
Sběr nebezpečného odpadu. V sobotu 20. května 2006
se v naší obci uskuteční sběr drobného nebezpečného
odpadu (akumulátory, léky, monočlánky, plechovky od
barev, obaly od sprejů, zářivky, výbojky, olejové filtry,
plasty a textilie znečistěné škodlivinami, oleje, vývojky
a ustalovače, desinfekční prostředky a jiné zbytky spo-
třební chemie).
Doba a místo sběru:
10.40 až 11.00 hod. na návsi před základní školou
Přestávka na oběd 
11.50 až 12.10 hod. u sýpky na ulici Zámecká
12.20 až 12.40 hod. křižovatka ulic

Na Padělkách – Tuřanská
Na sběr odpadů bude přistaveno speciální vozidlo
Renault. Odpady zde mohou odevzdat občané, kteří
mají trvalé bydliště v obci Sokolnice a mají uhrazen
místní poplatek za likvidaci odpadů. Občané jsou povin-
ni na požádání prokázat svoji totožnost pracovníkům
obsluhy vozidla a dbát jejich pokynů. 
Při tomto sběru se nebudou odebírat televizory, rádia,
pneumatiky, ledničky a monitory k počítačům. Sběr
těchto odpadů se uskutečnil v jiném termínu. 

Veřejné zasedání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek
23. března v kavárně restaurace U Husara. Zastupitelé
projednali i tyto body: 
1. Bez připomínek byl schválen závěrečný účet obce

Sokolnice za rok 2005. 
2. Bez diskuse byla také schválena změna katastrální

hranice mezi obcí Telnice a Sokolnice, která zname-
ná, že do katastru naší obce přejdou dva menší po-
zemky z k. ú. Telnice. 

3. Delší diskusi si naopak vyžádalo zadání změny
územního plánu naší obce. Při projednávání byl vzne-
sen požadavek o rozšíření ploch určených k výstavbě
rodinných domů v lokalitě Pod Stráží a dále v místech
areálu bývalého cukrovaru. Nakonec byl schválen
tento seznam změn:
• Rozšíření možnosti výstavby rodinných a byto-

vých domů v lokalitě Pod Stráží (požadavek fy
VAŠSTAV a pana Zdeňka Krále). 

• Změna využití prostor bývalého vojenského areálu
na Mohyle Míru na občanskou vybavenost.

• Doplnění trasy vodovodu a plynovodu do ulice
U Cihelny. 

• Doplnění trasy vodovodu, plynovodu a kanalizace
od ulice U Cihelny na Pratecký kopec (do bývalé-
ho vojenského areálu).

• Doplnění trasy plynovodu do kasáren v trati Předky.
• Doplnění trasy cyklostezky kolem Zlatého potoka

(od železničního mostu po ulici Kaštanovou) a sou-
časně ulicí Krakovskou.

• Doplnění hřiště u MŠ jako veřejně prospěšnou stavbu.
• Doplnění chodníků do míst, kde chybí.
• Stanovení dalších míst pro stavbu parkovacích ploch.
• Doplnění plochy pro bydlení o pozemky p. č. 1381

až 1387 v lokalitě „Pod Stráží“ (požadavek manže-
lů Kratochvílových a paní Františky Vránové). 

• Doplnění plochy pro bydlení o pozemek p. č. 576
v areálu bývalého cukrovaru v místech určených
pro výstavbu nových garáží a prostoru kolem (ná-
vrh Ing. Jana Dvořáka). 

4. Nebyla schválena změna zřizovací listiny pro MŠ So-
kolnice (přesunutí poskytování stravy pro dospělé
osoby z vedlejší činnosti do činnosti hlavní).

5. Byla schválena obecně závazná vyhláška číslo 1/2006,
kterou se zrušuje vyhlášky číslo 11/2001 o čistotě,
veřejném pořádku a ochraně životního prostředí a ve-
řejné zeleně v k. ú. Sokolnice. Současně dostala rada
za úkol, aby na příštím zasedání zastupitelstva byla
předložena nová vyhláška o veřejném pořádku a ži-
votním prostředí. 

6. Nejdelší diskuse se rozvinula kolem problematiky zá-
vlah Závlahy pod Brnem. Zástupce Pozemkového
fondu ČR nabídl obcím bezúplatné převzetí klíčových
částí na začátku tohoto díla (tj. zejména jez v Přízře-
nicích + kanál k Chrlicím + čerpací stanice + kanál
do Balatonu + kanál z Balatonu do návesního rybníka
v Sokolnicích). Zbytek závlah je v soukromých rukou
(převážně Aquapark Morava). V majetku státu zůstá-
vá Ivanovický potok a VD Balaton. Po dlouhé disku-
si schválilo zastupitelstvo bezúplatné převzetí do ma-
jetku obce.

7. Na výpisu z listu vlastnictví pro obec Sokolnice je
evidováno několik věcných břemen. Jedná se o po-
zemky, které v několika uplynulých letech obec
vykoupila od původních vlastníků a břemena tam zů-
stala. Zastupitelstvo schválilo zánik těchto břemen
za podmínky, že s tím bude souhlasit i oprávněný
z věcného břemene. 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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8. Firma Vašstav s. r. o. předložila obci ke schválení stu-
dii další výstavby v lokalitě Pod Stráží II. Ve druhé
etapě výstavby bude postaveno 25 rodinných domů,
6 bytových domů a několik desítek garáží. Zastupi-
telstvo studii schválilo s podmínkou, že výstavba
bude od hlavní silnice oddělena pásem zeleně.

9. Obec v uplynulém roce vykoupila několik pozemků
kolem benzínky u rozvodny. Část pozemků bude
využita na úpravu trasy komunikace, zřízení auto-
busové zastávky, cyklostezky a nové polní cesty.
Zbylou část obec může nabídnout firmě ILPE k od-
prodeji či nájmu. Firma má však zájem jen o tento
zbytek obecních pozemků, v žádném případě jich
nechce víc. Pan Kalenda nabídl obci k odprodeji
další pozemek, který v uvedeném místě vlastní.
Protože však jej obec k ničemu nepotřebuje a nemá
o něj zájem ani firma ILPE, neschválilo zastupitel-
stvo jeho zakoupení. 

Humanitární sbírka. V pondělí 3. dubna 2006 se na
OÚ Sokolnice uskutečnila humanitární sbírka. Do akce
se zapojila celá řada občanů, kteří svými dary zaplnili
chodbu i část suterénu. Účinná pomoc tak může být
poskytnuta dalším lidem v nejrůznějších krizových
situacích.
Obecní úřad i Diakonie Broumov touto cestou děkují
všem, kteří tak poskytli pomoc trpícím na území ČR
i jinde ve světě.

Rekonstrukce chodníků a místních komunikací.
Obec již obdržela kompletní projektovou dokumentaci,
která řeší rekonstrukci celkem 19 částí chodníků a ko-
munikací v naší obci. Cena těchto prací představuje část-
ku přibližně 18 milionů korun. Jako dotaci ze státního
rozpočtu ovšem obec obdrží „pouze“ 6,5 milionu korun.
Projekčně je tak připraven přibližně třikrát větší rozsah
rekonstrukce, než budeme schopni z dotace pokrýt.
Důvodem pro takto vysoký převis projekční přípravy
je obava, aby nebyla nejprve provedena novostavba
chodníku a následně nebyl tento rozkopán kanalizační
přípojkou. Proto se rekonstrukce budou provádět pouze
v těch úsecích, kde již budou kanalizační přípojky
dokončeny. Předpokládané zahájení prací je začátkem
července 2006. 
V současné době již probíhá výběrové řízení na dodava-
tele stavebních prací (podle platného zákona o zadávání
veřejných zakázek).

Žádost o koupi částí pozemků na křižovatce ulic
Kaštanová – Krakovská. Obec obdržela další žádost
o zakoupení pozemků na výstavbu rodinného domu.
Na tuto malou lokalitu má obec zpracovanou aktualizo-
vanou zastavovací studii, a proto rada doporučuje zastu-
pitelstvu odsouhlasit na červnovém zasedání prodej
těchto pozemků. Výstavba ovšem nemůže být zahájena
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dříve než na podzim příštího roku, neboť do konce zá-
ří 2007 jsou na tyto pozemky uzavřeny platné nájemní
smlouvy. Stavba by mohla začít dříve pouze v případě,
že se stavebník dohodne s nájemcem jinak. 

Žádost o změnu podmínek pro oplocení v ulici
Nad Vrbím, U Bažantnice a Borky. Rada obce roz-
hodla nedoporučit zastupitelstvu změnu podmínek
a vyčkat soudního rozhodnutí. Dva případy sporu
o postavený plot jsou u soudu. Z verdiktu tohoto nezá-
vislého orgánu mohou vzejít poznatky prospěšné pro
obě strany. 

Stížnost na majitele psů v ulici Nad Vrbím. Rada ob-
ce bohužel konstatuje, že stěžovatelka má pravdu.
Někteří držitelé psů se chovají skutečně velmi nezodpo-
vědně a není to případ jen ulice Nad Vrbím. Rada proto
upozorňuje všechny držitele psa na skutečnost, že zne-
čistí-li pes cizí pozemek nebo prostranství, tak je držitel
psa povinen znečištění uklidit. Pokud tak neučiní, vysta-
vuje se nebezpečí potrestání v přestupkové komisi. V re-
akci na projednávanou stížnost rada rozhodla napsat
dopis občanům v lokalitě Nad Vrbím, aby se všichni,
kdo mají psa, chovali ohleduplně vůči vlastníkům jiných
pozemků a staveb.

Žádost manželů Vinklerových o odvedení povr-
chových vod z obecního pozemku – parku. Po
stránce právní nemá obec povinnost odvádět povr-
chové vody z orné půdy. Voda stékající z parku na po-
zemek manželů Vinklerových není jen voda z parku,
ale i z ostatních pozemků položených výše. Po strán-
ce technické je odvedení vod problém, neboť v ne-
zpevněných pozemcích se dešťové vpusti nezřizují
(nebyly by funkční). Nicméně rada chápe obavy
manželů Vinklerových a je snaha ze strany obce jim
vyhovět. Jediné řešení je co nejrychleji (jakmile to
klimatické podmínky dovolí) vyset na plochách obou
parků trávu, aby co nejrychleji vzešla. V případě
jarních dešťů nebo tání v příštím roce by se tato situ-
ace neměla opakovat. Rada si proto vyžádala nabíd-
ky od odborných firem a rozhodla objednat zasetí ce-
lé plochy obou parků travou v nejbližším možném
termínu.

Smlouva o poskytování právní pomoci a exekuce.
Rada obce schválila uzavření rámcové smlouvy o po-
skytování právní pomoci a provádění exekuce mezi obcí
a Mgr. Ing. Josefem Cingrošem. Nynější praxe, kdy
obec z dlužníků vymáhá peníze prostřednictvím soudů,
je poměrně zdlouhavá a mnohdy trvá i několik let.
Uzavřením nové smlouvy přímo s exekutorem se toto
vymáhání dlužných částek výrazně zrychlí a je pro obec
i ekonomicky výhodné, neboť veškeré náklady spojené
s výkonem exekuce hradí přímo dlužník.
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Vzpomínka na osvobození Sokolnic a na druhý ukrajinský front

V měsíci dubnu si připomeneme šedesáté prvé výročí osvobození naší vlasti, a také Sokolnic, od šesti roků
fašistické okupace, válečných hrůz a strachu. Vím, není to kulaté výročí a možná namítnete – všechno bylo již na-
psáno, ale každá válka, ať je kdekoli na světě, vedena z jakýchkoli důvodů, je obrovské utrpení pro všechny, kteří se
jí musí zúčastnit. Proto musíme společně se všemi mírumilovnými lidmi usilovat o zachování míru, a to nejenom
u nás. Je i nutné s úctou vzpomenout na všechny, kteří nám mír a svobodu vybojovali za cenu vlastních životů.

Osvobození naší obce bylo součástí Bratislavsko-brněnské operace, kterou 25. 3. 1945 zahájila vojska 2. ukra-
jinského frontu a 4. rumunské armády. Jejím cílem bylo co nejrychleji osvobodit jižní část naší země až po prostor
Plzně, kde se podle dohod měly setkat s americkou armádou.

Vojska 2. ukrajinského frontu měla 800 000 vojáků, přes 6 000 děl a minometů, 300 tanků a asi 600 letadel.
4. rumunská armáda měla 86 000 vojáků, 990 děl a 46 tanků. Proti sovětským a rumunským vojákům stálo 200 000
německých voláků, kteří měli k dispozici 1800 děl a minometů, 120 tanků a 150 letadel. Osvobozenecká vojska po-
stupovala velmi rychle kupředu. 4. dubna osvobodila Bratislavu, 11. dubna první českou obec Lanžhot, 16. dubna
Břeclav a 17. dubna Hustopeče a Židlochovice. 23. dubna byla zahájena brněnská operace, která se týkala také
Sokolnic. Útok na bránící se Němce v naší obci byl zahájen 24. dubna v 9.30 a byl také velmi rychlý. V 10.30 byla
celá naše obec osvobozena. Jen v prostoru bažantnice se Němci bránili přibližně do 14 hodin, než byl jejich odpor
zlomen. Němcům nepomohlo ani zničeni železničního mostu. Šlo jim zřejmě víc o způsobení co největších škod.
Z toho důvodu také při ústupu zapálili cukrovar. Útoku na Sokolnice předcházela dělostřelecká příprava a bombar-
dování ustupujících Němců sovětskými letci. Samotný útok byl veden ze tří stran, od Újezda, po Telnické a směrem
od dnešní rozvodny.

I když osvobození obce proběhlo rychle, neobešlo se bez ztrát na životech. Padlo při něm 51 vojáků osvoboze-
neckých armád a o život přišlo také 9 našich občanů. Velké byly i škody materiální. Mimo již zmiňovaných škod
bylo zničeno 39 domů úplně a 42 domů bylo poškozeno. Také škola a zámek byly při bojích poškozeny. Škody
vznikly rovněž na komunikacích, zahradách a elektrickém vedení.

Padlí sovětští vojáci byli přechodně pohřbeni v Sokolnicích a později převezeni na brněnský Ústřední hřbitov.
Jména padlých vojáků nebyla zapsána. Asi se také neví, kolik padlo vojáků německých.

Již 26. dubna bylo těmito vojsky osvobozeno Brno a 30. dubna Vyškov. Jelikož americká 3. armáda postupovala
na Plzeň, Strakonice a Rokycany, aby zde zaujala dohodnuté pozice, 2. ukrajinský front postupoval nejkratší cestou
na České Budějovice, Písek a Prahu. Proto např. Znojmo bylo touto armádou osvobozeno 8. května a Jihlava 9. květ-
na. 8. května v sídle sovětského velení v Karlshorstu u Berlína byla zahájena jednání o bezpodmínečné kapitulaci
Německa. Vstoupila v platnost po podpisu 9. května v 00.01 hodin. Papírově válka skončila, ale bojovalo se dál. Telč
byla osvobozena 10. května, Příbram 11. května. Teprve bitvou u Milína 11. května skončila druhá světová válka
v Evropě.

Válka, při které zahynulo na 60 miliónů lidí.
Jan Lahoda

Miroslav Liškutín DFC, AFC
Výňatek z knihy Díl I, Válečné dny všední i sváteční

...Myslím, že dnes je nutné připomenout, že v září
1938... všechny evropské země včetně SSSR nejen od-
mítly za československé zájmy bojovat, ale projevily
velmi málo sympatie pro český národ. Člověka nepře-
kvapí nepřátelský tón Hitlerových přátel, jako byli třeba
Maďaři, ale Čechoslováci si musí uvědomit, že Švédové
a Poláci pro nás byli stejní nepřátelé. Jistě, měli jsme
spojeneckou smlouvu o vojenské pomoci s Francií, se
Sovětským svazem, s Rumunskem a s Jugoslávií... ale
když šlo do tuhého, tak tito spojenci odmítli jít do boje.
A člověk se ani nemůže moc divit. Vždyť neexistují stá-
lí a trvalí spojenci, ani stálí a trvalí nepřátelé. Pro každé-
ho existují jen stálé a trvalé vlastní národní zájmy, které
nedovolí jít do boje za malého spojence.

Když v září 1939 začala druhá světová válka, tak za
nás se určitě nebojovalo. Jasně, každý národ se postavil

za své vlastní zájmy... ale zájmy Československa již ne-
existovaly. Totiž, kromě československých letců. Ti se
dobrovolně přidali k Polákům a k Francouzům s jasně
vytčeným cílem – boje za československé národní zá-
jmy, za obnovení nezávislé Masarykovy republiky.

Je také nutné zdůraznit něco, co dnešní Čechoslováci
již neví. Totiž, že všichni spojenci bojovali za své zájmy
a podle svých možností. Všichni se podíleli na osvobo-
zení Evropy od nacistické tyranie. V dnešním Českoslo-
vensku je více celonárodních omylů a jedním z nich je
počítání mrtvých. Tím se vyjadřuje jakýsi podíl na osvo-
bození Československa! Vždyť lidé si mají uvědomit, že
například v Polsku dragouni na koních uháněli do boje
proti německým tankům s šavlí v ruce! Vskutku, byly to
statisíce a milióny lidí, kteří ve válce zahynuly, aniž by
jejich smrt přispěla ke konečné porážce Německa. Dnes
je tedy nejen mylné, ale téměř naivní mluvit o „našich
osvoboditelích“ ...když ve skutečnosti šlo o porážku
Německa společným úsilím.

Letecká služba
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Dnes již mladí lidé neví, že ve třicátých letech mno-
hé země v Evropě měly totalitní ideologické vlády. Byly
to diktatury různého typu, kterým vládli bezohlední dik-
tátoři: Musolini, Stalin, Hitler, Horthy, Franco a jiní.
Občané těch zemí byli zpracováváni násilnou propagan-
dou pro jejich různé nacionalistické ideologie. Na rozdíl
od nich Čechoslováci byli svobodní demokraté, bez ja-
kéhokoliv státně-ideologického zatížení. Nám se to par-
tajně-ideologické zanícení zdálo být jakýmsi druhem
hysterie a masové hypnózy, udržované ve stálém vypětí
agitačními orgány jejich státní propagandy. V těch do-
bách Čechoslováci měli jenom zájem na udržení svobo-
dy národa a na nezávislosti státu.

Chtěl bych také zdůraznit, že dnešní postoje k proti-
fašistickému boji v letech 1939–1945 se nezakládají na
pravdě. Takové myšlení a označování během války vů-
bec neexistovalo. Protifašističtí bojovníci ze španělské
války (republikáni i komunisté) nechtěli bojovat v roce
1939 proti Hitlerovi. Španělští demokraté neviděli víc
důvodů k marnému boji. Komunisté odmítli, protože boj
proti německým pracujícím nebyl v zájmu Komiterny.
To dnešní povídání o antifašismu je jenom výmysl po-
sledních let. Československá propaganda vidí španěl-
skou civilní válku jako součást internacionálního boje.
Jde o snahu zapojit naše ‘Španěláky’ dodatečně do boje
proti Hitlerovi již jakoby od začátku. Oni byli ve sku-
tečnosti v civilní válce proti Francovu Španělsku. A zá-
jem o boj proti Hitlerovi neprojevili až do června 1941.

Tu dobu mám v dobré paměti. Vím, že tehdy pro Če-
choslováky i pro spojence šlo jen o boj proti Hitlerovi,
proti nacismu a proti ose Berlín – Řím – Tokio. Jiné
označení té války neexistovalo. Dnešní vysvětlování
těch dob není pravdivé. Tedy protifašistický boj je lživý
výmysl propagandy, vytvořený v pozdějších pováleč-
ných letech.

Je ovšem jisté, že ve třicátých letech existovaly
různé druhy bojovného fašismu, který byl definicí ozna-
čován za variaci socialismu, očištěno od liberálních

(svobodomyslných) a demokratických prvků, ale tento
fakt nebyl ideologickým podkladem války. Varianty fa-
šismu ve třicátých letech byly někdy označovány jejich
symbolickými barvami:
Hnědý – Hitlerův 
Rudý – Stalinův
Černý – Musolini, Franco a jiní.

Důležité ale je, že tehdejší fašismus byl zaměřen na
výboje a plány na ovládnutí světa se volně připravovaly.
Francie, Británie a Spojené státy tomu po dlouhé roky
nechtěly věřit a na odpor se nepřipravily.

Když tedy 23. srpna 1939 Ribbentrop, jako zástupce
hnědého nacionalistického fašismu podepsal dohodu
o spolupráci s Molotovem, se zástupcem rudého interna-
cionalistického fašismu... byla to imperialistická úmluva
dvou expansivních totalitních států. To také vedlo během
několika málo dní k útoku nacistického Německa na na-
cionálně fašistické Polsko. Hitler a Stalin tehdy dali
do souladu jejich fašisticko-nacionalistické cíle i plány
na rozdělení Polska.

Pravdivá historie se dá zamlčet a deformovat po
nějaký čas, ale ne na trvalo. Je již na čase, aby si to lidé
začali uvědomovat a aby si poopravili chybné vědo-
mosti...

Vydalo nakladatelství letecké literatury SVĚT KŘÍDEL
jako svou 5. publikaci.
Rok vydání 1991
Knihu zapůjčil pan Jan Zezula

Miroslav Liškutín je rodákem z nedalekých Jiříkovic.
Narodil se v srpnu roku 1919. Do pilotního výcviku
v brněnském aeroklubu byl přijat v rámci akce „1 000
pilotů“ v srpnu roku 1937. V dubnu 1938 začal létat ja-
ko pilotní žák na letišti Brno-Slatina. V dubnu 1939 pře-
kročil hranice do Polska a odtud cestoval do Británie, do
Francie a v roce 1940 zpět do Británie... Po únoru 1948
odjel s ženou a dětmi do exilu...

Vladimír Volejník

se narodil 8. září 1920, 3. května 1943 byl popraven v Berlíně.
Rodina Volejníkova původně bydlela v domě za vesnicí, kterému se říká „Presshaus“. Po první světové válce došlo
k parcelaci pozemků, rodina koupila pozemek pod sýpkou a postavila rohový rodinný dům, č. p. 278.
Otec Vladimíra měl zámečnictví – zámečnictví bylo důležitou živností pro občany na venkově. Zvláště, bylo-li
vedeno zručným, pracovitým, nadaným a ochotným člověkem. Pan Volejník v létě přes polední přestávku vykul
kolemjdoucím sekáčům kosy, dokázal opravit pluh nebo zprovoznit mlátičku, v zimě brousil klukům brusle.
Manželé Volejníkovi měli „hromadu“ dětí krásných jmen: Bedřich, Ludvík, Stanislav, Arnošt, Vladimír, Františka,
Helena, Marie.
Vladimír byl zaměstnancem firmy Suchánek, ul. Václavská v Brně. Firma vyráběla filmovací kamery 8 mm. Po zná-
rodnění nesla název MEOPTA. Později pracoval na dráze. Po nezdařeném útěku do zahraničí se zapojil do výzvěd-
né skupiny VOSTOK.

Příloha
Vladimír Volejník – Dopis rodičům na rozloučenou před popravou dne 3. května 1943.
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Ten ještě nezemřel, kterého pochovali, ale ten je v prav-
dě mrtev, kdo je zapomenut.

(Livius)

Stálá expozice II. zahraničního odboje v Moutnicích
byla slavnostně otevřena v sobotu 25. března 2006 v bu-
dově místní orlovny. Expozice popisuje osud šesti mla-
dých mužů, kteří se po začlenění Protektorátu Čechy
a Morava do Velkoněmecké říše dobrovolně rozhodli
přispět bojem k osvobození vlasti. Byli to Rudolf Ma-
šek, František Havránek, Jan Buchta, Karel Hrdlička,
Alois Dohnálek a Rudolf Hrdý.

Na budově orlovny jsou pamětní desky hrdinů, kteří
padli v hrdinném boji za osvobození vlasti i těch, kteří
se do boje aktivně zapojili a těžké období naší historie
přežili. 

Ervín Najman: Opravdoví hrdinové – líčí osudy stateč-
ných chlapců z Moutnic, kteří se vydali na riskantní ce-
stu za osvobozením vlasti. Kniha byla napsána k uctění
památky skutečných hrdinů a vlastenců a k povzbuzení
naší mládeže.
Vydala:Moravia Propag, s. r. o., Karásek 7, 

621 00 Brno, První vydání 2005

Stálá expozice II. zahraničního odboje v Moutnicích

Poděkování
Děkuji panu Antonínu Haňkovi a panu Janu Zezulovi za poskytnutí materiálů, které se týkají období druhé svě-
tové války a boje československých letců v zahraničí. Další texty zařadíme do květnového zpravodaje.
V dubnu 1945 byla naše obec osvobozena. Po prožitých útrapách a utrpení, které s sebou válka (a jakákoliv lid-
ská zloba) přináší, jsou vzpomínky pamětníků velkým varováním – na jedné straně nezměrná odvaha, stateč-
nost, hrdinství (např. mladých mužů – letců), na straně druhé nepopsatelná bolest, trápení, smrt.
Jinou smutnou kapitolou je neúcta k odvážným a statečným po roce 1948.

Jarmila Šustrová

Vzpomínka a poděkování
V sobotu 6. května 2006 uplynou dva roky od tragické havárie autobusu u železničního mostu Na stání.
Chci touto cestou poděkovat všem hasičům a záchranářům, kteří se podíleli na záchraně lidských životů. Ráda
touto cestou děkuji všem, kteří mně v době mé rehabilitace návštěvami a modlitbami dodávali sílu do dalšího
života.
Prosím, vzpomeňte se mnou na ty, které se nepodařilo zachránit.

Ludmila Dudáková

Svatý Jiří
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. Určitě toto přísloví všichni také znáte. Hadů žije u nás pět druhů a na svaté-

ho Jiří by mohli ze zimních úkrytů vylézat, ale štíři? Štíři u nás dříve žili a dokonce na jedné lokalitě u Vltavy i zce-
la nedávno. Výstavbou vodních děl a následným turistickým ruchem, bylo toto území natolik změněno, že zde
štíři již nežijí. Můžeme je najít jižněji od nás např. v Itálii, Řecku nebo Chorvatsku. Nemají rádi světlo a tak přes den
jsou nejčastěji schovaní pod kameny.

Svatý Jiří je zobrazován na koni s kopím v ruce, kterým zabíjí draka. Taková krásná bronzová socha je např.
na nádvoří Pražského hradu. Kde však Jiří toho draka zabil? Podle pověsti o hradu Golubec, který je v dnešním
Srbsku, tak ho zabil zde. V současnosti se jedná jíž o zříceninu tohoto hradu, ale hodně zachovalou. Nachází se
přímo u Dunaje, téměř na konci přehrady Železná vrata. Podle této pověsti byl drak veliký a když ho Jiří zabil,
nikdo mrtvého draka neuklidil, ten se v horku rychle zkazil a od něho se nakazili všichni obyvatelé hradu, kteří
také všichni zemřeli.

Do západní Evropy přivezli kult sv. Jiří v 11 století křižáci a od 13 století je národní světec Anglie. Je také patro-
nem vojáků, jezdců, sedlářů, zbrojířů a sedláků.

Údajně zemřel v roce 303 jako římský důstojník a jeho celé jméno bylo Jiří Kappadocký. Kappadokie se nachá-
zí v Turecku a jméno Jiří znamená sedlák.

Jan Fojtl
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Každý měsíc graficky zpracovávám Sokolnický zpra-
vodaj. V březnovém čísle zpravodaje mě zaujala
pozvánka na „Zajíčkovo odpoledne“. Když si přijel
Ing. Kotolán pro korekturu, mluvili jsme spolu i s naší
paní ředitelkou Ing. Šustrovou a mou kolegyní o různých
společenských aktivitách v Sokolnicích. Zeptaly jsme
se, zda by bylo možné navštívit „Zajíčkovo odpoledne“,
i když nejsme ze Sokolnic. Bylo nám sděleno že mohly,
za což jsme moc rády.

Pečlivě jsme se doma připravily, vyfoukly jsme si
vajíčka a nachystaly další drobnosti. V sobotu 8. dubna
jsme vyrazily do Sokolnic, každá v doprovodu své dce-
ry. V místní sokolovně nás mile přivítaly organizátorky.
Prohlédly jsme si výstavku, která byla moc pěkná, vy-

braly jsme si velikonoční motivy našeho snažení a s chu-
tí jsme se pustily do díla.

Všechny organizátorky byly velice hodné a ochotné
pomoci a poradit při výrobě. Díky množství a druhu
připraveného materiálu bylo možné vyrobit nápaditou
velikonoční výzdobu. I pro naše dcery byl nachystán
program – zapojily se a vyrobily hezké zajíčky s krasli-
cemi.

A tak jsme si s sebou domů odnášely nejen věnečky
a zajíčky, ale i pocit, že to bylo krásně strávené odpo-
ledne v příjemné atmosféře, za přítomnosti šikovných
a milých lidí. Za to, že jsme měly doma Velikonoce hez-
čí, jim patří náš velký dík!

Eva Bartesová, Alena Trhlíková

Korunována svatým zřením,
Všem andělům všem pokolením
zpívá svou sladkou blahozvěst,
že tento chudý z Nazareta
až zetlí všechny trůny světa
na trůně svém se zachvěje.
Král panující v hloubi duší
skryt jako zpěv těm, kdo jsou hluší.
Král svrchované naděje.

Pásmo

POPELKA NAZARETSKÁ
Václav Renč, Vít Petrů

KDY: Neděle 30. dubna 2006 (3. neděle velikonoční), pásmo bude předneseno po mši svaté přibližně v 10.35 hodin,
mše začíná v 9.45 hodin,

KDE: barokní kaple v místním zámku v Sokolnicích

Básník, dramatik a překladatel Václav Renč (1911 až 1973) byl od samého počátku tvůrcem hluboké náboženské spi-
rituality a tento fakt spoluvytvářel charakter celého jeho díla. Básník nejen, že nesměl od roku 1948 publikovat, ale
v květnu 1951 byl zatčen a nespravedlivě odsouzen k 25 letům těžkého žaláře, v němž strávil jedenáct let. Toto dílo
vzniklo v nejtěžších vězeňských podmínkách, ve vyšetřovacích vazbách, v nejhlubší samotě. Skladba byla slovo od
slova zapsána do paměti. Stovky „muklů“ ji znali zpaměti a v mnohých opisech   obíhala po světě ještě dříve, než se
básník vrátil z vězení.

Nespěchejte. Navařte nedělní oběd předem, ať si překrásné dílo užijete.

Srdečně vás zvou účinkující

Poděkování za pěkné odpoledne

Vydařené „Zajíčkovo odpoledne“
se uskutečnilo v prostorách místní sokolovny v sobotu 8. dubna 2006. Maminky, babičky a ochotní tatínkové
přivedli děti. Vyráběla se velikonoční bytová výzdoba, malovala se vajíčka. Děti pracovaly samostatně, pomáha-
ly a také soutěžily v různých sportovních disciplínách.
Nápaditou a inspirativní výzdobu předem připravila paní Marcela Uhlířová. Tematické materiály a přírodniny
byly k dispozici v rozmanitém výběru a v dostatečném množství. Také občerstvení organizátorky zajistily.
Akce byla zajímavá vynikající organizací ze strany Ivy Fricové. Maminky nerušeně pracovaly a menší děti byly zau-
jaty hrou a soutěžemi.

Jarmila Šustrová
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Program oslav 700 let obce Kobylnice
pátek 19. 5. 2006

20.00 hodin – taneční zábava se skupinou Flash

sobota 20. 5. 2006

09.00–13.00 – den otevřených dveří v MŠ a v ZŠ, výstava z historie, výstava výrobků žáků našich škol
09.00–17.00 – výstava kronik a historie na obecním úřadu, v hasičce
10.00 – „Šermířský spolek URSI“ – vystoupení

– „Kobylnice v roce 1306 aneb jak to tenkrát určitě nebylo“ 
09.00–15.00 – „Šermířský spolek URSI“ – Střelba z kuší, luků a jiné (NEJEN pro děti) 
13.00 – „Šermířský spolek URSI“ – vystoupení

– „Kobylnice v roce 1306 aneb jak to tenkrát určitě nebylo“
14.00 – koncert WABIho Daňka 35 let NA CESTĚ - ON THE ROAD 
15.30–16.30 – S tetinama zpívaní lepší je než zívání – program pro nejmenší  
16.00 – fotbalový zápas: „Bolkova starobrněnská 11“ versus „Kobylnická 11“
8.30 – vystoupení zpěvačky Zuzany Chudáčkové
20.00 – Country zábava se skupinou ZIMOUR, ukázky a výuka Country tanců taneční skupina

– QUADRILLA
21.45 – Slavnostní ohňostroj

Po celý den bude probíhat v prostorách parku malý historický jarmark, bude možno zakoupit občerstvení z udírny,
steaky z grilu i flák masa z opékané kýty.
Výstavy budou k vidění v mateřské škole, v základní škole, v zasedací místnosti obecního úřadu, v klubovně hasič-
ské zbrojnice, kulturní programy budou v parku u Sokolovny, fotbalový zápas na fotbalovém hřišti, pro případ
nepříznivého počasí budou instalovány stany.

VSTUPNÉ NA VŠECHNY POŘADY DOBROVOLNÉ

neděle 21. 5. 2006

10.00 – přátelské volejbalové utkání za účasti poslance evropského parlamentu Ing. Oldřicha Vlasáka
13.30 – Slavnostní sázení památného stromu v parku před hřbitovem 
14.30 – slavnostní mše svatá na poděkování za 700 let historie u zvonice
15.15 – slavnostní program v parku před Sokolovnou:

– vystoupení žáků našich škol ke svátku matek
– Moravská beseda v podání našich mladých
– Česká beseda v podání kobylnických manželských párů
– koncert Zlaťanky k výročí 700 let obce a ke svátku matek
– k tanci a poslechu hraje dechová hudba Zlaťanka z Kobylnic

VSTUPNÉ NA KONCERT DOBROVOLNÉ

Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice při příležitosti sletového roku vás srdečně zve na

veřejné vystoupení Župy Dr. Jindry Vaníčka
v sobotu 13. května 2006 ve 14.00 hodin na sokolském hřišti

Vystoupí více než tři sta cvičenců ve sletových a sportovních skladbách
rodiče a děti, nejmladší žactvo, mladší žákyně, věrná garda, ženy léto, ženy zpěv naděje, chlapáci

a na závěr vystoupí místní jednota na sportovní téma – všechny oddíly bez rozdílu věku

Těšíme se na diváky a přejeme všem 13. května 2006 pěkné počasí a dobrou náladu
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SOKOLNICKÝ ZPRAVODAJ – vydává obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. Sokolnický zpra-
vodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.
Datum vydání 28. 4. 2006. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Srdečně zveme na

Sokolský výlet z Brna na hrad Veveří
a setkání na Sokolském koupališti

v sobotu 6. května 2006

Prezentace účastníků:
V 8.30–10.00 hod na zastávce tramvají č. 1, 3 a 11 Bystrc – ZOO 
Program:
Turistický pochod (16 km, 10 km) nebo cyklistická jízda (30 km) po připravených trasách Podkomorskými lesy
k hradu Veveří, s cílem na Sokolském koupališti (část zpáteční cesty od hradu Veveří možno absolvovat autobu-
sem MHD nebo lodí). Každý účastník výletu obdrží pamětní list. V areálu Sokolského koupaliště bude připraven
odpolední program (od 13 hod) pro děti a mládež včetně opékání špekáčků. Možnost občerstvení. Ukončení setká-
ní cca v 17 hodin.
Zajímavosti na trase:
Přehradní hráz na Svratce – vybudovaná v letech 1936–1940, výška 34,5 m, délka v koruně 120 m.
Pomníček hrázného Františka Šikuly – zachránce hráze před připravenou demolicí ustupující německou armádou
v květnu 1945.
Ríšova studánka – pramen na lesním hřebeni. Nese jméno postavy z knihy Viléma Mrštíka „Pohádka máje“. V blíz-
kosti Helenčina studánka a myslivna Pod Komorou – Podkomorské lesy.
Hrad Veveří – původně románský hrad doložený r. 1222. Hostem zde byl i W. Churchill a náš první prezident
T. G. Masaryk. V posledních letech je hrad postupně restaurován a zpřístupněn veřejnosti.
Kaple „U Matky Boží“ asi 1 km od hradu Veveří. Původně pozdně románská stavba, později přestavěna v gotickém
slohu. 
Sokolské koupaliště. Když se začala budovat přehradní hráz u Kníniček, Sokol Brno I si zajistil rozsáhlý pozemek
a vypracoval projekt velkého sportovního a rekreačního střediska v těsné blízkosti plánované přehradní nádrže. Od
května roku 1939 byly na pozemku u přehrady zahájeny sokolské brigády, které byly přerušeny až rozpuštěním
Sokola a zabavením sokolského majetku nacisty v dubnu 1941. Byl postaven plavecký bazén a skokanská věž. V le-
tech 1946–47 byla postavena provizorní dřevěná chata a základy loděnice. Od roku 1953 do roku 1990 spravovala
sokolský majetek TJ Spartak ZJŠ, později TJ Zbrojovka Brno, ale název „Sokolák“ nikdo z paměti brněnských ob-
čanů nevymazal. Přičinili se o to i bývalí skauti a vodáci, kteří tam v roce 1959 založili vodácký turistický oddíl.
Chata byla rekonstruována. Skokanská věž zbourána. V devadesátých letech bylo zbudováno sportovní středisko pro
plážový volejbal s hledištěm, sociálním zázemím atd. Starý plavecký bazén byl v té době zasypán, protože projekt
neodpovídal současným podmínkám (technickým, hygienickým, sportovním). Areál je po celé léto střediskem
brněnského beach-volejbalu a místem, kde je pořádána řada turnajů i na vrcholové a mezinárodní úrovni..

jn

Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice vás zve na

Pálení čarodějnic a veselici na ostrůvku
30. dubna 2006 v době od 17.00 hodin do 24.00 hodin

Čarodějnice prolétnou obcí v průvodu kolem 18.00 hodiny

Starosta ORLA České republiky Ladislav Šustr 
a OREL Telnice Vás zvou na

setkání s Kateřinou Neumannovou
a na

koncert Hany a Petra Ulrychových
se skupinou Javory

Termín: 30. dubna 2006
Místo konání: Orlovna v Telnici

Zahájení: 17.00 hodin

K24 Cyklistický maratón Újezd u Brna

Závod se jede 24 hodin a je určen pro jednotlivce.
Cílem je porazit sebe sama a poznat hranice svých sil.

Přihlášky: od 15. května 2006
www.k24.signaly.cz

Závod: 16. a 17. června 2006
Start: v 16.00 hodin
Pořádá: www.shm.cz/ujezd


