zapovídá, aby neodprodávali o gruntů polí, luk, sadů nebo vinohradů bez povolení vrchnosti. Pak-li by 
se kterýkoli člověk takto odprodané věci ujal, zase jemu odňato bude a co za to dal, o to přijde.

5. Žádný jeden na druhého mocí nesahej, než rychtáři a staršímu žaluj a právem živ buď!
 Pak-li by kdo na koho mocí neb svou vůlí jakýmkoliv způsobem sáhl, ten bude na hrdle i statku trestán, neb proto 

je rychtář a právo, aby každý své spravedlnosti dosáhnouti mohl. Rychtář dohlídej pilně k tomu, jak kdo stavení 
spravuje, jak role oře a osívá, vinohrady dělá, střechy, ploty jak opravuje a při komž by koli neřád nalezen byl, 
že živnosti své řádně nehledí, o takovém každém rychtář aby úředníku oznámil. 

6. Rychtář a konšelé musejí mít obzvláštní bedlivost, jak se kde topí a jak jsou komíny opatřeny. Lnu a konopí aby 
poddaní ve světnicích a jizbách nesušili a tak aby ohněm sami sobě a hlavně vrchnostem škody neučinili.

To je krátký výtah z nařízení, které četl vrchnostenský úředník shromážděným občanům. Úřad rychtáře byl trvale 
zrušen zřízením obecním ze dne 17. března 1849, protože výkupem z robot pozbylo rychtářství významu, šlechta 
neměla již poddaných a nemohla již nikomu poroučeti.“

Prvním starostou byl roku 1851 František Umlášek z č. 4., radním byl Antonín Čech a členy výboru Filip Sekanina 
z č. 24, Martin Kašparovský z č. 6, Petr Sedlák a František Levý z č. 70.

Čerpáno a upraveno z kroniky obce Sokolnice. V některých pasážích je ponechán originální slovosled.
Pozn. * hofer - podruh, nájemník (ABZ slovník cizích slov)                                                      M. M.

Chtěla bych se omluvit těm čtenářům Sokolnického zpravodaje, kteří čekají na pokračování o životě Jana Meli-
chara Bořity, že se nějakou  dobu nebudu tomuto tématu věnovat. Domnívám se totiž, že příspěvků s historickou 
tematikou je  v poslední době příliš, a proto upřednostňuji téma obecních záležitostí, které jsou čerpány ze sokol-
nické kroniky a jsou v tomto předvolebním období aktuálnější.
                          Děkuji za pochopení, M. M.

TJ  SOKOL  SOKOLNICE  POŘÁDÁ

,,Pohádkové sportovní odpoledne“ 
    v úterý 29. června 2010 v 17.00 hodin

Sraz je na házenkářském hřišti. Odtud se vypravíme na pohádkovou cestu značenou fáborky. 
Na ní si zasoutěžíme s pohádkovými postavičkami. Naše putování zakončíme opět na hřišti, 
kde si opečeme špekáčky.
K dispozici bude otevřený bufet a na hřišti spousta překvapení.    *       Jste srdečně zváni
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Sokolnice před 150 a více roky

Vždy, když je ve zpravodaji otisknuta stará fotografie, 
která dokládá, jak naše vesnice dřív vypadala, zabýváme 
se otázkou, jaká asi byla před nástupem fotografie. 
Z kroniky si můžeme vytvořit každý svou představu, ale 
až mapa nám ukáže skutečnou podobu naší obce v určité 
době. Nejstarší pohled na zámeckou část Sokolnic je 
z roku 1831 od moravského malíře Richtra. Jiné obrázky 
jsme nezískali.

Sokolnice se v té době skládaly ze dvou částí, které 
byly od sebe vzdálené asi 600 m. První část byla část 
zámecká s přilehlou bažantnicí. Dominantou byl zámek, 
ke kterému patřila hospodářská stavení, dále sýpka, bed-
nárna, mlýn, ovčírna, původní cihelna, lisovna, rybárna, 
pivovar a sklepy.

Vesnice měla jen dvě návesní ulice kolmé na sebe. Na 
nejstarší mapě z roku 1764 se napočítá asi 30 staveb. Mapa 
je ještě nedokonalá. Na mapě z roku 1805 jsou zakresleny 
hlavně rozmístěné voj. oddíly. Bitva u Slavkova), Sokol-
nice jen zhruba. Na druhé mapě z roku1805 jsou zřetelně 
zakresleny rybníky: Přední a Zadní Donava. Mapa z roku 
1836 nám již ukazuje, jak se dědina pomalu rozrůstala, 
a to směrem k rybníku, ke Stráži a k staré škole. Proluky 
se vyplňovaly. Jedna ulička mezi domy čp. 46 a 47 byla 
zachována. Byla to nejkratší cesta ze Stráže na náves, aby 
v případě požáru byl rychle vyhlášen poplach. Domy 
tehdy měly doškové střechy a požár vždy napáchal 
velké škody. Z tohoto důvodu stodoly byly stavěny v za-
hradách dál od domu. V literatuře se udává k roku 1834 
73 domů. 1* V této době nebyl ani dvůr Vladimírov, 
na návsi nestála stará hasičská zbrojnice. Cukrovar byl 
postaven v roce 1841. Roku1845 přešel zámecký areál 
do majetku Mitrovských. 2* 

Kolem Sokolnic byly čtyři rybníky a dva potoky, Zlatý 
potok (Říčka) a Sokolnický potok, pramenící u Dvorsk 
(Maxdorf). U Otmarova změnil název na Dunávku. 
Napájel pod Černým vrchem Brněnský rybník, dále pak 
před a za tehdy ještě nestojícím Vladimírovem Přední 
a Zadní Donavu. První rybník má na mapě název Sokol-

I. vojenské mapování – Josefské 1764–1768

II. vojenské mapování – Františkovo 1836–1852

III. vojenské mapování  1876–1878

Slovník:
Brünner  Teich     Brněnský rybník
Donova Bach    Dunávka   
Füshhaus    rybárna  
Fasan Garten    bažantnice
Gold Bach   Zlatý potok     
Mühl Bach   mlýnský náhon
Preshaus   lisovna
Schloss    zámek
Schafstall   ovčírna
Schpeicher   sýpka
Sokolnitzer Teich ( Bach)  sokolnický rybník (potok)
Zigel Ofen   cihlářská pec (cihelna)

pokračování na str. 12

Mapové podklady: 
1. vojenské mapování 1764-1768
2. vojenské mapování 1836-1852 (Sokolnice 
    asi roku 1838)
3. vojenské mapování 1876-1878
Bitva u Slavkova 1805
Bitva u Slavkova 1805 Internet 
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zpravodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 10168. 
Datum vydání 18. 6. 2010. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 8 je 3. 9. 2010. 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

nický. Tyto rybníky nebyly nijak hluboké a sloužily hlavně k chovu ryb. Přední Donava rozlohou 12ha (60 kop 
kapří násady) a Zadní Donava rozlohou 16ha (80 kop kapří násady). 2*  Délka toku od  pramene nynější Dunávky 
až k těmto rybníkům je pouhých 6 km a v suchých letech, kdy odpar převyšoval přítok, hrozil hromadný úhyn ryb. 
Proto byla vybudovaná svodnice od náhonu na mlýn u zámku do Dunávky. Kolem zámku tekla voda podzemní 
štolou, za sýpkou pak tekla kanálem směrem na Padělky a podél silnice Na stání, kde se vlévala do Dunávky. Stopy 
tohoto díla nejsou dnes již patrné. Železniční most nad už zavezeným kanálem zanikl při přestavbě železničního 
mostu nad silnicí do Brna. (2006) Návesní rybník na Zlatém potoce měl tvar podkovy.

Z mapy z roku1876 je vidět, jak se Sokolnice dále rozrůstaly. Byla již hotová trať Brno-Přerov a vybudován cuk-
rovar. Se stavbou Vladimírova bylo započato r. 1847 a po dokončení r. 1852 vysázena topolová alej. Byly vysušeny 
rybníky Přední a Zadní Donava. Získaná půda byla určena hlavně pro pěstování cukrové řepy. Výše popsaná svod-
nice je na mapě ještě zřetelně vidět.V článku jsme popsali, jak asi naše vesnice a okolí tehdy vypadala, neméně zají-
mavé by bylo popsat, jak naši prapředci v té době žili.   

Literatura:                      1* Sokolnice a Slavkovská bitva  
                                         2* Zemědělství v kraji pod Mohylou míru.  Ing. Sekanina 
                       M. M.


