
TJ Sokol Sokolnice pořádá ve dnech 12.–14. června 2015

TRADIČNÍ
JÁNSKÉ HODY
Pátek 12. června 2015 
v 19.00 hodin na sokolském hřišti hraje 
cimbálová muzika DONAVA a hudební skupina MAJA

Sobota 13. června 2015 
ve 20.00 hodin PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA na sokolském hřišti, hraje hudební skupina MODUL

Neděle 14. června 2015 
v dopoledních hodinách zvaní stárek a stárků na hody
ve 14.00 hodin předání hodového práva stárkům 
krojovaný průvod obcí a HODOVÁ ZÁBAVA
tanečky dětí a česká beseda stárků
na sokolském hřišti hraje PODBORANKA

Za krajně nepříznivého počasí se budou konat sobotní a nedělní akce v budově sokolovny.
Srdečně zvou stárci, stárky a pořádající TJ Sokol Sokolnice

 

KVĚTEN 2015ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

Srdečně zveme občany Sokolnic na Hodovou mši svatou
která bude slavena v neděli 14. června 2015 v 9.30 hodin v zámecké kapli.  Krojovaní vítáni

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
● Parkoviště a chodníky – Niva. Jako host se zase-
dání rady obce zúčastnil Ing. Tomáš Racek, projektant 
chodníků a zpevněných ploch na ulici Niva. Postupně 
byly projednány čtyři připomínky občanů. Projektant  
s předstihem zaslal odborný odhad nákladů na jednotlivé 
varianty řešení (dle požadavků rady z minulé schůze): 
Varianta A – cca 3.388.000 Kč 
Varianta B – cca 3.388.000 Kč 

Varianta C – cca 2.057.000 Kč
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Projektant 
upozornil, že u všech čtyř ulic (Niva, V. Haňky, Pode-
švova a Topolka) se jedná o odhady cen, které podle jeho 
názoru jsou cenami maximálními.
Projektant nedoporučil variantu A, neboť konstrukce 
chodníku pravděpodobně neumožní parkování bez de-
formace dlažby.
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V rámci diskuse byla ještě projednána varianta, kterou 
původně předložil projektant, tj. – zleva: RD; místo 
dnešního chodníku pás zeleně široký 1,6 m; 2,2 m nový 
parkovací pruh; 4,0 m  jízdní pruh na stávající vozovce; 
2,0 m parkovací pruh na stávající vozovce; 1,5 m stáva-
jící chodník a 2,5 m stávající zeleň; RD vpravo. Pravou 
stranou je myšlena západní strana ulice, levou stranou 
východní strana. Tato poslední varianta byla pracovně 
nazvána „D“. Rada zvažovala všechny varianty, také po 
stránce finanční, a nakonec se většina shodla na variantě D  
s následující úpravou (de připomínek občanů): Doplnění 
zpevněných ploch na levé straně ulice tak, aby vstup do 
domu byl propojen krátkým chodníčkem k nejbližšímu 
vjezdu. Tím se zabezpečí, že každý, kdo vyjde z domu, 
se po zpevněné ploše dostane na zpevněný vjezd a odtud 
na silnici. V jednom či dvou případech bude účelnější 
vybudovat nový přímý chodníček mezi domem a parko-
vacím pruhem.  

● Parkoviště a chodníky – V. Haňky. Za účasti  
Ing. Tomáše Racka, byly projednány návrhy na úpravu 
chodníků azpevněných ploch na ulici Václava Haňky. 
Projektant s předstihem zaslal odborný odhad nákladů 
na jednotlivé části zpevněných ploch na ulici Václava 
Haňky (dle požadavků rady z minulé schůze): 
Úsek nám. Z. Fialy–Zahradní (chodník) 1.040.000 Kč
Úsek nám. Z. Fialy–Zahradní (parkovací pruh)
 1.331.000 Kč
Úsek Zahradní–Moravská (chodník) 472.000 Kč 
Úsek Zahradní–Moravská (park. pruh vlevo) 847.000 Kč
Úsek Zahradní–Moravská (park. pruh vpravo) 847.000 Kč
Kanalizace dešťová nám. Z. Fialy–Moravská
 cca 3.075.000 Kč
Zpevněné plochy celkem (chodníky i parkování)
 4.537.000 Kč
Celkem zpevněné plochy a kanalizace 7.612.000 Kč
V rámci diskuse byla nejvíce probírána stavba nové 
dešťové kanalizace, která představuje nemalou fi-
nanční částku. Nakonec se podařilo navrhnout řešení 
bez kanalizace, které by snad Policie ČR mohla schvá-
lit (odvodnění silnice pomocí žlabu u krajnice, odvod-
nění chodníků pásovou vpustí). Co se týče parkovacích 
míst pro ZTP, jsou navržena tři místa, lze však požádat 
NIPI o výjimku z jejich počtu. Pokud by výjimka ne-
byla udělena, budou dvě na ulici V. Haňky (dle projektu) 
a třetí nahoře na levé straně ulice Zahradní. Projekt 
bude vyhotoven podle původně předloženého návrhu 
projektanta s tím, že bude vyhověno návrhu pana Ji-
rgaly a Vařáka. V blízkosti křižovatky V. Haňky–Za-
hradní by byl vyhrazen příslušný počet parkovacích 
míst pro prodejnu pana Paulíka. U projektů na ulicích 
Niva, V. Haňky a Podešvova bude projektant uvažovat 
s tím, že budou odstraněny všechny sloupy vzdušného  
vedení NN. 

● Parkoviště a chodníky – Podešvova a Topolka. 
Také u této lokality projektant s předstihem zaslal od-

borný odhad nákladů na jednotlivé části (dle požadavků 
rady z minulé schůze): 
VARIANTA A, celkem 40 park. stání 
(31× Podešvova + 9× Topolka)  2.032.800 Kč
VARIANTA B: přesunutí chodníku 471.900 Kč
parkování ul. Podešvova západní str. 
(cca 10 podélných parkovacích stání) 847.000 Kč
parkování ul. Podešvova východní str. 
(cca 15 podélných parkovacích stání) 701.800 Kč
parkování ul. Topolka 
(10 kolmých park. stání)  605.000 Kč
CELKEM za 35 stání 2.625.700 Kč
VARIANTA C, 30 kolmých parkovacích stání 
 1.452.000 Kč 
VARIANTA D, úprava křižovatky 181.500 Kč
Projektant dále uvedl, že na ulici Podešvova je možné 
zřídit šikmá parkovací stání. Avšak do kolmého stání za-
jedou vozidla zhruba stejně pohodlně z obou směrů. Do 
šikmého stání zajedou v podstatě vozidla pouze z jed-
noho směru. Při zřízení šikmých stání se zabere zhruba 
stejné množství zeleně jako při stání kolmých. Projektant 
dále uvedl, že byl vznesen požadavek na rekonstrukci 
stávajících zpevněných ploch (pojížděných) kolem by-
tových domů v rozsahu cca 500 m2. Náklady odhaduje 
zhruba na 1.936.000 Kč.
Rada se jednomyslně shodla na názoru – nepřemísťo-
vat stávající chodník ze zámkové dlažby naproti by-
tovkám, vybudovat parkovací místa na ulici Topolka až  
k plotu „Bednárny“ (9 míst), navrhuje stavbu cca 30 par-
kovacích míst na travnaté ploše mezi silnicí na Topolce  
a plotem bývalého cukrovaru a úpravou tvaru křižovatky 
Podešvova–Topolka, na kterou má obec již zpracovanou 
dokumentaci. Parkovací místa by se všechna vyprojekto-
vala, stavebně povolila, ale realizovala dle potřeby.
Nejdelší diskuse byla vedena kolem kolmých stání, 
která by měla být postavena mezi silnicí na ulici Pode-
švova a bytovými domy. Projektant toto řešení navrhnul 
jako optimální, občané bytových domů s tímto nesou-
hlasí a tento názor podpořilo více než 30 občanů svým 
podpisem. Občané navrhují v těchto místech podélná  
parkovací stání (kterých ale bude přibližně polovina než 
kolmých), čemuž rada nakonec vyhověla. Někteří radní 
byli ochotni ustoupit požadavkům většího počtu osob – 
chtějí-li to takto občané, ať je jim vyhověno. Odpůrci 
poukazovali na to, že v podvečer je ulice Podešvova tak-
řka plná parkujících aut a vyhoví-li se návrhu občanů, 
zaparkuje na podélném parkovišti přibližně polovina aut  
a zbytek bude parkovat u Bednárny nebo kolem plotu 
bývalého cukrovaru. Po dokončení parkovacích míst roz-
hodně nelze počítat s nějakou tolerancí policie v těchto 
místech, jak je tomu doposud. Rada také schválila rozsah 
zpevněných ploch kolem bytových domů. 

● Přestupková komise. Obec Sokolnice vykonává 
agendu ve věci projednávání a rozhodování přestupků 
dle § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích,  
v platném znění. Na základě veřejnoprávní smlouvy  
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č. 1/2004 vykonává výše uvedenou činnost také pro 
správní obvod obce Telnice a na základě veřejnoprávní 
smlouvy č. 2/2008 vykonává výše uvedenou činnost  
i pro správní obvod obce Kobylnice. Protože přestupků 
neustále přibývá, rozhodla RO vypovědět veřejnoprávní 
smlouvu s obcí Telnice i Kobylnice (výpovědní lhůta  
4 měsíce). Následně vyjednat s MěÚ Šlapanice smlouvu 
o výkonu agendy ve věci projednávání a rozhodování 
přestupků za obec Sokolnice prostřednictvím tamního 
úřadu.

● Meziobecní spolupráce. Na minulém zasedání rady 
starosta obce Kobylnice seznámil přítomné s navrhova-
nou stavbou cyklostezky: Sokolnice–Kobylnice–Poně-
tovice. Ta by v Ponětovicích měla navazovat na cyklo-
stezku do Mariánského údolí. Předpokládané náklady 
jsou kolem 20 milionů, na stavbu je pravděpodobně 
možné získat dotaci. Nezbytnou podmínkou pro reali-
zaci je vstup do nově zakládaného mikroregionu Šlapa-
nicko, nebo založení jiného mikroregionu, případě trans-
formace nějakého (dnes již existujícího) mikroregionu. 
RO vyslovila podporu se záměrem stavby cyklostezky 
Sokolnice–Kobylnice–Ponětovice a tím i případný vstup 
do nově zakládaného mikroregionu Šlapanicko.

● Revitalizace bývalých kasáren v trati Předky. Sta-
rosta informoval radu obce o neutěšeném stavu bývalých 
kasáren v trati Předky. Současná situace je neudržitelná  
a je třeba se rozhodnout, zda areál někomu odprodat, 
nebo vyčlenit potřebné finanční prostředky na zajištění 
bezvadného stavu (celkové vyčištění, výsadba dřevin, 
sekání trávy, odstranění oplocení a podobně). Jednak 
jde o jednorázovou investici a poté každoročně nějakou 
menší částku na provoz. 
Protože členové rady nejsou schopni odhadnout tyto ná-
klady, bude požádána nějaká organizace o odborný od-
had těchto nákladů. Poté bude celá věc předložena zastu-
pitelstvu k rozhodnutí.   

● Pronájem výdejny léčiv v budově nákupního 
střediska. Obec v současné době eviduje čtyři zájemce 
o pronájem prostor na zřízení výdejny léčiv v budově 
nákupního střediska. Záměr pronájmu dosud nebyl zve-
řejněn a je možné, že zájemců bude ještě více. Starosta 
je přesvědčen, že je třeba stanovit výběrová kritéria pro 
výběr budoucího nájemce. Rada proto vyzvala všechny 
členy zastupitelstva, aby do 7. května 2015 zasílali ná-
vrhy, podle kterých by měl být budoucí nájemce vybrán.

● Budoucnost nynějšího zdravotního střediska. Při-
bližně v říjnu letošního roku by se měly ordinace lékařů 
přestěhovat do nově zřízených prostor v nákupním stře-
disku. Objekt tak zůstane prázdný s výjimkou bytu lé-
kaře. Temperování objektu v zimě (aby nedošlo k zamrz-
nutí rozvodů vody a topení) bude stát nemalé peníze a je 
třeba rozhodnout, co bude s budovou dál. RO přerušila 
projednávání tohoto bodu s tím, že zastupitelé provedou 

osobní prohlídku tohoto objektu a následně bude rozhod-
nuto o jeho dalším využití. 

● Vyjádření hygieny k zastávkám Kaštanová   
a Brněnská.  Rada obce na své schůzi dne 9. října 2014 
rozhodla požádat hygienu o doplnění jejich stanoviska, 
ve kterém po zhodnocení zdravotních rizik vydala pod-
míněné souhlasné závazné stanovisko k předložené žá-
dosti stavby autobusových zastávek na ulici Kaštanová  
a Brněnská. Ve stanovisku je vyžadován zkušební pro-
voz. Pokud se ve zkušebním provozu ukáže, že hygi-
enické limity nebudou překročené, bude možné po-
volit trvalý provoz. Problém je v tom, že ve výrokové 
části závazného stanoviska se hygiena zmiňuje pouze 
o nařízení vlády, které stanoví výši hlukové zátěže, ale  
v odůvodnění uvádí, že by tato hluková zátěž mohla být 
překročena až o 20 dB v denní a o 10 dB v noční době 
(tzv. korekce na starou hlukovou zátěž). Ve výrokové 
části není toto uvedeno, a proto bude záležet na správ-
ném posouzení zástupce hygieny, až se bude jednat o tr-
valém provozu. Na žádost obce zaslala hygiena sdělení, 
ve kterém uvádí, že žádosti obce není možné vyhovět – 
výrokovou části jejich závazného stanoviska nelze do-
plnit o hodnoty 70 dB pro denní dobu a 60 dB pro dobu 
noční, protože nyní nelze předjímat, jaké hlukové limity 
budou aktuálně stanoveny po dokončení stavby. I přes 
toto stanovisko RO schválila pokračovat v dokončení 
projektové dokumentace.

V úterý 28. dubna 2015 se v kavárně restaurace  
U Husara uskutečnilo veřejné zasedání zastupitel-
stva. Zastupitelé projednali tyto body:

1. Nákup nemovitostí do majetku obce.
Obec v současnosti parkuje multikáru, křovinořezy  
a sekačky na nejrůznějších místech, někdy i v soukro-
mých nemovitostech. Již několik let se obec snaží za-
koupit nějaký vhodný objekt k tomuto účelu. Nyní se  
objevila možnost řešení tohoto problému. Pan Holub na-
bídl k odprodeji jeho stavební parcelu č. 30 (ostatní plo-
cha, jiná plocha, výměra 212 m2) na křižovatce ulic Ko-
menského–Pod Stráží a dále odprodej zahrady na ulici 
Komenského p.č. 48 (zahrada o výměře 238 m2). Navrhl 
prodejní cenu za obě nemovitosti ve výši 556 tisíc ko-
run. Rada obce, po zvážení všech skutečností, doporu-
čila zastupitelstvu zakoupit nabízené pozemky od pana 
Holuba, připravit projektovou dokumentaci na výstavbu 
rodinného domu na parcele č. 30 se třemi bytovými jed-
notkami a stavbu realizovat podle finančních možností 
obce. Dříve než v roce 2016 nepřipadá stavba v úvahu. 

 ¾ Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení pozemku 
p.č. 30 a p.č. 48 v k.ú. Sokolnice. 

 ¾ Prodávající: Jaroslav Holub.
 ¾ Kupující: Obec Sokolnice.
 ¾ Kupní cena: 556.000 Kč. 
 ¾ Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30 dnů 

ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu  
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o tom, že vklad vlastnického práva do katastru ne-
movitostí byl proveden. 

 ¾ Prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí.
 ¾ Kupující uhradí náklady na sepis smlouvy a kolko-

vou známku za vklad do katastru nemovitostí.

 ¾ Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi informo-
vat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva nejpozději 
do 15. května 2015.

 ¾ Zastupitelstvo obce ukládá starostovi realizovat tento 
majetkoprávní úkon nejpozději do 15. června 2015.

H I S T O R I E

Oslava 70. výročí osvobození obce
V pátek 24. dubna 2015 se uskutečnila oslava 70. výročí osvobození naší obce. Poté, co přítomní vyslechli státní 

hymnu, starosta obce Mgr. Libor Beránek připomněl ve svém projevu tíhu této doby a následně společně se starostu 
TJ Sokola Sokolnice Ing. Vladimírem Kotolanem a p. J. Nohelem – za členy KSČM položili kytice k památníku 
padlých a uctili tak jménem všech jejich památku. Posléze byla starostou obce, za přispění ředitelky ZŠ Mgr. Zity Bu-
talové, odhalena pamětní deska Emilu Šindelkovi, řídícímu učiteli Obecné školy v Sokolnicích v letech 1936–1939, 
jenž byl od roku 1940 aktivně zapojen v odboji a 14. června 1942 fašisty zastřelen v Kounicových kolejích v Brně. 
Tato pamětní deska je trvale umístěna u vchodu do budovy ZŠ. V rámci oslav probíhala v aule školy také tematická 
výstava. Zde se přítomní mohli osobně setkat a pohovořit s občany – pamětníky, již zažili osvobození naší obce, ale 
též i se zástupci rodiny p. Šindelky, kteří se oslav taktéž zúčastnili. 

Všem zúčastněným, vč. zástupců TJ Sokola Sokolnice, ZŠ i pří-
tomným zastupitelům děkujeme za účast, zvláště pak velký dík patří 
pí M. Mifkové, které se spolupodílela na organizaci oslavy tohoto 
výročí a byla v přímém kontaktu s rodinou Šindelkových. 
Více fotografií z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii na 
obecním webu: http://www.sokolnice.cz/index.php?&desktop= 
foto&id=155&module_params=

Foto: Tereza Koláčná

Vzpomínky na léta války
Zcela náhodou, hned po jeho vydání, se mně dostal do rukou Sokolnický zpravodaj. Po přečtení vzpomí-

nek sokolnických občanů na léta války musím jejich vyprávění doplnit vzpomínkou, jak jsme tuto dobu proží-
vali my, obyvatelé zámecké čtvrti Sokolnic. Válečná léta na velkostatku hraběte Vladimíra Mitrovského byla pro 
většinu lidí, kteří byli jeho zaměstnanci a bydleli v okolí zámku, naplněna prací na polích, ve chlévech, v parku  
a v bažantnici. Na velkostatku byl jako ředitel zaměstnán Zdeněk Kalvoda a můj otec František Blažek jako hos-
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podářský asistent. Také velkostatek musel plnit dodávky obilí, masa, mléka a jiných produktů. Všichni zaměst-
nanci dostávali vedle mzdy i deputát v naturáliích, takže si mohli doma chovat drobné hospodářské zvířectvo 
a tím si vylepšit zásobování potravinami. Můj tatínek mně vyprávěl, že v jednom válečném roce vykazoval na 
sýpce přebytek obilí, a tak spolu s ředitelem Kalvodou požádali hraběte, aby mohli tuto část rozdat na přilepše-
nou zaměstnancům velkostatku. Tatínek po rozdělení vyhotovil seznam a předložil jej v kanceláři panu hraběti. 
Ten jej vzal, a aniž by do něj nahlédl, otevřel dvířka od kamen a okamžitě ho spálil. Mlynář Hudec pak načerno 
lidem obilí semlel na mouku. Kdyby byl někdo tuto akci prozradil, hrozil by řediteli i mému otci koncentrák nebo  
i šibenice.

Když se blížila fronta, uchýlili se občané žijící v blízkosti zámku do jeho hlubokého a rozlehlého sklepení, kde 
se skladovaly brambory a řepa. Bylo nás tam asi kolem sta lidí. Moji rodiče tam přenesli z domu postel, na té jsme 
spaly se sestrou Olgou a ještě se Zdenou Štrofovou a Jarkou Ondráčkovou. Rodiče měli slamník na hromadě bram-
bor. Vzpomínám si, že blízko nás spával vsedě na židli i pan Vodička. Ve sklepě byl ukryt MUDr. Pospíšil se ženou 
a dcerou Olgou a také někteří zaměstnanci cukrovaru. Muži postavili před vrata sklepení několik fošen, pokryli je 
větvemi a tak maskovali vchod do sklepa. Na zámku trvale bydlela rodina pana Pustiny, a tak paní Pustinová, Klíčová 
a Kuželová vařily každý den pro všechny polévku.

Dne 17. dubna se stali obětí leteckého útoku Růženka Klašková a Josef Fojtl. Pepa byl na místě mrtev, Růženka 
byla těžce zraněna. Ležela na lavici ve sklepě, chtěla pít, ale Dr. Pospíšil nám zakázal podat jí vodu s ohledem na 
poranění břicha střepinami. Její tatínek pan Klaška ji odvezl do nemocnice do Brna, kde bohužel zemřela. Bylo nám 
jí všem nesmírně líto.

Dne 18. dubna 1945 byl u obce Telnice těžce zraněn generálmajor Wehrmachtu Hans Peter Källner (nar. 9. října 
1898). Měl utrženou levou paži a na následky zranění zemřel spolu se svým pobočníkem a ještě dalším vojákem. 
Pompézní smuteční obřad se odbýval v zámecké kapli, se všemi poctami pak byli všichni tři pohřbeni v parku pod 
zámkem. Několik nás celý obřad sledovalo z okna prvního poschodí zámku. Netušila jsem, že se ještě jednou s tímto 
generálem setkám. Když jsem pracovala v domově důchodců a šla jsem v poledne na oběd do zámecké jídelny, stala 
jsem se svědkem exhumace ostatků tohoto generála. Stalo se to 22. května 1997. V hrobě byla nalezena část uniformy 
s límcem a pravým nárameníkem, boty a zkorodovaná identifikační známka a kostra muže. Jeho ostatky byly uloženy 
do dřevěné bedýnky a převezeny k uložení na společné pohřebiště. Jiné ostatky nebyly vyzdviženy.

Vrátím se k našemu pobytu ve sklepě, kde se těsně před příchodem fronty schovalo několik německých vo-
jáků, seděli tiše, pak v klidu odešli a brzy nato vstoupili do sklepa rudoarmějci. Všichni jsme je nadšeně vítali. Byl  
24. duben 1945 a Sokolnice byly osvobozeny. Na louce před sklepem stál ruský generál s papachou na hlavě.

Dodnes mám před očima pohled na dvanáct mrtvých ruských vojáků ležících pod lípou u hlavní brány. Byli při-
kryti celtou a jen jejich boty trčely ven.

Ze sklepa jsme se všichni rádi vraceli do svých domovů šťastni, že se už konečně blíží definitivní konec války. Nás 
však doma čekalo překvapení v podobě prázdných skříní, prázdného prádelníku, zmizelo maminčino dámské kolo. 
A co víc – v dřevníku byla hluboká díra v zemi, kde tatínek dříve zakopal bednu s oblečením, zaházel hlínou a poští-
paným dřívím – všecko bylo pryč. Zůstalo nám jen to, co jsme měli na sobě. Celá naše velká rodina nám pomohla  
a oblečením i peřinami. Tatínek i maminka říkali: „Hlavně že jsme to ve zdraví přežili.“

Hrabě Mitrovský odešel před frontou do Rakouska (zemřel tam v roce 1976). Velkostatek byl rozparcelován  
a začali jsme hospodařit na 30 mírách polí na Lánech. Zámek byl konfiskován a převeden do Fondu národní obnovy 
dekretem prezidenta republiky. Začala nová kapitola života poválečné republiky. Alena Jirgalová

Příběh mého děděčka aneb 14 letý chlapec v době války
Chtěla bych Vás tímto seznámit se dvěma příběhy mého dědečka, Honzy Zezuly ze Sokolnic (85 let). V době to-

hoto příběhu mu bylo 14 let a byl rok 1944, válka se blížila ke svému konci. Bylo to v době, kdy každý letecký svaz 
znamenal hrozbu bombardování a přesto věděli, že to znamená osvobození.

První den, o kterém chci psát, byl letní den. S dědečkem a mapou náletů na Brno jsme odhadli, že mohl být  
25. srpen 1944. Byl učněm ve stolařské dílně pana Vraspira, která sídlila v Brně na ulici Francouzská. Ten den měl za 
úkol vyrazit nad dětskou nemocnici do vilové čtvrti, kde si dvě Němky objednaly stavbu nové verandy před hlavní 
vchod. Ráno, i s jeho mistrem, se do práce pustili a až měli téměř hotovo, zaslechli houkání sirén. Kobercový nálet, 
který se přibližoval, se stočil směrem nad Kuřim. Děda dostal strach, nevěděl kam se schovat. Vběhl do domku,  
a jak byl malý, nacpal se v kuchyni mezi kredenc a zeď. Při normálním pohledu by člověk řekl, že se tam není možné 
nacpat. Bylo to možné a zřejmně mu to zachránilo život. Najednou přišla obrovská rána a pak bylo ticho. Když vyšli 
ven žádná veranda nebyla, už neexistovala. Kousek vedle verandy padla menší letecká bomba, celou verandu smetla. 
Děda byl tak vyplašený, že se na nic neohlížel a utíkal přes zahrady a ploty zpět do stolařské dílny. Přežil s velkým 
štěstím jako mnoho jiných, ale přesto někteří takové štěstí neměli.
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Druhý den, o kterém chci psát, se týká přímo Sokolnic. Podle odhadu a citace z knihy „Mustangy nad Protektorá-
tem“ to bylo 11. října 1944. 

Děda měl zadanou práci od svého mistra v dílně. Vypadalo to na dobrý den, než přišel mistr a pověděl dědovi, ať 
se rychle sbalí a utíká domů. Mistr zaslechl, že na Sokolnice proběhl nálet. Děda na nic nečekal a utíkal. Nefungoval 
telefon, žádné mobily, žádný internet, vzdušnou čarou 12 km, celou cestu šel pěšky a přemýšlel nad tím, koho doma 
najde. Jestli někdo přežil, existuje ještě jeho rodný dům? Štěstí přálo, Sokolnice samotné bombardovány ten den 
nebyly. Zmíněný nálet proběhl na sokolnickém nádraží. Tou dobou tam stála tzv. Červená vlaková souprava, která 
vozila dělníky do práce a zpět. Odnesla to ona a část nádraží. Staly se obětí útoku dvou Mustangů z 31. FG (Fighter 
Group – stíhací skupina). Petra Hrdličková (vnučka)

• Naši školku navštívil divadelní herec s loutkovou pohádkou „O námořníku Čepičkovi“. Pro rodiče dětí, kteří 
mají zájem o zapsání dítěte do našeho předškolního zařízení, se konala informativní schůzka.

• „Čarodějnický rej“ – dopoledne 
s písničkami, tanečky, soutěžemi 
a pálením čarodějnic na školní za-
hradě. Děti byly oblečeny do kos-
týmů čarodějnic, kouzelníků a ji-
ných strašidel, na závěr nechyběla 
ani malá odměna.

• „Africká pohádka“ – divadelní 
příběh o malém černouškovi, který 
zachránil řeku a zároveň potkal 
několik nových kamarádů

• Ve  třídě  „Sluníčka“ proběhla 
malá výstavka domácích 
mazlíčků. Děti přinesly do školky 
z domu svoje zvířátka – morčata, 
rybičky, šneka, andulky i kočičku. 
Výstavka potěšila nejen všechny 
malé děti, ale také ostatní rodiče  
a aměstnance školky

O K É N K O  D O  M AT E Ř S K É  Š K O LY

Dne 26. března 2015 zemřela paní 

Vlastimila Pokorná
Na parte je napsáno, že pokojně odešla. Paní Pokorná měla snad tu nejlepší péči, kterou 
může mít matka. Vychovala tři dcery, které, ač potřebovala neustálou péči, staraly se  
o ni vzorně. Nenapadlo je, aby ji daly do domova, hospice, či jiného zařízení, které  
dochovává naše těžce nemocné rodiče.
Holky, máte velice dobrý skutek, že jste maminku doslova hýčkaly a snažily se jí život 
zpříjemnit, dokud ještě byla u vás.
Ne každému se podaří být svým rodičům oporou, když to potřebují. Pracovní vytížení, 
péče o malé děti, rodinu a rodiče jsou tak mnohdy na vedlejší koleji. I když všichni svým 
rodičům dlužíme, nemůžeme se všichni zachovat tak, jak se to podařilo vám.
Paní Pokorné přeji důstojný odpočinek a vám – holky – patří velké díky.
Kéž bychom i my měly takové hodné děti.

S úctou k vám i vaší mamince
Anna Nečasová
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Můj vztah ke škole a naší třídě
(ze slohových prací žáků 6. třídy)

Při pohledu na novou školní budovu se mi hned vybaví 
mnoho hezkých myšlenek. Z nich mohu jmenovat např. 
moderně vybavenou počítačovou učebnu nebo labora-
torní místnost pro hodiny chemie a fyziky. V přízemí je 
nově zařízená aula, kde se konají různé slavnostní udá-
losti školy. V prvním patře v nové přístavbě se nachází 
krásná prosvětlená knihovna. Zde můžeme o přestáv-
kách čerpat vědomosti z mnoha zajímavých knih a ča-
sopisů. O pěkné nové knihovně se nám ve staré škole 
mohlo jenom snít.
Moderní šatny s barevnými skříňkami vytvářejí už hned 
ráno po příchodu do školy dobrou atmosféru. 
Do školy se nejvíce těším po letních prázdninách, ale  
i po víkendech, protože si společně se svými kamarády 
vyprávíme svoje zážitky. A učitelský sbor? Kdo je nej-
oblíbenější? Bohužel – v tomto případě nelze nikoho 
jmenovat. Každý z učitelů totiž přispívá svým dílem  
k celkově dobré atmosféře. Tím je vytvořen velmi příz-
nivý dojem na celou naši školu. V naší třídě se cítím po-
hodově, jsme celkem dobrý kolektiv. Pokud někdo potře-
buje pomoci s učivem, vždycky se najde někdo, kdo mu  
poradí. 
Určitě můžu říct, že naši školu dělá výjimečnou nejen 
nová barevná fasáda, přístavba, nebo nově vybudované 
vnitřní zařízení, ale hlavně my všichni, kteří se zde 
denně potkáváme. Jsme to my – žáci, naši učitelé, paní 
ředitelka a všichni ostatní zaměstnanci školy. Naše škola 
je prostě super!  (Kateřina Brejčáková)

Školní budova je dobře přehledná, jediné co mi někdy 
přijde nevýhodné (především ve špatném počasí), že 
musíme na obědy docházet do mateřské školy, protože 
se jídelna nenachází přímo v naší budově. Do školy 
bych ještě doplnil nějaký malý „obchůdek“, kde by si 
mohli žáci zakoupit svačinu nebo pití, alespoň o velké 
přestávce.
Naše třída je prostorná a líbí se mi, že je ve druhém patře, 
jen mám rád sluníčko a do naší třídy ho moc nezasvitne. 
Ve třídě jsme s naší bývalou paní učitelkou vytvořili 
„koutek přírody“, kde máme dvě myši v teráriua v akvá-
riu nám plave 5 rybiček, o které se společně staráme. 

(Marian Kyncl)
Bylo by fajn, kdybychom mohli jíst v létě svačiny venku. 
Třeba na zahradě, ze které by se mohl udělat hezký park.
Díky novému panu učiteli mě i trochu začala bavit  
matematika. (Martin Molloy)

Naše škola byla v letech 2012–2013 zrekonstruována. 
Současně byla i přistavěna o stejně velkou část. Nová 
budova je moderní a lépe vybavená. Škola dnes pojme 
daleko více žáků.

Ve třídě máme nově vymalováno krásnou zelenou bar-
vou, která nás nabíjí pozitivní energií. Budova nám na-
bízí plno nových možností.
Do školy chodím ráda, hlavně kvůli kamarádům a také 
učení. Škola mě baví pro rozmanitost výuky. Škola by 
mohla začínat v devět hodin.
Předmět, který mám nejraději, je anglický jazyk. Dnes 
hodně cestujeme a bez znalosti cizích jazyků se ne-
obejdeme. Zajímavý je přírodopis s panem učitelem 
Mariánkem. 
Na anglický jazyk máme paní učitelku Helgu Finkovou, 
která mě toho velmi naučila, stejně jako třeba paní uči-
telka Renáta Bednárová, Drahomíra Holubová, Simona 
Mifková nebo pan učitel Milan Mariánek. Nejvíce si vá-
žím učitelů, kteří v nás dětech vidí nejen žáky, ale i dobrý 
kolektiv.
V naší třídě vládne kamarádská atmosféra. Snažíme si 
pomáhat a vyjít si vstříc. Jako třída jsme sehraný tým. 
Škola je jako moje druhá rodina!!!  

(Terezie Štěpánková)

Líbí se mi výběr barev – žluté a oranžové. Škola je hned 
veselejší a lépe se do ní chodí. 
Ve škole se mi líbí šatny s barevnými skříňkami. Nesmím 
zapomenout na laboratorní učebnu a učebnu informatiky. 
Třídu jsme si vyzdobili podle našeho vkusu.

(Lenka Vymazalová)

Nová škola se mi líbí na 100 %. Fasádou, úpravou, 
funkčností, bludištěm. (Tereza Jochmanová)

Budova naší školy je pěkná, žlutá jako pampeliška. Jak 
vypadala předtím, vím jen z počítače. Změna jí prospěla, 
určitě je hezčí. Má nová plastová okna, která prosvětlila 
všechny třídy. 
Jsem spokojený, že ve třídě máme zavěšenou interak-
tivní tabuli, rádi s ní pracujeme. Je dobré i to, že v šat-
nách používáme uzamykatelné skříňky.
Mám rád p. uč. Holubovou, protože je na nás hodná.

(Vít Mikulášek)

Ve škole se mi líbí různé akce, jako jsou např. Dýňo-
hrátky, soutěž o nejlepší školní koláč, různé výlety, školy  
v přírodě, divadla – to protože je u nich vždy velká zá-
bava. I když existuje mnoho škol v mém okolí, tuhle 
bych za žádnou jinou nevyměnila. (Tereza Raidová)

V naší třídě je pěkná nástěnka, velká černá tabule na 
psaní, bílá interaktivní tabule, na které se v anglickém 
jazyce díváme na anglické filmy a rozvíjíme si tak slovní 
zásobu.

Z Á K L A D N Í  Š K O L A
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Do školy chodím rád. Všechny předměty mě zajímají  
a baví. V matematice se naučím dobře počítat, v českém 
jazyce vše o naší řeči, v dalších předmětech se zase do-
zvím jiné zajímavosti.
Všech učitelů si vážím pro jejich odbornost, dobré schop-
nosti učit a trpělivost, kterou s námi mají. Naše škola je 
perfektní ve všech ohledech. (Jan Schoř)

Nová budova se mi velice líbí, protože je moderní  
a dobře vybavená. Stará budova byla nevyhovující, měla 
špatné záchody a rozbité zdi. 
Ve škole se mi líbí knihovna a počítačová učebna.
Do školy chodím rád, protože se něco naučím a jsem  
o něco chytřejší. Na škole mi vadí snad jen to, že musím 
brzy vstávat.
Jsem rád, že v naší malé škole nejsou učitelé, kteří jsou 
zlí a protivní.
Jsem rád, že chodím do naší sokolnické základní školy  
a netěším se, až ji opustím. (Ivo Urban)

Zvenku je vidět, jak se škola prodloužila a žlutooranžová 
barva na ní krásně září.
Na nové škole se mi líbí, že má pěknou podlahu a nové 
místnosti. Například: odbornou učebnu, nové třídy a pře-
krásné barvy na zdech. V šatně se mi líbí nové modroo-
ranžové skříňky. Každý žák vlastní svou a k ní klíč.

(Pavel Linhart)

Ráda cestuji a poznávám různé země, proto mě baví ze-
měpis a dějepis. K cestování je potřeba znalost cizích 
jazyků, a proto se ráda zdokonaluji v angličtině.
I když si to sama někdy nepřipouštím, jsem ráda, že 
škola je. (Kristýna Vinklerová)

Nemám rád předměty jako je matematika, fyzika, tě-
lesná výchova a přírodopis, protože v nich nedosahuji 
výsledky, jaké bych si já i moji rodiče přáli.
Snažím se průběžně učit, ale vždy se to nepovede. Vždyť 
nikdo není dokonalý, a tak se mi mockrát stane, že se 

objeví špatné známky. Někdy je horší známka, protože 
jsem se na to úplně vykašlal, a tak se není čemu divit. 
Někdy se to však jen nepovede nebo neřeknu vše, co vím 
a znám. Moje mamka říká, že žádný učený z nebe ne-
spadl, a proto některé špatné známky toleruje. Ale i já 
vím, že se jí ty známky vůbec nelíbí. (Patrik Suchomel)

Velice jsem se do školy těšil a starší budova se mně cel-
kem líbila, v dnešní podobě je však hezčí a hlavně mo-
derní s odbornými učebnami a výtahem.
Do školy chodím celkem rád, někdy mám trochu trému  
z písemek, ale to ke studiu patří.
Nejlepší mojí třídní učitelkou byla Jiřina Teterová, 
mnoho mě naučila, vždy nás celou třídu zaujala a tím 
třídu stmelovala v dobrou partu. Rád jsem s ní trávil  
i čas mimo výuku – spaní ve škole, výlety, bubnování  
a ostatní.
Věřím, že se mnoho ještě naučím a zdárně ukončím zá-
kladní vzdělání. (Petr Havránek)

Ve třídě je užitečná interaktivní tabule, protože na ní mů-
žeme pracovat s různými výukovými programy.

(Anna Machálková)

Do školy chodím celkem rád, někdy se těším více a ně-
kdy zase méně. Hlavně jsem rád, že nemusím do školy 
dojíždět. (Adam Stuchl)
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Zveme Vás na pohádku…

V pátek 5. června 2015 budeme hrát pohádku 

Představení začne v 19.00 hodin v místní sokolovně

Hlavní postavy – žáci deváté třídy

Vstupné dobrovolné Budeme se na Vás těšit

I S Š  S O K O L N I C E

Erasmus+ jede do světa
Dvě slavná jména:
– Leonardo da Vinci – všestranná renesanční osobnost, významný malíř, sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, 
spisovatel, vynálezce a konstruktér, 
– Erasmus Desiderius Rotterdamský, holandský myslitel, augustiniánský řeholník a představitel zaalpské renesance 
a humanismu. 
Tito dva géniové propůjčili svá jména projektům Evropské unie. Oba vynikali touhou po vědění. Jejich životní pří-
běhy inspirovaly Evropskou unii k tomu, aby stejně jako tyto dvě význačné osobnosti podporovala dnešní mladou 
generaci v cestě za věděním. 

Naše škola je díky iniciativě vedení školy a podpoře pedagogických pracovníků od začátku při tom. Od roku 1998 
do roku 2014 pod hlavičkou programu Leonardo da Vinci a od roku 2014 se jménem Erasmus+ naše škola podává 
žádosti o přidělení grantu na zahraniční stáže žáků. O tom, že naše návrhy projektů jsou opravdu kvalitní, svědčí  
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skutečnost, že ve velké konkurenci byla naše škola pokaždé úspěšná a grant získala. Za dobu realizace projektů vy-
jelo za zkušenostmi do zahraničí okolo 200 žáků a o něco méně pedagogů.

V letošním roce se vydá do partnerských škol celkem 16 žáků. Možnost zúčastnit se stáže mají žáci v učeb-
ních i studijních oborech, největší zájem je z řad žáků v oborech Mechanik elektrotechnik – technik silnoprou-
dých zařízení a Mechanik elektrotechnik – informační technologie. Právě v pondělí 13. dubna 2015 odjela skupina 
osmi žáků s jedním pedagogem do partnerské školy HEMS v Darmstadtu (Německo), další dva žáci pojedou spolu  
s pedagogy koncem května do partnerské školy LBS2 v rakouském městě na břehu Bodamského jezera – Bregenz.  
V září se vydá šest žáků a dva pedagogové sbírat svoje zahraniční zkušenosti do partnerské školy SOŠ v Handlovej na  
Slovensku.

Podívejme se nyní aktuálně, co bude žáky čekat na stáži v Německu. Během svého třítýdenního pobytu absolvují 
odbornou praxi společně s německými žáky dílem ve škole, dílem v učňovských střediscích firem, pro které se tamní 
žáci připravují v rámci duálního vzdělávacího systému. Letos je budou hostit firmy Merck – světový producent léků  
a chemikálií, a také výrobce tekutých krystalů pro LCD obrazovky, Evonik – výrobce plexiskla a výrobků z něj, 
Deutsche Bahn – Německé železnice a Technická univerzita, která si vychovává vlastní dorost pro údržbu elektric-
kých zařízení a počítačových sítí.

Prostředkem porozumění mezi žáky i pedagogy je téma, které skýtá nepřeberné možnosti – práce s programova-
telným relé LOGO!. Pro letošní stáž byl vybrán projekt ovládání garážových vrat. Ve škole si žáci připraví za pou-
žití svých teoretických znalostí návrh elektrické instalace, schémata zapojení a způsob ovládání funkcí. Ve firmách 
potom sestaví, zapojí a oživí funkční model. Na něm předvedou svoje dovednosti, získané v praktickém vyučování. 

Hlavním cílem stáže je, aby si žáci prohloubili a rozšířili svoje znalosti a dovednosti o nové poznatky, dozvěděli se, 
co a jak se učí žáci v partnerské škole, nové způsoby výuky, získali povědomí o práci ve firmě a to nejen z hlediska 
odbornosti, ale také jak fungují obchodní procesy. 

Nedílnou součástí rozšiřování jejich odborných obzorů jsou exkurze. Ne každému se podaří prozkoumat větrnou 
elektrárnu zevnitř a podívat se až nahoru, nebo se projet po frankfurtském letišti a podívat se zblízka, jak funguje 
hasičský záchranný sbor. Tito žáci to štěstí mít budou.

Ani ve volném čase po práci nebo o víkendu se nebudou nudit. Čekají je sportovní aktivity, seznámení s městem 
Darmstadt a jeho historií, den mezinárodní kuchyně, kde uplatní svoje kulinářské schopnosti, návštěva lanového 
centra, výlet na kolech k větrným elektrárnám, prohlídka Frankfurtu nad Mohanem z 55. patra Main Tower a další 
aktivity.

Žáci si vyzkouší svoje jazykové znalosti a schopnost komunikace v cizojazyčném prostředí, se žáky, pedagogy  
i veřejností. Je to velmi důležitý moment stáže. Nejeden z nich odbourá svoje obavy z používání cizích jazyků, 
ale také nejrůznější předsudky o tom, jak žije jejich „soused“ za hranicemi. Příležitost jim k tomu dává takzvaný 
„rodinný víkend“, který stráví ve své hostitelské rodině a zúčastní se jejich obvyklého života. V mnoha případech 
vznikla dlouhodobá přátelství, která pokračují i mimo školu. 

Na závěr třítýdenního pobytu budou žáci prezentovat před zástupci škol a firem, co se během stáže naučili a co 
dokázali. Po skončení stáže kromě získaných nových znalostí a dovedností dostanou Europass mobility, který jim 
později usnadní vstup na trh práce.

Popřejme jim, aby se jim práce dařila, aby dobře reprezentovali sebe, školu i český národ v zahraničí, a přivezli si 
domů plný kufr zážitků, na které se nezapomíná.  Jitka Čermáková

„Na zplození dítěte jsou třeba dva, na výchovu celá vesnice.“ 
(africké přísloví)

Rodinné Centrum Sokolnice je nově vzniklý spolek, který si klade za 
cíl vytvořit a provozovat rodinné centrum, tj. prostor pro setkávání rodin 
s dětmi v obci Sokolnice. Chceme podporovat vzdělávací a volnočasové 
aktivity pro děti i dospělé – přednášky, kroužky, příměstské tábory, spo-
lečné pobyty rodin s dětmi, jarmarky, jednorázové kulturní a sportovní 
akce apod.
Naší filozofií je rozvíjení mezigeneračních vztahů a zapojení celé komu-
nity do výchovy dětí. Spolupracujeme s obcí, mateřskou školou, základní 
školou, Domovem pro seniory, TJ Sokolem a dalšími organizacemi.
Na léto připravujeme příměstské tábory. Sledujte Facebook a vývěsky  
v obci pro více informací.
Email: rcsokolnice@gmail.com. 
Https://www.facebook.com/groups/478169505669049/members/

Za realizační tým Ingrid Fricová, Petra Jirgalová a Irena Zigmanová
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24. ročník SAŇAŘ CUP
SOKOLNICE | Futsal aréna u rybníka | 3.–6. července 2015

Doprovodný program 
Vodní šlapadla, skákací hrad, jízda kočárem, pečená 

selata a jiné speciality. Součástí sobotního večera bude 
vylosování bohaté tomboly.

www.sanarcup.cz

Cena: na místě 290 Kč | v předprodeji 230 Kč | Předprodej: Trafi ka Jany Hradílkové, 
Restaurace U Husara, Restaurace a Pizzerie Na Sokolovně nebo na čísle +420 602 710 719

Tradiční letní diskotéková noc

DJ Boris!

PÁTEK 3. 7. od 20.00

mediální partneři

20.00–21.30 22.00–23.30

24.00–3.00

Moderuje Ondra Fric

AWAKE BUTY
FLASH

SOBOTA 4. 7. od 20.00
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S O K O L

SaňTen 2015 a TheLemmer CUP 2015
Ve dnech 8. května a 9. května 2015 na tenisovém kurtu  
v obci Sokolnice proběhl 5. ročník SaňTen – turnaj ve čtyřhře  
a 3. ročník TheLemmer Cup. Do turnaje se tento rok přihlásilo 
celkem dvacet čtyři dvojic. Startovalo se brzy z rána, počasí nám 
přálo. Nálada hráčů byla bojovná a atmosféra, kterou vytvářeli 
fanoušci v hledišti, výborná. Pro návštěvníky a účastníky tur-
naje bylo připraveno bohaté občerstvení a pro vítěze turnaje za-
jímavé výhry.
Titul nejlepších hráčů ve čtyřhře a zároveň první místo 5. ročníku 
SaňTen vybojoval Marek Kukla a Radek Černý za tým KUČE. 
V dramatickém finálovém zápase porazili obhájce titulu z mi-
nulého ročníku Pavla Flajzara a Karla Linharta za tým LIFL.  
Ve 3. ročníku TheLemmer Cup ve finálovém zápase exceloval 
Martin Jílek a Zdeněk Jirgala za tým JÍJI v souboji s Michalem 
Strakou a Zdenálem Hlaváčkemza tým HLASTR a vybojovali 
tak první místo.
Tímto chceme poděkovat Josefu Drdovi, prezidentu S.A.T. (Sa-
ňařská asociace tenisu), za skvělou organizaci a řízení turnaje, 
ale především obci Sokolnice za poskytnutí prostor pro teniso-
vou akci, která se stává rok od roku populárnější.  

Tisková mluvčí S.A.T. Šárka Vlhová

Filipojakubská noc – Noc čarodějnic 
Jmény apoštolů Filipa a Jakuba se nazývá lidový zvyk Filipojakubská noc.  
S jejich osobami však tato tradice nemá nic společného, jen to, že se provádí  
v noci z 30. dubna na 1. května. Kořeny tohoto zvyku pocházejí ze středověku, 
kdy se věřilo, že zlé a nečisté síly bývají mocnější právě v tuto noc. Symbo-
lem těchto sil byl ďábel, který prostřednictvím svých pomocníků – čarodějnic  
a čarodějů – škodil lidem. 
V našich krajích je podoba této tradice úplně jiná. Říká se jí Pálení čarodějnic. 
Kdy tento zvyk vznikl, to se přesně neví. Důležitou roli zde hrál oheň a víra lidí 
v jeho sílu a ochrannou moc. Čarodějnice byla symbolem zla, původcem všech 

Organizační výbor SAŇTEN 2015. Zleva Pavel Žáček, 
Tonda Hrdlička, Jaroušek Zouhar a Josef Drda
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neduhů a nemocí. Symbolické pálení těchto figurín tak charakterizovalo očistu přírody, lidí a zvířat. Věřilo se také, 
že šeřík odhání zlo. Proto se jim zdobily domy, ale také se keř šeříku vysazoval před dům nebo do zahrady. Tento den 
také nastával přechod mezi studeným (tmavým) a teplým (světlým) obdobím roku. 
Ve čtvrtek 30. dubna v podvečerních hodinách byl v naší obci zjištěn zvýšený výskyt nadpřirozených bytostí typu 
čarodějnic, kouzelníků, a jiných strašidel. Důvodem tohoto setkání byl čarodějnický sabat (slet) na zdejším ostrůvku. 
Účast byla opravdu veliká, pořádal se již 15. ročník. Na koštěti přilétly čarodějnice např. Elvíra, Saxana, nebo Kolína, 
a z čarodějů Rumburak, Gudrun nebo Rotrumbel. Celkem se zúčastnilo 170 strašidel.
Po průvodu obcí, který doprovázel sestřih čarodějnických písniček z rozhlasu, se všichni opět sešli na ostrůvku míst-
ního rybníka. Magická noc začala! V připraveném ohni nejdříve shořela figurína hlavní čarodějnice. Po té všichni 
usedli a opékali špekáčky. Jako specialita dne se podávaly vynikající bramborové placky s povidly a mákem. So-
kolničtí rybáři je přímo na místě připravovali a pekli. Nechyběla bohatá tombola, soutěže ani diskotéka do nočních 
hodin. 
Za všechny čarodějnice a čaroděje tímto děkujeme všem, kteří se na této magické noci podíleli. 

Za TJ Sokol Sokolnice – Tereza Koláčná

V Č E L A Ř S K Ý  M Ě S Í Č N Í K

Květen je měsícem zařazeným ještě do období včelařského jara. Včelstva jsou již v plné síle, využívají snůšky 
pampelišky, řepky a ostatních květů ovocných stromů. Tento sběrný proces nektaru včel a tím i opylovací je nejinten-
zivnější asi do okruhu 300 metrů. A tady by bylo správné vzpomenout hlavní opylovací úlohu včel. Je publikovaných 
80–90 % efektu využití včel při opylování, zbytek je odměnou pro včelaře. A to, aby byla včelstva zdravá, záleží na 
včelaři, ale to je stejné jak u ostatních domestikovaných tvorů o které se staráme. Mnozí včelaři již provedli základní 
přeléčení buď nátěrem plodu léčivem, nebo použití odpařování kyseliny mravenčí. Dalším léčebným postupem je 
vložení stavebních rámků, na kterých včely vystaví trubčí dílo. Stavební rámek je pásek mezistěnky, na který vystaví 
pouze trubčí dílo, to znamená buňky jsou pro trubce větší. Toto zavíčkované trubčí dílo se před vylíhnutím trubců 
vyjme, vyřízne a poskytne okolnímu ptactvu na vyzobání. Efekt obětování těchto trubců před vylíhnutím je ten, že 
tito jsou napadeni roztočem varroáza přednostně a tím, že je takto odebereme z úlu před vylíhnutím, velmi včelstvu 
pomůžeme. Další činností včelařů je touto dobou obnova včelstev hlavně pomocí oddělků, které si včelař buď koupí, 
nebo si udělá sám ze svých včelstev. Když se podíváme zpětně na ztráty včelstev, je prokázané, že masivní úhyny v 
tomto tisíciletí jsou způsobeny napadením varroázou. Výzkumné ústavy celého světa se zabývají šlechtěním včel-
stev, která budou odolná vůči této nákaze. Musím znovu připomenout, že to není jen roztoč, ale s ním postupují na 
oslabené včelstvo viry, bakterie, nebo plísně. Jsou možnosti šlechtění včelstev schopných mít vlastní čistící pud, kdy 
napadená včela třesením upozorní sousedku, která z ní roztoče strhne. Nebo včely mají schopnost poznat napadené 
uzavřené larvy v buňkách, tyto otevřít, vyhodit i s přisátými roztoči. Ale zase se neví, jaký bude druhý šlechtitelský 
vliv na bodavost a nebo i snůšku. Pro samotné šlechtění u včel je přirozená možnost páření s trubci, které probíhá 
v určitou dobu a místě. A tady je u nás hlavní problém najít místo, kde to není zavčeleno, kde nebude vliv cizích 
trubců. K tomu se v cizině využívají vzdálená, horami odloučená údolí, nebo přímo ostrovy na moři, kam naváží malá 
včelstva, oplodňáčky pro snubní lety, bez vlivu špatných, nešlechtěných trubců. U nás se začínají využívat bývalé vo-
jenské prostory. Nebo další možností je umělé oplodnění matek. Samozřejmě, čím je více včelstev na jednom místě, 
tím je možnost množení roztoče větší. Proto také odloučené roje takové problémy nemají. Ale položme si otázku na 
celkové množství včelstev. Podle propočtu je u nás největší hustota včelstev v Evropě, to je 6,3 včelstva na 1 km2; 
Slovensko 4,8; Rakousko 4,4; Polsko 3,6; Německo 2,0.

Jarní úklid Sokolnic
V sobotu 18. dubna 2015 se také naše obec zapojila do celostátní akce „Ukliďme Česko“. Společně jsme vyrazili 
uklidit nepořádek a černé skládky v obci i jejím okolí. Za necelé tři hodiny byly posbírány desítky pytlů odpadků, 
které byly svezeny na náš sběrný dvůr. Po skončení akce zajistila obec pro účastníky na ostrůvku malé občerstvení. 
Na ty nejmladší, ale nejenom na ně, čekalo za odměnu ještě jedno milé překvapení…
Obec tímto děkuje organizátorům – Mysliveckému sdružení na Zlatém potoce, Komisi životního prostředí, ale pře-
devším všem těm, kteří se této akce zúčastnili, že přiložili ruku k dílu a zasloužili se o to, že je naše obec zase o něco 

M Y S L I V C I
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čistější. Doufáme, že i Vy si příště najdete čas a připojíte se k ostatním, abychom se nemuseli stydět za to, jak to  
v naší obci či jejím okolí vypadá. 
Více fotografií z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii na obecním webu: ./index.php?&desktop=foto&id= 
154&module_params=

D O M O V  P R O  S E N I O RY

Sokolnické děti nezapomínají na seniory
Ve čtvrtek 24. března 2015 se uskutečnila v Domově pro seniory už tradiční akce „Pálení Morany“, kterou  

pořádáme ve spolupráci s dětmi z místní mateřské školy. Ve školce děti vyrobily Moranu, kterou vynesly do potoka 
v zámeckém parku, aby tím podle staré tradice vyhnaly zimu a přivítaly jaro.

Tentokrát počasí akci přálo, takže se nádvoří zaplnilo usměvavými dětmi s pestrými nazdobenými větvičkami – 
symbolem přicházejícího jara. Děti je rozdávaly přítomným seniorům  a  zazpívaly jim písničky a přednesly básničky, 
jejichž společných tématem bylo jaro. Senioři, kteří nepřišli na nádvoří, se potěšili alespoň pohledem z oken. Potom se 
všechny děti a senioři vydali společně přes zámecký park k potoku. Tam děti Moraně naposledy zazpívaly, zamávaly 
a poslaly ji po vodě spolu se zimou. Asi na tom bude něco pravdy, protože od té doby nám na zámku svítí sluníčko.



SOKOLN IC K Ý  Z PR AVODA J

Jarní vycházky našich aktivních seniorů
Jaro jsme přivítaly vycházkou do Rakoveckého údolí, kde jsme shlédly neuvěřitelně velkou oblast kvetoucích 

bledulí. Rakovecké údolí je jedním z nejkrásnějších a největších kaňonovitých údolí Drahanské vrchoviny. Nachází 
se u obce Račice u Vyškova. 

Další březnový výlet směřoval do přírodní rezer-
vace na Kamenném vrchu, který se nachází v Brně-
-Novém Lískovci a Kohoutovicích a je ojedinělý nej-
větší populací koniklece velkokvětého na světě. Tyto 
silně ohrožené rostliny totiž kvetou pouze pár týdnů  
v roce.

Dubnový výlet jsme si naplánovaly do Mohelna, na 
Hadcovu step. Trasa: Sokolnice – Tetčice – Mohelno

I když název připomíná hady, tak jde o horninu – ha-
dec – schopnou v létě přijímat sluneční paprsky a teplo, 
při zemi může mít teplotu až 60 °C. Žádný div, že se tady 
rostliny spíše smaží, než aby rostly do výšky. Ale stále se 
vtírá představa těch hadů, neboť jednoho přejetého sle-
pýše jsme viděli na cestě.

Cesta vlakem byla pěkná a rychlá. Vystupujeme v Tet-
čicích, naproti nádraží je velká pila. Nádražní chaloupka 
má velké okno, s malými čtverečky skla. Přes ně vidíme 
do malé čekárny se starými dřevěnými lavicemi. Je to 
jako pohled do minulosti. A jak jsme rády, že ty malé 
tabulky nemusíme umývat a leštit. Přijíždí náš autobus – 
přes Ivančice a Oslavany do Mohelna. Začátek přírodní 
rezervace oznamují tabule a chrání ho bílá plastová 
kráva (v noci prý svítí). Stojíme nad hlubokým údolím 
řeky Jihlavy, podobá se zde klikatícímu se hadu, zvláště 
na obrázcích info tabulí. Poučení je moc, a tak se ani 
nesnažíme je zapamatovat. 

5/201514

A K T I V N Í  S E N I O Ř I

Milá akce se všem líbila a byla důkazem toho, že se děti a senioři umí společně pobavit, a že vzájemné setkávání 
je obohacující pro obě strany.

Již počtvrté se náš Domov pro seniory v Sokolnicích připojil k oslavám Dne země, které kolem 22. dubna probíhají 
nejen po celé naší zemi, ale i na celé naší planetě. Den Země se poprvé slavil roku 1970 v San Francisku, kde měl 
velký ohlas zejména mezi studenty. Roku 1990 se ke Spojeným státům připojily i ostatní státy a dnes jej slaví víc jak 
miliarda lidí ze sto sedmdesáti pěti zemí světa. Den Země se stal jedním z největších společných svátků, který spo-
juje lidi bez ohledu na jejich původ, víru či sociální postavení. Společně sázejí stromy, čistí potoky a mnoha jinými 
dalšími způsoby se snaží zbavit naši planetu ekologické zátěže. Tradičně se k tomuto dni připojuje i náš domov ve 
spolupráci s místní základní školou. Proto k nám ve čtvrtek 23. dubna zavítala více než stovka žáků i se svými učiteli, 
aby nám pomohli s jarním úklidem zámeckého parku. K nim se připojili ti ze seniorů, jimž to zdraví dovoluje, i per-

sonál domova v čele s panem ředitelem MVDr. Petrem 
Nováčkem.

Vládla báječná nálada a všichni pracovali s chutí  
a elánem. Ti ze seniorů, kteří nemohli přiložit ruku  
k dílu, alespoň pozorovali čilé dění v parku z laviček  
a z invalidních vozíčků. Díky našemu společnému úsilí 
park opravdu prohlédl a za pár dní byl svěží zelený tráv-
ník plný zlatých pampelišek. Krásný pohled do jarního 
parku tak může potěšit nejen naše seniory a maminky  
s dětmi, ale všechny místní občany, kteří jej využívají  
k procházkám. Mgr. Eva Stiborová
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Periodický tisk územního samosprávného celku 
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice, 
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Nemá žádné regionální mutace.

Náklad 850 výtisků. 
Určeno k bezplatné distribuci.

Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.
Evidenční číslo tisku přidělené 
MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání 22. 5. 2015. 
Příspěvky můžete odevzdávat 
na Obecním úřadě Sokolnice 
nebo posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 6 je 12. 6. 2015.

Kontakt inzerce: 
Ivanka Hamanová, e-mail: hamanova@sokolnice.cz
Elektronická verze Sokolnického zpravodaje, 
termíny uzávěrek a vydání jsou umístěny 
na webových stránkách www.sokolnice.cz

Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. 
Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány.
Komise neodpovídá za obsah inzerce.

Grafická příprava, sazba a tisk:
Střední škola grafická Brno
Šmahova 110, Brno-Slatina,
telefon: 548 211 313

Práce hrobníka v obci Sokolnice

Obec Sokolnice hledá vhodného uchazeče 
na práci hrobníka na místním hřbitově. 
Požadujeme koncesi na činnost hrobníka. 
Bližší informace mohou zájemci získat 
prostřednictvím starosty obce na telefonním 
čísle: 515 553 849; mobil: 731 230 175.

KOMISE PRO MLÁDEŽ A SPORT
oznamuje účastníkům zájezdu do

ZOO Lešná
Odjezd autobusů je v sobotu 6. června 2015 
8.00 hodin od sokolovny

 ► Hledám ke koupi domek se zahradou  
v Sokolnicích nebo v okolí do 10 km.  
Telefon: 792 284 071

 ► Koupím byt v OV nebo může být  
i družstevní v Sokolnicích.  
Telefon: 722 063 341

inzerce

Spolek rybářů Sokolnice pořádá dne 30. května 2015 na rybníku Na návsi v Sokolnicích

Pro všechny účastníky lovu povolenka zdarma

Občerstvení zajištěno Podrobnosti na webu SRS: http.//www.svazrybarusokolnice.cz

Z dřevěné vyhlídky je nádherný pohled na stráně po-
rostlé pokroucenými dřevinami, nízkou trávou a malými 
skalničkami. Při chůzi dolů k řece se vždy po pár met-
rech otevírá nový pohled. Protější břeh je více zalesněný 
a jeho dominantou jsou dýmající věže Dukovanské elek-
trárny. Dále jdeme těsně kolem vody, je zde označený 
pstruhový úsek číslo 5, rybářů je zde asi také 5, jeden 
překvapeně říká: „Vás teda je!“.

Přicházíme k chatovému tábořišti, které je v tuto dobu 
obhospodařováno pouze větrem a deštěm. Kolem vyhas-
lého ohniště posedíme, je nám dobře, poklidná řeka, ti-
cho pod hrází mohelenské přečerpávací nádrže. I když už 
je únava znát, vydáváme se tou nejpřímější a nejstrmější 

cestou nahoru. Projdeme se po hrázi, hladina vody je jako modrošedé zrcadlo. Jdeme do vsi, za každou zákrutou se 
objeví další metry cesty do kopce. Vycházku končíme na stejné vyhlídce odkud jsme ráno vyšly. Počasí nám opět 
přálo a tak se spokojeně ubíráme směrem domů.  M.P./ M.M. 
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CITYREVOLUCE
velka televizni

‘ ‘

SVOBODA V TELEVIZI ZAČALA!
VYBEREME SI 30 KANÁLŮ ZE 100 TAK JAK NÁS OPRAVDU ZAJÍMAJÍ !

UŽ ŽÁDNÉ BALÍČKY TÉMATICKÝCH TELEVIZÍ, KTERÉ SI KUPUJEME
KVŮLI JEDNOMU KANÁLU, KTERÝ OPRAVDU CHCEME !

NEBUDEME SE DÍVAT NA TO CO BĚŽÍ V TELEVIZI,  ALE NA COKOLIV
CO BĚŽELO AŽ DVA DNY ZPĚT NA VŠECH KANÁLECH !

DÍVAT SE BUDEME KDE CHCEME A NA ČEM CHCEME. 
NA TABLETU, MOBILU NEBO POČÍTAČI. 

A BUDE TO KE KABELOVCE ZDARMA !

V SOKOLNICÍCH NA NAŠÍ
SPOLEHLIVÉ OPTICKÉ SÍTI

V NAŠEM NOVÉM BALÍČKU VĚTŠÍ S 1GBIT INTERNETEM A 200 VOLNÝMI MINUTAMI JEN ZA 1260 Kč 
790,-

TELEVIZE ZAHRNJE CELKEM 60 KANÁLŮ (30 STÁLÝCH A 30 ZE 100, KTERÉ SI MŮŽETE ZVOLIT)

PROVOZUJE VIVO CONNECTION SPOL. S R.O., PODMÍNKY A VÍCE INFORMACÍ NA WWW.VIVO.CZ    TEL.: 515 537 537
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