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Výročí osvobození
Přestože v centru naší obce probí-
haly intenzivní práce na jeho nové 
dopravní podobě, neopomněli sta-
rosta obce Mgr. L. Beránek, starosta 
Sokola Ing. V. Kotolan a p. J. Nohel 
dne 24. dubna 2017, při příležitosti 
výročí osvobození naší obce, uctít pa-
mátku obětem 2. světové války. 
K pomníku padlých položili při ma-
lém ceremoniálu věnce a kytici.
Doufáme, že i vy – při čtení těchto 
řádků, budete alespoň ve vašich my-
slích s našimi spoluobčany, kteří se 
stali obětí této války.  -OÚ-

Okénko do Mateřské školy
●  Konečně jsme mohli zahájit provoz nové jízdní 
dráhy pro děti, již jsme nechali vybudovat na naší školní 
zahradě. Při tomto zahájení nechyběli zástupci z Do-
pravního inspektorátu v Brně, kteří dětem připomněli  
základní pravidla při jízdě na kolech, koloběžkách apod. 

a také význam některých dopravních značek. Dále k nám 
zavítal též pan starosta Mgr. Libor Beránek, jenž nejenže 
přestřihnul slavnostní pásku, ale hlavně  dětem popřál 
mnoho kilometrů bez nehod. Poté už se naši „motoristé“ 
mohli nerušeně projíždět po dráze na nových odrážed-
lech i koloběžkách.  

(Pokračování na straně 7)
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Zprávy z Rady obce
●  Výběrové  řízení  na  stavbu  VO  a  MR. V souladu  
s usnesením Rady obce (dále jen RO) bylo vypsáno vý-
běrové řízení na dodavatele stavby veřejného osvětlení 
(dále jen VO) a místního rozhlasu (dále jen MR). Ve sta-
novené lhůtě obdržela obec dvě nabídky. RO schválila  
vybrat pro plnění zakázky „Sokolnice – za MŠ: rekon-
strukce VO a MR“ v k.ú Sokolnice, dodavatele: Střední 
škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, Sokol-
nice 496, 664 52 Sokolnice, jež předložila nejvýhod-
nější nabídku. RO zároveň schválila text a uzavření SoD 
pro plnění zakázky „Sokolnice – za MŠ: rekonstrukce 
VO a MR“ v k.ú Sokolnice se Střední školou elektro-
technickou a energetickou Sokolnice, Sokolnice 496,  
664 52 Sokolnice.
●  Žádost ČEPS o odprodej pozemku. Obec obdržela žá-
dost od společnosti ČEPS o odprodej pozemku p.č. 1558 
v k.ú. Sokolnice pro rozšíření příjezdové komunikace  
k rozvodně Sokolnice. Součástí pozemku je i panelová 
komunikace. Znalec ocenil pozemek na 259.085 Kč, pa-
nelovou komunikaci na tomto pozemku na 451.032 Kč. 
Celkem (po zaokrouhlení) 710.120 Kč. RO doporučuje 
ZO prodej pozemku p.č. 1558 i s komunikací za cenu 
710.120 Kč. RO uložila starostovi předložit žádost ČEPS 
nejbližšímu zasedání zastupitelstva.
●  Dešťová  kanalizace U Rybníka. Obec byla upozor-
něna, že v jedné dešťové šachtě v ulici U Rybníka stále 
stojí voda. Přestože v loňském roce byla šachta strojně 
vyčištěna, bylo objednáno opětovné vyčištění a monito-
ring přilehlé kanalizace. Prováděcí firma kamerovou pro-
hlídkou zjistila, že je závada na kanalizaci na křižovatce 
ulic U Rybníka–Příční. V současné době není reálné zde 
provádět výkopové práce, neboť je to jediný přístup pro 
zásobování nákupního střediska a restaurace U Husara. 
RO vzala na vědomí závadu na dešťové kanalizaci v ulici 
U Rybníka a uložila místostarostovi zajistit provedení 
opravy kanalizace bezprostředně poté, co bude dokon-
čena akce: Dopravní úpravy v centru obce. 
●  Petr  Macan  –  REVY.CZ – pronájem části starého 
zdravotního střediska. Obec obdržela žádost o pronájem 
části prostor bývalého zdravotního střediska na ulici Ma-
sarykova. Žadatelem je Petr Macan – REVY.CZ, Masary-
kova 165, 664 53 Újezd u Brna, IČ:76221199. 
RO vzala na vědomí, že záměr pronájmu byl zveřejněn 
zákonným způsobem od 2. listopadu 2015 do 20. listo-
padu 2015 a schválila text a uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem části budovy bývalého zdravotního střediska 
se společností Petr Macan – REVY.CZ, Masarykova 165, 
664 53 Újezd u Brna IČ:76221199 – konkrétně míst-
nosti č. 1 o výměře 18,80 m2, místnosti č. 2 o výměře 
17,50 m2 a místnosti č. 5 o výměře 24,99 m2 za cenu 
500 Kč/m2/rok. Kromě nájmu uhradí nájemce i cenu za 
poskytnuté služby – topení, el. energie a podobně. 
●  Studna  před  pomníkem  padlých. Při rekonstrukci 
silnice na ulici Masarykova byla před pomníkem pad-
lých objevena stará studna, hluboká asi devět metrů, vy-
zděná z kamene, o průměru asi dva metry. RO schválila 
studnu zachovat a provést její rekonstrukci (vyzdění cca 

metr nad terén, zakrytí horní části ozdobnou mříží a nový 
chodníček směrem k pomníku padlých). 
●  Rekonstrukce železničního nádraží. Obec obdržela 
sdělení od Správy železniční dopravní cesty (dále jen 
SŽDC), že se připravuje rekonstrukce nádraží Sokolnice-
-Telnice a SŽDC nabízí možnost spolupráce již při zpraco-
vání záměru využití volných prostor v této železniční sta-
nici i pro případné potřeby obce Sokolnice. RO vzala na 
vědomí nabídku SŽDC na možnost spolupráce při zpra-
cování záměru využití volných prostor v této železniční 
stanici, ale o volné prostory nemá zájem.
●  Výměna sítí kolem Oranžového hřiště. Součástí roz-
počtu obce na letošní rok je částka na výměnu sítí kolem 
Oranžového hřiště. Sítě již jsou ve špatném stavu a zaslu-
hují výměnu. RO odsouhlasila objednání dodávky a insta-
laci sítí v materiálu PP 45 × 45 mm, 4 mm – uzlová síť 
u firmy PROSTAVBY a.s. dle předložené cenové nabídky.
●  Znalecký  posudek  na  dřeviny. Ing. Žižlavská pro-
vedla odbornou prohlídku vybraných dřevin v k.ú. Sokol-
nice a vyhotovila znalecký posudek. V něm konstatuje, 
že bylo zjištěno odumření 1 ks topolu vlašského podél 
západní strany hřbitova. Od silnice je to 2. strom v řadě. 
Torzo odumřelého stromu není provozně rizikové a lze je 
zatím ponechat. Ostatní dřeviny jsou aktuálně stabilizo-
vané. Kontrolní šetření doporučuje v horizontu 3–5 let. 
Břízy u rybníka vykazují známky postupujícího dřevního 
parazita (březovník obecný). Doporučuje kontrolu jejich 
stavu po 2 letech. Zjištěna byla jedna odumřelá bříza, 
kterou doporučuje odstranit (2. bříza od hřiště). Na ul. 
U Rybníka byl zjištěn 1 ks téměř odumřelého malého 
stromku slívy (Prunus insititia). Provozně nikoho neohro-
žuje, nicméně doporučuje provést náhradu.
Dále doporučuje sesazení dvou topolů vlašských (Popu-
lus nigra ‚Italica‘) v horní třetině stromu za účelem zmen-
šení náporové plochy koruny a snížení těžiště. Při redukci 
by nemělo dojít k odstranění více jak jedné třetiny asi-
milační plochy a je třeba zachovat charakteristický tvar 
korun. 
RO schválila vykácení odumřelého topolu u hřbitova, 
odumřelé břízy u rybníka a vykácení téměř odumřelého 
stromu slívy. Dřevo z pokácených stromů zůstane v ma-
jetku obce a bude použito při společenských akcích  
v naší obci (pálení čarodějnic, bitva Tří císařů, ukončení 
školního roku a podobně).  
●  Žádost ZŠ Sokolnice. Obec obdržela žádost ZŠ So-
kolnice o povolení použití znaku obce Sokolnice na re-
klamní předměty, které budou sloužit k propagaci naší 
školy i obce Sokolnice. Zároveň požádali o finanční spo-
luúčast obce a dále zapůjčení praporu obce v termínu 
21. dubna 2017, kdy se koná celostátní finále Poháru 
základních škol ve florbale v Praze, kterého se zúčastní  
i žákyně 5. třídy naší školy.
RO žádosti ZŠ ve výše uvedeném rozsahu vyhověla.
●  Smlouva se společností VIVO. Zastupitelstvo schvá-
lilo bezúplatný převod rozvodů kabelové televize spo-
lečnosti VIVO Connection spol. s r.o. v lokalitě Nad Vrbí  
a části lokality Pod Stráží, za podmínek výměny metalic-
kého vedení za optické. Radě obce byl předložen návrh 
smlouvy, která ji následně schválila.
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●  Výběrové  řízení  na  vedoucího  stavebního  úřadu. 
Radě obce byl starostou předložen návrh na vyhlá-
šení výběrového řízení na vedoucího Stavebního úřadu 
Sokolnice.
RO schválila vypsat výběrové řízení na vedoucího Staveb-
ního úřadu Sokolnice a uložila starostovi do 5. května 
2017 toto výběrové řízení realizovat.
●  Zpevněné  plochy  u  sýpky. Obec obdržela sdělení, 
k podnětu obce ohledně změny řešení zpevněných ploch 
u „Sýpky" a navazující Zámeckou ulici dle studie Ing. 
Skřičky. Investoři sdělují, že mají platné stavební povo-
lení na rekonstrukci barokní sýpky i parkovací stání. Oce-
ňují dosavadní velmi dobrou spolupráci s obcí Sokolnice  
a jsou připraveni obci v maximálně možné míře vyjít 
vstříc. Ovšem předložený návrh pro ně přináší kompli-
kace, zejména snížení počtu budoucích parkovacích míst 
na vlastním pozemku p. č. 497/2 a časové řešení změny. 
Proto s požadavkem obce souhlasí při splnění těchto 
podmínek: 
Obec Sokolnice nechá na své náklady zpracovat projek-
tovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a následně 
stavební povolení. Stavební povolení nového řešení 
musí být vyřízeno nejpozději do 30. dubna 2018. Obec 
bude garantovat dokončení realizace obecní části do  
30. června 2018. Společnost Baroque loft, s.r.o. vybu-
duje na své náklady osmnáct parkovacích míst podél 
sýpky na parcelách obce 281/1 a 497/1 a obec Sokol-
nice jim bezúplatně pronajme tyto pozemky pod deseti 
parkovacími místy na dobu třiceti let. 
Ředitel DpS Sokolnice předpokládal výstavbu parkova-
cích míst poblíž vstupní branky do areálu zámku, proza-
tím byl tento záměr odložen na neurčito. 
RO schválila úhradu PD z rozpočtu obce Sokolnice a ulo-
žila starostovi jednat se společností Baroque loft, s.r.o. 
o variantách výstavby osmnácti parkovacích míst podél 
sýpky na parcelách obce 281/1 a 497/1.
●  Projekt „Obec občanům“. Obec obdržela od společ-
nosti Terra Group Investment, a.s., návrh „Dohody o sou-
činnost v 1. fázi projektu Obec občanům“. Představou 
společnosti je poskytnutí součinnosti obce při realizaci 
tohoto projektu na energetické soutěže pro domácnosti 
občanů žijících ve správním obvodu obce Sokolnice. 
Obec v minulosti neposkytovala a neposkytuje záštity 
nad komerční činností různých společností, ale nemíní 
bránit žádnému podnikateli, aby sám nabídl (např. for-
mou inzerátu ve Zpravodaji) komerční nabídku občanům.
RO neschválila uzavření Dohody o součinnosti v 1. fázi 
projektu Obec občanům na zajištění energetické soutěže 
pro domácnosti mezi obcí Sokolnice a Terra Group In-
vestment, a.s., 
●  Žádost MUDr. Šťastné – klimatizace. Obec obdržela 
žádost pí doktorky o opravu nedostatečné funkce klimati-
začního systému v zubní ordinaci z důvodu zajištění vyho-
vujících podmínek pro pacienty a personál. Paní doktorka 
dále uvádí, že okna v ordinaci jdou otevřít jen částečně, 
takže čerstvého vzduchu je nedostatek, v čekárně také 
není žádné okno pro přísun vzduchu. Obdobný podnět 
již řešila rada v létě loňského roku a rozhodla nechat na 
náklady obce všechna okna ve II. NP polepit fólií proti 

slunci, vyjma severní strany budovy. Paní doktorka ale  
s polepením oken proti slunci nesouhlasila a okna sto-
matologické ambulance tak polepena nejsou. Klimati-
zaci samozřejmě nelze provozovat při otevřených oknech. 
Čekárna sice nemá okna, ale je vybavena funkční vzdu-
chotechnikou. Podle vyjádření projektanta z loňského 
roku není výkon žádné klimatizace takový, aby po jejím 
zapnutí byla ordinace během chvíle vychlazena. Loni pro-
jektant doporučil paní doktorce vyzkoušet automatické 
zapnutí klimatizace ještě před příchodem do ordinace, 
aby tato byla dostatečně vychlazena a výkon klimatizace 
potom udržel teplotu v místnosti na přijatelné výši po celý 
den (samozřejmě při zavřených oknech). Tento návrh ale 
paní doktorka odmítá. Ze spotřeby chlazení v jednotlivých 
provozech v patře S pasáže od ledna do listopadu 2016 
je zřejmé, že pí doktorka klimatizaci využívá ze všech ná-
jemců nejméně.
RO vzala na vědomí oznámení MUDr. Šťastné, avšak ne-
shledává oprávněnost jejího podnětu, neboť nevyužila 
všech dostupných nabízených opatření na změnu situ-
ace ze strany obce.
●  Přezkoumání hospodaření obce. Obec obdržela od 
společnosti AUDIT – DANĚ, spol. s.r.o. návrh smlouvy  
o vykonání přezkoumání hospodaření obce za roky 2017 
a 2018. 
RO schválila text a uzavření smlouvy o vykonání přezkou-
mání hospodaření obce za roky 2017 a 2018 se společ-
ností AUDIT - DANĚ, spol. s.r.o.
●  Parkovací místa ul. Topolka a Podešvova. Obec již 
má projektovou dokumentaci a stavební povolení na par-
kovací místa na ulici Topolka a Podešvova. Podle vyjá-
dření zástupce E.ON by měly být kabely NN na ulici To-
polka přeloženy v době letních prázdnin. RO odsouhlasila 
záměr vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby par-
kovacích míst na ulici Topolka a Podešvova. 
●  Veřejné osvětlení na ulici Zámecká. E.ON zaslal obci 
upozornění, že připravuje rekonstrukci (kabelizaci) venkov-
ního vedení NN na části ulice Zámecká, a proto je nutné ře-
šit i vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu, které 
jsou aktuálně umístěny na distribučním rozvodu E.ON.  
RO schválila zajistit projektovou dokumentaci VO a MR 
na část ulice Zámecké v délce asi 240 metrů. 
●  Veřejné  osvětlení  přechodu  na  ulici  Kaštanová.  
Ing. Skřička požádal radu o stanovisko, zda realizovat na-
pájení veřejného osvětlení přechodu na ulici Kaštanová 
ze sloupu na pozemku soukromých vlastníků, nebo trasu 
změnit. RO souhlasí s navrženou úpravou trasy napájení 
VO na ulici Kaštanová ze sloupu na pozemku p.č. 684 
(vlastník Obec Sokolnice) a uložila místostarostovi do  
12. května 2017 informovat společnost VIAPONT o sou-
hlasu rady obce se změnou místa napájení VO pro pláno-
vaný přechod. 
●  Stavba  sportovní  haly  před  rozvodnou. Střední 
škola elektrotechnická a energetická Sokolnice (dále jen 
SŠEE) by brzy měla mít stavební povolení na tělocvičnu 
před areálem SŠEE a řeší se financování této stavby. Ze 
strany kraje byl vznesen jasný požadavek, aby se obec na 
stavbě finančně spolupodílela, a to nikoliv nevýznamnou 
částkou. 



5/2017     Sokolnický zpravodaj 4

RO je připravena doporučit zastupitelstvu poskytnout 
finanční příspěvek na stavbu tělocvičny před areálem 
SŠEE Sokolnice ve výši 10 % investičních nákladů, max. 
však ve výši 5 milionů korun. 
●  Návrh školské komise. V pátek 21. dubna 2017 se 
žákyně naší školy zúčastnily celostátního finále florbalo-
vého turnaje. V tomto finálovém dni porazily všechny sou-
peře a umístily se na prvním místě. Radě byl předložen 
návrh na věcné ocenění těchto reprezentantek naší ZŠ  
i obce.
RO rozhodla věnovat těmto sedmi dívkám hodinky v ceně 
max 1.000 Kč/ks. Celková částka 7.000 Kč bude čer-
pána z rozpočtu školské komise a uložila jejímu předse-
dovi do 20. května 2017 zajistit jejich nákup. Dále uložila 
starostovi zajistit důstojné předání hodinek sedmi dív-
kám na půdě obecního úřadu nejpozději do 15. června 
2017. 
●  Výstavba v místech čerpací stanice u rybníka. Obec 
je vlastníkem pozemku, na němž se nachází stavba bý-
valé čerpací stanice. Je třeba rozhodnout, co v těchto 
místech má vzniknout. Plocha je podle územního plánu 
určena ke sportovním aktivitám. Rada doporučuje ob-
jednat dvě jednoduché studie, řešící výstavbu ve dvou 
variantách: 
a) Jednoduchá varianta s venkovním sportovištěm (je-
den až dva tenisové kurty) a nezbytné zázemí (toalety, 
sprchy, nářaďovna). V tomto případě by byla provozova-
telem asi obec. 
b) Komfortnější varianta s venkovním sportovištěm (je-
den až dva tenisové kurty) a objekt, kde by mohlo být 
nezbytné zázemí a dále např. wellness, posilovna, sport 
bar, bowling, stolní tenis, kulečník, a podobně. Žádné 
byty. Obec by realizovala stavbu a objekt i s venkovním 
sportovištěm pronajala za tržní nájemné. Vybavení ob-
jektu by řešil nájemce. 

RO odsouhlasila objednat dvě jednoduché studie, ře-
šící výstavbu ve dvou variantách, popsaných výše. Sou-
částí studie bude i odborný odhad nákladů. RO uložila 
starostovi zajistit do 30. září 2017 vypracování těchto  
studií.
●  Výstavba na bývalém pozemku p.č. 30 – ulice Ko-
menského. Obec je vlastníkem pozemku o celkové ploše 
212 m2 na křižovatce ulic Komenského–Pod Stráží. Je 
třeba rozhodnout, co v těchto místech má vzniknout. Plo-
cha je podle územního plánu určena k bydlení. Ale mění 
se územní plán tak, aby zde mohl být nový regulativ (ku-
mulované využití) – bydlení a služby. 
Rada doporučuje objednat jednoduchou studii, řešící vý-
stavbu objektu na ploše cca 212 m2, kde budou v patře 
byty a v přízemí občanská vybavenost – např. kavárna 
s cukrárnou. Součástí studie bude i odborný odhad ná-
kladů. RO uložila starostovi zajistit do 30. září 2017 vy-
pracování studie výstavby na bývalém pozemku p.č. 30.
●  Výstavba  v  místech  bývalého  zdravotního  stře-
diska. Obec je vlastníkem starého zdravotního střediska 
a zahrádek okolo, uzemní plán se mění tak, aby zde mohl 
být nový regulativ (kumulované využití) – bydlení a služby. 
Celková plocha 4.412 m2. Obec již má demoliční výměr, 
ale odstranění staveb se předpokládá až poté, co bude 
mít stavební povolení na nový objet či objekty.
Rada doporučuje objednat jednoduchou studii, řešící vý-
stavbu v tomto území – menší byty (z nichž část bude 
v bezbariérovém provedení), zázemí pro Rodinné cent-
rum, klubovna pro mládež, denní centrum pro důchodce. 
Podle výsledků jednání se společností Buildingcentrum-
-HSV zvážit možnost výstavby alespoň dvou tříd mateřské 
školy. Součástí studie bude i odborný odhad nákladů. RO 
uložila starostovi zajistit do 30. listopadu 2017 vypraco-
vání studie výstavby v místech bývalého zdrav. střediska 
a okolních zahrádek. -OÚ-

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
7

3 Sobota Spolek rybářů 
Sokolnice Dětské závody Sokolnice – 

rybník na návsi 7.00 hodin 11.00 hodin

3 Sobota TJ Sokol Sokolnice
Turnaj straších žáků  
v házené „O pohár sta-
rosty obce Sokolnice“

Sokolnice – hřiště 
TJ Sokol Sokolnice 9.00 hodin 17.00 hodin

9 Pátek Rodinné Centrum 
Sokolnice

Čteme dětem:  
Hvězdy pražské zoo

Sokolnice - místní 
knihovna 17.00 hodin 18.00 hodin Ve spolupráci s místní 

knihovnou

11 Neděle Rodinné Centrum 
Sokolnice Táta není k zahození Sokolnice – 

zámecký park 10.00 hodin 12.00 hodin Program pro tatínky  
a děti od 3 do 12 let

16 Pátek TJ Sokol Sokolnice Jánské hody – 
posezení se stárky

Sokolnice – hřiště 
TJ Sokol Sokolnice 20.00 hodin 02.00 hodin Vystoupí Jiří Helán 

17 Sobota TJ Sokol Sokolnice Jánské hody – 
předhodová zábava 

Sokolnice – hřiště 
TJ Sokol Sokolnice 20.00 hodin 02.00 hodin Hraje skupina Modul

18 Neděle Místní farnost Slavnost Těla  
a Krve Páně

Sokolnice – 
zámecká kaple 8.30 hodin

18 Neděle TJ Sokol Sokolnice Jánské hody – 
hodová zábava 

Sokolnice – hřiště 
TJ Sokol Sokolnice 13.00 hodin 20.00 hodin Předávání práva před 

sokolovnou, průvod obcí
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Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace
Če

rv
en

 2
01

7 24 Sobota TJ Sokol Sokolnice „Superpohádkové“ 
sportovní odpoledne

Sokolnice – hřiště 
TJ Sokol Sokolnice 13.00 hodin

Ve spolupráci s komisí 
pro mládež a sport při 
radě obce Sokolnice

24 Sobota Myslivecký spolek 
Na Zlatém potoce Dětský den Myslivecká chata 14.00 hodin

24 Sobota
Komise životního 
prostředí při radě 
obce Sokolnice

Klavírní recitál  
„Sokolnice žijí hudbou“

Sokolnice – nádvoří 
zámku 20.00 hodin

Klavírní recitál sokol-
nického rodáka Jiřího 
Hrubého s hosty

Válečný příběh Františka Vrbase
(narozen 10. září 1914 v Sokolnicích, zemřel 4. listopadu 1963 v Železné Rudě)

Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme vám slíbily, že vás seznámíme s životním příběhem našeho bývalého spolu-
občana Františka Vrbase. Čerpaly jsme z listu české sociálně demokratické strany pro osvobozené části Moravy  
s názvem ČIN z roku 1945. Článek nesl název Přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko, Sýrii, Egypt, 
Alžír do Francie a Anglie (Z autentického vyprávění Františka Vrbase)

„Ihned po německé okupaci jsem seznal, že život by tu 
pro mne byl nesnesitelný. Rozhodl jsem se dostat se do 
Francie nebo Anglie. A bezprostřední pohnutkou byla pří-
hoda s německým vojákem, jemuž jsem ukázal, jak je tu 
vítán.
Bylo to počátkem prosince, když jsem šel ze Sokolnic  
obvykle za svou prací. Cestou jsem se dozvěděl o zatčení 
dobrého kamaráda a okamžitě jsem byl rozhodnut, že  
se domů již nevrátím. V Brně jsem vyhledal přítele  
Kosku – pozdějšího leteckého důstojníka anglické ar-
mády – a s ním jsem téhož dne přes Vsetín odjel do Vel-
kých Karlovic a odtud jsme se vydali pěšky ke slovenským 
hranicím. Cesta byla namáhavá. Bylo to v zimě, v noci. 
Hranici se nám podařilo celkem hladce přejít a z blízké 
stanice jsme vlakem odjeli do Krupiny. I maďarské hra-
nice jsme přešli hladce. Až hlouběji za nimi se náhle před 
námi objevil civilista s puškou – k našemu údivu nám 
však nevěnoval pozornost. Dalších čtyřicet kilometrů nás 
vedla cesta hlouběji do Maďarska a z Balaždánu jsme 
jeli autobusem do Budapešti. Tam jsme se brzy vydali  
z peněz a vyhledali československou skupinu při fran-
couzském konzulátu, která se nás s pochopením ujala. 
Po třídenním marném čekání jsme se však vydali se 
skupinou Poláků směrem k jihu a brzy jsme s ní dora-

zili do Velké Kanýže, kde nás zatkla maďarská policie 
a dopravila do polského tábora dvacet kilometrů od ju-
goslávských hranic. Z tábora se mi podařilo uprchnout  
k jugoslávským hranicím a v blízké stanici jsem naskočil 
do vlaku. Chtěl mi v tom zabránit maďarský vojín, ale ne-
zabránil. Zdařilým kopem do brady jsem jej poslal k zemi 
a rozloučil se tak s Maďarskem.
Když jsem dojel do Jugoslávie, byl jsem od prvního oka-
mžiku jako mezi vlastními bratry. Byli jsme tam sice 
všichni zatčeni, leč jen formálně a ihned dopraveni do 
Českého domova v Záhřebu. Odtud byl odchod Čecho-
slováků organizován do Bělehradu a já jsem se skupinou 
250 kamarádů odcházel přes Řecko a Turecko do Sýrie. 
Z Beyrutu pokračovala cesta lodí do Alexandrie, Alžíru  
a konečně do Marseille.
Do československé armády jsem se přihlásil vlastně již 
v Bělehradu, avšak k prezentaci došlo až v Marseille.  
Výcviku jsem byl podroben nejprve v jižní Francii v městě 
Agde. Po čtrnáctidenním výcviku jsem odjel do Portel  
k dělostřelectvu.
Na frontu jsem se dostal poprvé v polovině května 1940. 
Dojeli jsme na bojiště mezi Loirou a Seinou, zastihli jsme 
tam však francouzskou armádu již ve zmateném ústupu 
a útěku. Naše československé jednotky zasahovaly jen 
do těžkých ústupových bojů a podle rozkazu se konečně 
nalodily v Séte a jiných jihofrancouzských přístavech  
a jejich cílem byla Anglie. Jeli jsme samozřejmě v silném 
konvoji přes Gibraltar a zažili několik leteckých útoků  
a soubojů. Letecká obrana Angličanů však byla skvělá  
a ztráty byly proto nepatrné a cesta jistá.
Moje první dojmy v Anglii? Hned příjezd do Playmonthu 
na nás učinil nejlepší dojem. Přijetí bylo skvělé. Přijeli 
jsme do země našich přátel a spojenců. Záhy po příjezdu 
jsem byl po krátkém výcviku přidělen k autorotě, s níž 
jsem konal různou dopravní službu pro naši celou bri-
gádu. Později – v roce 1942 – jsem prodělal výcvik para-
šutistický a zvláštní kurz.
Invaze? Osm dnů po jejím začátku v polovině června 
jsme se hladce vylodili v Normandii. To už jsem byl u své 
oblíbené zbraně, protitankový dělostřelec. Zprvu jsme 

Rotný Vrbas v Anglii (první zprava)
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byli – jako dělostřelecká jednotka – těsně za frontou  
a zblízka jsme sledovali těžké boje u Caenu a nato nám 
připadl úkol obléhání Dünkirchenu. Vázali jsme tam po 
osm měsíců silnou německou posádku, dobře vyzbroje-
nou a zásobenou, až do vyhlášení německé kapitulace. 
Po odzbrojení posádky jsme odjeli přes Německo do 
vlasti.
Vkročili jsme opět na půdu svobodné vlasti. Bylo to  
o 14. hodině dne 17. května 1945, když jsme v pohnutí 
a rozradostněni – téměř po šesti letech – spatřili na hra-
nicích republiky na hlavní silnici poblíže Aše vesele vla-
jící československou vlajku. Mé myšlenky letěly domů na 
Moravu, do Sokolnic.
Styků s domovem jsem po celou tuto dobu neměl a ještě 
dalších šest týdnů uplynulo po mém návratu do vlasti, 
než jsem se dozvěděl o domově. Na několik dopisů – 
až 24. června mi byl doručen telegram, že všichni moji 
drazí žijí a jsou zdrávi. Zažádal jsem o dovolenou a tři dny 
poté jsem s nedočkavostí a radostně rozrušen odjížděl 
na první dovolenou. Ze shledání doma se všemi bylo ra-
dostné – to mi jistě všichni čtenáři rádi uvěří.“

Některá fakta o svém otci nám dodal jeho syn:
„Otec se vrátil do Československa v květnu 1945 jako 
štábní rotmistr. V roce 1946 mu byl udělen prezidentem 
republiky Československý válečný kříž 1939 a Medaile 

za chrabrost. V roce 1991 byl mimořádně povýšen do 
hodnosti Nadporučík in memoriam jako výraz vojenské 
rehabilitace vojáků v záloze, kteří byli postiženi za občan-
ské a politické postoje v období totality.“
Příjmení Vrbas se ve válečné historii objevuje ještě jed-
nou. „Vypůjčil“ si ho jako krycí příjmení Karel Čurda, který 
je znám z tzv. „Operace Antropoid“. Proč si vypůjčil pří-
jmení Františka Vrbase a jaká je mezi těmito dvěma sou-
vislost, se dozvíte v dalším čísle sokolnického zpravodaje. 

-M. Mifková a J. Čermáková-

6

Čurda a Vrbas

Najdete své rodiče, prarodiče či blízké?
Vážení čtenáři Sokolnického zpravodaje, v kufru po své babičce jsem našel starou fotografii dětí, které šly k prvnímu 
svatému přijímání 24. května roku 1931. Byla pořízena na nádvoří sokolnického zámku v rohu za kaplí. (Vpravo  
z pohledu čtenáře bychom dnes našli vnější schodiště.) Událost to byla výjimečná, protože tato slavnost je dodnes 
vyhrazena především farnímu kostelu v Telnici. Také přítomnost fotografa nebyla počátkem 30. let minulého století 
běžnou záležitostí.
Dvě osoby na snímku jsou mně známé. Uprostřed stojící zámecký kaplan a zároveň sokolnický rodák P. Karel Burk  
a zcela vpravo v horní řadě stojící dívka Emilie Hájková z čp. 82, narozená v roce 1922. 
Je zřejmé, že z uvedených dětí přibližně ročníku 1922 dnes již nikdo nežije. Čtenáře, kteří na fotografii najdou své 
rodiče, prarodiče či blízké, prosím o informaci buď osobně nebo na adrese josef.chudacek@centrum.cz. 

-Ing. Josef Chudáček, Sokolnice 493-
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Okénko do Mateřské školy
●  Květen znamenal pro některé z našich předškoláků 
zakončení edukativně stimulačních skupinek, kam do-
cházeli vždy společně s jedním z rodičů, ale též završení 
pravidelného kurzu plavání v krytém bazénu v Blučině.
●  Ve čtvrtek 6. dubna 2017 přijela dětem do MŠ zpestřit 
dopoledne členka divadelního souboru divadla RADOST 
paní Sandra Riedlová divadelní pohádkou „O zajíčkovi“.
●  Ve stejném dnu, tedy 6. dubna 2017, v naší školce 
proběhnul Den otevřených dveří. Podívat se přišli nejen 
rodiče s dětmi, které se mezi „nás“ teprve chystají, ale 
také „naši absolventi“ z minulých let.
●  Další zajímavé dopoledne dětem vytvořil pan Ra-
dek Chmela společně se svým kolegou z Ústavu chemie  
a biochemie z Mendelovy univerzity v Brně. Ti dětem 
předvedli zajímavé chemické pokusy ve třídě i na naší 
školní zahradě.
●  Během hudebního představení souboru Musica 
Anima pod názvem „Perníková chaloupka“ měly děti 
možnost nejen zhlédnout stejnojmennou pohádku, ale 
také si zazpívat písničky, které ji provázely.

●  Pro rodiče dětí, které přijdou k Zápisu do MŠ na školní 
rok 2017/2018 se konala v MŠ informativní schůzka. 
Zde se přítomní rodiče prostřednictvím ředitelky MŠ do-
zvěděli nejen Kritéria pro přijímání dětí, ale také další 
souvislosti.
●  Všechny pedagogické pracovnice absolvovaly ško-
lení k pomůcce „Klokanův kufr“, kterou v tomto školním 
roce poprvé využíváme a jež nám pomáhá při individu-
alizovaném vzdělávání dětí. Toto školení se uskutečnilo  
v MŠ prostřednictvím odborné lektorky ze SVČ Lužánky 
Brno.
●  Ve školce také nechybělo čarodějnické dopo- 
ledne – soutěže, vaření lektvarů, jízda na koštěti a ve-
selé dovádění. Na závěr čekalo děti malé občerstvení, 
medaile i čarodějnické vysvědčení
●  Během jednoho květnového dopoledne měly děti 
možnost si vyzkoušet být téměř opravdovými řidiči 
při řízení elektrických autíček i policisty, kteří řídí do-
pravu, to vše na mobilním dopravním hřišti. Tento záži-
tek jim připravili zaměstnanci společnosti DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ EU. prostřednictvím zábavného výukového  
programu. ■

ZŠ Sokolnice má nejlepší florbalistky v České republice
Frajerky Sokolnice, náš dívčí školní tým z I. stupně, se 
letos pořádně vytáhl a udělal dobré jméno celým Sokol-
nicím. V poháru základních škol ve florbale se postupně 
děvčata probojovala přes okrskové kolo, krajské kolo, 
finále Moravy až do republikového finále v Praze mezi  
šest nejlepších týmů. 
Protože jsme vyhráli i finále Moravy, byli jsme nasazeni 
do skupiny se soupeři z Čech, kteří ve svém finálovém 
kole skončili na 2. a 3. místě. V prvním zápase naše holky 
nedaly soupeřkám ze ZŠ Dubí žádnou šanci na úspěch 
a zcela suverénně zvítězily 7:1. Druhý zápas s Měčínem 
byl vyrovnanější, ale i po něm se radovala naše děvčata, 
tentokrát z výhry 3:1. Skupinu jsme tedy ovládli bez ztráty 
bodu s celkovým skóre 10:2. Jako vítězové základní sku-
piny jsme byli nasazeni rovnou do semifinále a mohli tak 
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pošetřit síly na nejdůležitější zápasy turnaje. V semifinále 
nás poté opět čekala děvčata ze ZŠ Dubí. Tentokrát ne-
šlo o tak jednoduchý zápas jako v základní skupině, ale 
holky ho zvládly výborně a po vítězství 3:1 se mohly těšit 
na finále. A v něm jsme se utkali s Mládežkou Znojmo. 
Zápas byl od počátku velmi opatrný, soupeřky se dostaly 
brzy do jednobrankového vedení, ale poté naše bran-
kařka „zamkla“ svou branku a po kvalitním taktickém vý-
konu jsme zápas otočili a celý turnaj zakončili výhrou 5:1. 
A pak už byl čas na obrovskou radost a spoustu slziček 
štěstí. Frajerky Sokolnice se staly mistryněmi republiky! 
A aby toho úspěchu nebylo málo, tak jsme v našem týmu 
měli i nejlepší gólmanku turnaje a druhou nejpřesnější 
střelkyni. Holkám patří obrovská gratulace a dík, stejně 
tak i skvělým fanouškům, kteří náš tým celý pátek ne 
únavně podporovali.            -Mgr. David Elicer-

Byli jsme při tom!
V pátek 21. dubna zažila naše škola neuvěřitelný úspěch. 
Florbalistky z 5.B ve složení Anička Fialová, Joannka 
Humpolíková, Verča a Bára Machálkovy, Amálka Po-
lenská, Anika Unge a Denda Wronková porazily v Praze 
všechny soupeřky a staly se MISTRYNĚMI REPUBLIKY! 
Přes 1 000 škol bojovalo po celý rok o tento titul – získaly 
jej ty nejlepší z nejlepších – naše Frajerky ze Sokolnic!  
A plným právem. Bojovaly s neskutečným nasazením, do 
hry daly srdce a nám, nadšeným fanouškům, připravily  
v Praze životní zážitek. Mají náš obdiv, respekt a jistě bu-
dou motivací pro ty, kteří chtějí něco dokázat. Velké díky 
patří i trenérům a celému realizačnímu týmu!
Frajerky, děkujeme!!! -Mgr. Jiřina Teterová-
Ohlasy fanoušků, kteří fandili, co jim hlasivky stačily:
„Měl jsem vyřvané hlasivky, radost z výhry a velký záži-
tek“. Matěj
„Moc se mi to líbilo, holky nás překvapily, jak všechno 
vyhrály!“ Tomáš

„Mně se hodně líbilo, jak holky v každém zápase daly 
hned na začátku několik gólů, jak kluci roztleskávači 
roztleskávali a taky se mi líbilo, jak se holky nevzdávaly  
a pořád hrály, až vyhrály.“ Adélka Wajdová
„Holky brečely, když vyhrály poslední zápas. Byly moc ši-
kovné! Taky se mi líbili naši roztleskávači a cesta domů, 
protože jsme celou cestu zpívali.“ Kája Kaspříková
„Myslím, že jsme fandili nejvíc ze všech. A měli jsme nej-
lepší roztleskávačky, vlastně roztleskávače. Ale všechny 
naše florbalistky hrály opravdu moc dobře. Byla jsem 
ráda, že ségra dala tři góly. A dokonce jsme se umístili 
i v soutěži o nejlepšího střelce – 2. Bára Machálková!!!“ 
Radka Humpolíková
„Bylo to velmi zajímavé, měli jsme i roztleskávačky, 
hodně komické. Frajerky ze Sokolnic byly snaživé a nako-
nec všechno vyhrály a byl to zážitek na celý život.“ 
„Naše florbalistky všechny soupeřky rozdrtily na prach. 
Pomáhaly si a měly suprovou týmovou práci. Měli jsme 
nejlepší roztleskávačky v dějinách☺, a myslím, že jsme 
fandili nejvíce ze všech. Na zpáteční cestě jsme zpívali  
a všichni jsme se u toho zasmáli.“ Sarah
„V Praze to bylo velmi dobré, holky jsou šikovný, skončily 
na prvním místě, všechno vyhrály. Byly tam i roztleská-
vačky, který byly super. Nejlepší 4. hráčkou byla Veronika 
Machálková.“
„Roztleskávačky (no spíš roztleskávači) si složili na místě 
sestavu. Byli to Šimon Sláma, Adam Fojtů, Daniel Ráb.  
O poločase vběhli na plac a začali se svou sestavou.  
Frajerky Sokolnice daly poslední gól. Dav šílel.“
„Bylo to super. Holky hrály dobře a moc jim gratulujeme!!! 
Byly moc šikovné.“ Adélka Kudlová
„Holky byly skvělé, veliká gratulace! Všichni fandili a vy-
platilo se to. Byly hvězdy.“ Kikina Krakowczyková
„Holky to vyhrály, protože byly prostě nej. A nejlepší roztles-
kávači jsou Adam F., Petr K., Šimon S., Dan R., Tomáš K.“ 
„Denda Wronková byla vybraná jako nejlepší gólman  
a Bára Machálková jako druhý nejelšpí střelec!“

8
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Slohové práce o tom, jak žáci 5.B letěli do vesmíru
Můj let do vesmíru – Anika Unge
Před mým letem do vesmíru se musí udělat zdravotní prohlídka. Také se mu-
sím učit řídit raketu a zvyknout si na stav beztíže. Teď, když už vše umím  
a prošla jsem zdravotní prohlídkou, jsem připravena na let do vesmíru. Spolu 
se mnou letí Elisabeth Malá a Tomáš Kobliha. Proto jsme se pojmenovali 
TRIO ETA. Dnes je 8. 3. 2023 a za chvilku letíme. Nemůžu tomu uvěřit! Už 
nastupujeme do rakety. Máme strach, ale taky se těšíme. O několik minut 
později… Konečně jsme ve vesmíru! Nemůžu tomu uvěřit, kdo by se jen tak 
mohl dostat do vesmíru!? To budu mít tolik zážitků, které budu moci vyprávět. 
Aj, aj, aj! Generále slyšíte mě? Generále? Generále? Tomáši, máme problém! 
Ztratil se signál! Musíme se snažit spojit s generálem! O 30 minut později… 
Konečně, už to naskočilo. To byly nervy! Už jsem se bála, že to nenaskočí a že 
všichni zahyneme. Už se vracíme zpátky na zem. Později jsme přistáli v USA 
a všichni nás vítali. Byl to prostě super zážitek!
Vesmírný let – Šimon Sláma
Byl rok 1970 a já a Tomáš Koníček jsme byli vybráni na let do vesmíru, ale 
protože nejsme zkušení kosmonauti, musíme projít náročnou zkouškou a te-
prve potom můžeme letět do vesmíru.
Pondělí: Čeká nás první zkouška. Viset hlavou dolů pět minut. Já a Tom jsme 
vydrželi deset minut, takže v poho.
Úterý: Jsme zvědaví, co si na nás tentokrát přichystají. Vydržet dvě minuty pod 
vodou. Bylo to taktak, ale já i Tom jsme opět nezklamali.
Středa: Máme dvě zkoušky za sebou a jdeme na třetí. Tentokrát nás čekala 
tekutá strava. Nic moc – řízky jsou lepší.
Čtvrtek: Zkoušíme si kosmonautský oblek, je celkem těžký, ale uneseme ho.
Pátek: Čeká nás poslední zkouška. Oblékáme si oblek a jdeme do bezgravi-
tační komory.
Sobota: Je tu náš velký den, nastupujeme do rakety, všechno je jak má být  
a my už jenom čekáme na odpočet: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! LETÍME! ■

Školní reportér
Navštívily jsme paní Mirku Mifkovou, 
která pracovala na naší základní 
škole, zná historii obce a zeptaly se jí 
na pár zajímavostí o Sokolnicích.
Kdy vznikly Sokolnice?
Z kroniky obce Sokolnice se můžeme 
dozvědět, že se ve starších spisech 
nazývali Sokolníky a byly jednou  
z nejstarších vesnic na brněnském 
okrese. Ve všech větších vesnicích 
býval v dřívějších dobách hrad, 
později zámek nebo sídlo panství.  
V Sokolnicích býval od nepaměti 
zámek, který patřil vrchnosti, která 
byla majitelem panství sokolnického.  

„Bylo to boží. Holky to prostě daly a moc jim gratuluju. 
Jsou prostě šikovné. Všichni jsou rádi, že jste vyhrály 
první místo!“ Nikola Tůmová
„Dne 21. dubna 2017 jsme já a dalších 47 lidí jeli do 
Prahy. Byla tam naše třída, čtvrťáci, pár šesťáků, dva sed-
máci. Verča, Bára, Jolča, Denda, Anika, Ama a Áňa hrály 
florbal. Nikdo nepochyboval o tom, že holky vyhrajou  
1. místo. Jeli jsme autobusem asi tři hodiny. Když jsme 
dojeli, holky šly do šatny, aby se převlékly do dresů – Fa-
noušci si šli sednout na tribuny a taky jsme se převlékli 
– do triček, která měla nápis HEJ HEJ HEJ, SOKOLNICE 
JSOU NEJ. Holky hrály moc dobře (to vždycky) a všechny 
zápasy vyhrály!!! Poslední zápas byl napínavý. Fanoušci 
křičeli, kluci tančili, holky hrály. Už se zápas blížil ke 
konci, už všichni věděli, že holky vyhrají, že mají vítězství 
v kapse, protože to bylo 5:1!!! Všichni odpočítávali posled-
ních 5 vteřin a pak už všichni jenom křičeli Frajerky jsou 
nejlepší jóóóóóó! Holky a já jsme brečely štěstím. Všichni 
jsme se objímali a děkovali holkám, že nám vyhrály  
1. místo. A pohár. Denda vyhrála nejlepší brankářku, 
Bára 2. nejlepší střelkyni, Verča byla 4. nejlepší v taky za 
střílení, ale bohužel nedostala ocenění. Ovšem ale měla 
zase rozhovor na Déčku. A jelo se šťastně domů.“ Valerie 
Faltýnková
„Vyjížděli jsme v 6.00 hodin. Cesta byla dlouhá, ale přežili 
jsme to. Všechny zápasy byly napínavé, hlavně ten po-
slední. Upřímně, já už to tušila, že vyhrají, když to bylo 

3:1. Znojmo bylo taky dobrý, ale na Frajerky nikdo nemá. 
Srandovní bylo, že já a Valča jsme o přestávce potkaly 
paní, která se ptala, odkud jsme a ona prý – vaše holky 
jsou dobrý, ty se mi líbí, holky mají školní florbal nebo 
mimo školu – obojí? Jo, jsou dobrý! Byl to dobrý zážitek.“ 
Terka Mičíková
„Měli jsme žlutá trička na fandění. A fandili jsme celou 
dobu. Domů jsme se vrátili kolem osmé. Bylo to fajn!“ Eva
„Přijeli jsme do Sparta arény v Praze. Holky hrály hned 
druhý zápas a my mezitím, co se holky připravovaly, 
jsme si vymýšleli sestavu. Já, Adam a Dan jsme to už 
měli vymyšlené, jo a málem bych zapomněl, byli jsme 
totiž roztleskávačky a vždy o poločase, když holky hrály, 
jsme vběhli na hřiště a zatancovali. Už se hrálo finále, 
ze začátku to bylo napínavé, ale pak už bylo první místo 
v kapse. Všichni se radovali a slavilo se.“ Šimon Sláma
„Přijeli jsme do Prahy, holky se začaly rozcvičovat a diváci 
rozcvičovali povzbuzující nástroje. Jak holky vyhrály po-
slední zápas, diváci seběhli na palubovku a všichni slavili 
První místo!“
„Fandilo nás 48, i s Míšou Mikuláškem, a to holkám hodně 
pomohlo, proto vyhrály. Frajerky byly vynikající!“ Ríša
Óda pro Frajerky
Frajerky jsou super borci, Denda chytá, Jolča brání,
Frajerky jsou nejlepší, Áňa s Ámou nahrávaj,
střílej góly, jen to sviští, Anika a Verča s Bárou
nic jiného neřeší. vítězné góly dávaj. ■
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K němu patřily vesnice mimo Sokolnic také Telnice,  
Kobylnice, Ponětovice, Horákov a část Jiříkovic. Bylo to 
jedno z největších panství na brněnském okrese, ale 
nevzniklo najednou, nýbrž většinou během 16. sto- 
letí koupí jednotlivých vesnic, sňatkem, dědictvím  
a přivtělením jich k velkostatku sokolnickému, který byl 
ze všech největší a měl jako střed v naší obci zámek,  
v němž měli sídlo majitelé obyčejně jen část roku, 
ale tady bylo ústřední vedení celého panství. Majitelů 
se na sokolnickém panství a zámku vystřídalo velké 
množství. O nich se můžete dočíst buď na stránkách 
naší obce nebo v publikaci „Obec Sokolnice“, která 
byla vydaná v roce 2012 a lze si ji ještě na našem OÚ  
zakoupit.
Jak byly Sokolnice osídlovány a jak se zvyšoval počet 
obyvatel v obci?
Z materiálu, který vydal Muzejní spolek v Brně v roce 
1897 se můžeme dočíst, že naše obec měla z počátku 
17. stol. 54 domů, ale po třicetileté válce jen 19 osídle-
ných, ostatních 35 pustých, roku 1673 – ještě 34 starých 
pustých domů a v roce 1750 byly osídleny jen 4 chalupy. 
Až v roce 1790, jak je v tomto svazku doloženo, bylo  
v naší vesnici už 75 domů s 574 obyvateli. Pak už po-
čet nově postavených domů s počtem obyvatel rostl. Tak 
např. v roce 1880 zde bylo 155 domů, 1.201 obyvatel, 
z nich 1.179 katolíků, 6 evangelíků, 16 židů. Národnost 
převažovala česká (1.142 občanů), Němců zde žilo 55, 
zbytek tvořily jiné národnosti. Není bez zajímavosti, že 

hned po dvou letech, tedy 1890 už je u nás evidováno 
173 domů a 1.363 obyvatel.
Jakými významnými událostmi se naše obec proslavila?
Památná je tzv. bitva U Slavkova v roce 1805, kde na 
rovině mezi Sokolnicemi a Telnicí skončila tato bitva  
2. prosince ve 4 hodiny odpoledne. Francouzské vojsko 
zajalo v tento den mezi 3. a 4. hodinou u naší sýpky  
800 ruských vojáků. 
Další významnou událostí byla návštěva rakouského 
císaře Františka Josefa I., který několik dní pobýval 
na sokolnickém zámku. Přijel sem k večeru v neděli  
21. září 1862 z Rajhradu kočárem a odjížděl odpoledne 
ve středu 23. září. V sokolnické kronice je uvedeno, že 
tento císař byl velmi vybíravý a ač mohl bydlet v mnohém 
paláci brněnském, vybral si sokolnický zámek, což bylo 
tehdy pro majitele Mitrovského vysokým vyznamenáním 
a samozřejmě i uznáním, že zámek, park i bažantnice 
jsou v takovém lesku, že mohou hostit i samotného cí-
saře. Že se císaři v Sokolnicích líbilo je vidět z toho, že  
v neděli 2. července 1871 na zámku přenocoval korunní 
princ Rudolf, kterému se dostalo podobné přijetí jako 
jeho otci. 
Důležitou událostí pro naši obec bylo zřízení školy  
v roce 1872. Do té doby sokolnické děti docházely  
do školy v Telnici. Tato „stará škola“ se nacházela  
v domě bývalého zdravotního střediska. Byla zpočátku 
jednotřídní a hned měla školou povinných 115 žáků. Po-
čet žáků narůstal, a tak byla v roce 1875 „jednotřídka“ 



Sokolnický zpravodaj     5/2017 11

Čarodky
Tak jsou zase za námi. Musím říct, že letos velice 
úspěšně. Až mě to samotnou zaskočilo. Říkala jsem si, 
počasí nic moc, účast velká nebude. A přesto byla. Abych 
se vyjádřila v číslech, na ostrůvku nás bylo, až se tomu 
nechce věřit, 430. Z toho bylo 170 dětí, ať v čarodějnic-
kém kostýmu nebo bez něj.
Tradiční průvod, zapálení ohně, opékaní špekáčků, sou-
těže, dárek (letos jsem vyrobila 150 koček na kolíčku)  
a tombola, se už staly samozřejmostí. Tento zažitý pro-
gram nám zpestřila „Hadí žena“, která pak dětem umož-
nila vyzkoušet si svoji odvahu a nechala je hada pohla-
dit. Nesmělo chybět naše TÉKÁČKO s novým tanečním 
vystoupením, dokonce 3×.
Oproti loňsku jsem snížila nákupy potřebných ingrediencí, 
špekáčků, pití, dárků. Tak doufám, že si nikdo nevšiml, že 
jsem musela pana Gottwalda 2× poslat do obchodu, pro 
chybějící špekáčky a pak zas pro pečivo a že nikomu nic 
nechybělo. Tímto bych mu chtěla poděkovat.
Ráda bych poděkovala i našim krásným čarodějnicím  
u kasy, registrace a výdeje špekáčků. Dále ochotným 
děvčatům v bufetu pro dospělé i cukrovinkovém pro děti. 
Velké díky patří našemu výbornému dýdžejovi.
Ne vše bylo letos tak jednoduché, jak by se na první po-
hled mohlo zdát. Ale jinak mám radost, že se všem ostat-
ním čarodky líbily. Těším se na další ročník.

-Vaše vrchní čarodějnice-

rozšířena na školu dvoutřídní. Již v roce 1888 vzrostl 
počet žáků na 230, a tak se školní budova rozšířila na 
čtyřtřídní.
Proč byla na naši školu umístěna pamětní deska pana 
Emila Šindelky?
Protože jsem osobně tohoto učitele působícího na naší 
škole nepoznala, musím čerpat z různých záznamů  
a vzpomínek pamětníků té doby. Na naši školu přišel ve 
školním roce 1936/37 z Ivančic. Na tuto dobu vzpomíná 
manželka pana Šindelky Kamila ve svých zápiscích. „So-
kolnice – městečko se zámkem hraběte Mitrovského  
a cukrovarem mělo tu chybu, že tu nebylo řeky. V rybníku 
byla voda špinavá a v potoce zase mělká. Připadali jsme 
si jako ryby na suchu…“ 
Emil Šindelka byl nejen učitel, ale i správce školy, podle 
dřívějšího označení řídící učitel. Vyučoval žáky prvních 
tříd ve školním roce 1937/38 a 1938/39.  Byl dobrým 
učitelem, uznalým nadřízeným a velmi čilým pracovní-
kem mimo školu, zejména v sokolské jednotě. Někteří 
naši občané mají jeho krásný podpis na svých školních 
vysvědčeních. Jako velký vlastenec se zapojil do odboje 
a za svoji protistátní činnost byl později v Kounicových 
kolejích zastřelen. 
Po válce se na něj postupem času zapomnělo a jsem 
velice ráda, že se podařilo tuto pamětní desku na školu 
umístit a aspoň trochu připomenout jeho statečnost.
Děkujeme za rozhovor.

-Kristýna Slouková a Hana Baláková, žákyně 9. třídy-
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Když bolí zub
Milé čtenářky, čtenáři, dnes pokraču-
jeme v sérii článků o tom, jak se cítí 
lékaři v nových ordinacích v S-pasáži.
V tomto čísle dáváme slovo zubní 
lékařce paní MUDr. Marii Šťastné  
a sestře paní Marii Petlákové. Zde 
přinášíme odpovědi na naše otázky.
Těšily jste se na přestěhování do 
nové ordinace?
Popravdě řečeno, byly jsme zvědavé. 
Přestěhování nebyla vůbec jednodu-
chá práce. Přecházelo mu spoustu 
administrativních úkonů. Mnoho-
krát jsme jednaly s projektantem, 
aby vybavení a rozmístění nábytku 
a přístrojů odpovídalo potřebám 
zubní ordinace. Složité bylo připra-
vit všechny instalace, např. přívod 
el. proudu k zubařskému křeslu a 
dalším přístrojům. Musely jsme také 
nakoupit kompletně nové vybavení. 
(Poznámka: ordinace je soukromá, 
proto si vše hradila MUDr. Šťastná, 
obec se na vybavení finančně nepo-
dílela.) Vše musely také schválit hygi-
enické orgány.
V čem vidíte přínos přestěhování do 
nové ordinace? 
Všeobecně dobrá přístupnost, v blíz-
kosti autobusové zastávky, soustře-
dění veškeré lékařské péče do jedné 
budovy včetně lékárny. 
Myslíte si, že se zlepšila dostupnost 
služeb pro Vaše pacienty?
Určitě. 

Jak hodnotíte nové prostory?
Máme zde více místa, nové moderní 
vybavení.
Velkou výhodou je výtah a bezbari-
érový přístup. Dostanou se k nám  
i pacienti s invalidním vozíkem a ordi-
nace je větší a tak uzpůsobená, aby-
chom mohly ošetřit pacienta přímo 
na vozíku. 
A co na ně říkají Vaši pacienti? Jak 
se zde podle Vás cítí? 
Pacienti jsou nadšení. Ordinace se 
jim líbí, říkají, že je pěkná a prosto-
rově dobře vyřešená. Máme též do-
cela pěkný výhled z okna na přírodu. 
Také čekárna působí příjemně a je 
vždy pečlivě uklizená a čistá. 
Jak hodnotíte vybavení Vaší nové 
ordinace?
Již jsem uvedla, že vybavení jsem si 
pořizovala sama, takže jsem si ho 
mohla vybrat a přizpůsobit našim po-
třebám. (MUDr. Šťastná) 
Jak jste spokojeny se zázemím pro 
lékaře a zdravotní personál?
Oceňujeme samostatné WC se spr-
chou odděleně od toalet pro paci-
enty. Úklidové prostory nevyužíváme, 
v ordinaci si uklízíme samy. Ani  
ostatní zázemí nevyužíváme, máme 
dost místa přímo v ordinaci, a ani ne-
máme čas odcházet. 
Pracuje se Vám v novém prostředí 
lépe?
Ordinace je prostornější s dostat-
kem denního světla. To je důležité 
například pro určování odstínů zub-

ních náhrad, protože umělé světlo 
je zkresluje. Trochu nám působí pro-
blémy klimatizace a větrání. Od čas-
ného jara nám prostory vyhřívá slu-
níčko, ale v létě je zde vlivem velkých 
okenních ploch horko. 
V čem došlo podle Vás ke zkvalitnění  
poskytované péče vlivem přestěho-
vání do S-pasáže a nového vybavení 
ordinace?
Výsledky naší práce hovoří samy za 
sebe. Zvýšil se nám počet pacientů. 
Dnes zde pracujeme střídavě s dce-
rou a už máme zcela naplněnou 
kapacitu, jsou tedy i delší objednací 
lhůty. 
Děkujeme za rozhovor a přidáváme 
pohled do ordinace. 
 -J. Čermáková-

Španělská chřipka
Píše se rok 1918 a světová válka vrcholí, padlí a ranění 
na všech frontách již čítají více než 10 miliónů. Daleko 
hroznějším a rychlejším zabijákem je ale zákeřný virus 
N1V1, nepatrné tělísko, jež vyvolalo pandemii nebýva-
lých rozměrů, známou jako Španělská chřipka. Uvádí 
se, že tato celosvětová epidemie má na svědomí až  
40 miliónů obětí… Dnešní odhady mluví dokonce o tom, 
že počet mrtvých dosáhl sta miliónů, v tehdejší válečné  
a poválečné době i díky nedostupnosti faktů z rozvojo-
vého světa nebyly údaje úplné.
Původ a zdroj nákazy je dodnes záhadou, první ověřené 
příznaky se objevily kolem r. 1915 a byly podle jedné te-
orie vyvolány prasečím virem A, podle druhé ptačí chřip-
kou. Virus zřejmě postupem času mutoval, nabíral na 
síle a zákeřnosti, až na jaře 1918 propukla epidemie  
v USA plnou silou, když se začala lavinovitě šířit a během 
jediného týdne jsou postiženy celé Spojené státy. Na 
rozdíl od jiných kmenů chřipky, kdy je největší procento 
úmrtí mezi malými dětmi a lidmi kolem 70 let věku, Špa-

nělská chřipka ohrožuje nejvíce mladou populaci mezi  
20–40 lety. Tedy i vojáky, kteří v té době odjíždí, mnohdy 
již těžce nemocní, na frontu, do kolonií, do celého světa… 
ideální podmínky pro šíření zákeřného viru. Epidemie 
propuká s největší silou těsně po ukončení světové války, 
kdy se nakažení demobilizovaní vojáci vrací do svých zemí 
a virus se tak v druhé vlně vrací i do USA, kde je epidemií 
postiženo až 28 % obyvatelstva a na následky Španělské 
chřipky umírá 500–670 tisíc lidí. Anglie – 200 tisíc, Fran-
cie – 400 tisíc, Indie – 17 miliónů, byly zasaženy i odlehlé 
ostrovy Fidži – zemřelo 14 % obyvatelstva, na ostrovech 
Samoa zemřela 1/4 obyvatelstva během 14 dnů, virus 
šíří smrt i v odlehlých koutech Sibiře… Původně se vě-
řilo, že tak vysoké počty měly na svědomí hlavně útrapy  
a strádání během války, velké ztráty na životech však 
byly i ve státech, které se světové války nezúčastnily – na  
8 miliónu lidí podlehlo viru během jediného měsíce ve 
Španělsku. V této zemi byly také jako v první otevřeně po-
psány příznaky, zatímco v ostatních zasažených státech 
se nejdříve snažili pohromu ututlat z obav před panikou. 
Odtud tedy název Španělská chřipka.
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Jak zabezpečit svou domácnost proti požáru
Na požárech v domácnosti má lví podíl lidská neopatr-
nost. Mezi nejčastější příčiny těchto požárů patří ne-
dbalost při kouření nebo zacházení s otevřeným ohněm  
v domácnostech – ať již se jedná o zapomenuté jídlo na 
sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky 
ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo užití 
benzínu při zapalování kamen.
Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je také 
neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Při provozu 
topidel lidé ne vždy dodržují potřebná bezpečnostní pra-
vidla, mnohdy zanedbávají údržbu topidel a kouřovodů. 
Jednotky požární ochrany tak během topné sezóny každý 
týden vyjíždějí k požárům komínů, střech, zařízení k to-
pení nebo nevhodně uskladněných topiv.

Domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny vyba-
vením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří, 
přičemž dochází k úniku velkého množství vysoce toxic-
kého kouře (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové 
textilie). Pokud zde dojde ke vzniku požáru, tak je velká 
pravděpodobnost, že škody budou vyšší a roste i riziko 
zranění či dokonce úmrtí. 
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně sou-
visí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují 
drobné nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku požáru.  
I nevhodně odložená cigareta či svíčka ponechaná na 
okamžik bez dozoru dokáže proměnit byt v hořící past 
naplněnou toxickými zplodinami hoření. Nebezpečí může 
plynout i z běžných činností v domácnosti jako je hra 

Všechny pokusy zastavit epidemii ztroskotávají, v mís-
tech s vysokou koncentrací obyvatelstva je situace kata-
strofální, úřady, školy a obchody jsou uzavírány, špitály 
jsou přecpány a lékaři jsou bezbranní, žádné dostupné 
prostředky nezabírají, lidé se upírají k lidovému léčitel-
ství a šarlatánství, mnohde je obraz zkázy podobný jako 
při morových ranách ve středověku, kdy byli pod jednou 
střechou zdraví, nakažení i mrtví.
Až v dnešní době se vědcům se podařilo zrekonstruovat 
virus získaný z jedné oběti pohřbené v permafrostu na 
Aljašce a rozpoznat vražednou kombinaci tří genů tohoto 

viru. Jejich specifikum spočívalo v tom, že se dokázaly 
rozmnožovat přímo v plících, čímž způsoboval, jejich 
prudké zápaly a jinak pevná imunita zdravých mladých 
se začala chovat chaoticky a doslova zkolabovala. O pů-
vodu viru H1N1 se dodnes vedou spory, ale předpokládá 
se, že se virus do USA dostal z Asie, odkud se chřip-
kové viry šíří do světa doposud. V dnešní době světové 
globalizace, v době, kdy se dennodenně prolínají cesty  
a osudy miliard lidí po celém světě, musíme věřit, že žádná 
podobná pandemie nevypukne. Následky by byly totiž  
katastrofální...  -Laďa Žilka-

Exkurze v Energy centru
Mimo náš program vycházek jsme dostaly nabídku na 
prohlídku Energy centra ve Střední škole elektrotech-
nické a energetické přímo tady v Sokolnicích. Jedná se  
o výukové centrum, ve kterém se žáci učí na modelech  
a s pomocí odborných programů, jaké jsou druhy alter-
nativních zdrojů energií, jak fungují, jak se snímají data  
a měří a vyhodnocuje vyrobená energie, jaké jsou tech-
nologie budoucnosti, 
Ve středu 19. dubna se nás sešlo celkem dvacet pět 
včetně dvou seniorů. Byli jsme už očekáváni učitelem 
odborného výcviku panem Mgr. Alešem Poláčkem, který 
Energy centrum vede. Uvedl nás do učebny, kde nám po-
dal podrobný výklad o tom, jak všechna zařízení fungují 
a jak s nimi žáci během výuky pracují. Že byla přednáška 
zajímavá, svědčila spousta dotazů, které jsme mu kladli 
a na které fundovaně odpovídal.
Poté jsme vyšli na střechu centra, abychom si mohli pro-
hlédnout různé solární panely, rekuperační jednotku, 
větrnou elektrárnu a další zařízení. Počasí se ten den 
neukázalo v nejlepším světle, zato nám předvedlo, jak 
umí pořádně roztočit vrtuli větrné elektrárny umístěné na 
střeše internátu. 
Během exkurze nás přišel pozdravit osobně pan ředitel 
Ing. Životský. Potěšení bylo asi oboustranné, a tak jsme 
jako přídavek absolvovali ještě prohlídku pracoviště pro 
práce pod napětím, kam jezdí na školení montéři z celé 

republiky, včetně výkladu od odborníků. Nakonec jsme 
si mohli prohlédnout krátce i školu a dílny. Přitom jsme 
společně zavzpomínali na našeho bývalého spolužáka  
a spoluobčana Ing. Jana Jevického, který ve škole vyučo-
val odborné předměty a jeho nenadálý odchod byl pro 
školu citelnou ztrátou, která se těžko nahrazuje. Také 
jsme zjistili, že dosti z nás má nějakou vazbu ke škole, 
ať už v ní pracovali nebo se tam vzdělávaly jejich děti či 
vnoučata. 
Exkurze se sice protáhla, ale byla pro nás velice zajímavá 
i poučná. Chceme touto cestou poděkovat jak panu ře-
diteli Ing. Životskému za umožnění prohlídky, tak i panu 
Mgr. Poláčkovi za to, že nám věnoval čas i trpělivost, 
a přejeme jim hodně úspěchů v jejich náročné práci  
a hodně úspěšných absolventů.  -J. Čermáková-
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dětí, vaření, kutilství apod. Pak zbývá jen málo času na 
záchranu a hasiči mnohdy v doutnající domácnosti nalez-
nou již jen bezvládnou osobu, které není pomoci. 
Z Vaší domácnosti se může v okamžiku stát zakouřená 
a rozžhavená smrtící past. To, zda se i Vy stanete obětí, 
záleží hlavně na Vás. Proto:
• Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v sou-

ladu s průvodní dokumentací výrobce.
• Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plyno-

vého sporáku, krbu a dbejte zvýšené opatrnosti při 
vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných 
potravin.

• S otevřeným ohněm zbytečně neriskujte. Zdroje 
otevřeného ohně jako jsou svíčky nebo teplomet 
nenechte hořet bez dozoru, umístěte je tak, aby ne-
mohly zapálit materiály v okolí.

• Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do od-
padkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedo-
palků cigaret, pozor na pokládání cigaret na hořlavý 
materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření v posteli, 
zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných 
drog.

• Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny. 
Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém 
stavu.

• Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo, nejlépe do 
nehořlavých nádob.

• Užívejte výhradně topiva pro dané topidlo určené, ne-
zapalujte pomocí vysoce hořlavých látek (např. ben-
zínu) a netopte např. odpady, plasty apod. Neumís-
ťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak 
hrozí vznik požáru vlivem sálavého tepla. Bezpečná 
vzdálenost by měla být stanovena v návodech pou-
žití – pokud není k dispozici, lze pak využít přílohu  
č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb., kde jsou stanoveny 
bezpečné vzdálenosti různých spotřebičů od hořla-
vých hmot. 

• Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného 
ohně, zápalkám, zapalovačům apod. Udělejte si čas 
a vysvětlete jim, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán! 
Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru.

• Nedávejte svým dětem negativní příklad při porušo-
vání zákazů a příkazů např. kouřením, rozděláváním 
ohňů v přírodě, vypalováním trávy a pálením klestí.

• Vybavte si svou domácnost autonomními „hlásiči po-
žáru,“ které vás na hrozící nebezpečí včas upozorní.

• Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními 
prostředky (přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej).

• Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích 
přístrojů (případně jiných zařízení určených pro ha-
šení požárů).

• Znejte umístění a použití přenosných hasicích pří-
strojů a nástěnných hydrantů.

• Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody  
a plynu musí být řádně označené a přístupné.

• Udržujte pořádek a čistotu na půdách a ve sklepích.
• Chodby, schodiště, únikové cesty a východy udržujte 

volné k evakuaci osob, materiálu či vedení haseb-
ního zásahu. 

• Udržujte dobrý technický stav zařízení (včetně roz-
vodů el. energie, plynu, topidel).

• Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické 
spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyb-
livá šňůrová vedení atd.

• Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze  
v určených množstvích a prostorách, mimo společné 
prostory obytných domů. Opatrně nakládejte s hořla-
vými kapalinami (benzín, nafta, barvy apod.) 

• Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky 
mající sklon k samovznícení (např. seno, bavlna, 
uhlí).

• Když opouštíte domov, nezapomeňte zhasnout 
světla, vypnout elektrické spotřebiče, vypnout elek-
trický nebo plynový sporák, uhasit otevřený oheň 
(krb), zastavit vodu. Ujistěte se, že jsou zavřená okna 
a dveře. 

Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé řadě 
zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte 
život a zdraví, teprve potom majetek.
• Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo ale-

spoň zabránit jeho dalšímu šíření. Využijte hasící pří-
stroje, hydrant na chodbě, kusy látek (z neumělých 
vláken) apod., dávejte si přitom pozor, aby vám oheň 
nezatarasil únikovou cestu. Pamatujte ale, že lidské 
zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se 
nepokoušejte požár zlikvidovat za každou cenu sami.

• Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím 
tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve 
uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také 
důležité okolnosti, které mohou napomoci či naopak 
zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své 
jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte  
pokyny operátora tísňové linky. 

• Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte 
je a snažte se jim pomoci (zejména dětem, starým  
a nemohoucím osobám). 

• Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, 
abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte 
se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou 
rouškou z textilie (stačí kapesník).

• Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do 
bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout 
pomoc zasahujícím hasičům.

Jednou z cest, jak preventivně předejít vzniku ničivého 
požáru, je vybavit si domácnost autonomními „hlásiči po-
žáru“, které včas detekují vznikající požár a akustickým 
signálem na něj upozorní. Lidé pak mají mnohem větší 
šanci situaci včas vyřešit – zavolat hasiče, příp. opustit 
ohrožený prostor. Tyto hlásiče tak mohou zachránit lidské 
životy – navíc jejich cena není nikterak horentní, hlásiče 
požáru si lze pořídit již za několik set korun.
Kromě jednoduchého zařízení k rychlému zjištění vznik-
lého požáru (autonomní „hlásiče požáru,“ detektory 
plynu apod.) je vhodné si domácnost vybavit také pro-
středky pro hašení (např. přenosný hasicí přístroj nebo 
hasicí sprej), určitě se rovněž vyplatí koupit si zařízení  
a vybavení s lepšími požárně bezpečnostními vlast-
nostmi (materiál s nižším stupněm hořlavosti). 
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LiStOVáNí
V rámci Světového dne knihy a autorských práv jsme pro 
vás ve spolupráci se základní školou připravili dvě scé-
nická čtení v podání projektu LiStOVáNí Lukáše Hejlíka. 
Ptáte se, co je scénické čtení? Je to divadelní představení 
s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který ve-
lice poutavou formou předkládá divákům zcela nový záži-
tek z četby. Svým pojetím si klade za cíl posluchače kni-
hou oslovit a obzvláště u žáků a studentů probudit zájem 
o čtení a sebevzdělávání. Snaží se být pomocníkem pe-
dagogů a rodičů v motivaci dětí ke čtení knížek. Za šíření 
čtení a čtenářství má také záštitu Ministerstva školství  
a za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství zís-
kalo LiStOVáNí cenu Nadace Český literární fond. 
Při výběru představení jsme vsadili na klasiku: poetickou 
knihu Zahrada od Jiřího Trnky, prověřenou již několika 
generacemi a současnou klasiku Lichožrouti od Pavla 
Šruta, oceněnou Zlatou stuhou a Magnesií Literou.
Zahrada výtvarníka Jiřího Trnky patří mezi díla, která léta 
oslovují děti stejně jako dospělé. Má své kouzlo, poezii  
i humor. Pohádku Trnka nejen ilustroval, ale sám i na-

psal. Pět kluků otevře starou rozvrzanou branku a vejdou 
do krásné zahrady, kde potkají starého moudrého trpas-
líka, zlomyslného kocoura a odhalují rozličná tajemství.
Lichožrouti jsou nejobratnější lupiči ponožek, kteří nebyli 
ještě nikdy dopadeni. Možná i Vám se včera nebo právě  
v této chvíli ztratila ponožka. Kdo za to může? Licho-
žrouti! Záhadní tvorové, kteří žerou ponožky a z párů 
dělají licháče. Do jejich tajemného světa pronikla autor-
ská a ilustrátorská dvojice Pavel Šrut – Galina Miklínová  
a vynořila se s napínavým a vtipným příběhem jedné li-
chožroutí rodinky, starého mládence pana Vavřince a ma-
lého nešiky lichožrouta Hihlíka. 
Herci svými vynikajícími výkony zaujali děti i dospělé  
a vtáhli do děje i nejmladší diváky. Obě představení byla 
velice vtipná a všichni se skvěle bavili.
Knižní bazar
Součástí programu byl knižní bazar s heslem „Dejte kni-
hám druhou šanci a podpořte dobrou věc“. Děkujeme 
všem, kteří přinesli již přečtené a nepotřebné knihy,  
i těm, kteří si je za symbolickou cenu zakoupili. Za peníze 
z prodeje pozveme nějakého dětského spisovatele do 
naší místní knihovny na autorské čtení.    -RC Sokolnice-  

Knižní bazarLichožrouti

Zájezd Eisenstadt – Mayerling – Heiligenkreuz
V sobotu 22. dubna 2017 uspořádal Sokolnický dům z.s. 
zájezd do rakouského Burgenlandu. V Eisenstadtu, hlav-
ním městě této spolkové země, jsme navštívili zámeckou 
zahradu šlechtického rodu Esterházy a chrámový areál 
na Bergkirche spojený s hudebním skladatelem Josefem 
Haydnem. Zde se nachází jeho mauzoleum s mramoro-
vým sarkofágem, původní Haydnovy varhany, ale nejza-
jímavější je přilehlá Kalvárie se spoustou propletených 

chodeb, umělých jeskyní a kaplí. Z jejího vrcholku lze do-
hlédnout až ke vzdálenému Neziderskému jezeru.
Další zastávkou byl romantický zámeček Mayerling ve 
Vídeňském lese. Zde jsme si prohlédli expozici věnova-
nou životu a tragickému skonu následníka trůnu Rudolfa 
Habsburského.  Do třetice jsme navštívili nedaleký stře-
dověký klášterní komplex Heiligenkreuz. 

-Ing. Josef Chudáček, Sokolnice 493-

Pamatujte, že investovat do zabezpečení své domác-
nosti z hlediska požární ochrany se zcela jistě vyplatí. 
Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale i majetek, 
případný požár totiž dokáže snadno způsobit mnohem 
větší škody než jsou stokorunové investice do hasicího 
přístroje nebo „hlásiče požáru“.
Uvědomte si, že požár ve vaší domácnosti vás může ne-
jen zabít nebo zranit, ale také připravit o vaše věci. Oheň 

a kouř dokáže zničit vaše důležité dokumenty, osobní do-
klady, oblíbené předměty, oblečení, na které jste zvyklí 
apod.
Další informace o tom, jak předejít vzniku požáru  
u vás doma a jak svou domácnost vybavit „hlásiči po-
žáru“ a přenosnými hasicími přístroji naleznete na  
www.hzscr.cz/vyhlaska. 

-MV-generální ředitelství HZS ČR-
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Květen
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 pro-
ces nektaru včel a tím i opylovací 
je nejintenzivnější asi do okruhu 
300 metrů. A tady by bylo správné 
vzpomenout hlavní opylovací úlohu 
včel. Stále nám příroda dává najevo 
svou nevyzpytatelnost, kdy nás letos 
celkem dvakrát překvapily mrazy. 
Vždycky si říkám, že příští rok to bude 
lepší. A právě na vrtošivém počasí 
jsou nejenom závislé rostliny, ale  
i jejich opylovači, v našem případě 
včely. Je publikovaných 80–90 % 
efektu využití včel při opylování, zby-
tek je odměnou pro včelaře. A to, aby 
byla včelstva zdravá, záleží na vče-
laři, ale to je stejné jak u ostatních 
zvířat, o která se staráme. Tady ne-
smíme opomenout na neustálý tlak 
ze strany včelaře na roztoče varroa. 
Jedním léčebným postupem je vlo-
žení stavebních rámků, na kterých 
včely vystaví trubčí dílo. Trubčí dílo 
se pozná podle toho, že jsou větší  

 ►  Koupím stavební pozemek  
  na výstavbu RD v Sokolnicích.  
  Velikost minimálně 600 m2  
  a více. Cenu respektuji. 

  Prosím nabídněte  
 sieklik@atlas.cz, 
 tel. číslo: 776 000 190

inzerce

 ►Hledám byt v Sokolnicích nebo  
v blízkém okolí.  
Tel. číslo:  728 901 841

 ►Koupím domek k trvalému bydlení 
do 30 km od Brna.  
S opravami počítám.   
Tel. číslo: 721 387 897

inzerce

Vycházka na 
Mohylu míru

Letos už 22. ročník, bylo krásné po-
časí, nahoře se nás sešlo 29 dospě-
lých a 11 dětí. 
Děti měly za úkol po cestě si utrh-
nout klacík. Připravila jsem si výrobu 
mávátek, i když dotaz: „Teto, co je 
to mávátko?“, mě dost zaskočil. Ale 
zvládli jsme vysvětlit i vyrobit. Bylo to 
příjemně strávené odpoledne.  ■
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a vystouplé, než včelí buňky. Toto za-
víčkované trubčí dílo se před vylíhnu-
tím trubců vyjme, vyřízne a poskytne 
okolnímu ptactvu na vyzobání. Efekt 

obětování těchto trubců před vylíh-
nutím je ten, že tito jsou napadeni 
roztočem varroáza přednostně a tím, 
že je takto odebereme z úlu před vy-

líhnutím, velmi včelstvu pomůžeme. 
Samozřejmě včelař pozoruje letovou 
činnost na včelnici, případně regist-
ruje divné chování včel. Sleduje agro-
technické postupy pěstitelů, zejména 
řepky, při používání postřiků. Ale 
stačí se podívat kolem sebe, kolikrát 
se co stříká, ještě se to ani nezelená  
a už jede postřikovač, například ja-
blka 11–16 krát, a to jsme na tom 
ještě dobře. 
Další činností včelařů je touto do-
bou obnova včelstev hlavně pomocí 
oddělků, které si včelař buď koupí, 
nebo si udělá sám. Jak jistě všichni 
zaregistrovali ve sdělovacích pro-
středcích, jsou místa i blízko nás, 
kde velmi řádila nosema ceranae, 
což je parazitická houba. Díky zažíva-
cím potížím hynou celá včelstva. 
Ale když se podíváme po světě, mo-
lekulární inženýři se velmi snaží vy-
šlechtit rostliny nezávislé na opylo-
vačích. A zároveň se staví mikrofony,  
o velikosti 40 mm a váze 15 gramů. 
To je asi 10× průměrná váhy včely, 
vybavené štětečky s lepícím gelem, 
které budou zachycovat a předávat 
pyl z kytky na kytku. 
K závěru bych chtěl znovu apelovat 
na čtenáře a upozornit na zvýšenou 
letovou aktivitu včel. Včela nepozná, 
kdo je kdo a tvrdě brání svůj prostor. 
Včely se používaly k různým útokům. 
Vždyť i slon uteče. Ale člověk, který 
neví, se pouze diví, jak žihadlo bolí.  
A zvláště v dnešní době různých aler-
gií. I znalý včelař zná sílu včel a se vší 
pokorou ji respektuje. 

-Václav Hůrka-

17

Sokolnický pivovar
Pivo… původ tohoto nádherného českého slova pochází 
ze staroslověnského „pitivo“, čili nápoj obyčejný, všeo-
becně rozšířený. Vypátrat, kdy byla uvařena první várka, 
je dnes nemožné, jako místo zrození pivního moku je 
uváděna Mezopotámie v 7. tisíciletí BC a již staří Sume-
rové zaznamenali klínovým písmem první „normy“ pro 
vaření nápojů z kvašeného obilí, tedy spíše „kvasu“, ne-
alkoholického nápoje dodnes oblíbeného ve východní 
Evropě. V Sokolnicích se pivo (řekněme, nápoj dnešní 
pivo připomínající) vařilo od středověku. Historie sokol-
nického pivovaru sahá až k období stavby renesanční 
tvrze, kterou založil Petr Sadovský ze Sloupna v roce 
1560 (jak je již po staletí známo, žízeň po práci nejlépe 
zažene něco vařeného…). A jelikož žízeň je věčná, tak  
v době, kdy hrabě Jan Leopold Dietrichstein, druhorozený 

syn Waltera Františka, převzal kolem roku 1740 po svém 
otci sokolnické panství, zdědil v Sokolnicích mimo zámku 
i barokní sýpku, kovárnu, mlýn, hospodu a – pivovar… 
Tradice vaření piva v Sokolnicích se tedy datuje do první 
poloviny 16. století a pivo se v něm vařilo téměř 500 let. 
Poválečný sokolnický pivovar prosperoval velmi dobře – 
v roce 1921 spolu s Moravskou agrární a průmyslovou 
bankou v Brně a pivovarem Moravia se jednou třetinou 
kapitálově účastnil na založení Akciového pivovaru a sla-
dovny v Sokolnicích – až do roku 1923, kdy výrobu piva 
ukončil kvůli konkurenci tehdejší majitel, První brněnský 
akciový pivovar a sladovna (dnešní Starobrno). Není již 
mezi námi pamětník oněch dní, nikdo už nám nepoví, 
jaký je rozdíl v chuti poctivě uvařeného piva a tuctového 
euromoku…
…rokem 2014 začíná psát sokolnický pivovar no-
vou etapu své existence. Snahou nových majitelů je  
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zachovat pivovaru autentickou podobu a přitom mu vtisk-
nout novou tvář. Počátek rekonstrukce byl ovšem ve zna-
mení bourání nevhodných přístaveb a likvidace všeho, 
co neodpovídalo budoucímu záměru. Důležitou fází pře-
stavby bylo odizolování celého objektu. Práce pokračovaly 
v roce 2015 nutnými stavebními úpravami dle požadavků 
statika a návrhů projektanta Ing. arch. Petra Kopečného. 
Následovala výměna střešní krytiny s vybudováním vi- 
kýřů pro budoucí podkrovní ubytovací prostory a současně 
probíhaly první úpravy přilehlé zahrady. V roce 2016 byla 
vybrána firma bývalého plzeňského sládka pana Josefa 
Krýsla, která dodává a instaluje novou technologii na va-
ření piva. V celé budově byly opraveny veškeré rozvody 
elektřiny, vody i odpady. Nově vybudovaná kotelna byla 
napojena na tepelné čerpadlo a vnitřní prostory se začí-
nají vytápět. Původní interiér pivovaru byl nově omítnut, 
byly vyspraveny i klenuté stropy, zabudována nová okna 
a dveřní zárubně... Těsně před koncem roku se podařilo 
budovu napojit na vlastní tlakovou kanalizaci a starou 
terasu na dvoře nahradilo betonové schodiště, které 
návštěvníky dovede ze dvora přímo do Rodinné restau-
race v patře pivovaru. Začátek roku 2017 je ve znamení 
posledních interiérových úprav, jsou položeny dlažby  
a obklady, osazeny interiérové dveře, místnosti se začí-
nají zaplňovat nábytkem, během roku budou probíhat 
vnější úpravy budovy a mezitím spousta mravenčí admi-
nistrativní práce…
Malou virtuální prohlídkou pivovaru zahájíme s panem 
Lukášem Roupcem v přízemní pivovarské restauraci  
a nahlédneme do zázemí pivovaru.
„Kolik návštěvníků si v Sokolnickém pivovaru bude moci 
v klidu vychutnat svůj pivní mok?“
„Pivovarská restaurace v přízemí má kapacitu 80 hostů 
a do Rodinné restaurace v patře se pohodlně vejde dal-
ších 30.“
„Pivovar má vlastní kuchyň – co najdeme na jídelním 
lístku?“
„Zaměříme se na tradiční národní kuchyni s využitím 
českých zdrojů, k dobrému pivu přeci česká kuchyně  

neodmyslitelně patří. A k příjemnému posezení budeme 
také nabízet moravská vína z okolních sklepů.“
„Jaké pivo budete vařit a kolik piva uvaříte v jedné várce?“
„Varna našeho Sokolnického ležáku je umístěna přímo  
v Pivovarské restauraci, takže milovníci piva budou 
moci při degustaci dobrého moku ocenit kromě chuti  
i vůni právě vařeného piva. Varna má kapacitu 500 litrů 
a budeme vařit pivo českého typu pilsner, tedy se spod-
ním kvašením, a to desítku, jedenáctku a dvanáctku, 
jak světlé, tak i tmavé. Naším cílem je mít na čepu  
4–5 druhů piva denně. Mohu také prozradit, že pro zá-
jemce chystáme možnost prožít si „Den se sládkem“  
s uvařením vlastního piva, které po uležení bude oslave-
nec čepovat svým přátelům… Chystáme také produkci 
baleného piva, a to jak pro konzumní potřebu, tak i jako 
dárkové balení.“
Pokračujeme do poschodí, kde bude otevřena Rodinná 
restaurace s dětským koutkem, najdeme tu i oddělený 
salónek s terasou a výhledem do zahradních prostor pi-
vovaru pro rodinné oslavy a firemní akce. Dobudování 
podkrovních prostor pro ubytování hostů a další salónek 
budou následovat v další etapě výstavby.
„V létě vaši návštěvníci možná spíše ocení posezení na 
čerstvém vzduchu…“

Dobové foto Sokolnického pivovaru Ležácký sklep s pivními tanky

Pivovarská restaurace s varnou Sokolnického ležáku
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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 900 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 26. 5. 2017. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnick. zpravodaje č. 6–7 je 8. 6. 2017.

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

„Díky umístění pivovaru můžeme nabídnout našim hos-
tům příjemné a pohodové posezení na prostorné za-
hradní terase v klidu a tichu mimo ruch centra obce – 
plánujeme také dětské hřiště umístěné hned vedle 
terasy, nabízíme procházku v přilehlém parčíku. Naše 
plány ale tímto nekončí, následovat budou další úpravy 
zahrady, vybudování víceúčelového kurtu s umělým po-
vrchem a máme v úmyslu přestavět část dosud nevy-
užívaných prostor na sportovně-relaxační centrum. Pro 
naše hosty chystáme půjčovnu kol a koloběžek k výle-
tům po okolí, prostory v areálu pivovaru nabízí i zbudo-
vání malé cukrárny s posezením...“
„Tak tedy poslední otázka: Kdy uvaříte první várku?“
„První várku máme v plánu uvařit hned 
po prázdninách a zahájení provozu Pivo-
varské restaurace plánujeme ještě letos  
v prvních podzimních měsících. Srdečně 
se na Vaši návštěvu těšíme!“ -Laďa Žilka-

V jižních Čechách
Na letošní osmý květen nám paní Anička Nečasová při-
pravila opět zájezd za krásami českých hradů a zámků. 
Tentokrát na zámky Kratochvíle a Hluboká. Některé 
účastníky možná nalákala spíše ta málo známá Krato-
chvíle, ale zámek Hluboká se dá vidět několikrát. Není 
proto divu, že i osazenstvo autobusu tvoří většinou stejní 
lidé,  obdivovatelé památek ze Sokolnic a Telnice.
Odjížděli jsme v šest hodin ráno, čekala nás daleká cesta. 
V pěkném slunečném dnu nám utekla docela rychle. Na 
pořadu dne byl prvním zámek Kratochvíle, který podle 
historických pramenů a svého určení má naladit duševní 
vyrovnanost a pohodu.
Jedná se o lovecký zámeček, který nechal postavit na-
místo původního selského dvora  Vilém z Rožmberka, 
později jej zdědil Petr Vok. Zámeček sloužil různým úče-
lům, někteří si možná ještě vzpomenou, že zde byla ex-
pozice českého animovaného filmu. Pro veřejnost je ote-
vřen od r. 2011.
Pro ty, kteří na zámku ještě nebyli – zámek je postaven 
na bažinách, stojí na dubových kůlech a dubovém roštu.  
Proto je kolem celého zámku se zahradou velmi pěkně 
upravený vodní příkop, aby dřevo nevyschlo. Z původ-
ního mobiliáře toho zde moc nezůstalo, něco zapůjčily  

depozitáře muzeí, mohli jsme tedy kromě  stylové výzdoby 
místností s loveckými motivy  obdivovat i zbraně, dozvě-
dět se, jak lovy zvěře probíhaly, co to byl tzv. plachtový lov  
a další zajímavosti. Petr Vok dbal na ctnost, proto jsou 
na stěnách různé motivy nabádající k čestnému jednání 
a rozmyslu. Měl zde i alchymistickou laboratoř nebo pře-
nosné sluneční hodiny. V jednom ze sálů, nazývaném též 
„zaječí“ je na stropě velmi zajímavé vyobrazení tří zajíců, 
kteří mají dohromady pouze tři uši, a přece žádnému 
ucho nechybí. 
Po prohlídce následoval oběd v nedaleké obci Sedlec, 
kde jsme obdivovali čapí hnízdo.
O zámku Hluboká netřeba se moc rozepisovat, všichni 
víme, že jde o jeden z nejznámějších klenotů české 
historie. Absolvovali jsme nejzajímavější okruh s rene-
sančními sály a nechali se ohromovat nádhernou výzdo-
bou sálů, obrazy, nábytkem i dějinami. Ještě nakoupit 
nějaké suvénýry, případně navštívit místní cukrárnu, 
nebo se projít po zámeckém parku. Jenže to už se sta-
hovaly černé mraky, takže jsme zvolili raději cestu zpět  
do autobusu.
Plni dojmů a zážitků jsme se ještě projeli malebnými jiho-
českými vesničkami a dálnice nás přivedla až k domovu.
Zbývá dodat, že paní Anička Nečasová měla jako vždy 
zájezd pečlivě a podrobně připravený, všechno běželo 
hladce, účastníci byli dochvilní a zvídaví, pan Hrdlička 
nás vezl  jistě, a někteří z nás už se ptali na další zájezd. 
Na podzim opět vzhůru za poznáváním naší historie! ■
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Saň Day
Fest 2017»

25. 8. od 16.00 hod.

Futsal arena  
u rybníka Sokolnice

DYNASTY WARRIORS 8

Kapely: 
BREAK FALLS
AWAKE
BOMBS FROM HEAVEN
AJDONTKER

MORČATA 
NA ÚTĚKU

web: http://sandayfest.webnode.cz/

PŘEDPRODEJ: RESTAURACE  
U HUSARA SOKOLNICE

PŘEDPRODEJ DO 30.6.      340 Kč
OD 1.7. DO 23.8.      390 Kč 

NA MÍSTĚ:      450 Kč 

TUBLATANKA
/SK/

Den proti rakovině 
Ve středu 10. května 2017 se usku-
tečnil Český den proti rakovině tzv. 
„květinový den“ pod patronátem Ligy 
proti rakovině. Prodej kytiček proběhl 
na návsi v Sokolnicích v ranních ho-
dinách. Letošní sbírka byla věnována 
na boj s nádorovým onemocněním 
hlavy a krku (nádory ORL). Při sbírce 
se vybralo 3.723 Kč (150 kytiček). 
Velké poděkování patří všem dárcům 
a organizátorům. Pořadatelskému 
subjektu: místní organizaci KDU-ČSL 
v Sokolnicích a těm, které kytičky pro-
dávaly: Jitce Fričové, Petře Kolníkové 
a Evě Stehlíkové. -Jiřina Chudáčková-

Poznáváme naši vlast
Jaro přeje cestování a jedním z po-
činů sociální komise při OÚ naší obce 
v péči o kulturní vyžití občanů byl zá-
jezd do renesanční perly mezi městy, 
do Telče. Uskutečnil se v poslední 
dubnovou sobotu. 
Telč je právem zapsána na Seznam 
světového dědictví UNESCO. Krásné 
fasády domů, dlouhá podloubí po-
skytující v letních dnech chladivý stín. 
Kdo poprvé navštíví Telč, má pocit, 
že se ocitl v pohádce. Po celá staletí 
se toho na tváři města změnilo jen 
málo, a tak jsme se mohli přenést  
v čase o několik století nazpět.
Na programu byla nejprve prohlídka 
historického centra města. Městem 
nás provázel emeritní profesor, který 
se zaujetím dokázal vyprávět o his-
torii města, o radnici a zajímavosti  
z historie některých domů. 
Polední čas jsme podle vlastního 
uvážení strávili v některé z místních 
restaurací, někdo navštívil cukrárnu 
s panoramatickým obrazem města. 
Část účastníků se vydala do ne-
dávno zrekonstruovaného telčského 
podzemí. 
Odpoledne jsme pokračovali prohlíd-
kou zámeckého areálu, spojeného 
především se jménem Zachariáš  
z Hradce, který nechal původní gotický 
hrad přestavět do podoby dnešního 
zámku. Pro prohlídku jsme si vybrali 
nejatraktivnější okruh renesančních 
sálů. Návštěvu zámku jsme završili 
návštěvou výstavy originálních kos-
týmů z filmu Pyšná princezna, která 
se zde natáčela. Prohlídku doprová-

zela známá písnička z filmu „Rozvíjej 
se poupátko…“ Zbyl nám také čas na 
prohlídku zámeckých parků nebo po-
sezení u oranžerie.

Počasí nám přálo celý den a účast-
níci ocenili možnost si některé části 
města projít samostatně. 

-B. Šustrová a J. Čermáková-


