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Výstava a vernisáž Evy Pilarové a Heleny Štefanové
Kdo z vás tušil, že Eva Pilarová není jen zpěvačkou, 

ale také vášnivou fotografkou? A že Helena Štefanová 
je spolužačkou naší občanky Mirky Mifkové? Že skoro 
nikdo? Přiznávám, já také ne. Nicméně když mi seni-
orky při jednom společném setkání vykládaly o tom, jak  
v Brně navštívily výstavu fotografií Evy Pilarové, navrhly, 
že by nebylo od věci něco takového uspořádat u nás  
v Sokolnicích… No proč ne, proč bychom si něco tako-
vého nemohli dovolit, zvláště pak, když se s jednou  
z autorek výstavy osobně zná naše výše jmenovaná 
Mirka Mifková? Slovo dalo slovo a od nápadu k činu bylo 
velmi blízko. Jako nejvhodnější prostor v obci jsme pro 
tuto akci zvolili knihovnu S-pasáže. Nápad se líbil i Radě 
obce a pak už nic nebránilo tomu, aby se dne 24. dubna 
2018 uskutečnila vernisáž obou autorek a následně se 
rozběhla výstava, která trvala do 11. května 2018.

Vernisáže se osobně zúčastnila jak pí Eva Pilarová, 
tak také pí Helena Štefanová. O tuto akci byl velký zá-
jem, vždyť v knihovně se tísnilo okolo 100 návštěvníků.  

Po oficiálním zahájení a krátkém přivítání starostou  
obce Mgr. Liborem Beránkem výstavu představily  
obě autorky. Následně pí Eva Pilarová zazpívala něko-
lik známých písní ze svého bohatého repertoáru, za 
což sklidila bouřlivý aplaus. Poté měli všichni návštěv-
níci vernisáže možnost se s autorkami osobně setkat 
a získat jejich autogramy či si pořídit společné fotogra-
fie. Mimo to měli též možnost si vystavené fotografie  
zakoupit.

Chtěl bych tímto poděkovat autorkám, že souhlasily  
s realizací výstavy v naší obci. Dále všem seniorkám, 
které se podílely na aranžmá vystavovaných obrázků. 
Panu Michalu Kučerovi za pomoc s ozvučením a panu 
Richardu Janouškovi za poskytnuté občerstvení na verni-
sáž. V neposlední řadě pí Janě Šebestové – knihovnici, že 
se dočasně stala kurátorkou výstavy. 

Doufám, že jste využili této nebývalé příležitosti a našli 
si cestu do knihovny v S-pasáži, abyste si tuto výstavu 
nenechali ujít.  -starosta-
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Zprávy z Rady
●  Stoleté výročí vzniku ČSR. V letošním roce uplyne sto 
let od vzniku ČSR. Bylo by vhodné si toto výročí vhodně 
připomenout. Rada obce v březnu vyzvala všechny členy 
zastupitelstva, aby do 16. dubna 2018 zasílali podněty 
a návrhy na možné akce. Ve stanoveném termínu však 
žádný podnět nepřišel.
RO tedy schválila organizovat v pátek 26. října 2018 
tyto akce, které by připomněly stoleté výročí vzniku naší 
republiky:
• Během dne (dopoledne / odpoledne) výsadba 

památného stromu v centru obce
• Navečer položení věnce k pomníku padlých
• Krátké kulturní pásmo dětí ze ZŠ a MŠ
• Lampionový průvod
• Ohňostroj (odpálení z ostrůvku)  

v ceně do cca 30.000 Kč
• Říjnový zpravodaj – stoletá historie naší republiky 
• Výstava v aule základní školy 
Podrobný harmonogram na den 26. října 2018 bude pro-
jednán a schválen později.
●  Sokolnice  VO-EFEKT2018. Obec obdržela nená-
vratnou dotaci ve výši 852.354 Kč na výměnu svítidel 
veřejného osvětlení v některých částech naší obce. Bylo 
vyhlášeno výběrové řízení na dodávku svítidel a jejich 
montáž. Organizaci soutěže zajišťovala společnost EFek-
tivní OSvětlování s.r.o. (EFOS).
Výzva byla zaslána třem firmám, současně zveřejněna na 
webu obce a na úřední desce, takže do výběrového řízení 
se mohla přihlásit jakákoliv firma. Ve stanovené lhůtě ob-
držela obec tři nabídky. Podle soutěžních kritérií nejvý-
hodnější nabídku podala Střední škola elektrotechnická 
a energetická Sokolnice, p.o., IČ:  00380407, Učiliště 
496, Sokolnice.
RO schválila jako vítěze výběrového řízení na doda-
vatele stavby s názvem: „Opatření ke snížení energe-
tické náročnosti VO Sokolnice – EFEKT2018“ Střední 
školu elektrotechnickou a energetickou Sokolnice, p.o.,  
IČ:  00380407, Učiliště 496, Sokolnice, jejíž nabídka byla 
vyhodnocena podle soutěžních kritérií jako nejvýhodnější.
RO uložila místostarostovi do 23. dubna 2018 rozeslat 
„Oznámení výběru nejvýhodnější nabídky“ všem účastní-
kům výběrového řízení.
RO uložila místostarostovi do 23. dubna 2018 vyzvat ví-
těze výběrového řízení k předložení  SoD.
RO uložila starostovi do 27. dubna 2018 uzavřít smlouvu 
o dílo s vítězem výběrového řízení. 
RO uložila starostovi do 27. dubna 2018 vyhotovit „Ozná-
mení  výběru nejvýhodnější nabídky“ a s dalšími povin-
nými přílohami je odeslat poskytovateli dotace – Minis-
terstvu průmyslu a obchodu.  
●  CN – dosadba stromů do kasáren. Společnost GOZ 
GARDEN s.r.o. zaslala vyžádanou cenovou nabídku na 
dosadbu dřevin do bývalých kasáren v trati Předky.
RO odsouhlasila objednat dosadbu dřevin dle předlo-
žené cenové nabídky od společnosti GOZ GARDEN s.r.o.
●  Nákup židlí do obřadní místnosti. V současnosti pro-
bíhá rekonstrukce obřadní místnosti v patře obecního 

úřadu. Součástí prací je i dodávka vybavení, vyjma židlí. 
Bylo by vhodné s předstihem rozhodnout o vhodném typu 
a způsobu výběru.
RO uložila starostovi obce do 25. dubna 2018 společně  
s Ing. arch. Jakubcovou předložit návrh / návrhy na 
vhodné židle do obřadní místnosti.  
●  Vybavení  nových  kanceláří  v  patře  OÚ.  V součas-
nosti probíhá rekonstrukce ve II. NP obecního úřadu. 
Kromě jiného zde vzniknou dvě nové kanceláře a rekon-
strukce kanceláře paní účetní. Součástí prací není do-
dávka žádného vybavení. Bylo by vhodné s předstihem 
rozhodnout o vnitřním vybavení, tj. zejména nábytku  
a židlí. Projektant předložil jednoduchou situaci rozmís-
tění skříní, stolů a židlí ve všech kancelářích. 
RO schválila záměr vybavení kanceláří ve II. NP budovy 
obecního úřadu. 
●  Výběrové řízení na ředitele školy. Obec vyhlásila vý-
běrové řízení na ředitele / ředitelku Základní školy So-
kolnice. Ve stanoveném termínu obdržela obec jednu 
přihlášku. Tu nyní prověří konkurzní komise a následně 
bude informovat radu obce o svém doporučení. 
RO bere na vědomí informace o průběhu výběrového ří-
zení na ředitele / ředitelku Základní školy Sokolnice.
●  Sportovní  zařízení u  rybníka. Obci byla předložena 
finální verze studie sportovního zařízení u rybníka v mís-
tech bývalé čerpací stanice závlah.
RO schválila předložený návrh studie výstavby sportov-
ního zařízení u rybníka v místech bývalé čerpací stanice 
závlah a uložila starostovi obce do 25. května 2018 za-
jistit alespoň tři cenové nabídky na vyhotovení projektové 
dokumentace sportovního zařízení u rybníka ve třech 
stupních – DUR, DSP a PDSP. 
●  Oplocení  dětského  hřiště  vedle  školky. Oplocení 
dětského hřiště vedle mateřské školy, zejména vstupní 
branka, není v dobrém stavu. Radě obce byly předloženy 
čtyři cenové varianty oprav. Rada se shodla, že pracov-
níci obce opraví stávající oplocení v nezbytném rozsahu  
a demontují branku se sloupky. Dodavatelsky bude ob-
jednána pouze výměna vstupní branky. 
●  Rozvoj místního hřbitova. Je třeba rozhodnout, kde 
pronajímat zájemcům jednotlivá hrobová místa. Jedná se 
zejména o jednohroby a urnové hroby. Současně by bylo 
vhodné stanovit rozvoj hřbitova v dlouhodobějším hori-
zontu, případně jeho doplnění např. o rozptylovou loučku, 
kolumbárium a podobně.
RO odsouhlasila vypracování studie rozvoje místního 
hřbitova a uložila místostarostovi obce do 15. května 
2018 zajistit několik cenových nabídek na tuto studii.
●  Darovací  smlouva. Obci byl předložen návrh daro-
vací smlouvy, na základě které fyzická osoba věnuje obci 
částku 20.000 Kč. 
RO schválila text a uzavření darovací smlouvy na částku 
20.000 Kč ve prospěch obce.
RO uložila starostovi obce do 20. května 2018 uzavřít da-
rovací smlouvu na částku 20.000 Kč ve prospěch obce.
●  Elektronická  úřední  deska.  Pro obecní úřad je 
mnohdy obtížné zveřejnit na úřední desce všechny pí-
semnosti, které jsou mu předány ke zveřejnění. Naskýtá 
se možnost (prostřednictvím DSO Šlapanicko) pořídit 
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Vstup Sokolnic do mezinárodního společenství
Co má naše obec společného  
s maďarským městem Tokaj, sloven-
skou obcí Mlynica a polským měs-
tem Narol? Od 1. května 2018 se 
všichni stali vzájemnými partnery 
samosprávných společenství zemí 
V4. Obec Sokolnice tak získala za-
hraniční partnery, jejichž součinnost 
by měla vést k prosazování zájmů 
a potřeb dotčených regionů. Vzá-
jemná spolupráce by měla sloužit 
především k obohacení kulturního, 
sociálního a hospodářského života 
našich regionů, měla by podpořit 
přímý kontakt mezi jejich obyvateli. 
Rámcová dohoda, kterou za obec 

Sokolnice podepsal v polském Na-
rolu Mgr. Libor Beránek, se zabývá 
výměnou zkušeností, kulturní spo-
luprací, prohlubováním přátelských 
kontaktů, překonáváním jazykových 
bariér a lepším porozuměním mezi 
komunitami. Partnerská spolupráce 
zahrnuje tyto oblasti regionální spo-
lupráce V4:

 ¾ Kultura, sport a společná 
identita

 ¾ Vzdělávání a budování kapacit
 ¾ Inovace, výzkum a vývoj, 

podnikání
 ¾ Demokratické hodnoty a média

 ¾ Veřejná politika a institucionální 
partnerství

 ¾ Regionální rozvoj, životní 
prostředí a cestovní ruch

 ¾ Sociální rozvoj
 ¾ Předkládání společných 

projektových záměrů  
z uvedených oblastí v rámci 
Visegradského fondu. 

Zúčastněné strany se dohodly, že 
tento seznam oblastí, na které se 
vztahuje spolupráce, je otevřený  
a může být kdykoliv rozšířen i na 
další oblasti činnosti. 
Starosta obce Mgr. Libor Beránek, ve 
svém projevu při podpisu smlouvy, 
ocenil důležitost přátelských vztahů 
zemí Visegrádské čtyřky s pozitivním 
dopadem na komunity všech zúčast-
něných. Vyjádřil přání, aby se tato 
platforma spolupráce regionálních 
samospráv stala funkčním celkem, 
prostřednictvím kterého by se reali-
zovaly jednotlivé projekty. Sám pre-
zentoval, že jako jeden z prvních po-
činů vidí propojení žáků a pedagogů 
základních škol, jejich případné se-
tkávání v rámci výměnných pobytů, 
eliminaci jazykových bariér a kompa-
raci výuky.
Doufejme, že podpisem rámcové 
dohody o partnerské spolupráci zís-
kaly Sokolnice atraktivní partnery ze 
zemí V4 s nimiž budou mít možnost 
realizovat zajímavé projekty, které 
budou atraktivní pro všechny naše  
občany.

-starosta-

elektronickou úřední desku (tj. de facto počítač s doty-
kovým displejem), která by byla instalována poblíž bu-
dovy obecního úřadu a byla by tak k dispozici občanům 
24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. MV ČR sdělilo, že tato 
forma zveřejnění plně nahradí zveřejnění na klasické 
úřední desce. K dispozici je několik nabídek různých  
dodavatelů.  
RO schválila nákup a instalaci elektronické digitální 
úřední desky typ: Imotion LITE 32, volně stojící.
●  Výběrové řízení na stavbu autobusových zastávek. 
Obec má kompletní projektovou dokumentaci na stavbu 
zastávek na Brněnské a Kaštanové ulici, pravomocné 
územní rozhodnutí a na MěÚ Šlapanice běží správní 
řízení na vydání stavebního povolení. Bylo by vhodné  
s předstihem připravit výběrové řízení.
RO vzala na vědomí cenový návrh od společnosti RTS a.s. 
na kompletní organizaci výběrového řízení.
RO schválila objednat kompletní organizaci výběrového 
řízení u společnosti RTS a.s. 

●  Čestné  občanství. Rada obce zvažovala vytvořit 
návrh „Pravidel pro udělování čestného občanství obce 
Sokolnice“. Udělování a odnímání čestného občanství je 
pravomoc vyhrazená zastupitelstvu obce – viz § 84 odst., 
2 písmeno t) zákona o obcích.
RO vyhodnotila, že se návrhem „Pravidel pro udělování 
čestného občanství obce Sokolnice“ v současnosti ne-
bude zabývat.
●  Žádost hasiči. Obec obdržela žádost našich hasičů 
o zapůjčení prostoru kasáren v trati Předky na hasič-
skou soutěž „TFA ŽELEZNÝ SAŇAŘ SOKOLNICE“, která 
se uskuteční 26. května 2018 od 8 hodin do cca 17 ho-
din. Jedná se konkrétně o prostory za vjezdovou bránou 
a přilehlé asfaltové plochy v bývalém autoparku. Dále 
požádali o připojení na vodovodní řad prostřednictvím 
hydrantu, na zajištění vody pro diváky a soutěžící. Po 
skončení akce vše uvedou do původního stavu a prostor  
uklidí.
RO žádost hasičů odsouhlasila. -OÚ-

Zleva: Július Vachmanský, starosta obce Mlynica; Stanislaw Woś, starosta města Narol; 
Posta György, starosta města Tokaj, Mgr. Libor Beránek, starosta obce Sokolnice
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Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v červnu. Uzávěrka Sokolnického zpravodaje je v časo-

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

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Če
rv

en
 2

01
8

2 Sobota
Komise pro mádež  
a sport při radě obce 
Sokolnice 

Zájezd do ZOO Lešné  
u Zlína ZOO Lešná 8.00 hodin Odjezd od ZŠ Sokolnice

15 Pátek TJ Sokol Sokolnice
Posezení se stárky – 
vystoupí Jiří Helán  
s kapelou 

Sokolnice 20.00 hodin 2.00 hodin Hřiště TJ Sokola  
Sokolnice – u rybníka 

16 Sobota TJ Sokol Sokolnice Předhodová zábava – 
hraje skupina Merlin Sokolnice 20.00 hodin 2.00 hodin Hřiště TJ Sokola  

Sokolnice – u rybníka 

17 Neděle TJ Sokol Sokolnice

Jánské krojované 
hody – předání hodového 
práva, průvod obcí, 
tanečky dětí, 
Česká a Moravská 
beseda stárků, 
po celé odpoledne hraje 
krojovaná Podboranka

Sokolnice 13.00 hodin 19.00 hodin

Předávání práva před  
sokolovnou, průvod 
stárků obcí, odpolední 
hodová zábava 

23 Sobota TJ Sokol Sokolnice Superpohádkové  
sportovní odpoledne Sokolnice

Hřiště TJ Sokola  
Sokolnice, začátek  
akce bude upřesněn

23 Sobota
Komise životního  
prostředí při radě  
obce Sokolnice 

Sokolnice žijí hudbou – 
letní koncert 
„Čtvero ročních dob“

Sokolnice 20.00 hodin Zámek Sokolnice

24 Neděle Kulturní komise 
při radě obce Sokolnice

Zájezd do termálních 
lázní Gÿor Maďarsko 6.00 hodin Odjezdu autobusu ze 

zastávky před S-pasáží  

Vlakem do Sokolnic – financování stavby
Milé čtenářky a čtenáři, v tomto pokračování našich vzpo-
mínek na budování železnice do Sokolnic se zastavíme  
u financování stavby.
Ředitelství Severní dráhy císaře Ferdinanda darovalo při 
otevření trati Brno-venkov 5.000 zlatých k dobročinnému 
účelu a rozdělení mezi chudé přilehlých obcí. Na okres 
Brno-venkov připadlo 500 zlatých. Přípisem c. k. okres-
ního hejtmanství v Brně ze dne 27. srpna 1869 čís. 6444 
byl pozván starosta obce Sokolnic ke společné schůzi 
starostů na pondělí 30. srpna na hejtmanství k domluvě 
o rozdělení zmíněné peněžité částky. Tam bylo umluveno, 
že dostanou: 
 Černovice 40 zlatých
 Komárov   100 zlatých
 Heršpice   70 zlatých
 Brn. Ivanovice   50 zlatých
 Holásky 30 zlatých
 Chrlice 50 zlatých
 Sokolnice   60 zlatých
 Telnice 50 zlatých
 Újezd u Sok.   50 zlatých
 Celkem 500 zlatých

Již při projektování této trati prohlašovalo Rakousko, že 
je to jedna z nejdražších tratí, kterou staví a toto tvrzení 
je vskutku pravdivé.  Vede-li totiž trať ve směru řek nebo 
potoků (jako např. Severní dráha, která se drží toku Mo-
ravy, pak Bečvy, Odry a Visly), má sice malé stoupání či 
klesání, zrovna tak jako tok řeky, ale jde rovinou kolem 

řek či potoků. Dráha Brno–Přerov vede však většinou 
kolmo na tok říček a potoků. Všimneme-li si kraje, vidíme, 
že říčka či potok teče vždy dolinou a mezi jednotlivými 
údolími říček jsou vždy vyvýšeniny nebo pahorkatiny, 
které musí dráha buď objížděti nebo přeseknouti množ-
ství zářezů, jinde zase náspů, mostů a můstků. Typický 
příklad takové nákladné trati máme u nás v Sokolnicích. 
Sotva vyjede vlak z nádraží směrem k Brnu, vjíždí do zá-
řezu, po malém kousku vyjíždí na dosti vysoký násep se 
dvěma mosty nadjezdnými (jeden nad Zlatým potokem), 
hned zase vjíždí do hlubokého zářezu a podjíždí most na 
Mrtvé cestě a po krátké jízdě vjíždí zase na dlouhý násep.  
Jinde zase není možno překlenouti širší údolí, leč jedině 
dlouhým mostem, jak vidíme u Lulce, nebo zase vysokým 
náspem, jako za stanicí Vyškov, kde vlak jede výše než vr-
cholky stromů v údolí. Pozorujme trať Brno-Přerov za jízdy 
a vidíme, že se tento obraz opakuje stále. Kolik tisíců 
krychlových metrů hlíny, kamene a jiných hmot muselo 
tu přijíti do přemístění a pohybu, aby se upravila spodní 
stavba pro trať. Taková trať vyžaduje však i po stavbě 
stálý dohled a opravy, neboť tu pracuje neustále spodní 
voda i povrchová za dešťů vymíláním a za průtrží i pode-
mletím tratě. Tím si lehce vysvětlíme správnost tvrzení 
bývalé rakouské vlády, která tímto také chtěla naznačiti, 
jak jí máme býti vděčni, že obětovala tolik nákladů pro 
dráhu v ryze českém kraji. A rakouská vláda to také zdů-
razňovala velmi okázale při každé příležitosti. 

-Podle kroniky zpracovaly: 
Mirka Mifková a Jitka Čermáková-
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Okénko do Mateřské školy
●  V jednom dubnovém dopoledni navštívil naši mateř-
skou školu profesionální fotograf, který všechny naše hol-
čičky i kluky zachytil na společných třídních fotografiích  
a nejen to. 
Všem našim předškolákům, z nichž se 1. září 2018 sta-
nou školáci, nafotil portréty na chystající se tablo letoš-
ních „absolventů“ naší mateřské školy.
●  Konec dubna probíhá v mateřské škole v duchu blí-
žícího se dne pálení čarodějnic – 30. dubna. Snažíme se 
děti seznámit s původem i významem této tradice. Nej-
více však děti baví samotné tvoření a chystání. Ve všech 
třídách proběhly výtvarné, tvořivé, pohybové i vzdělá-
vací aktivity zaměřené právě na tento poslední dubnový  
den.
●  Jarní měsíce nás slunečným počasím lákají společně 
s dětmi nejen ke hrám venku, ale také k pěstitelským ak-
tivitám na našich školních záhoncích. Děti ze všech čtyř 
tříd si společnými silami do svých záhonků vysázely různé 
plodiny či pochutiny – hrách, ředkvičky, dýně a jiné… Spo-
lečně s paními učitelkami chodí zalévat a pečovat nejen 
o voňavé bylinky v bylinkové spirále, ale i o vyseté, již se 
zelenající, rostlinky, pozorují jejich růst a těší se na to, až 
si na zralých plodech zamlsají.
●  Děti ze třídy Kuřátka navštívily Domov seniorů v So-
kolnicích, kde předvedly dědečkům a babičkám krátký 
program s básničkami a písničkami a rozdaly přáníčka 
vyrobená všemi dětmi ze školky.

●  Měsíc květen byl též ve znamení fotografování.  
A to tentokrát samotnými redaktory Brněnského deníku, 
kteří zhotovené společné třídní fotografie našich tříd KU-
ŘÁTKA, KOŤÁTKA, MOTÝLCI a SLUNÍČKA zveřejnili v jed-
nom z aktuálních čísel tohoto deníku.
●  Samozřejmě nemůžeme zapomenout na naše nej-
milejší maminky, které právě v měsíci květnu slaví svá-
tek – „Svátek maminek“. Tentokrát jsme s dětmi zvolili  
„piknikovou oslavu“ v prostředí blízkého sokolnického 
okolí, kdy děti za pomoci svých třídních učitelek připra-
vily maminkám krátký program společně s malým dáreč-
kem – básničky, písničky i přáníčka – a maminky zase 
malé občerstvení pro své malé zpěváčky. Snad bylo tohle 
odpoledne příjemným zpestřením i vhodnou oslavou pro 
všechny obětavé maminky, babičky, tety, zkrátka všechny 
milující ženy.

Maminko, maminko, mámo,
víš-li pak co je to ráno.
Ráno je sluníčko
v očích tvých, mamičko,
to je to, to je to ráno,
když ty mě probudíš, mámo.
Maminko, maminko, ptáčku,
jsi moje nebe bez mráčku.
Jsi píseň skřivánků,
jsi červeň červánků,
maminko, maminko, ptáčku,
jsi moje nebe bez mráčku. ■
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McDonald’s cup v Měníně
V pondělí 23. dubna 2018 se třeťáci a čtvrťáci zúčastnili 
fotbalového turnaje McDonald's cup v Měníně. V základní 
skupině jsme nestačili na soupeře z Bílovic (pozdější ví-
těz), kterému jsme podlehli 0:9 a se ZŠ Šlapanice jsme 
prohráli 0:8. Oba tito soupeři byli jasně lepší. Chuť jsme 
si ovšem spravili v zápase o umístění, ve kterém jsme 
zvítězili nad ZŠ Žatčany 4:0. Všichni naši hráči a naše 
hráčky si zaslouží obrovskou pochvalu za reprezentaci. 
Přestože se jim v úvodních zápasech nedařilo, stále bo-
jovali a nic nevzdávali.                                         -D. Elicer-

V úterý 24. dubna 2018 se stejného turnaje zúčast-
nili nejmladší fotbalisté z 1. a 2. tříd. Vylosovali jsme 
si hodně těžké soupeře. V prvním zápase hráli kluci 
s Měnínem 1:5, ve druhém je porazily Těšany 0:4 a ve 
třetím utkání s Újezdem skončili se skóre 1:3. V koneč-
ném pořadí se naši umístili na 6. místě. Přesto se hráči 
nevzdávali a bojovali ze všech sil do poslední minuty. 
Hráli férově a určitě nasbírali hodně cenných hráčských 
zkušeností, které využijí v dalších zápasech. Během 
turnaje se chovali ukázněně a reprezentovali dobře 
naši školu. Držme jim i jejich trenérovi palce do dalších  
utkání.                     -J. Teterová-
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Školní liga v miniházené
V pátek 27. dubna 2018 se v Měníně uskutečnilo třetí 
kolo školní ligy v miniházené. Starší žáci se museli obe-
jít bez páťáků, kteří si vysloužili zákaz reprezentace za 
své chování. Přesto, že oba zápasy prohráli, předvedli 
snaživý výkon a rozhodně ostudu neudělali. Navíc na-
sbírali spousty zkušeností, které se jim budou při dal-
ších turnajích hodit. Mladším žákům se dařilo výsled-
kově lépe, když si připsali dvě vítězství a jednu prohru. 
Všem gratulujeme a těšíme se na poslední kolo u nás  
v Sokolnicích. 
A zde jsou výsledky:
Starší (4. a 5. třída): 

Sokolnice–Újezd 12:25
Sokolnice–Telnice 12:25 
(Měnín se turnaje starších nezúčastnil)

Mladší (1.–3. třída): 
Sokolnice–Měnín 15:5
Sokolnice–Újezd 16:20
Sokolnice–Telnice 20:18 -D. Elicer-

Návštěva na farmě
V pondělí 7. května využili žáci 4. tříd krásného počasí  
a vydali se nakouknout do stájí a ohrad farmy rodiny Se-
kaninových v Telnici. Sluníčko už začalo připalovat, když 
celá výprava pěšky dorazila až k cíli a všichni se rozběhli 
obdivovat místní zvířectvo. Ze stájí zvědavě vykukovali 
koně, králíkárny se jen hemžily jarními přírůstky, kozy si 
ve vedlejší ohradě hrály na honěnou a na celou tu taš-
kařici bohorovně dohlížel starý oslík. Všechny děti si pak 
zkusily jízdu na koni, pohladily si pár týdnů stará telátka 
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a poslechly si zajímavé povídání paní Sekaninové o tom, 
kolik radosti, ale i práce, taková farma přináší. Po cestě 
domů se všichni dosyta vydováděli v Telnici na hřišti  
u rybníka, slupli zmrzlinu na Orlovně a spokojeně zamířili 
kolem Zlatého potoka domů. -J. Ilík-

Co se dějě za humny
Kdy Kde Akce

25. 5. Šlapanice Noc kostelů, 
kostel Nanebevzetí Panny Marie v 17.45 hodin

25. 5. Telnice Galavečer, Orlovna Telnice v 19.00 hodin

26. 5. Bedřichovice Bedřichovické hody,  
náves Bedřichovice v 14.00 hodin

26. 5. Telnice Volejbalový turnaj v 9.30 hodin

27. 5. Bedřichovice Pouť ve 13.30 hodin

27. 5. Telnice Olympijský den dětí, Orlovna Telnice v 15.00 hodin

30. 5. Šlapanice Den dětí – turnaj v přehazované,  
antukové kurty v 15.00 hodin

31. 5. Šlapanice Boží tělo, kostel v 18.00 hodin

1. 6. Telnice Jihomoravské bicyklení

2. 6. Kobylnice Kobylnická olympiáda, Výletiště

9. 6. Telnice Výlet do zoo Vyškov v 8.15 hodin

9. 6. Kobylnice Festival dechových hudeb, 
dechová hudba Zlaťanka

16. 6. Šlapanice Kouzlo papíru, vernisáž studentské výstavy

16. 6. Kobylnice Oslavy 120. výročí založení SDH Kobylnice

17. 6. Šlapanice Po Šlapkách, orientační hra

22. 6. Šlapanice Pivní slavnosti

23. 6. Kobylnice Turnaje Kuňava Cup a Kuňava Beach

23. 6. Šlapanice Letní karneval

23. 6. Telnice Posezení u cimbálové muziky A. Smutného,  
Masarykovo náměstí 19. hodin

-Zpracovaly K. Janoušková, L. Rolková, 7. třída-

Čarodějáles
K 30. dubnu neodmyslitelně patří pálení čarodějnic.  
I když pravý rej čarodějnic, pálení ohňů a v dnešní době 
hlavně ten opečený špekáček čekal na všechny až večer, 
obě třídy prvňáků si už od rána užívaly ČARODĚJNICKOU 
ŠKOLU. 

9
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Na Šibeničním a popravčím vrchu
Po delších přípravách a posuno-

vání termínu jsme se sešly v úterý  
17. dubna 2018 my, seniorky, na vý-
let do Křenovic a naučnou stezkou 
na Šibeniční a popravčí vrch. 

Abychom vám, čtenářkám a čtená-
řům, ale i nám samotným přiblížily, 
kam se vydáváme, sáhly jsme pro 
informace na webovou stránku obce 
Křenovic. 

„Naučná stezka „Šibeniční a po-
pravčí vrch v Křenovicích“ je věno-
vána událostem spjatým s výkonem 
hrdelních trestů v období středověku 
a raného novověku (13.–18. století) 
v českých zemích.

Přestože obec Křenovice vlastní 
hrdelní právo nikdy neměla, neboť 
spadala pod vrchnost ve Slavkově, 
má tato stezka přiblížit zájemcům 
historickou lokalitu, která se nachází 
v křenovickém katastru a v mapách 
je dodnes nazývána „Na spravedl-
nosti“. Konaly se zde veřejné po-
pravy osob z celého slavkovského 
panství. Souzeni byli ve Slavkově, 
který hrdelní právo měl, a exekucí se 
účastnili jistě lidé ze širokého slav-
kovského okolí, tedy i z Křenovic.

Stezka je věnována památce ne-
vinných obětí, kterých mezi popra-
venými bylo jistě mnoho. Nešlo totiž 
vždy o těžké zločiny a vraždy, ale  
i o drobné krádeže z hladu 
nebo o pouhé nařčení například  
z čarodějnictví.“

Od Obecního úřadu v Sokolnicích 
jsme odjely na vlakové nádraží So-
kolnice-Telnice. Vlakem, který na-
štěstí na nás nemusel čekat (už jsme 
udělaly nějaké zkušenosti se zpoždě-

ními), jsme pokračovaly do Křenovic. 
Některé účastnice se připojily ke sku-
pině až v Křenovicích, takže nás bylo 
celkem šestnáct. 

Z nádraží jsme prošly Křenovicemi 
a pokračovaly naučnou stezkou na 
Šibeniční a popravčí vrch. Samotná 
naučná stezka má délku asi dva ki-
lometry, ale my jsme jich našlapaly 
daleko víc. 

Na pěti informačních tabulích 
umístěných na trase stezky bylo po-
drobně popsáno:

• Hrdelní soudnictví na Moravě
• Použití práva útrpného  

při výsleších
• Činnost kata a jeho pacholků
• Osudy odsouzených při cestě 

na popravčí vrch
• Popis výkonů trestu smrti  

na samotném popravišti.
Využily jsme možnosti seznámit 

se podrobněji s historií výkonu hrdel-

ního práva, u každé tabule jsme daly 
chvíli odpočinout nohám. Nahoře 
jsme si udělaly delší přestávku na 
načerpání sil a vydaly se dál po silnici 
směrem do Slavkova u Brna. Minuly 

Celkem 23 žáků bylo ve strašidelných kostýmech přivítáno 
čarodějnickou učitelkou, která si pro žáky přichystala ně-
kolik druhů omalovánek, pracovních listů s počty, rozdíly  
a malé bludiště. Po splnění následovalo foto na památku. 
Zdárným průletem kolem zeměkoule si na svém nebo vy-
půjčeném košťátku mohli všichni získat letecký průkaz 
pro svůj bezmotorový dopravní prostředek. Správná trefa 
netopýrem na cíl, či vítězství v namotávání čarodějnic-
kých pomocníků bylo sladce odměněno. 
Rej čarodějnic pokračoval tancem v rytmu disca, po němž 
přišla vhod čarodějnická nabídka v podobě jedovatých 
hadů, larev, krysích mozečků spláchnutých smrtelným 
potem. Nálada byla výborná a domů se tentokrát nikomu 
moc nechtělo. -M. Kupská-



Sokolnický zpravodaj     5/2018 11

Květen
Květen je měsícem zařazeným do období včelařského 

jara. Sami určitě známe různé pranostiky na tato ob-
dobí v souvislosti s počasím, ale když se podíváme na 
teplotní průběh, tak můžeme říci, že jaro bylo nějak silně 
zkráceno a plynule přešlo až do letních teplot. Teploty by 
ani tak nevadily, ale stav srážek je zanedbatelný, když 
napršelo v naší oblasti za měsíc 4–5 milimetrů. Jak se 
celkově říká, co nepadne z nebe, rostliny včelám nedají,  
a tím pádem se to odráží i na množství nektaru. Celkově 
v naší oblasti má dominantní úlohu brukev řepka olejka. 
Řepkovým medem laická veřejnost neprávem opovrhuje, 
je ale třeba si uvědomit, že je zdrojem cenných brassinů, 
což je rostlinný hormon s protirakovinnými účinky. 

Včelstvo by mělo dosahovat vrchol ve vývoji, ale opak je 
pravdou. Z polovičky včelstva, a mám to potvrzeno od více 
včelařů, nejsou v potřebné síle a nezvládají snůšku toho, 
co kvete. Matka obvykle klade asi 1500 vajíček denně, 
ze kterých se vylíhnou nové včely. Pylu je víc než dost, sla-
diny také a pak dochází k omezování matky zanášením 
buněk. Celkově dochází k rozvoji rojové nálady. Hlavním 
životním cílem všech organizmů na Zemi je rozmnožovat 
se a tím zachovat svůj druh. A právě včelstva se rozmno-

žují rojením. Rojení je pro včelaře neekonomické, proto 
dělá různá technologická opatření. Jedním z nich je při-
dání dalšího nástavku, tím jim dáme prostor a i práci na 
vystavění mezistěnek, nebo provedeme odebrání plodu 
na tvorbu nového oddělku. Tím máme řízeně nové včel-
stvo, nebo jej na podzim přidáme ke slabšímu včelstvu,  
s tím, že si samy včely vyberou lepší matku. Postup je 
úplně jednoduchý, nástavky se dají na sebe a mezi ně 
se vloží navlhčené noviny s pár dírkami, včely samy roz-
hodnou, která matka má silnější feromon, tu upřednostní  
a stane se matkou celého úlu.

Med je základní formou odměny pro včelaře, který vyu-
žívá jak pro sebe, rodinu, případně jej prodává, jak se říká: 
„Ze dvora“. A při tomto je mně kladena otázka, jaký je to 
med? Odpovídám obvykle, že je to pravý, nepančovaný, 
květový – smíšený a i sladký. Ale jak mám odpovídat teď, 
když při kvetení řepky kvetly i ovocné stromy, navázaly 
v kvetení akáty, i když při tom suchu to bylo minimálně, 
ale už je připravena lípa na kvetení. Snad ji přibrzdí při-
cházející srážky, ale čím se budou živit až podstatné od-
kvete? Ale jak říkám, příroda si poradí.

Světový den včel, vyhlášený 14 zúčastněnými státy při 
mezinárodní soutěži v roce 2012, vychází na 20. květen. 

-Václav Hůrka-

jsme cestou celkem třináct mokřado-
vých jezírek, ale nepadly jsme ani do 
jednoho. 

Pochod byl na naše seniorské 
možnosti docela dlouhý, a tak jsme 
byly trochu unavené. První naše za-

stávka byla ve Slavkově u zmrzlino-
vého stánku, ty hladovější si zašly na 
náměstí do restaurace na oběd. 

Část skupiny se vydala do parku 
Slavkovského zámku, část volila cestu 
zpět a ty, které ještě neměly dost, si 

na zpáteční cestě udělaly autobusem 
odbočku do otnické cukrárny. Od-
měna za to, že nám vydrželo pěkné 
počasí a že jsme vydržely my, byla  
sladká. 

-Jitka Čermáková a Mirka Mifková-
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Zámecká okna čekala téměř padesát let na svou opravu a umytí
Ve středu 18. dubna 2018 se na žádost ředitele Domova pro seniory v dopo-
ledních hodinách sešla v parku u oken zámecké kaple skupina osob různých 
profesí. Mezi nimi byli sklenáři z Otnic, paní uklízečky z Domova, údržbáři  
z Domova a pan Hudeček s plošinou.
Účelem setkání byla oprava skel v horní části okna a následné umytí všech 
tří oken. V připojené obrazové reportáži je vidět, že se všichni svého úkolu 
zhostili na výbornou. ■
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O fotografování
Eva Pilarová (1939)
Prvně jsem se zmocnila tatínkova fotoaparátu, když mě 
bylo zhruba šest let. Výsledek nic moc, namísto kom-
plet tatínka jen jeho nohy. Další pokusy už byly poněkud 
úspěšnější. Stabilně jsem začala fotografovat před čtvrt 
stoletím, nejprve rodinné fotografie, a když se pro mě ote-
vřely hranice do celého světa, fotila jsem exotické krajiny, 
vzdálená města, západy slunce nad mořem, nádhernou 
Hawaii, klokany v Austrálii apod.
Velkým zlomem bylo zakoupení digitálního fotoaparátu  
a setkání v ateliéru s fotografem panem Josefem Loudou. 
Fotil mě tehdy pro televizní časopis, výsledek se mně líbil, 
ale vytkla jsem mu, že vzhledem k mému věku mohlo být 
pozadí světlejší, že to omlazuje. „Žádný problém“, pravil 
pan Louda, kliknul párkrát myší a na počítači se objevilo 
světlé pozadí. Doma jsem se pak podívala, jestli mám 
ve svém počítači podobné zařízení, našla jsem „cosi“, co 
dělalo s fotkami divy (slovo „cosi“ píšu záměrně, protože 
pan Louda mně poradil, abych nikdy nikomu neřekla, 
jaký program k upravování fotografií používám). A byla 
jsem ztracená. Desítky hodin jsem vysedávala u počítače 
a upravovala fotografie. Když jsem se pochlubila s vý-
sledkem svému manželovi, trochu rozpačitě podotknul: 
„Tak to se bude líbit akorát panu profesorovi Knížákovi  
a Tobě.“ Tak moc mu to připadalo moderní.
Ale moje výtvory přece jen pár lidí zaujaly a já měla  
v nakladatelství Kanzelsberger v Praze na Václavském 
náměstí v roce 2005 svoji první výstavu. Na tu přivedl 
pan Louda svého kamaráda, výtvarníka Jana Brabence. 
Pan Brabenec žije ve Vídni a má tam galerii. Nabídl mně, 
abych vystavovala i u něho. Podezřívavě jsem se roz-
hlížela, kde je skrytá kamera, ale nabídka byla míněna 
vážně. Obrázky měly úspěch a od té doby mám za se-
bou celou řadu samostatných výstav v českých a morav-
ských městech. Z těch zahraničních je to vedle zmíněné 
Vídně ještě Moskva, Doněck, Bratislava a Berlín. Jedna 
fotografie v rámci výstavy „Múza očima múz“ visela  
i v galerii v Chicagu. Tou múzou je skvělá harfenistka paní 
Zbyňka Šolcová a vedle skutečných skvělých fotografek 
světových jmen bylo tam i moje „dílko“. A za to zas může 
pan Louda. Ještě musím dodat, že fotografové, kteří sami 

vystavují a publikují, jsou k mým fotkám shovívaví, tu po-
radí, tu pochválí, tu významně mlčí. Ti, kteří nevystavují  
a nepublikují, zatracují mě. Dokonce mi jeden napsal, 
jak můžu takový paskvil vystavovat dokonce i v zahra-
ničí, že ho to vytočilo do bezvědomí. Odepsala jsem mu, 
že nechápu, proč se nechává vytočit zpěvačkou a ještě  
k tomu blondýnou. Pak už se neozval.

Helena Štefanová (1944)
Můj první fotoaparát jsem si koupila téměř před půl stole-
tím. Jela jsem tenkrát na zahraniční vysněnou dovolenou, 
do tehdejší Jugoslávie. Takové vytoužené zážitky jsem si 
samozřejmě přála zachovat. Navštívila jsem vetešnictví, 
něco jako dnešní bazar a koupila jsem ten nejlevnější – 
za celých 200 Kčs. Takto vybavena jsem se stala velkou 
fotografkou a zdokumentovala jsem celou dovolenou. 
Po návratu jsem se shodou okolností dozvěděla, že na 
jedné brněnské vysoké škole hledají foto-dokumenta- 
ristku. Povzbuzena prvním úspěchem a vyzbrojena dr-
zostí mládí jsem se do konkurzu přihlásila. Měla jsem 
štěstí, vzali mě. Začala jsem pronikat do tajů fotografo-
vání, poznala jsem, co je to černá komora, alchymie vyvo-
lávání černobílých filmů a černobílých fotografií. Dlouho 
jsem však v temné komoře nezůstala. Zlákalo mě něco 
úplně nového. Začínaly první sálové počítače a já přešla 
na Katedru matematických strojů. Ale fotografování jsem 
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Historie řeznického řemesla v Čechách a v obci Sokolnice
Milé čtenářky a čtenáři, získali jsme pro náš zpravodaj zajímavý materiál o historii řeznického řemesla. Nabízíme ho 
k přečtení všem starousedlíkům i novým obyvatelům, které zajímá, jak se naše obec rozvíjí. 

První zmínky o povolání řezník a výrobě uzenin pochá-
zejí od Galů. Řezník je osobou zabývající se porážkou, 
bouráním a porcováním jatečných zvířat, dále pak zpra-
cováním a úpravou jejich masa. Řeznictvím se nazývá 
prodejna, ve které řezník prodává maso a uzeniny. Pří-
buznou profesí je uzenář.

První znak udělil pražským řezníkům Jan Lucemburský 
za hrdinský čin. Svými řeznickými sekerami se prosekali 
městskou bránou sv. Františka a přispěli tak k porážce 
korutanského žoldáckého vojska okupujícího v r. 1310 
Prahu. Odměnou řeznického cechu bylo právě udělení 
privilegia používání českého lva ve svém znaku a práva 
nástupu v čele všech řemesel. Na Moravě byly ve znaku 
řeznického cechu dvě sekery. Cechy začaly na našem 
území vznikat ve 13. století, zprvu bez pravidel, později  
s určitými omezeními a zákazy. V r. 1859 byly cechy 
všech řemesel zrušeny a 1. května 1860 byl vydán živ-
nostenský řád. Řezníci tak mohli svou živnost provozovat 
kdekoliv a nebyli vázáni na masné krámy. Řezníci vždy 
věrně a čestně sloužili a starali se o vážnost, důležitost 
a rozvoj svého řemesla. Z bohatých dokladů historie je 
zřejmé, že vždy stáli na straně spravedlnosti a poctivost 
byla jejich chloubou. Byli vždy věrnými Čechy, hrdi, silni  
a prodchnuti láskou k vlasti, ke svému městu a řemeslu.

Z dochovaných historických materiálů vyplývá, že prv-
ním řezníkem v Sokolnicích v domě č.p. 9 byl Bartoloměj 
Sekanina, ročník narození 1859. Ve vztahu k současnému 
majiteli řeznictví se jedná o jeho prapradědečka. Tradice 
řemesla se předává po generace, a tak se pokračovate-
lem řeznického řemesla stal jeho syn Václav Sekanina, 
ročník 1892, který se v roce 1920 oženil s manželkou 
Růženou a spolu na základě vydaného živnostenského 
povolení pokračovali v rodinné tradici a provozovali spolu 
řeznictví a prodejnu masa a výrobků z něho. Řezníci vět-
šinou nakupovali dobytek na venkově od sedláků. Maji-
tel řeznictví – mistr nakupoval dobytek osobně, jezdil na 
bryčce tažené koňmi, doprovázen statnými řeznickými 
psy. Nakoupený dobytek porážel ve svých jatkách a dále 
zpracovával. Pomáhali mu tzv. tovaryši, kteří se u něho 
vyučili řeznickému řemeslu. V roce 1921 se Václavovi Se-
kaninovi narodil syn Bartoloměj Sekanina, který se v ro-
dinné firmě vyučil řezníkem a pokračoval rovněž v řeznic-
kém řemesle. Rodinná firma fungovala až do padesátých 

let 20. století, kdy vzniklo spotřební družstvo Jednota, 
které si pronajalo prodejnu masa a uzenin v domě č.p. 
9 a Růženu Sekaninovou zaměstnalo jako prodavačku. 
Po svém odchodu do důchodu byla vystřídána v prodejně 
cizími řezníky, např. panem Dupalem, panem Pukovcem 
a jako posledním panem Svobodou. Pan Bartoloměj Se-
kanina profesi řezníka zcela neopustil, chodil lidem dělat 
zabíjačky, vyráběl doma pro zájemce uzeniny a k řeznic-
kému řemeslu přitáhl i svého vnuka Pavla Fialu.

V 80. letech 20. století byla zahájena výstavba obchod-
ního střediska (dnes S-pasáž), v němž se mimo prodejnu 
potravin, textilu, drogerie atd., nacházela i prodejna masa 

Bartoloměj Sekanina, ročník 1859, 
první řezník v Sokolnicích, zakladatel rodinné tradice

neopustila, to nešlo, jak jednou začnete, už vás to ne-
pustí. Začala jsem dělat fotoreportáže z konferencí, se-
minářů, nakonec i z rodinných oslav svých i kolegů. Zú-
častňovala jsem se amatérských fotografických soutěží, 
kde jsem i několikrát vyhrála. Soukromý archiv narůstal 
a při pořízení digitálního fotoaparátu jsem fotografie za-
čala ukládat do počítače. Prohlížení většího množství fo-
tografií bylo podstatně rychlejší a jednodušší. Při společ-
ném prohlížení se sestřenicí Evou Pilarovou, která nejen 
skvěle zpívá, ale také krásně fotografuje, nás napadlo, že 

bychom mohly udělat nějakou společnou výstavu. Dopo-
sud jsem fotografovala pouze realitu, Eva upravovala fo-
tografie na počítači, a tak, aby výstava měla společného 
ducha, začala jsem se o počítačové zkreslování také za-
jímat. Tak vznikaly moje první digitální úpravy fotografií. 
S dalším objevováním možností počítačových zkreslení 
došlo i na obrázky abstraktní. Fotografování se stalo moji 
velkou radostí a láskou. Přála bych si, aby se Vám moje 
fotografie líbily a podařilo se nám sdílet radost a potěšení 
společně. ■
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a uzenin, v níž prodával pan František Svoboda z Újezdu. 
Odchodem pana Svobody do důchodu zaniklo řeznictví  
v Sokolnicích.

Obyvatelům Sokolnic dle jejich slov chyběla v obci pro-
dejna masa a uzenin, a tak se Pavel Fiala za podpory 
svého dědečka rozhodl tuto situaci řešit. Odstraněním 
části stávajícího domu vznikl prostor pro vybudování 
zcela nové prodejny se zázemím a v roce 2006 začal 
pod odborným dohledem odpovědného zástupce Barto-
loměje Sekaniny podnikat v oboru řeznictví a uzenářství. 
Otevřením obchodu vlastně navázal na započaté dílo 
svých předků.

Původní prodejna byla v domě č.p. 9 umístěna v pravé 
části domu, nová prodejna se nachází v levé části a za 
ní následují výrobní prostory, chladírny, udírna na dřevo 
a další nezbytné prostory pro kvalitní, bezpečnou a zdra-
votně nezávadnou výrobu. Pan Bartoloměj Sekanina 
zasvětil svého vnuka Pavla Fialu do řeznického řemesla 
a naučil ho vyrábět domácí poctivé uzeniny podle pra-
původních receptur, kdy ještě nebyly k dispozici různé 
náhražky masa, drůbeží separáty, umělá dochucovadla, 
éčka, barviva apod. V dnešní době, oproti době minulé, je 
sortiment domácích výrobků a specialit mnohonásobně 
rozšířen. Veškeré tyto výrobky a speciality jsou vyráběny 
ve vlastní výrobně podle původních domácích receptur. 
Snaha udržet při výrobě domácích specialit co možná 
nejvíce původních výrobních postupů a vyhnout se prů-
myslovým technologiím používaných ve velkovýrobnách 
pramení z touhy nabídnout lidem kvalitnější a chutnější 

produkty při zachování původních receptur a především 
základních surovin výhradně českého původu.

Řeznictví v Sokolnicích v domě č.p. 9 přežilo 19. a 20. 
století, přežilo Rakousko-Uhersko, „první“ republiku, na-
cistickou okupaci, budování socialismu a snad přežije 
i 21. století, které je obecně náročné pro nás všechny. 
Přejme tedy panu Fialovi, aby jeho obchod prosperoval,  
a nám všem, aby nám jeho výrobky chutnaly. 

-Podle pramenů poskytnutých rodinou 
zpracovala Jitka Čermáková-

15

Dům č.p. 9 v Sokolnicích, vlevo obytná část, vpravo prodejna 
masa a uzenin (stav v roce 1935)

Současná prodejna masa a uzenin

Zleva dva tovaryši, Bartoloměj Sekanina, ročník 1921

inzerce
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Až na sever
Až na severní Moravu jsme se tentokrát vydali na zájezd 
za objevováním českých unikátů. Paní Anička Nečasová 
pro nás vybrala návštěvu zámků Raduň u Opavy a Hra-
dec nad Moravicí. 
Skupina stálých příznivců se sešla v úterý 8. května 2018 
před sedmou hodinou ranní na zastávce autobusu. Dopl-
něni o účastníky z Telnice, vydali jsme se s naším „dvor-
ním řidičem“ panem Hrdličkou nejbližší cestou na dálnici 
a uháněli na sever.
První zastavení bylo na zámku Raduň. Co o něm říci? 
Původně gotická tvrz, přestavěna v 16. století na rene-
sanční zámek. V první třetině 19. století byl zámek em-
pírově přestavěn do dnešní podoby. Ze zajímavostí, které 
nám vyprávěl pan průvodce, se zmíním o tom, že jedni 
z majitelů, rod Blücherů, se zúčastnili bitvy u Waterloo, 
orginály některých rodinných obrazů jsou k vidění v ga-
lerii ve Versailles nebo že vstupní hala je opatřena tzv. 
iluzivní výmalbou – převedeno do dnešního jazyka – 3D. 
Na zámku je také vystaven korbel, do kterého se vejde 
40 piv. Pan průvodce nás upozornil na nádobu, ve které 
se uchovávalo koření na ochucování vína. Prý už staří Ří-
mané měli víno nevalné chuti, proto ho dochucovali ko-
řením. Na to prý nás upozornil speciálně proto, že jsme 
z jižní Moravy. 
V místnosti před malou knihovnou a potom ve velké 
knihovně se smí fotografovat, čehož hojně využíváme. 

Pan průvodce je opravdu znalec historie zámku, ale 
všechno si zapamatovat nelze. Na nádvoří si ještě pro-
hlédneme polovinu obrovské lastury, jejíž druhá část je 
v zámku Hradec nad Moravicí. Tyto dva zámky mají ještě 
několik společných historických bodů. 
V čase, který nám zbývá do odjezdu, si jdeme prohléd-
nout oranžerii a kolem jednoho ze čtyř rybníků se vra-
címe zpět k autobusu. Blíží se poledne, a to je čas 
oběda. Hradec nad Moravicí nám nachystal překážku  
v podobě zpevňování ujíždějících svahů pod zámkem. To 
znamená, že musíme vystoupit a dojít kus pěšky k re-
stauraci a potom nás čeká zhruba kilometrový výstup do  
kopce. 
Oběd byl výborný, pomalu pečený steak s opečenými 
brambory a bylinkovou omáčkou na pepři. Po obědě se 
vydáváme na cestu k zámku. A ti, kteří mají problémy  
s chůzí, to vyřešili překvapivě rychle, jedna ochotná 
slečna je vyvezla nahoru svým autem. 
Hradec nad Moravicí má dvě části – bílý zámek, ve kte-
rém se konají prohlídky, a červený, který byl původně hos-
podářskými budovami a konírnou, je nyní přestavěn na 
hotel. Červený zámek se v současné době opravuje – jak 
jsem zmínila, zpevňuje se podloží, a proto byl zčásti „vy-
zdoben“ lešením.

inzerce
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KříŽOVKa ▼
V katastru obce Sokolnice se nachází rybník „Balaton“ o rozloze 2,6 ha. 
Je unikátním místem pro všechny milovníky rybaření, dobrého jídla a skvělé 
zábavy. Návštěvníkům nabízí klidné a domácí prostředí (viz tajenku),  
která je umístěna v těsné blízkosti rybníka s nádherným výhledem na okolní 
přírodu. Na obrázku je podzim u rybníka.
Správné znění křížovky z minulého čísla – DALŠÍ HERNÍ PRVKY PRO DĚTI

Poděkování
Při výjezdu z obce Sokolnice můžeme 
po pravé straně vozovky pozorovat  
v malém lesíčku opravený kříž.
Kříž byl původně umístěn na křižo-
vatce, kde je dnes kruhový objezd  
a benzínová pumpa. Jeho druhé 
místo bylo na křižovatce po levé 
straně cesty k rozvodně. Nynější 
místo je v klidném parčíku, v bez-
pečné vzdálenosti od silnice. Přesto 
je dobře viditelný a poutá pohledy 
kolemjedoucích řidičů.
Kříž je pečlivě opravený. Manželé 
Hudečkovi touto cestou děkují Radě 
obce Sokolnice za jeho opravu  
a umístění na vhodné a důstojné 
místo.

-Jaroslav a Eliška Hudečkovi-

Dělíme se na dvě skupiny, prostory nejsou velké. Zámek 
Hradec nad Moravicí má podobnou historii jako Raduň,  
z původně slovanského hradiska byl přestavěn na zá-
mek ve stejném stylu. Po určitý čas byl majetkem zástav-
ním. Vedle panovníků, hodnostářů evropských dvorů,  
politických a společenských celebrit hostil také mnohé 
veličiny kulturního světa. Hradec navštívil mj. Ludvig. 
van Beethoven, F. Liszt, J. Mánes, G. Hauptmann,  
H. v. Hoffmannstahl, K. Kraus a Lisztova dcera Co-
sima Wagnerová. Přátelské vztahy udržovali Lichnovští  
s W. A. Mozartem, N. Paganinim, A. von Humboldtem, 
V. Hugem, R. M. Rilkem, M. Twainem, P. Picassem či  
O. Kokoschkou. Průvodkyně nás upozorňuje na zdi, silné 
až dva a půl metru. Přesto byl zámek poškozen požáry, 

při kterých byla zničena velká část knih. V současné době 
knihovny obsahují přes 16.000 svazků. K jejich čtení 
byla určena čítárna a nesměly být přenášeny do jiných 
místností. 
Když nám průvodkyně ukazuje postupně čtyři velké lus-
try o hmotnosti 240–270 kilogramů, povšimla jsem si, 
že ne všechny místnoti byly osvětleny lustry, v některých 
stropní svítidla úplně chybí. Prohlídku zakončujeme ve 
velkém společenském salonu.
Už nám zbývá jen sejít ten kopec zase dolů, nastoupit do 
autobusu a máme dvě hodiny jízdy na to, abychom vstře-
bali zážitky z povedeného výletu. Všichni už se těšíme 
na další zájezd, který pro nás paní Nečasová připravuje.  
Děkujeme.  -Jitka Čermáková-
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Jak jsem poznala jedno, pro mě neznámé, poutní místo
V roce 1959 jsem po maturitě na-

stoupila na umístěnku do Rýmařova.
Po roce se vyměnilo vedení a nový 

ředitel měl velice mnoho nápadů, 
ale málokterý byl dobrý. Nadarmo 
se neříká… dej volovi funkci, ztratí  
rozum.

První, podle něho skvělou věc, co 
udělal, bylo vyhození řádových sester 
z interny, chirurgie a gyndy. Potom 
ho napadlo, že sestry, které pracují 
pouhý rok, by mohly, dle něho… na 
stáž… do spřátelených nemocnic. 
Byla jsem proti své vůli poslána do 
Krnova. Kdybych věděla, že si polep-
ším, ani bych nemukla.

Dostala jsem se mezi skvělý ko-
lektiv a paní, se kterou jsem byla  
v kanceláři, se mě ptala, jak jsem 
na tom s kostelem. Říkala jsem jí, 
že od malička chodím, tak jsme se 
domluvily, že mě zavede na jedno 
nádherné místo, a dostaly jsme se 
krásnou procházkou z Krnova asi 
11,2 km na poutní místo CVILÍN. Toto 
poutní místo je dominantou města  
Krnova.

Počátky založení chrámu spadají 
do 17. století, kdy krnovský děkan 
Cornelius spatřil zářící hvězdu nad 
vrchem CVILÍNA, kde stávala socha 
Panny Marie a na jeho pokyn zde 
byl postaven dřevěný kostel v roce 
1684, který se brzy stal vyhledáva-
ným poutním místem a byl zasvě-
cený Panně Marii Sedmibolestné.

V roce 1727 byl rozšířen, protože 
davy poutníků, které tam chodí-
valy, se už do malého kostelíčka  
nevešly.

V Josefovských dobách byl ale 
zavřen a rozkraden, měl být dán do 
dražby a zbourán. Čtyři krnovští měš-
ťané se domluvili a za 406 zlatých 
ho odkoupili a v roce 1795 tam zase 
byly slouženy mše svaté. Kostel se 
stal majetkem města Krnova.

V roce 1865 byla poničena střecha 
a část levé věže požárem. Z darů vě-
řících byl opraven

Řád Minoritů výměnou za pozemky 
v roce 1940 tento kostel získal. 

Na konci války byl značně poničen 
bombou a granátem. P. Wolfgang 
Klein zachránil dva obrazy a uschoval 
je ve sklepech krnovského kláštera.

Po opravách byl znovu v roce 1947 
vysvěcen a v roce 1949 byl znovu na-
vrácen řádu Minoritů.

Kostel je barokní stavba, které 
vévodí dvě věže. Hlavní loď se roz-
šiřuje v trojici bočních kaplí, které 
jsou zasvěceny sv. Michaelu, Panně 
Marii a sv. Anně. Na epištolní straně  
sv. Janu Nepomuckému, Božskému 
Srci Páně a sv. Vavřinci. Na hlavním 
oltáři jsou dva obrazy Panny Ma-
rie Sedmibolestné, jeden dřevěný  
z r. 1684 je z původního dřevě-
ného kostelíka a je umístěný na 
zadní straně oltáře, je od krnov-
ského radního Fridricha Taubera, 
druhý už je novější a je namalován 
na plátně a je na přední straně ol-
táře. Kostel zdobí části fresek ma-
líře Františka Ecksteijna z Brna  
z roku 1726–1727, ale ve válce byly 
zničeny. O jejich obnovu se posta-
ral a podle fotografií obnovil malíř  
Strycko z Brna.

První pouť bývá nejblíže svátku  
P. Marie Lurdské 1. února, hlavní 
pouť bývá nejblíže k svátku Panny 
Marie Sedmibolestné 15. září a končí 
na Silvestra k Panně Marii, Královně 
Míru.

Říká se, že všechno zlé je k ně-
čemu dobré, a já jsem byla ráda 
těm třem měsícům, které jsem byla  
v Krnově. 

Tři měsíce jsem pracovala zase  
v Rýmařově, když ředitelskou hlavu 
napadlo, že jsem ještě nebyla  
v Bruntále. To ale neprošlo u hlavní 
sestry a byla tam vyslána zdravotní 
laborantka.

Pozval mě do Bruntálu, který je od 
Rýmařova kolem dvaceti kilometrů. 
Bruntál má krásné náměstí a co je 
na něm pěkné, že se pyšní krásným 
zámkem, který je nazván národní kul-
turní památkou a vlastní ji ŘÁD ně-
meckých rytířů.

Zámek je situován do středu 
města a má kruhový půdorys. Obklo-
puje ho nádherný park, kam si chodí 
lidé odpočinout a podívat na exotické 
rostliny.

Malá otázka. Nestálo by za to, 
udělat si zájezd za krásami Severo-
moravského kraje a navštívit tuto 
lokalitu? 

Nechám na zvážení každého z vás, 
není to tak daleko a i cena by nemu-
sela být závratná.

A ještě jsem zapomněla napsat, 
kdyby někdo nechtěl navštívit poutní 
místo, že asi 300 metrů od kostela 
je ROZHLEDNA, ze které uvidíte kus 
Krnovska.  -Anna Nečasová-

Podařený cyklovýlet
V sobotu 5. května 2018 uspořádala Komise pro mládež 
a sport při radě obce Sokolnice cyklistický výlet údolím 
řek Dyje, Jihlavy, Svratky, Cézavy a Zlatého potoka. 
V osm ráno se sešlo 29 cyklistických nadšenců všech vě-
kových kategorií v plné polní před sokolovnou, kde již stál 
připravený autobus, který všechny odvezl do nedalekého 
Drnholce. 
Odtud vedla naše trasa nazpátek přes Pasohlávky, Pouz-
dřany, Uherčice a Židlochovice, kterou nás výborně navi-
govala až domů Jitka Králová. 
I přes místy nepříjemný protivítr dorazilo odpoledne do 
Sokolnic všech 29 účastníků příjemně naladěno a s dob-
rým pocitem, že i v našem nejbližším okolí je spousta 
míst a zákoutí, které stojí za to vidět.          -Libor Koníček-
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IX. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře Saň Ten 2018  
a The Lemmer Cup 2018

Saňařská asociace tenisu (SAT), uspořádala ve dnech 
11. až 13. 5. 2018 již IX. ročník tenisového turnaje ve 
čtyřhře. Turnaje, který se konal na víceúčelovém hřišti za 
školou, se celkem zúčastnilo 24 dvojic. Podle současné 
formy si 12 amatérských dvojic zahrálo o titul v turnaji 
The Lemmer Cup a 12 poloprofesionálních dvojic si to 
rozdalo o titul v turnaji Saň Ten 2018.
Už od začátku měl turnaj nádhernou atmosféru. Spor-
tovní výkony byly opravdu vynikající a dvojice se snažily 
předvádět to nejlepší, co v nich je. Například LuMa (Lus-
kač, Mazálek) hrají tenis jen jednou za rok, a to právě 
na tomto tenisovém turnaji, a některé jejich výměny, oce-
nili diváci potleskem ve stoje. Roli favorita potvrdili FiStr 
(Filler, Straka), když ve finále porazili překvapení turnaje 
UhLi (Uher, Linhart) . Na třetím místě se umístili BiSch 

(Bil, Schik), kteří porazili favorizované KrUr (Kratochvíl, 
Urban).
V sobotu odpoledne se rozehrál hlavní turnaj a až 
opravdu poslední půlnoční zápas rozhodl o prvních dvou 
postupujících do nedělního semifinále. V tomto nočním 
utkání se proti sobě postavili předloňští vítězové, a to LiFl 
(Linhart, Flajzar), a nově složená dvojice ŠeDr (Šebeček, 
Drda), která svým taktickým a zodpovědným výkonem 
všechny překvapila a zaslouženě postoupila ze skupiny 
z druhého místa. Tuto noční skupinu ovládli SaFr (Sapák, 
Fric), kteří v nejlepším zápase dne porazili právě předloň-
ské vítěze LiFl a postoupili z prvního místa bez porážky. 
Z nedělní dopolední skupiny postoupili podle očekávání 
JaJo (Jandl, Jochman), jediná profesionální dvojice, která 
si v minulém století na turnajích okruhu SATP vydělala 

Zleva Martin Jochman, Pavel Jandl, Josef Drda, Antonín Hrdlička, Michal Sekanina,  
Petr Šebeček, Martin Sapák, Vladimír Schoř, Zdeněk Fric

Vítězové The Lemmer Cup 2018 –
Jiří Filler a Jan Straka

Květnové (májové) pranostiky
Málokdo ví, že název květen, jakožto označení pátého kalendářního měsíce, 
je u nás znám něco přes 200 let. Užil ho poprvé jeden z tvůrců novodobé 
češtiny Josef Jungmann v r. 1805. Z dochovaných básní a rýmů je zřejmé, že 
slova máj a květen měly v základě rovnocenný význam. Ve frekvenci převyšo-
val máj. Užil ho i Karel Hynek Mácha pro svou nesmrtelnou báseň z r. 1836; 
podle tehdejšího pravopisu měl však její titul při svém vzniku podobu Mág. 
Stejný název května má i většina našich pranostik, z čehož by se dalo usu-
zovat na jejich relativní stáří. V současném spisovném jazyce je slovo květen 
výrazem neutrálním (kalendářovým, školským, odborným ap.), kdežto máj je 
výrazem expresívním, tzv. poetismem. Ale nebylo tomu tak vždy a do jisté 
míry se funkce obou slov vyměnila. Slovo květen se narodilo u Jungmanna 
jako poetismus a samo svým vývojem vytlačilo staré slovo máj do oblasti 
básnického jazyka.
Květen by tedy podle poznatků našich předků neměl příliš vybočit z normál-
ního chodu teplot; měl by být spíše chladnější a deštivější. Studený a vlhký 
květen přináší teplý a suchý červenec. Při teplém máji jsou obavy z nižších 
výnosů; teplý a suchý květen je předzvěstí studeného a vlhkého července.

Májová vlažička – naroste travička; 
májový deštíček – poroste chlebíček.

Když se v máji blýská,  
sedlák si výská.

Svatá Žofie pole často zalije.

Když máj vláhy nedá,  
červen se předá.

Pankrác, Servác, Bonifác,  
ledoví bratři,  
přinesou chladna, jak se patří.

Před Servácem není léta,  
po Serváci s mrazy veta.

Studený máj – ve stodole ráj. ■
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Periodický tisk územního samosprávného celku  
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice,  
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Je vydáván desetkrát ročně. Místo vydávání Sokolnice. 
Nemá žádné regionální mutace. 
Náklad 930 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. 
Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.
Evidenční číslo tisku  
přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání Sokolnického zpravodaje č. 5 
je 25. 5. 2018. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 6–7  
je 7. 6. 2018.

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

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

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

Grafická příprava, sazba a tisk: Střední škola grafická 
Brno, příspěvková organizace, Šmahova 364/110, 
Brno-Slatina, telefon: 548 211 313

Pátek: od 20 hodin posezení se stárky. 
Vystoupí Jiří Helán s kapelou.
Sobota: zvaní občanů, od 20 hodin 
předhodová zábava - hraje skupina Merlin.
Neděle: ve 14 hodin předávání práva 
u sokolovny, průvod stárků, tanečky dětí, 
Česká a Moravská beseda stárků. Po celý 
den hraje krojovaná kapela Podboranka.

Těšíme se na Vás na hřišti u rybníka. Sokolničtí stárci a TJ Sokol Sokolnice.

Jánské hody
Sokolnice
15. – 17. června 2018

na Prize Money skoro 6 milionů italských lir. Z druhého 
místa je bez větších problémů doprovodili MuSe (Musil, 
Sekanina).
V neděli po poledni začalo první semifinále, kde si nepo-
razitelnost udržela dvojice SaFr, která snadno přehrála 
Mu-Sch,Se (Musila nahradil Schoř, Sekanina). Druhé se-
mifinále mělo být jen galapředstavením profíků JaJo, ale 
ŠeDr dokázali opět překvapit a favorit nenašel odpověď 
na bezchybnou hru u sítě tahouna Šebečka a na Drdovy 

vysoké loby. Dvojice JaJo si to ale vynahradila v boji o třetí 
místo, když celkem rychle porazila Mu-Sch,Se. Finále si 
pak už ŠeDr nenechalo vzít a v napínavém zápasu, kde 
Sapák podával jako Ivan Lendl a Fric svojí levačkou roz-
dával balony jako legendární John McEnroe, jim uštědřilo 
první porážku na turnaji.
SAT děkuje vedení obce za ochotu a toleranci, všem 
sponzorům, divákům a hlavně těm, kteří turnaj ve svém 
volnu připravovali a organizovali. -Josef Drda-


