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Vydává zastupitelstvo obce Sokolnice – zdarma
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Obrácená pohádková podívaná
Myslíte, že každá pohádka má hloupého Honzu, Ježibabu 
nebo alespoň Jeníčka s Mařenkou na lopatě? Ale kdepak. 
V místní sokolovně se začátkem června udála tak trochu 
obrácená pohádková podívaná, ve které perníkové cha-
loupce narostou kuří nožky, princezna straší v hlubokém 
lese a chytrý Honza závodí s drakem například v plavání.

Pohádkou nás provedli žáci 9. třídy pod vedením ostříle-
ných režisérek Jany Hrdličkové a Jiřiny Teterové. 
Nadšení a téměř profesionální výkon všech účinkujících 
vyburcovaly obecenstvo k bouřlivým ovacím. Sokolovna 
praskala ve švech a po opravdovém pohádkovém konci, 
kdy se některým dámám v publiku zaleskla v oku i slza 
dojetí, následoval téměř nekonečný potlesk.  

-Jakub Ilík-

Okénko do Mateřské školy
●  Slavnostní odpolední akcí pro všechny děti i jejich ro-
diče byla odpolední pohádka na školní zahradě, po níž 
byli naši předškoláci pasováni na školáky. Počasí nám 

sice moc nepřálo, ale i stěhování ze zahrady do třídy, kam 
jsme utíkali před deštěm, a opětovný návrat na zahradu, 
kde proběhlo samotné pasování předškoláků, snad toto 
významné odpoledne nezkazilo. 

(Pokračování na straně 7)
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Zprávy ze Zastupitelstva
V úterý 16. května 2017 se v kavárně restaurace  
U Husara uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva. 
Zastupitelé projednali tyto body:
●  Plánovací a kupní smlouva – ulice Polní. Vlastníci 
pozemků na ulici Polní zde hodlají stavět rodinné domy. 
Protože území vyžaduje stavbu technické infrastruktury, 
byl vyjednán text plánovací smlouvy, který byl zastupitel-
stvu předložen k projednání. Součástí plánovací smlouvy 
byl i text kupní smlouvy na vzniklou infrastrukturu. Rada 
neschválila žádné usnesení týkající se doporučení, zda 
předložený text plánovací smlouvy schválit. Rada také 
neschválila žádné usnesení týkající se doporučení na 
výši kauce (dle článku X odst. 1 plánovací smlouvy).  
O tomto bodu byla vedena obsáhlá diskuze. 
ZO schválilo text a uzavření plánovací smlouvy, kdy  
v čl. X „Zajištění peněžitou zárukou“ je stanovena peněžní 
částka 180.000 Kč a dále ZO schvaluje text a uzavření 
kupní smlouvy; obě mezi obcí Sokolnice na straně jedné 
a majiteli pozemků na straně druhé.
ZO uložilo starostovi uzavřít plánovací smlouvu do  
9. června 2017 a kupní smlouvu v souladu s termíny uve-
denými v plánovací smlouvě.
●  Bezúplatný převod pozemku na obec. Úřad pro za-
stupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zaslal 
návrh smlouvy, kterou se do majetku obce bezúplatně 
převádí pozemek p.č. 281/8 na ulici Zámecká. Rada 
doporučila předložený text smlouvy schválit. Starosta se-
známil občany s návrhem smlouvy.
ZO následně schválilo text a uzavření smlouvy o bez-
úplatném převodu nemovitého majetku č. BP-17/054 
mezi obcí Sokolnice a ČR-ÚZSVM.
●  Žádost ČEPS o  odprodej  pozemku. Obec obdržela 
žádost společnosti ČEPS a.s. o odkup obecního pozemku 
p.č. 1558 o výměře 2.814 m2 z důvodu stavby nové 
komunikace na tomto pozemku (pro zlepšení příjezdu  
k rozvodně Sokolnice). ČEPS nabízí za pozemek 
cenu 100 Kč/m2. Na pozemku se nachází panelová 
obecní komunikace. Znalec ocenil pozemek na částku  
92,07 Kč/m2 (tj. 259.085 Kč), hodnotu panelové komu-
nikace na 451.032 Kč. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že zá-
měr prodeje výše uvedeného pozemku byl zveřejněn 
zákonným způsobem od 27. dubna 2017 do 16. května 
2017 a schválilo prodej pozemku p.č. 1558 o výměře  
2.814 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, včetně 
panelové komunikace, která se na tomto pozemku  
nachází, v k. ú. Sokolnice, z majetku obce, za kupní 
cenu: 732.432 Kč (poznámka: z toho 281.400 Kč  
pozemek a 451.032 Kč panelová komunikace) bez  
DPH. Prodej je osvobozen od DPH v případě, že  
splňuje podmínky pro osvobození dle § 56 zákona  
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném 
znění. V opačném případě bude prodej zatížen DPH 
dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty  
v platném znění. Kupní smlouva bude obsahovat závazek 
nového vlastníka (např. formou věcného břemene), že 
komunikace na tomto pozemku bude stále veřejná. Celá 

kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30 dnů ode dne 
provedení vkladu do katastru nemovitostí. Kupující uhradí 
náklady na sepis smlouvy, správní poplatek za řízení o po-
volení vkladu práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí  
nemovitostí.
●  Odkup  obecního  pozemku na Předkách. Obec ob-
držela žádost o odkup obecního pozemku p.č. 1691/33 
o výměře 1.296 m2 v trati Předky za cenu 900 Kč/m2, tj. 
celkem za částku 1.166.400 Kč. Vzhledem k tomu, že se 
prozatím nepodařilo zjistit bližší údaje o záměru i osobě 
kupujícího (kupující oslovil obec prostřednictvím advo-
kátní kanceláře), rada doporučila projednávání prodeje 
přerušit. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice vzalo na vědomí, že zá-
měr prodeje pozemku p.č. 1691/33 v k.ú. Sokolnice byl 
zveřejněn zákonným způsobem od 24. února 2017 do 
15. března 2017. Zastupitelstvo obce Sokolnice přerušilo 
projednávání žádosti o zakoupení obecního pozemku 
p.č. 1691/33 v k.ú. Sokolnice.
●  Žádost  o  odkup  pozemku. Obec obdržela žádost  
o odprodej obecního pozemku p.č. 578/8, ostatní plo-
cha, manipulační plocha, o výměře 45 m2. Jedná se  
o pozemek trojúhelníkového tvaru vedle nových ga-
ráží na ulici Topolka. Zastupitelstvo v březnu 2017 
prodej schválilo a kupující byli předem seznámeni  
s cenou 800 Kč/m2 se kterou souhlasili. Podle znalec-
kého posudku byla cena tržní znalcem stanovena na  
800 Kč/m2. Před podpisem smlouvy si to žadatelé rozmy-
sleli a kupní smlouvu nepodepsali. Následně o odprodej 
požádal jeden z předchozích žadatelů, ovšem tentokrát 
jako podnikatel. 
ZO vzalo na vědomí, že záměr prodeje pozemku 578/8 
byl zveřejněn zákonným způsobem od 6. ledna 2017 do 
30. ledna 2017 a schválilo prodej pozemku p.č. 578/8,  
o výměře 45 m2, zapsaného na LV 1, obec a k.ú. So-
kolnice, ve vlastnictví obce Sokolnice za kupní cenu: 
36.000 Kč bez DPH. Prodej je zatížen DPH dle zákona  
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném 
znění. Celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při 
podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí náklady na 
sepis smlouvy, správní poplatek za řízení o povolení 
vkladu práv do katastru nemovitostí a daň z nabytí  
nemovitostí.
●  Nabídka na odprodej pozemků. Obec obdržela na-
bídku k zakoupení pozemků uvedených v LV 499 v ka-
tastru obce Sokolnice. Zastupitelstvo v prosinci nákup 
schválilo za nižší ceny, než navrhovali prodávající. Ti po 
schválení nesouhlasili s prodejem pozemků u Zlatého po-
toka (p.č. 391/4, 417/4, 417/5), ale k prodeji pozemku 
p.č. 3528 (za hřbitovem) neměli výhrady. Následně si roz-
mysleli i tento prodej a podali nový návrh, že polnost za 
hřbitovem prodají pouze za cenu 35 Kč/m2. Rada dopo-
ručila zakoupení tohoto pozemku schválit. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo zakoupení 
pozemku p.č. 3528, vedeného na LV číslo 499 pro 
obec Sokolnice za kupní cenu ve výši 333.340 Kč  
(9.524 m2  × 35 Kč = 333.340 Kč). Celá kupní cena bude 
uhrazena prodávajícímu do 15 dnů od předložení přísluš-
ného výpisu z katastru nemovitostí. 
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●  Žádost o prodej zahrady. Obec obdržela žádost o od-
kup obecních pozemků – zahrady p.č. 441/1 a 441/2  
v k.ú. Sokolnice o celkové výměře 1.366 m2. Žadatelé 
navrhli, aby obec stanovila prodejní cenu a tu by splá-
celi formou ročního nájmu a poté doplatili menší zbývající 
částku. Předložený návrh znamená, že by žadatelé splá-
celi kupní cenu asi tisíc let. 
ZO bere na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn zá-
konným způsobem od 28. června 2016 do 30. července 
2016, ovšem neschvaluje žádost o odprodej pozemku 
p.č. 441/1 a 441/2 v k.ú. Sokolnice za podmínek navr-
žených žadateli.
●  Nabídka na odprodej RD s příslušenstvím. Obci byl 
nabídnut odprodej RD č.p. 150 na ulici Zámecká, včetně 
příslušenství (dvůr, stodola, dvougaráž a dva sklepy pod 
stodolou). Do objektu je zavedena voda, el. energie a 
objekt je napojen na splaškovou kanalizaci. Prodejní 
cena 1.500.000 Kč. Objekty na pozemku p.č. 488 jsou 
ve špatném stavebně technickém stavu a byly by od-
straněny. Na základě prohlídky stavební firma soudí, že 
statika stodoly není narušena, nicméně je nutná celková 
oprava budovy (zejména kompletní výměna střešní kry-
tiny, výměna některých částí krovu, kompletní klempířské 
práce, zajištění odvodu dešťových vod). Rada doporučila 
nákup schválit. 
ZO schválilo zakoupení pozemků p.č. 488 (o výměře 811 
m2, zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 491 (o výměře 231 
m2, zastavěná plocha a nádvoří), rodinného domu č.p. 
150 na pozemku p.č. 488 a dále zemědělské stavby bez 
čp/če na pozemku p.č. 491, vedených na LV číslo 1632 
pro obec a k.ú. Sokolnice za kupní cenu 1.500.000 Kč.
Kupující současně uhradí daň z nabytí nemovitostí (ve 
výši 60.000 Kč) a provizi realitní kanceláři Broker Con-
sulting, a.s., Jana Šoupala 1, 682 01 Vyškov ve výši  
70.000 Kč včetně DPH. 
●  Vyjádření  ke  stavbě  komunikace  Tuřany  –  Tel-
nice.  Obec obdržela žádost od Správy a údržby silnic 
Jihomoravského kraje (SÚS JMK) o vyjádření k záměru 
odprodeje obecních pozemků na rozšíření komunikace 
II/380. SÚS JMK připravuje k realizaci rekonstrukci sil-
nice II/380 od napojení plánovaného obchvatu Tuřan 
po okružní křižovatku u Sokolnic (1. stavba), dále po 
obec Telnice (2. stavba) a posledním úsekem je silnice 
II/380 od konce obce Telnice po začátek obce Moutnice  
(3. stavba). Cílem záměru je rekonstrukce silnice, včetně 
mostů a propustků a vybudování nových autobusových 
zálivů. Silnice bude rozšířena na kategorii S 9,5 a budou 
vybudovány odbočovací pruhy. Rozšíření komunikace 
vyvolá v některých úsecích i přeložky inženýrských sítí. 
Příprava této stavby je ve fázi shromažďování podkladů 
pro podání žádosti o územní rozhodnutí, ke kterému je 
třeba příslušnému stavebnímu úřadu předložit doklad  
o tom, že vlastníci pozemků byli se záměrem seznámeni. 
Současně před vydáním územního rozhodnutí je nutné 
vyjmout pozemky trvale zastavěné stavbou ze zeměděl-
ského půdního fondu. Na základě uvedeného zaslala 
SÚS JMK obci k vyjádření „Stanovisko vlastníka pozemku 
ke stavbě“ na prvních asi dvanáct obecních pozemků  
s tím, že další seznam bude následovat. 

ZO vzalo na vědomí záměr připravované rekonstrukce 
silnice II/380 a vyjádřilo souhlas s jednáním o odprodeji 
potřebné části obecních pozemků na tuto rekonstrukci.

Zprávy z Rady obce
●  Stavební  úřad  v  Újezdě  u  Brna. Starosta Újezdu  
u Brna oznámil, že jejich město podniká kroky ke zřízení 
stavebního úřadu v Újezdě u Brna. Rada vzala na vědomí 
aktivitu Újezd u Brna na zřízení stavebního úřadu v jejich 
městě.
●  Žádost  TJ  Sokola  Sokolnice.  TJ Sokol Sokolnice 
požádala o povolení pořádání akcí: Jánské hody 2017, 
Futsalový turnaj Saňař Cup 2017 a Saň Day – Fest 
2017. Dále o asistenci hasičského vozidla jako dopro-
vod při převozu máje. Jánské hody, Saňař Cup i Saň Day 
řeší vyhláška o nočním klidu (může být povolena až do  
2.00 hodin). 
RO tedy schválila pořádání Jánských hodů 2017 v ter-
mínu 16.–18. června 2017 v době od 20.00–2.00 hodin, 
včetně asistence hasičského vozidla jako doprovod při 
převozu máje dne 15. června 2017 a v případě potřeby  
i pokropení povrchu hřiště před konáním hodů. 
Dále RO schválila pořádání Futsalového turnaj Saňař Cup 
2017 v termínu 5.–8. července 2017 takto:

 – středa 5. června 2017 9.30–2.00 hodin  
Mistrovství Sokolnic, diskotéka (DJ Boris);

 – čtvrtek 6. června 2017 8.30–22.00 hodin  
Základní skupiny;

 – pátek 7. června 2017 8.30–2.00 hodin  
Základní skupiny, Veterán Cup, koncert/zábava;

 – sobota 8. června 2017 9.00–22.00 hodin  
Hlavní play off, ukončení turnaje.

V neposlední řadě RO schválila pořádání Saň Day – Fest 
2017 v sobotu 26. srpna 2017 od 16.00 do 2.00 hodin.
●  Turnaj  v házené. Rada obce projednala a schválila 
návrh na uspořádání 2. ročníku turnaje starších žáků  
v házené „O pohár starosty obce“, který se uskuteční na 
házenkářském hřišti. Zároveň odsouhlasila poskytnutí 
částky 10.000 Kč na jeho finanční zajištění (3.500 Kč 
náklady za účast rozhodčích; 3.000 Kč pohár a medaile; 
2.000 propagace; 1.500 občerstvení pro hráče). RO ulo-
žila starostovi zajistit vše potřebné pro zdárný průběh  
2. ročníku turnaje starších žáků v házené „O pohár sta-
rosty obce“.
●  CN  na  dokončení  travnaté  plochy  v  kasárnách. 
Firma Prostavby předložila cenovou nabídku na instalaci 
závlahového systému nové travnaté plochy v kasárnách.
RO odsouhlasila objednání, dodávku a instalaci závlaho-
vého systému nové travnaté plochy v kasárnách.
●  Servisní  smlouva  –  bezpečnostní  ucpávky. Radě 
obce byl předložen návrh na uzavření servisní smlouvy 
na periodickou kontrolu požárních ucpávek v S pasáži  
s firmou Chládek.
RO schválila text a uzavření servisní smlouvy s firmou 
CHLÁDEK požární servis s.r.o. 
●  Servisní  smlouva  –  plynové  kotle. Radě obce byl 
předložen návrh na uzavření smlouvy na periodické  
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servisní služby spočívající v provádění údržby a ser-
visu plynových zařízení v patře S pasáže s firmou  
Hložek – servis plynových zařízení. RO schválila text  
a uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb s fir-
mou Hložek – servis plynových zařízení. 
●  Rozpočtové  opatření  číslo  03/2017. Radě obce 
bylo předloženo k projednání rozpočtové opatření číslo 
03/2017, které bylo RO schváleno. RO uložila místosta-
rostovi do 31. května 2017 informovat účetní obce  
o schválení RO 03/2017 a do 22.06.2017 zveřejnit 
RO 03/2017 v souladu se zákonem č.250/200 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění.
●  Ozelenění  Prateckého  kopce  –  pozemek  obce. 
Obec již v minulosti vydala souhlas vlastníka k realizaci 
akce „Ozelenění Prateckého kopce“, kterou připravuje 
Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s. V seznamu však byl opo-
menut jeden obecní pozemek (p.č. 3377). 
RO opětovně odsouhlasila realizaci akce v souladu s pro-
jektovou dokumentací pro projekt „Ozelenění Prateckého 
kopce“ na pozemcích ve vlastnictví Obce Sokolnice: p.č. 
1711/1, p.č. 1711/2, p.č. 3357, p.č. 3370, p.č. 3374, 
p.č. 3377, p.č. 3379, p.č. 3406, p.č. 3436, p.č. 3437, 
p.č. 3438, p.č. 3469, p.č. 3471, p.č. 3508, p.č. 3509, 
p.č. 3510, p.č. 3515, p.č. 3520, p.č. 3522, p.č. 3523, 
p.č. 3539, p.č. 3601 a p.č. 3611. Souhlas je platný ne-
jenom po dobu realizace akce (vč. následné péče), ale  
i nadále po celou dobu udržitelnosti projektu nejméně  
10 let od ukončení tohoto projektu.

●  Změna místa náhradní výsadby za tis z ul. Masary-
kova. Rada již dříve rozhodla o náhradní výsadbě za vy-
kácený tis na ulici Masarykova. Podle názoru odborníka 
není vhodná náhradní výsadba v této ulici. Proto rada 
rozhodla, že náhradní výsadba bude provedena v areálu 
bývalých kasáren Předky a budou vysazeny dvě dřeviny 
ve vhodném agrotechnickém termínu.
●  Vyjádření  ke  stavbě  kanalizace  na  ul.  Polní.  RO 
souhlasí s navrženou trasou splaškové kanalizace v ulici 
Polní do splaškové kanalizace na ulici Šlapanická.
Žadatel bude upozorněn, že souhlas obce nenahrazuje 
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace po-
dle ust. § 25 odst. 6 písm. c až e) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů, ani stavební povolení.
●  Oprávnění obecního úřadu – změna rozsahu. Rada 
obce dne 28. dubna 2016 pověřila Obecní úřad Sokol-
nice k uzavírání nájemních a pachtovních smluv a smluv 
o výpůjčce, v souladu s § 102 odst. 3 zákona 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění a současně stanovila roz-
sah tohoto oprávnění.
Bylo by třeba upřesnit, zda má obecní úřad právo rozhod-
nout i o ukončení nájmu, pachtu či výpůjčky výpovědí ze 
strany obce či dohodou. Toto není z pověření zřejmé. 
RO schválila pověření Obecního úřadu Sokolnice k ukon-
čování nájemních smluv, pachtovních smluv a smluv  
o výpůjčce v souladu s § 102 odst. 3 zákona 128/2000 
Sb. o obcích a to dohodou, odstoupením od smlouvy či 
výpovědí.  -OÚ-

Kalendárium
Orientační seznam akcí, které se uskuteční v naší obci  
v červenci, srpnu a v září. Uzávěrka Sokolnického zpra-

vodaje je v časovém předstihu, proto si pořadatelé akcí 
vyhrazují právo na změnu. O podrobnostech se včas in-
formujte také pomocí jiných informačních zdrojů. Za po-
chopení děkuje Komise pro vydávání Sokol. zpravodaje.

Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace

Če
rv

en
ec

  2
01

7

1 Sobota Rodinné centrum 
Sokolnice Paddleboarding s tátou Brněnská přehrada 14.30 hodin 17.00 hodin registrace nutná

2 Neděle Kulturní komise Zájezd do Gÿoru plavání  Gÿor, Maďarsko

5 Středa TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice

26. ročník SAŇAŘ CUP – 
Mistrovství Sokolnic

Futsal aréna  
u rybníka 10.00 hodin

5 Středa TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice

26. ročník SAŇAŘ 
CUP – Kinder derby 
Sokolnice-Újezd

Futsal aréna  
u rybníka 17.30 hodin

5 Středa TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice

26. ročník SAŇAŘ CUP – 
Exhibice Petr Švancara

Futsal aréna  
u rybníka 17.30 hodin

5 Středa TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice

26. ročník SAŇAŘ CUP – 
Letní noc DJ Boris

Futsal aréna  
u rybníka 21.00 hodin

6 Čtvrtek TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice

26. ročník SAŇAŘ CUP –
Základní skupina

Futsal aréna  
u rybníka 9.00 hodin 16.00 hodin

6 Čtvrtek TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice

26. ročník SAŇAŘ CUP – 
Kinder derby Sokolnice-
-Újezd cup Souboj nadějí 
2009 + 2010

Futsal aréna  
u rybníka 16.00 hodin 20.00 hodin

7 Pátek TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice

26. ročník SAŇAŘ CUP –
Základní skupina

Futsal aréna  
u rybníka 9.00 hodin 13.00 hodin

7 Pátek TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice

26. ročník SAŇAŘ CUP – 
Veterán cup (8 mužstev 
hráčů věku 40+)

Futsal aréna  
u rybníka 13.00 hodin 19.00 hodin
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Organizátor Název akce Místo konání Začátek Konec Další důležité informace
Če

rv
en

ec
  2

01
7 7 Pátek TJ Sokol Sokolnice  

a obec Sokolnice
26. ročník SAŇAŘ CUP – 
Koncertní blok

Futsal aréna  
u rybníka 21.00 hodin

8 Sobota TJ Sokol Sokolnice  
a obec Sokolnice

26. ročník SAŇAŘ CUP – 
Play off

Futsal aréna  
u rybníka 10.00 hodin 17.00 hodin

21 Pátek
Svaz rybářů 
Sokolnice Noční 12hodinový lov Rybník na návsi

20.00 hodin 24.00 hodin

22 Sobota 00.00 hodin 8.00 hodin

Sr
pe

n 
 2

01
7

7 Pondělí

Rodinné Centrum 
Sokolnice

Příměstský tábor: 
Pirátské dobrodružství Domov pro seniory 8.00 hodin 16.00 hodin

8 Úterý

9 Středa

10 Čtvrtek

11 Pátek

21 Pondělí

Rodinné Centrum 
Sokolnice

Příměstský tábor: 
Cesta kolem světa 
za 5 dní

Domov pro seniory 8.00 hodin 16.00 hodin

22 Úterý

23 Středa

24 Čtvrtek

25 Pátek

25 Pátek TJ Sokol Sokolnice Saň Day Fest 2017 Futsal arena  
u rybníka 16.00 hodin

Zá
ří 

 2
01

7

Registrace  
do kroužků

Rodinné centrum 
Sokolnice

16 Sobota

Rodinné centrum 
Sokolnice
a Domov pro seniory 
Sokolnice

Mezigenerační den –
Byla vojna byla Zámecký park Program bude upřesněn

17 Neděle
Kulturní komise  
při Radě obce 
Sokolnice

Zájezd do termálních 
lázní Gÿor, Maďarsko, 
plavání

Gÿor, Maďarsko

Operace Out distance
V minulém čísle zpravodaje jsme vám slíbily objasnit sou-
vislost mezi válečnými příběhy Františka Vrbase a Karla 
Čurdy.
Kdo to byl Karel Čurda a proč používal krycí příjmení Vr-
bas? V loňském roce se nám dostal do rukou dokument 
o falešných občanských legitimacích, které byly vydány 
výsadkářům anglického odboje pro operaci Out distance. 
Ze všeho nejvíc nás zaujala osobnost Karla Čurdy, který  
v tomto materiálu používal krycí jméno Karel Vrbas, bytem 
Sokolnice č. 66. Domníváme se, že mezi těmito dvěma 
muži vzniklo v době jejich působení v Anglii přátelství, což 
dokládají dobové fotografie. Proto jsme se vydaly po sto-
pách v materiálech, které jsme o Karlu Čurdovi získaly. 
Pro upřesnění – v domě čp. 66 bydlel dědeček Františka 
Vrbase pan Jan Horák a on sám se narodil v čp. 135 a byl 
spřízněn s rodinou Jandových. 
Osoba Karla Čurdy je dnes vnímána především optikou 
jeho zrady. Porušením vojenské přísahy, vydáním svých 

přátel i desítek odbojářů a tříletou konfidentskou službou 
pro gestapo.
Karel Čurda se narodil 11. října 1911 v osadě Nová 
Hlína, místní části města Třeboně jako nejmladší ze šesti 
dětí. Pocházel z velmi nuzných sociálních poměrů. Po 
ukončení školy se začal učit zedníkem. Během dalších 
let pracoval u různých zaměstnavatelů. Šanci na sociální 
vzestup mu dala armáda. 
Narukoval 1. listopadu 1933 ke 12. polní kulometné 
rotě v Třeboni. Po dvou týdnech základního výcviku se 
stal frekventantem plukovní poddůstojnické školy, kte-
rou ukončil v dubnu 1934 s dobrým prospěchem. Tehdy 
byl hodnocen jako „temperamentní a upřímná povaha, 
schopný a chápavý, snaživý a vytrvalý, svědomitý, rázný  
a duchapřítomný a vytrvalý“. 
V návaznosti na zvyšování mírových stavů a přípravy na 
obrannou válku armáda potřebovala stále větší počet 
vojáků z povolání. Jedním z těch, kteří projevili zájem 
o setrvání v armádě, byl právě Karel Čurda. Stal se in-
struktorem nováčků. Absolvoval poddůstojnickou školu  
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Vlevo stojící Karel Čurda, 
vpravo stojící František Vrbas František Vrbas

a dosáhl hodnosti četaře. V roce 1938 se stal dozorcem 
Finanční stráže. 
Do zahraničí odešel 17. června 1939. Zelenou hranici 
přešel do Polska a patřil mezi první vojáky čs. zahranič-
ního odboje. Podepsal pětiletý závazek ke službě v Cizi-
necké legii. Po krátkém pobytu ve Francii odjel k výcviko-
vým jednotkám legie do Alžírska.
Z Afriky ho spolu se šesti sty dalších Čechoslováků vysvo-
bodilo vypuknutí války. Postupně se přes Francii dostal  
v r. 1940 do Anglie. Absolvoval útočný výsadkový  
kurz. Dne 27. března 1941 jej jako jednoho ze tří členů 
výsadku OUT DISTANCE odeslali do akce. 
Do této doby byl vždy hodnocen dobře. Ve druhé polovině 
války však získal závislost na alkoholu. V té době se již 
objevují zmínky, že „národní cítění neprojevuje“. 
Výsadková skupina Out Distance měla za úkol škodit oku-
pantům – navádět na cíle britské bombardéry, zajišťovat 
rádiové spojení domácího odboje s Londýnem a provádět 
sabotáže.
Dne 28. března 1942 seskočila skupina Out Distance 
nedaleko Ořechova u Telče. Skupina však přišla při se-
skoku o podstatnou část operačního materiálu a nízký 
průlet neosvětleného letadla zpozorovali členové místní 
pomocné civilní stráže, takže bylo jen otázkou času, kdy 
na místo jejich seskoku bude upozorněno gestapo. Navíc 
zjistili, že dopadli asi 130 km daleko od původně pláno-
vané oblasti vysazení. Za této situace se skupina rozešla 
na různé strany. 
Karel Čurda strávil celkem 81 dní v ilegalitě a potom zra-
dil. Zřejmě ho psychicky zlomilo vyvraždění Lidic. Dne 
12. června 1942 Němci vyhlásili amnestii pro ty, kdo 
pomohou dopadnout atentátníky na říšského protektora 
Heydricha. Čurda 16. června 1942 odejel do Prahy. Když 
v bytě rodiny Svatošových, kteří ho spolu s dalšími para-
šutisty také ukrývali, nikoho nenašel, podlehl vlastnímu 
strachu a přihlásil se dobrovolně gestapu. Udal všechny, 
které znal. Svou zradou způsobil smrt desítek vlastenců 
a jejich rodin. 

Co napsat na závěr? Přímou souvislost mezi kamarád-
stvím, či spíše spoluprací Františka Vrbase a Karla Čurdy 
dokládají dobové fotografie, proto zřejmě z toho důvodu 
použil v době své ilegality krycí jméno svého spolubojov-
níka F. Vrbase. 
Zdroje: Plachý, Jiří. Osudné selhání čl. zpravodajské služby?  
 Materiál HaV-4/2013 
 Blesk speciál ze dne 25. září 2016
 Burian., M. a kol. Atentát. Operace Anthropoid. Praha 2007
 Fotokopie dokumentu o vydání falešné občanské  
 legitimace K. Čurdy.

-Příspěvek zpracovaly: M. Mifková a J. Čermáková-

Falešné občanské legitimace výsadku
ANTROPOID – OUT DISTANCE

Opálka Adolf: Občanská legitimace Protektorátu  
čís. 56135/42, vydaná dne 5. V. 1940 policejním ře-
ditelstvím v Brně na jméno Adolf Král, ... úředník, 
svobodný, nar. 5. I. 1915 v Brně, přísl. tamtéž, bytem  
Brno-Veveří 15. 
Popis osoby: postava vysoká, vlasy světlé, oči hnědé, 
nos přímý, ústa normální, zuby dobré.

Čurda Karel: Občanská legitimace Protektorátu  
čís. 33156/42, vydaná 8. IV. 1940 policejním ředitel-
stvím v Brně na jméno Karel Vrbas, šofér, svobodný, 
nar. 10. X. 1911 v Třeboni, přísl. tamtéž, bytem v ...  
Sokolnice čp. 66, okres Brno. 
Popis osoby: postava střední, vlasy kaštanové, oči 
modré, nos tupý, ústa souměrná, zuby zdravé.

Kolařík Ivan: Občanská legitimace Protektorátu čís. 
36819/39 vydaná dne 31. ... 1939 policejním ředi-
telstvím v Brně na jméno Jan Krátký, kanc. pomocník, 
svobodný, nar. 22. III. 1920 v Ivančice okr. Brno, přísl. 
tamtéž, bytem Ivančice, Široká 110. 
Popis osoby: postava vyšší, vlasy tmavé, oči šedé, nos 
rovný, ústa souměrná, zuby dobré.

Omlouváme se za možné chyby a nepřesnosti –  
kopie dokumentu byla na určitých místech nečitelná
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Emil Šindelka – učitel, sokol a vlastenec
Dne 14. června 2017 uplynulo 75 let od smrti Emila Šindelky, mého dědečka, který byl v letech 1936–1939 řídícím 
učitelem v Sokolnicích. Byl popraven gestapem v době stanného práva v Kounicových kolejích za svoji činnost v od-
bojové organizaci Obrana národa. 

Chtěla bych touto cestou vzdát hold dědovi Emilu Šindel-
kovi a připomenout ho touto vzpomínkou i sokolnickým 
občanům, kteří si na něho ještě pamatují.
Jsem vděčná Obci Sokolnice, že z iniciativy Mirky Mif-
kové, starosty Mgr. Libora Beránka a ředitelky Základní 
školy Sokolnice Mgr. Zity Butalové byla 24. května 2015, 
v den 70. výročí osvobození Sokolnic Rudou armádou, 
odhalena na budově nynější ZŠ pamětní deska Emilu 
Šindelkovi. Odhalení desky se zúčastnil i můj tatínek, 
jediný žijící syn Emila Šindelky Přemysl, který krátce po 
odhalení pamětní desky oslavil 90. narozeniny. Odhalení 
pamětní desky se tak pro mého otce stalo nejkrásněj-
ším dárkem. Emil Šindelka, který nemá svůj hrob, má tak  
i v Sokolnicích místo, kde můžeme uctít jeho památku.  
Dědečka jsem osobně nepoznala, proto využívám vzpo-
mínky PhDr. Jana Břečky, vedoucího historic. oddělení 
Moravského zemského muzea v Brně, na mého dědečka 
Emila Šindelku, ze kterého vybírám následující údaje:
Emil Šindelka se narodil 7. prosince 1884 v Brně-Hu-
sovicích v rodině obuvníka. Po vystudování učitelského 
ústavu působil na různých školách u Moravských Budějo-
vic. Za 1. světové války sloužil v Haliči. Po válce se oženil 
a s manželkou si koupili rodinný dům v Ivančicích v ulici 
Na Volvách. V Ivančicích učil na obecné škole chlapecké 
a později na živnostenských školách. Od mládí byl aktiv-
ním členem Sokola a v letech 1921–30 vedl ivančickou 
sokolskou jednotu. V roce 1936 odešel učit do Sokolnic, 
kde byl jmenován řídícím učitelem obecné školy.
Hned na začátku německé okupace v r. 1939 se Emil 
Šindelka zapojil aktivně do odboje. Jeho nejstarší syn Cti-
rad odešel ilegálně do Polska k naší vznikající zahraniční 
jednotce. Druhý syn Dalibor se stal spojkou ilegální odbo-
jové organizace a plnil kurýrní úkoly. K 31. prosinci 1939 
byl Emil Šindelka po 35 letech činné učitelské služby 
předčasně penzionován a koncem ledna 1940 se vrátil 

do Ivančic. Stal se novým odbojovým velitelem kraje Jih-
lava a budoval ilegální síť na jihozápadní Moravě. Dům 
Šindelků v ulici Na Volvách se stal důležitým a velmi frek-
ventovaným ilegální centrem. Dokonce se u nich 8 týdnů 
skrýval odbojář Bednář, když onemocněl akutním revma-
tismem. Šindelkův dům se stal útočištěm i pro další ge-
stapem hledané odbojáře.
V samotných Ivančicích spolupracoval Emil Šindelka  
s inspektorem pojišťovny Františkem Adamem, ředitelem 
Občanské záložny Zdeňkem Chudobou, farářem Adolfem 
Tesařem a tajemníkem městského úřadu Josefem Seker-
kou, kteří prokazovali cenné služby. 
Dne 27. září 1941 vystřídal Konstantina von Neuratha 
ve fukci říšského protektora SS-Obergruppenfürehr Re-
inhard Heydrich, který hned po svém příjezdu nechal 
vyhlásit civilní výjimečný stav. Nastalo zatýkání a po-
pravy a gestapo postupně rozkrývalo odbojovou síť. Po 
vydírání a vyhrožování gestapa svolila mladá odbojářka 
M. Veselá, že sehraje úlohu volavky k dopadení Emila 
Šindelky. Stalo se to 15. října 1941. Hledaný sice se 
štěstím unikl, ale jeho manželka a oba synové byli oka-
mžitě převezeni do sídla brněnského gestapa v budově 
Právnické fakulty na Veveří ulici v Brně, kde byli podro-
beni krutým výslechům. Úkryt Emila Šindelky v Říčanech  
u Prahy gestapo po informaci svého konfidenta zane-
dlouho vypátralo, byl zatčen a převezen k výslechům do 
Brna.
Ivančický dům Šindelků propadl Říši a byl v dražbě pro-
dán ivančickým Němcům. Paní Šindelková byla depor-
tována do koncentračního tábora Ravensbrücken, oba 
její mladí synové do koncentráku v Mauthausenu. Všem 
třem se podařilo přežít a domů se vrátili roku 1945. 
Emil Šindelka byl nacisty popraven zastřelením v Kouni-
cových kolejích 14. června 1942.

-Ivana Sládková, Ivančice-
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Okénko do Mateřské školy
● Jednoho pátečního květnového dopoledne se to  
v naší školičce hemžilo svátečně ustrojenými a načesa-
nými malými slečnami a chlapci. Všechny děti byly takto 
připraveny  na fotografování, kdy se fotily nejen na por-
tréty, ale také společně se svými kamarády   ze třídy. Tyto 
zdařilé snímky pak všem z nás poslouží jako hezká pa-
mátka na „školkové období“
● Ve dnech 15. a 16. května proběhl zápis dětí do ma-
teřské školy na školní rok 2017/2018
● V příjemném duchu proběhla na školní zahradě od-
polední „Zahradní slavnost pro maminky“ při příležitosti 
Svátku matek. Děti nejprve svým maminkám zazpívaly  
i zarecitovaly a poté se každý společně se svou mamin-
kou pustil do tvoření, kdy sázeli, vyráběli veselé barevné 
květináče i ozdobičky do nich. Maminky takto se svými 
dětmi strávily prosluněné a pohodové odpoledne.
● Pro rodiče „našich“ budoucích prvňáčků se v MŠ 
uskutečnila odpolední schůzka, na níž paní učitelky ze 
sokolnické ZŠ – Mgr. Kateřina Vopatová a Mgr. Hana Cu-
páková – přiblížily přítomným požadavky na vybavení dětí 

do 1. třídy a také průběh prvních týdnů školní docházky 
dětí.
● Jednoho krásného květnového dne se děti ze všech 
tříd vydaly společně s paními učitelkami na téměř celo-
denní výlet. 2 autobusy nás všechny zavezly do Drásova, 
kde si děti nejen prohlédly, ale také vyzkoušely projížďku 
na zahradní železnici. Poté jsme zamířili do Březnice  

Prázdniny jen bezpečně
Letní měsíce jsou stvořené pro odpočinek a nabrání no-
vých sil. Spousta lidí v tuto dobu odjíždí na dovolené. Je 
potřeba mít na mysli bezpečnost nejen na dovolené, ale 
i ochranu majetku, který zanecháváme doma. Zde nalez-
nete preventivní rady, jak toto riziko minimalizovat:

Před odjezdem na dovolenou
• Nesdělujte před cizími lidmi, že odjíždíte na dovole-

nou ani prostřednictvím sociálních sítí.
• Uschovejte cenné věci na bezpečném místě.
• Při odchodu z domu zkontrolujte, zda máte zabezpe-

čena všechny okna a dveře.
• Nezatemňujte okna. Můžete využít různých elek-

tronických zařízení s načasováním zapnutí světla, 
aby byl vytvořen dojem, že v domě či bytě je někdo 
přítomen.

• Pro případ vloupání pořiďte fotodokumentaci cen-
ných věcí. Poznamenejte si výrobní čísla elektrických 
přístrojů.

• Poproste souseda, zda by vám pravidelně vybíral 
poštovní schránku.

Příprava na cesty
• Pokud jedete vozidlem, zkontrolujte technický stav 

vozidla. Zkontrolujte povinnou výbavu a lékárničku. 
Připravte si všechny potřebné doklady.

• Je dobré si předem naplánovat trasu a místa  
k odpočinku.

• Při jízdě po dálnici si zkontrolujte, které úseky jsou 
zpoplatněné, a pořiďte si dálniční známku.

• Při jízdě do zahraničí si zjistěte pravidla silničního 
provozu dané země, přes kterou povede vaše cesta 
a kde se budete zdržovat. Zejména rychlostní limity, 
potřebné doklady.

• Cestovní pojištění je velkou výhodou, pokud byste 
museli řešit nenadálé komplikace.

• Zjistěte si čísla konzulátů, telefonická čísla pro pří-
pad lékařského ošetření nebo v případě dopravní 
nehody. 

• Na cesty se vydávejte vždy odpočatí.
Kempování
• Omezte počet cenných věcí na minimum, které si se-

bou berete do kempu.
• Nenechávejte v chatce, karavanu nebo ve stanu 

žádné cenné věci, doklady a platební karty.
• Pokud to jde, využijte na úschovu cenností bezpeč-

nostní schránky nebo trezor.
• Chatku, stan či karavan před odchodem zabezpečte.
• Pamatujte, že ani vozidlo není bezpečný úkryt pro 

vaše věci, pouze tím zvýšíte riziko vloupání.
Návštěva koupaliště
• Pozor na neznalost vodní plochy, hrozí nebezpečí 

úrazů při skoku do vody.
• Pokud je to možné, choďte na koupaliště alespoň ve 

dvou. Děti by neměly chodit vůbec samy.
• Cenné věci a šperky si s sebou neberte.
• Vezměte s sebou jen tolik peněz, kolik předpoklá-

dáte, že budete potřebovat.
• Nenechávejte volně odložené osobní věci ani na 

krátkou dobu bez dozoru.
• Batoh či taška na dece jsou velkým lákadlem.
• Využijte úschoven a skříněk, do kterých uložíte své 

cennosti a věci.
• Nenechávejte své děti bez dozoru.
• Pamatujte, že alkohol vás při plavání neposílí –  

naopak!
• Pamatujte, že ani „AUTO NENÍ TREZOR“.
Dovolenou plnou příjemným zážitků a dobrého počasí 
přejí policisté. -nprap. Bc. Alena Peterková-
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u Tišnova do galerie Skleněnka. Zde děti zhlédly tajem-
ství výroby i krásu skleněných korálek a figurek. Aby byly 
zážitky kompletní, všechny děti si odsud odvezly vlastno-
ručně vybrané i navlečené korálky. 
● Další výlet, tentokrát „Tajný výlet“ absolvovaly spo-
lečně děti ze tříd Kuřátka a Sluníčka. Vydaly se procház-
kou k železničnímu mostu, kde pozorovaly vlaky, kreslily 
barevnými křídami na silnici (dopravní prostředky) a na 
oběd se vrátily do školky.
● Další schůzka v tomto měsíci byla tentokrát pro ro-
diče dětí, které se zúčastní červnové týdenní školy v pří-
rodě v Březové u Rokytnice nad Rokytnou.
● Den dětí jsme ve školce oslavili s dětmi dopoledne na 
školní zahradě projížďkou dětí na koních, s nimiž za námi 
přijela ze Želešic paní Berešová se svými kolegy. Děti se 
těšily nejen z jízdy na koníčcích, ale také z malování na 
obličej i zaplétání copánků. Zahrada byla plná barevných 
holčiček i kluků. Aby byla oslava obzvláště vydařená, ne-
chyběla ani zmrzlina  pro všechny namalované mlsouny.
● Dopolední pěší výlet do telnické mateřské školy 
zvládly i s batůžky na zádech děti ze tříd Kuřátka  
a Sluníčka. 
● Místní školáci ze ZŠ nezapomněli na mladší kama-
rády ze školky a pozvali nás všechny na pohádkové před-
stavení „O chytrém Honzovi“. 
● Co nás čeká:

 – Výlet předškoláků do muzea ve Šlapanicích na vý-
stavu Lega

 – Přespávání předškoláků v MŠ ■

Zápis do mateřské školy v Sokolnicích
Novými pojmy, které nyní obsahuje školský zákon v sou-
vislosti s předškolním vzděláváním,  a z nichž bylo nutno 
vycházet již v zápisu do MŠ na školní rok 2017/2018, 
jsou povinná předškolní docházka, spádové obce a indi-
viduální vzdělávání. Ve dnech 15. a 16. května 2017 tedy 
probíhal zápis do naší MŠ pro školní rok 2017/2018. 
Bylo podáno 41 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání. Z toho mohlo být přijato pouze 26 dětí, ne-
boť tolik dětí k 1. září 2017 ukončí docházku do naší ma-
teřské školy. Kritéria pro přijímání do MŠ pro školní rok 
2017/2018 stanovila ředitelka v souladu se zákonem  
č. 561/ 2004 Sb.,  § 34a  a § 34 odst. 3 o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále 
podle Metodického doporučení odboru školství Kraj-
ského úřadu Jihomoravského kraje k přijímacímu řízení 
k předškolnímu vzdělávání. 
Zvolená kritéria byla:
● Přednostně jsou přijímány děti, které dovrší  
k 31. 8. 2017 nejvíce 5 let (od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 
dovrší 6 let) – děti spadající do povinné předškolní do-
cházky) a děti, které dovrší k 31. 8. 2017 4 let věku (od 
1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 dovrší 5 let) 
● Dítě, které dovrší 3 let k 31. 8. 2017 (od 1. 9. 2017 
do 31. 8. 2018 dovrší 4 let) – s trvalým bydlištěm ve 
školském obvodu naší MŠ – obec Sokolnice 
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● Dítě, které dovrší k 31. 8. 2017 5 let (od 1. 9. 2017 
do 31. 8. 2018 dovrší 6 let) – s trvalým bydlištěm mimo 
školský obvod naší MŠ – obec Sokolnice
● Dítě, které dovrší 4 let k 31. 8. 2017 (od 1. 9. 2017 
do 31. 8. 2018 dovrší 5 let) – s trvalým bydlištěm mimo 
školský obvod naší MŠ – obec Sokolnice
● Dítě, které dovrší 3 let k 31. 8. 2017 (od 1. 9. 2017 
do 31. 8. 2018 dovrší 4 let) – s trvalým bydlištěm mimo 
školský obvod naší MŠ – obec Sokolnice
● Dítě, které dovrší 3 let od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 – 
s trvalým bydlištěm ve školském obvodu naší MŠ – obec 
Sokolnice
● Sourozenec v MŠ – do MŠ již dochází sourozenec dí-
těte a tento stav je platný k 1. 9. 2017 
● Celodenní docházka – od 1. 9. 2017 (1 bod) 
V případě dosažení shodného počtu bodů byly děti seřa-
zeny podle data narození od nejstaršího k nejmladšímu. 
Ředitelka mateřské školy přijala a posoudila 41 platně 
podaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělá-
vání na školní rok 2017/2018. Při rozhodování o žádosti 
vycházela ředitelka ze skutečností zjištěných ze žádosti 
vyplněné zákonným zástupcem dítěte, případně z dalších 
doložených dokumentů. Pro školní rok 2017/2018 mohla 

ředitelka školy v rámci volné kapacity přijmout 26 dětí. 
Ředitelka přijala 27 dětí, z čehož 3 jsou starší 4 let s mís-
tem trvalého pobytu a 3 budou nastupovat k povinnému 
předškolnímu vzdělávání, z nichž zákonný zástupce  
1 dítěte nastupujícího k povinnému předškolnímu vzdě-
lávání požádal o individuální vzdělávání svého dítěte. 
Formu individuálního vzdělávání svého dítěte může ro-
dič zvolit právě v případě dítěte v povinné předškolní 
docházce, žádá o něj ředitele školy písemnou formou  
v průběhu zápisu a dítě, jež je vzděláváno individuálně, 
tzn. že nedochází každodenně do MŠ, není započítáno 
do kapacity MŠ. V případě individuálního vzdělávání se 
nejpozději do 4 měsíců od počátku ind. vzdělávání, tj. od 
1. 9. 2017, dostaví zákonný zástupce se svým dítětem 
do MŠ k ověření dovedností nutných pro úspěšný nástup 
školní docházky.
Převážná většina dětí, které byly na základě výše uvede-
ných kritérií přijaty do naší mateřské školy, mají trvalé 
bydliště v obci Sokolnice.
V době, kdy jsou zmíněné informace uveřejněny ve Zpra-
vodaji, není ještě správní řízení (Zápis do MŠ) uzavřeno  
z důvodu průběhu zákonných lhůt.

■

Beseda k výročí osvobození
Dne 21. 4. 2017 se konala pro žáky druhého stupně 
beseda s panem Tomášem Jamborem, který se zabývá 
československým odbojem. Vyprávěl nám především o 
účastnících odboje z řad sokolnických občanů. Zazněla 
jména Vrbas, Haňka, Maštalíř, Macenauer, Šindelka a 
Janko. Pan Jambor také vzpomenul výročí atentátu na 
Heidricha, po kterém byl bývalý sokolnický řídící učitel 
Emil Šindelka 14. 5. 1942 popraven.

Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací a měli 
možnost se ptát na další podrobnosti k českosloven-
skému odboji. Nejvíce beseda zaujala žáky 9. třídy.
Na závěr zazněla z úst pana Jambora tato věta: „Sokol-
ničtí občané mohou být právem hrdi na to, kolik jejich 
spoluobčanů se aktivně účastnilo protifašistického od-
boje, když v některých daleko větších obcích či městech 
nebyl ani jediný“.                            -Mgr. Simona Mifková-

Velký úspěch v soutěži iKid 2017
Letos se žáci naší školy poprvé zúčastnili soutěže iKid, 
kterou pořádá společnost KPMG. Cílem projektu je pod-
pořit kreativitu dětí, naučit je inovativnímu myšlení a dát 
jim prostor, aby si hrály se svými podnikatelskými nápady. 
K „ruce“ má každý tým svého mentora, který jim po celou 
dobu soutěže pomáhá a radí. 
Každý tým musí vymyslet nějaký inovativní nápad, po-
kusit se ho vytvořit nebo vyrobit, orientovat se na trhu, 
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vymyslet reklamu, umět vyjmenovat 
přednosti svého prototypu, prezento-
vat jej před odbornou porotou a do-
kázat odpovědět na doplňující otázky 
porotců. Poté je vybrán vítěz, který 
za odměnu letí na výlet do Irska, 
kde navštíví místní pobočky Google  
a Facebook. 
A náš tým, složený jen z děvčat  
8. třídy, to málem se svou aplikací 
usnadňující učení dokázal – od po-
rotců si vysloužil skvělé 2. místo. Děv-
čatům gratulujeme a třeba je příští 
rok další tým ze Sokolnic napodobí.

-Mgr. David Elicer-

Na návštěvě u praktického lékaře
Milé čtenářky a čtenáři, ruku na 
srdce: bez praktického lékaře se 
dnes neobejde nikdo. Každý, kdo jen 
trochu dbá o své zdraví, měl by přijít 
minimálně na preventivní prohlídku. 
Praktický lékař je zpravidla prvním 
člověkem, za kterým přijdeme, když 
máme nějaký zdravotní problém.  
S trochou nadsázky je to i místo se-
tkávání. Sociologové vám jistě poví, 
že nejdiskutovanější témata mezi 
lidmi jsou zdraví a počasí. 
Tentokrát nahlédneme do nové ordi-
nace praktického lékaře v  S-pasáži. 
K otázkám se nám vyjádřila paní 
MUDr. Vendula Bartáková .
Paní doktorko, jak jste přijala 
zprávu o přemístění ordinace ze 
starého zdravotního střediska do  
S-pasáže? 
Bylo mi to celkem jedno, nebylo  
v mé kompetenci se v té době jakkoli 
k tomu vyjadřovat, ordinaci vedl pan 
doktor Kral.
Jaké nároky na vás kladlo stěhování?
Stěhování jsem se nezúčastnila, 
protože jsem v té době byla na stáži 
jinde.
V čem vidíte přínos přestěhování do 
nové ordinace? 
Pro pacienty i pro nás je sem kratší 
cesta. Vzhledově je ordinace lepší. 
Jak vám vyhovuje umístění ordinace 
a dalších prostor, potřebných pro 
vaši práci? 
Jde o zvyk. Zde v prostorách S-pa-
sáže je větší ruch i zvenku. Nevýho-
dou je umístění WC pro lékaře, mu-
síme chodit přes celou čekárnu pro 
pacienty.

Mediclinic vám pořídil do ordinace 
nové vybavení. Měli jste možnost vy-
jádřit se k jejímu zařízení ?
Ordinaci zařizoval ve spolupráci  
s Mediclinic pan doktor Kral, do roz-
místění jednotlivých místností a vy-
bavení jsem bohužel nemohla mluvit, 
kdybych mohla, zařídila bych si určité 
věci jinak – například kde bude ordi-
nace a kde šatna, lehátko, stůl atd. 
Co se týká přístrojového vybavení od 
Mediclinic, o co jsem si řekla, to Me-
diclinic dodal. 
Jak hodnotíte vybavení a zařízení 
vaší nové ordinace? 
Vcelku pozitivně. 
Můžete z vašeho pohledu porovnat 
dostupnost a kvalitu služeb pro paci-
enty, kterou nyní poskytujete ve vaší 
nové ordinaci, oproti staré?
Ve staré ordinaci jsem prakticky 
nebyla. 
Pro pacienty je dostupnost lepší, 
mají všechny lékaře pohromadě. Vel-
kou výhodou je lékárna, kde se mo-
hou všechny záležitosti s léky hned 
vyřešit. Problémy v nové budově jsou 
s klimatizací a velkými teplotními roz-
díly, chybějící venkovní žaluzie, či jiné 
zastínění, protože je do oken vidět 
zvenku.
Jak hodnotí novou ordinaci vaši 
pacienti? 
Líbí se jim, neslyšela jsem negativní 
hodnocení. 
Jste spokojena se zázemím pro lé-
kaře a zdravotní personál?
Zázemí pro ty účely, jak je navrženo, 
nevyužívám – kuchyňku jsem přes 
zimu použila pro uskladnění kola, 

protože mi není a nebylo umož-
něno parkovat dlouhodobě v kleci 
pod schody. Dlouhodobě využíváme 
pouze WC, na které, jak jsem uvedla, 
chodíme přes čekárnu. Šatnu a ku-
chyňku máme přímo v ordinaci. 
Jak se zde cítíte? Jak se vám v nové 
ordinaci pracuje? 
V rámci daných možností dobře, až 
na tu klimatizaci a hluk z venku. Hluk 
z čekárny jsme vyřešili polstrovanými 
dveřmi.
Chcete něco vzkázat čtenářům 
Zpravodaje? 
Děkuji všem, kteří mi drželi pěsti při 
skládání atestační zkoušky. Zároveň 
se omlouvám za problémy, které 
vznikly při změnách nebo zastupo-
vání lékařů, ale muselo to tak být  
z provozních důvodů. Přeji všem co 
nejméně návštěv u lékaře z důvodu 
nemoci, aby chodili jen na preven-
tivní prohlídky. 
Za rozhovor děkuje J. Čermáková

Školská rada ve spolupráci se Základní školou Sokolnice  
a obcí Sokolnice zve všechny žáky, pedagogy a rodiče na

ROZLUČKOVÝ  
ŠKOLNÍ TÁBORÁK
Čtvrtek 29. června 2017 od 17.00 hodin

Rekreační zóna Předky (na konci ulice Polní)
Špekáčky zdarma na místě! Těšíme se i na účast rodičů!
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Rodina offline
Žijeme v době digitálních technologií, které jsou  
bezesporu velkým přínosem pro společnost, ale mají 
také svá rizika. Rodiče a zvláště děti nejsou imunní vůči 
jejich svodům a před monitory počítačů nebo displayi  
tabletů či telefonů tráví mnohem více času než jako 
rodina společně. Na tento trend reaguje nová kampaň 
Sítě pro rodinu – RODINA OFFLINE, která si klade za cíl 
upozornit na tento nepříznivý vývoj trávení volného času 
rodiny.
„Kampaní chceme povzbudit rodiče z mateřských center, 
aby na jeden den odložili své mobilní telefony a nesedali 
si k počítačům. Místo toho strávili čas se svými dětmi  
a byli s nimi tělem i duchem,“ vysvětluje záměr kampaně 
Lenka Ackermannová – krajská koordinátorka Sítě ma-

teřských center v Libereckém a Ústeckém kraji, kde pro-
jekt také vznikl.
Tento nápad se nám moc líbil, a tak jsme se rozhodli ho 
podpořit a zapojili jsme se do kampaně. Už několik let 
pořádáme v květnu rodinný piknik, a tak mu stačilo dát 
jen jedno „malé“ pravidlo – jedno odpoledne s rodinou 
bez připojení.
Při výběru aktivit jsme se inspirovali našim dětstvím, 
které bylo ještě analogové. Dali jsme dohromady hry, 
které jsme hráli jako děti a bavili se jimi hodiny. Cvrnkali 
jsme kuličky, skákali panáka a gumu, přebírali obrázky  
z provázku, točili obručí a přetahovali se o lano. A hlavně 
jsme si užili pohodové slunečné odpoledne strávené na 
piknikových dekách se spoustou dobrot. 
Děkujeme za účast a těšíme se na Vás na dalších našich 
akcích.  ■

Točení obručí

Cvrnkání kuliček Skákání gumy

Schéma – prof. Braum-Galkowska

Přebírání provázkových obrázků

Rodina
kdysi 
u stolu

Rodina 
po vzniku 
TV

Rodina 
dnes
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Křížová cesta do Mikulova
Tentokrát jsem si dovolila použít v titulku přenesený vý-
znam křížové cesty, protože křížová cesta znamená cestu 
na Kalvárii, ale používáme slovní obrat, že „je s něčím 
kříž“, to znamená, že to nejde úplně hladce.
Ve čtvrtek 25. května 2017 jsme se my, sokolnické se-
niorky v počtu čtyřiadvaceti, vypravily za krásami přírody  
i památek do Mikulova.
Počasí jsme měly téměř letní a vhodné na cestování. Ze 
Sokolnic jsme odjížděly autobusem do Brna z provizorní 
zastávky na ul. V. Haňky, protože právě probíhala úprava 
silnice ve středu obce. V Brně jsme měly dvě možnosti. 
Buď jsme mohly jet autobusem přímo do Mikulova – toho 
některé z nás využily. Nechtěly jsme ovšem riskovat, že 
se ve velkém počtu do autobusu nedostaneme, proto 
jsme přestoupily na vlak. Trochu nás zmátlo, že jako 
konečná stanice byla uvedena Olomouc, ale opravdu 
vlak jel do Olomouce, ale přes Břeclav, ještě k tomu to 
byl rychlík, který měl první a pro nás jedinou zastávku  
v Šakvicích. Aby to bylo ještě složitější, neodjížděl z pá-
tého nástupiště, ale ze druhého, což ovšem některé 
účastnice nevěděly a čekaly na pátém nástupišti. Mirka 
je obětavě sehnala a nasměrovala správně. 
V Šakvicích jsme byly za chvíli. Odsud jsme měly pokra-
čovat autobusem do Mikulova. Drobnou komplikací bylo, 
že jsem ve vlaku zapomněla trekingové hůlky, ale vzpo-
mněla jsem si právě včas, dokud ještě stál vlak ve sta-
nici. Strojvedoucí byl uznalý a počkal mi, než jsem podala 
svůj heroický výkon a doklusala na druhý konec vlaku, 
kde jsme původně seděly. Rychle jsem si vzala hůlky  
a utíkala za ostatními na zastávku autobusu. Aby toho 
nebylo málo, tak mi začal stávkovat fotoaparát. Díky vy-

nálezcům „chytrých“ mobilů, fotila jsem dále s ním, takže 
dokumentace je.
V Mikulově jsme měly vystoupit na zastávce Brněnská. 
Tak se ovšem zastávka nejmenovala, ale nesla název 
„22. dubna“. Tak se stalo, že některé účastnice, cestující 
přímo z Brna, vystoupily o zastávku dříve, a my naopak 
o zastávku později. Mikulov naštěstí není velký, svolaly 
jsme se telefonem, kousek jsme se vrátily a zamířily  
k jeskyni Na Turoldu. 
Jedná se o vápencové jeskyně na vrchu Turold, které, 
jak jsme se dozvěděly, byly v minulém století poničeny 
vandaly a byly teprve v nedávné době znovu zpřístup-
něny. Zdolaly jsme celkem 160 schodů nejprve dolů, pak 
zase nahoru. Schody dřevěné nebo přírodní kamenné, 
mnohdy nestejně vysoké stupně. Měly jsme štěstí vidět 
i malý chomáček šesti netopýrů druhu vrápenec malý, 
který se nějak zapomněl probudit ze zimního spánku  
a odletět.
Stoupání po schodech bylo docela namáhavé, ale zvládly 
jsme ho téměř všechny, pouze ty, kterým už nohy tolik 
neslouží, zůstaly venku a užívaly si sluníčka a tabulí s po-
pisem naučné stezky.
Od jeskyně jsme se vydaly na Svatý kopeček s kaplí Sva-
tého Šebestiána. Miluška vybrala cestu lesem a dobře 
udělala. Byl odsud pěkný výhled na Mikulov, mikulovský 
zámek i pohled do Rakouska, které leží v bezprostřední 
blízkosti.
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Bicyklový výlet aneb putování s koly i na kolech
Sešel se rok s rokem a další výjezd na kolech je tady. 
Vloni jsme vyrazili údolím řeky Bobravy, letos nás čekala 
jízda po proudu Svitavy.
Výlet pořádá Komise pro mládež a sport obce Sokol-
nice pod taktovkou nestárnoucí „sokolky“, organizátorky 
mnoha zajímavých akcí.

Ráno v sobotu 13. května 2017 jsme naložili kola na 
korbu náklaďáčku a sami nasedli do přistavené harmo-
niky. Osazenstvo autobusu čítalo cca 40 výletníků a cíl 
cesty byl zastávka Vranov – myslivna.
Odhodlání podat výkon i užít si pěkného dne bylo vidět na 
každém účastníku výsadku, v němž měla zastoupení obě 

Červen–červenec
Červen a červenec jsou měsíce zařazené do období 

včelařského časného a plného léta. V tomto období jsou 
včelstva již v plné síle a úkolem včelařů je rozšiřovat 
včelí prostor dalšími nástavky doplněnými jak zbývají-
cími soušemi, což jsou již vystavěné plásty, ale hlavně 
se dodávají mezistěnky, aby se využil stavební pud mla-
dých včel. Kromě prohlídek včelstev se zaměřením na 
tvorbu matečníků, které jsou přirozeným způsobem roz-
množování včelstev. Probíhá také první vytáčení medu. 
Med se získává odstředivou silou pomocí tzv. medometu.  
Z jednotlivých rámků obvykle po odvíčkování prováděné 
speciální vidličkou. Med se čistí přes dvojité nebo uhelo-
nové síto a po rozlití do menších nádob putuje ke konzu-
mentům. Ale hlavním sportem, díky prudkému nástupu 
jara, jsou odchyty rojů, tak jak jsem avizoval ve květno-
vém díle. Mezi první medy, se kterými se potkáváme, 
jsou řepkové, i když pokud se nekočuje přímo k řepko-
vému poli, jsou obvykle medy květové smíšené. Ten, kdo 
obvykle vytáčel později, zjistí, že se včelstva dostávají 
do časového prostoru, kdy je omezený zdroj květenství,  
a ještě skoro jako každý rok, když nepadne nic z nebe, ani 
rostlina nic nedá včele, a to je zrovna dneska Medarda, 
kdy 40 dní máme vystaráno. Včelstva shání, kde se co dá, 
už se přechází na polní a luční kvítí, na zahrádkách vše, 
co kvete. Také dochází ke slídivosti, kdy slabší včelstva, 
obvykle trochu nemocná, napadená roztoči, jsou vylupo-
vána těmi silnějšími, ale nevědomky si donesou nemoci 
a i roztoče domů. Po vytáčení se obvykle provádí léčení 

odparem kyseliny mravenčí, která se podává různými  
odpařovaři.

Včely, kromě nektaru, létají pro vodu, kterou mimo 
svou potřebu využívají pro odpařování a tím vychlazují 
vnitřní prostory, aby se nepřehříval plod a netavil se vosk. 
Ale hlavně potřebují vodu pro ředění potravy pro vylíhlé 
larvičky, které v této kašičce plavou v kruhu na dně 
buňky. Pro dezinfekční a těsnící potřeby létají pro pro-
polis, obírají lepkavé pupeny a tak jak pyl, který nosí na 
zadních nožičkách, tak i tento propolis tímto způsobem 
přenáší. Ale hlavně létají pro pyl, který je hlavní potravi-
novou složkou a objevuje se ve všech složkách potravy, 
včetně medu. A právě podle barvy přinášeného pylu se 
dá odhadnout, jaký zrovna nektar nosí. Pomocí rozboru 
pylu se dá zpětně zjistit, z čeho je a i odkud med pochází.  
A když v medu pyl není, nebo je ho málo, můžeme o medu 
říci, že je pančovaný. Zrna pouhým okem nevidíme, pou-
žívá se mikroskop se zvětšením 400–600 krát. Každá 
rostlina má pyl přesně tvarovaný. Zajímavostí je, že pyl 
má velkou životnost. I z nálezů tísíce let starých se dá 
zjistit podle pylu, co se v té době pěstovalo, rostlo nebo  
i konzumovalo. A přitom pyl je tak malý, že nejde mecha-
nicky rozbít, ale včela díky svým schopnostem jej umí 
zpracovat a využít. 

Na závěr příspěvku bych se chtěl vrátit k mému pří-
spěvku z května, kde se v zajímavostech ze světa uvádí, 
že se molekulární inženýři velmi snaží vyšlechtit rostliny 
nezávislé na opylovačích, zároveň se staví DRONY, o veli-
kosti 40 mm a váze 15 gramů, vybavené pro přenos pylu.

-Václav Hůrka-

A teď nastala křížová cesta doslova. Zdejší křížová cesta 
má čtrnáct zastavení, tedy čtrnáct kapliček, ale sestup 
je strmý a cesta vede členitým, kamenitým terénem se 
schody a stupy, které vyžadovaly celou naši pozornost. 
Těžko říci, jestli je lepší takovou cestou jít nahoru nebo 
dolů, ale k žádné nehodě nebo uklouznutí či zranění 
nedošlo.
Odměnou nám potom byla cesta rovnými mikulovskými 
ulicemi na náměstí. Čekala nás ještě návštěva Diet-
richsteinské hrobky. Některé účastnice už namáhavé 
chození vzdaly a daly přednost posezení v některé  
z místních restaurací a obědu. Asi deset nejvytrvalej-
ších nás absolvovalo prohlídku hrobky, dostaly jsme se 
také na střešní terasu, odkud byl opět hezký výhled do  
okolí.
Po prohlídce už jsme byly tak unavené, že jsme ani ne-
měly náladu na obdivování města, prohlídku regionál-

ního muzea v zámku nebo gastronomické zážitky. Však 
už taky byla pokročilá hodina. Vydaly jsme se na autobu-
sovou zastávku a většina z nás toužila po tom, abychom 
už byly doma a mohly se zotavit z cesty.
Úplně jednoduché to ovšem nebylo. Opět jsme využily na-
bídky buď jet autobusem přímo do Brna nebo kombinaci 
autobus – vlak. A tak se stalo, že když jsme vystoupily 
v Šakvicích z autobusu, jedna z nás zjistila, že si zapo-
mněla svůj batůžek s doklady i mobilem v Mikulově na 
lavičce u zastávky. Zalarmovaly jsme městskou policii  
v Mikulově, ale než vyrazili do akce, naše všímavé kole-
gyně, které cestovaly o hodinu později, batůžek vzaly do 
ochrany. Nedocestoval ke své majitelce ovšem o hodinu 
později, ale o rovné čtyři dny. Štěstí stálo při ní, nic se jí  
z batůžku neztratilo.
A tak skončila dobře i naše „křížová cesta“.

-Jitka Čermáková-
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Sokolnický klavírní 
virtuos Jiří Hrubý 
vystoupí na nádvoří 
zámku 

V sobotu 24. června 2017 se uskuteční letní koncert 
cyklu „Sokolnice žijí hudbou“. Tentokrát na pódiu přiví-
táme hudebníka pevně spjatého s naší obcí, který zde 

prožil nejen dětství  
a mládí, ale přede- 
vším svoje muzikant-
ské začátky. 
Jiří Hrubý je absolven-
tem brněnské konzer-
vatoře ve třídě Davida 
Marečka, Janáčkovy 
akademie múzických 
umění pod vedením 
Ivana Gajana a v roce 
2016 završil svá studia 

na Conservatorium Maastricht v Nizozemí v klavírní třídě 
belgické pianistky Katiy Veekmans. Je také absolventem 
řady mistrovských klavírních kurzů (např. Arkadyho Zen-
zipera, Avedise Kouyoumdjiana, Katiy Veekmans, Jiřího 
Skovajsy, Antonína Kubálka aj.). Během svých studií zís-
kal řadu ocenění na soutěžích (v roce 2016 např. cena 
publika na Music Award Maastricht).
Pravidelně vystupuje na sólových recitálech u nás i v za-
hraničí a spolupracuje s významnými hudebními tělesy 

(Filharmonie Brno, orchestr Janáčkovy opery v Brně, dět-
ský pěvecký sbor Kantiléna aj.). Věnuje se také komorní 
hudbě a spolu s pianistou Richardem Pohlem založil Slo-
vanské klavírní duo. Koncertuje u nás i v řadě evropských 
zemí (Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Slovensko, 
Litva) a v roce 2015 navštívil s Filharmonií Brno Omán. 
Je zván k účinkování na festivalech i k účasti na různoro-
dých hudebních projektech. Zabývá se i soudobou hud-
bou a spolupracuje s předními českými i zahraničními 
sólisty či operními pěvci.
Pro doplnění tohoto jistě bohatého profesního životopisu 
přikládáme ještě malé interview:
Jirko, co Vaše začátky u klavíru. Opravdu Vás okouzlila 
hudba? Nebo paní učitelka?
Začínal jsem hrát na klavír v době, kdy v Sokolnicích ještě 
nebyla pobočka židlochovické ZUŠ. To mi bylo sedm let. 
Vzpomínám si, že jsem tehdy mámě oznámil, že chci cho-
dit na hodiny klavíru. Ptala se mě, jestli jsem si opravdu 
jistý a jestli si myslím, že mě to bude bavit. Já jsem si 
jistý byl, tak mě tedy rodiče do klavíru přihlásili. Do sokol-
nické školy tehdy dojížděl jeden pan učitel, jehož jméno 
bohužel neznám. Učil hru na klavír a akordeon a já jsem 
k němu chodil asi rok. Avšak jednoho dne nepřijel. Nej-
prve jsem nevěděl, co se stalo, ale pak jsem zjistil, že ho 
postihla náhlá příhoda a nečekaně zemřel...
Poté následovalo období, kdy jsem na klavír hrál bez 
pedagogického vedení a se vším jsem si musel poradit 
sám. Proto jsem byl rád, když do školy přijela paní uči-
telka Kateřina Hubalová a obnovila v Sokolnicích výuku 
klavíru pod hlavičkou ZUŠ Židlochovice. Vychovala celou 
řadu žáků, mezi něž se s pocitem vděčnosti mohu počítat 
i já.

pohlaví a všechny věkové kategorie. Tímto získala naše 
cykloskupina podobu jedné velké rodiny.
Z Vranova jsme se rozjeli do Bílovic nad Svitavou, kde 
byla naše první zastávka na doplnění tekutin. Poté náš 

peleton pokračoval zdárně kolem řeky Svitavy s obědo-
vou zastávkou v Brně-Holáskách až do sokolnického cíle. 
No a příští rok můžeme vyrazit znovu.

-Novákovi z Borek-
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Výlet za zdravím po luhačovických pramenech
S trochou nadsázky můžeme říci, že 
Luhačovice jsou vlastně taková obyd- 
lená zatáčka na Valašsku – malou 
rozlohu ale směle dohání svým vý-
znamem jako oblast s výskytem vy-
datných léčivých pramenů, jež jsou 
doporučovány k pitným a inhalačním 
procedurám při problémech s one-
mocněním cest dýchacích, hlasivek 
a mnoha dalších nemocích vnitřních 
orgánů. Většina lidí má Luhačovice 
spojené pouze s Vincentkou, nejstar-
ším, nejvydatnějším a díky stáčení do 
lahví také nejznámějším pramenem. 
Přijměte tedy pozvánku na krásnou 
procházku po okolí Luhačovic, jejíž 
hlavním cílem bude seznámit vás se 
všemi hlavními prameny – a že jich je 
požehnaně!
Naši bezmála desetikilometrovou 
procházku zahájíme ochutnávkou 
příjemně slané minerálky z jednoho 
ze služebně nejmladších, z pramene 
Sv. Josefa, vyvěrajícího od r. 2000 
u kostela Svaté rodiny na pravém 
břehu říčky Horní Olšava (plné kaprů 
a jelců!). Hned naproti, na levém 
břehu, leží jeden z nejkoncentrova-
nějších pramenů Elektra, ten však 
nemáme možnost vyzkoušet, jelikož 
je sveden do hotelů Palace a Mo-
rava jako zdroj k léčebným kúrám. 
Krátkou procházkou podél potoka 

dojdeme na začátek kolonády, kde 
si v parčíku uděláme krátkou ob-
čerstvovací zastávku u pramene 
Dr. Šťastného, vyvěrajícího volně 
do skleněného zvonu. Zde si do-
volím krátké upozornění – mějte 
na paměti, že prameny jsou léčivé  
a u každého je tedy nutné dodržovat 
doporučenou denní dávku! A navíc 
jsou silně močopudné... ale když ona 
je ta minerálka přímo od pramene 
neodolatelně skvělá... Dalším pra-
menem na naší trase je Ottovka. Pů-
vodní historický pramen už v kašně 

pod kruhovým pavilónem nevyvěrá, 
o dvacet metrů dále ale máme šanci 
osvěžit se Ottovkou z pramene vyté-
kajícího z malé kamenné kašny. Po 
několika metrech se dostaneme do 
zalesněné části naší okružní trasy 
a brzy dojdeme k novému vrtu nad 
Ottovkou – k prameni Viola, který 
byl navrtán roku 2010. Pěšina po-
kračuje lesem nad Luhačovicemi  
a kromě čerstvého valašského vzdu-
chu nám chůzi zpříjemňuje Křížová 
cesta, pěkně vyvedená na smalto-
vaných tabulkách, vedoucí až k pra-
meni Marie, který je označován jako 
Přírodní minerální voda a nachází se 

Jak dlouhé a složité bylo rozhodování o tom, že se bu-
dete živit jako muzikant?
Já jsem se vlastně ani moc nerozhodoval. Vyplynulo to  
z mého vnitřího pocitu a přesvědčení, že věnovat se 
hudbě je mé životní poslání.
Někteří sokolničtí občané vzpomínají na to, jak jste cho-
díval jako klučina cvičívat do zámecké kaple. Bylo to 
tak?
Bylo, i když ne tak docela. Já jsem totiž v zámecké kapli 
hrával při mších. Nejprve dole na harmonium při středeč-
ních dětských mších a později na varhany při nedělních 
bohoslužbách. Dokonce jsem za to občas dostal i sym-
bolický honorář, tak by se s nadsázkou dalo říct, že to byl 
můj první muzikantský příjem.
Věnujete se pouze klasice?
Ano. Klasická hudba mě plně zaměstnává a ostatní žánry 
s respektem přenechávám povolanějším.
Působíte jako velice klidný a vyrovnaný člověk. Umí Vás 
před koncertem potrápit nervozita?
Samozřejmě. Ale naštěstí je to taková ta "zdravá" tréma, 
která při koncertě naopak pomáhá. Bez ní by se mi hrálo 
hůř a když se náhodou nedostaví, tak pak jsem z toho 
nervózní.

Na jaké autory a skladby se můžeme na Vašem kon-
certě těšit? Máte k nim nějaký bližší vztah?
Na koncertě uslyšíte mimo jiné Mozartovu sonátu  
A dur, kterou mám na repertoáru už od studií na kon-
zervatoři a ke které se rád vracím. Vždycky v ní objevím 
něco nového a najdu nové souvislosti. A slavný Turecký 
pochod, jímž tato sonáta končí, často hrávám samo-
statně jako přídavek. Rád bych ještě zmínil dvě Lisztovy 
klavírní skladby – Transcendentální etudu a Uherskou 
rapsodii. Obě jsou velmi virtuózní a zvlášť Uherská ra-
psodie je u posluchačů opravdu oblíbená. Také mám 
radost, že mé pozvání k účinkování na tomto koncertě 
přijali dva hosté, mezzosopranistka a sólistka Národ-
ního divadla v Praze Michaela Kapustová a violoncelli-
sta a dirigent Robert Kružík. Oba jsou skvělí muzikanti  
i lidé, a tak věřím, že se návštěvníci koncertu mají na co  
těšit!
To rozhodně ano. Děkuji, Jirko, za Vaše odpovědi a já 
už si rychle běžím na zámek zarezervovat místo v první 
řadě. Nádvoří totiž bude plné. RJ
Za nepříznivého počasí se koncert uskuteční v zámecké 
kapli. 

-Připravil Richard Janoušek-

Pramen Ottovka
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poblíž dřevěného altánku na rozcestí 
vedoucí k Jezírku lásky. A protože na 
světě je stále lásky málo, uděláme si 
malý výlet do hlubin valašských lesů 
a lučin. Jezírko samotné spíše připo-
míná větší louži, když ale budete ná-
ležitě potichu, vyjukne na vás třeba 
místní vodník a můžete si zde pěkně 
odpočinout a občerstvit se pod altá-
nem ve tvaru valašského klobouku… 
Málokdo také ví, že ve zdejší loka-
litě se nachází naleziště mohylových 
hrobů slovanských válečníků, datu-
jících se do 9. století. Celá trasa le-
sem je pěkně značená turistickými 

značkami a ukazateli. Lesní cesta 
nás těmito místy, kterými kráčela 
dávná i nedávná slovanská historie, 
dovede nazpět do Luhačovic, do Lá-
zeňského parku a přímo k Sirnému 
prameni. Ten jako jediný v Luhačo-
vicích obsahuje sirovodík a dnes je 
využíván k sirným koupelím v Sir-
ných lázních. Sirný pramen také ne-
ochutnáme, jeho polohu připomíná 
pouze tabulka a vyschlá kašnička 
na hlavní budově lázní. Naše další 
kroky už pak vedou upraveným Lá-
zeňským parkem a Kolonádou přímo 
k prameni Vincentka. Tady máme 

možnost Vincentku nejen ochutnat 
přímo od pramene – a to studenou 
i teplou – ale také je možno si pra-
men stočit do donesené nádoby jako 
zdravý suvenýr z Luhačovic, ostatně 
jako všechny veřejně přístupné pra-
meny. Zhruba uprostřed Kolonády, 
naproti kašny u Jurkovičovy vily, leží 
pod úrovní podlahy další nepřístupný 
pramen, Amandka. Naproti Kolo-
nády, hned vedle Společenského 
domu, vyvěrá uprostřed kruhového 
prostranství jeden z nejmladších 
pramenů, Jubilejní. Na konci parčíku 
za kolonádou, u Lázeňského divadla 
nad pramenem Dr. Šťastného, pře-
jdeme silnici a vykročíme hájíčkem 
k poslednímu veřejně přístupnému 
prameni, k Aloisce, který je jedním 
z nejstarším v Luhačovicích. (Po na-
čtení QRCodu si můžete prostudovat 
celý výlet v GPS na mapě).
Pokud chcete nasát trochu lázeň- 
ské atmosféry nedaleko domova, 
protáhnout si kostru a zadarmo 
naplnit svoji tělesnou schránku 
minerály a osvěžujícími prameny 
až po oči, jsou Luhačovice ideální 
místo pro jednodenní výlet. A když 
vyrazíte dostatečně 
brzo, stihnete ces-
tou prošmejdit i hrad  
Buchlov…

-Laďa Žilka-
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Kuchyňský bioodpad do směsného odpadu nepatří
Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud ANO, stačí popelnici dát do stínu, nechat pootevřené víko a hlavně do po-
pelnice nedávat kuchyňský bioodpad. Nejefektivnějším způsobem nakládání s biologicky rozložitelným odpadem 
především odpadem z kuchyně (včetně plesnivého pečiva) je kompostování. Přirozeným rozkladem bioodpadu  
v kompostérech vznikají vhodné podmínky pro řadu organismů, které právě tento odpad zpracovávají. Jinak řečeno, 
když se dodrží správné postupy pro kompostování, bioodpad přímo mizí před očima a především nezapáchá! Většina 
lidí ovšem neví, za jaký konec tuto problematiku uchopit a raději hodí bioodpad do popelnice. Kompostování přitom 
není žádná věda a v následujícím návodu se o tom přesvědčíte. Je potřeba dodržet základní podmínky:

1. Udržování správného poměru du-
síku a uhlíku (N:C)
Jinak řečeno také „kombinování 
hnědého se zeleným“. Zelený od-
pad je bohatý na dusík a vodu (např. 
tráva) a hnědý odpad je bohatý na 
uhlík (např. suché listí). Pozor ovšem  
v období podzimu! Suché listí je dobré 
kombinovat například s trávou, jinak 
se v jedné hromadě listy na sebe na-
lepí a vytvoří neprostupný „krunýř“, 
po kterém steče veškerá voda, jádro 
kompostu vyschne a proces rozkladu 
se zastaví. Listí je lepší ponechat  

v pytlích a průběžně přidávat na kom-
post spolu s trávou. Smíchat trávu  
s listím můžeme také jednoduše 
poházením listí na trávu, kterou se 
chystáme posekat. Dojde-li listí, mů-
žeme použít popel ze dřeva (POZOR, 
ne popel z uhlí!).

2. Správná vlhkost kompostu
Dodržování správné vlhkosti kom-
postu je velice důležité, protože jak-
mile je v kompostu více vody, než 
má být (tzn. po zmáčknutí kompostu  
v dlani z něj vytéká voda, začne kom-

post hnít a tím pádem zapáchat. Vel-
kému množství vody se dá předejít 
přidáním suchého bioodpadu (např. 
piliny, suché listí, nebo nerecyklova-
telný papír – papírové utěrky, pro-
ložka od vajíček, atd.). Když je v kom-
postéru málo vody (tzn. po zmáčknutí 
v dlani se sype, organismům se pře-
stává dařit, v kompostéru se mohou 
objevovat mravenci a odpad neu-
bývá. Poté stačí kompost zalít vodou. 
Pokud kompost zmáčknete v dlani, 
nevytéká z něj žádná voda a hmota 
drží při sobě, máte vyhráno.

Pramen Dr. Šťastného
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3. Přístup vzduchu do kompostu
Aby všechno v kompostéru probíhalo 
tak, jak má, je dobré jednou za čas 
kompost „překopat“. Nejen že se 
kompost provzdušní, ale také budou 
mít organismy k nové hmotě přístup 
ze všech stran, a ne pouze ze spodu, 
jak tomu je u nepřekopaného kom-
postu. Tady platí známé pravidlo: Je 
váš kompost cítit? Překopejte ho!  
A opravdu to funguje. 
 
Další praktické rady, jak zdokonalit 
kompostování
• Mějte kompost ve stínu a ve 

styku s půdou, případně do něj 
čas od času přidejte zeminu.

• Kompostujte pomocí žížal, pro-
tože žížaly stimulují činnosti or-
ganismů, rozmělňují bioodpad 
(čímž kompost provzdušňují)  
a také jsou indikátorem toho, 

že je kompost v pořádku. Je-li  
s kompostem něco špatně, žížaly 
jej opouštějí.

• Misku či kbelík, do kterého sbí-
ráte bioodpad, po každém vy-
prázdnění vypláchněte vodou  
a s ní pak kompost zalejte. Ná-
doba bude vypláchnutá a kom-
post dostatečně vlhký.

• Slupky od citrusových plodů se 
dají také kompostovat, ale ne-
smí jich na kompost přijít příliš 
mnoho zároveň.

• Dají se kompostovat i proložky 
od vajíček, plesnivé pečivo  
a také pečící papír.

• Věci, které do kompostéru 
nepatří, poznáte tak, že  
v něm zůstanou po celou dobu 
kompostování.

• Na kompost můžete dát i kosti, 
nebudou Vám zapáchat v po-

pelnici. Pokud se nerozloží, není 
problém je z kompostu vysbírat.

• Menší kusy odpadu se rychleji 
kompostují. Tohle pravidlo platí 
například u větví. Pokud domác-
nost nevlastní štěpkovač, může 
si pomoci sekačkou na trávu, 
která větvičky rozmělní na menší 
kousky.

Kompostovat se dá několika způsoby, 
například na volně ploše, na starém 
hnojišti nebo v nádobě přímo určené 
ke kompostování (v kompostéru). 
Třetí varianta je v dnešní době nejvý-
hodnější, protože esteticky lépe pů-
sobí, zabraňuje návštěvám škůdců  
a také částečně chrání kompost před 
promáčením a vysušením. 
Buďte si jistí, že vyhazováním biolo-
gicky rozložitelného odpadu přede-
vším toho kuchyňského do kompo-
stérů předejdete zápachu ve vašich 
popelnicích se směsným komunál-
ním odpadem, a navíc se zbavíte 
složky odpadu, za kterou obec/
město, potažmo i vaše domácnost 
zbytečně platí nemalé peníze.
Chcete-li získat více informací o kom-
postování nebo se zajímáte o efek-
tivní třídění odpadů, máte možnost 
na YouTube zdarma zhlédnout pořad 
MOJE ODPADKY 6. až 8. díl. Mnoho 
úspěchů v kompostování a nezapá-
chající popelnice přeje tým mojeod-
padky.cz. 

KUCHYŇSKÝ BIOODPAD 
DO POPELNICE NEPATŘÍ!

-Ing. Radek Staňka,  
vedoucí týmu MOJE ODPADKY-
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Saň Day
Fest 2017»

25. 8. od 16.00 hod.

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 

Futsal arena  
u rybníka Sokolnice DYNASTY WARRIORS 8

Kapely: 

Hlavní Kapely: 

BREAK FALLS
AWAKE
BOMBS FROM HEAVEN
AJDONTKER

TUBLATANKA
MORČATA NA ÚTĚKU

/SK/

 ►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
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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. 6–7 
je 21. 6. 2017. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnick. zpravodaje č. 8–9 je 7. 9. 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

Srdečně Vás zvou pořadatelé TJ Sokol Sokolnice, OÚ Sokolnice – kulturní komise a komise pro děti a mládež 
a Sbor dobrovolných hasičů Sokolnice.

SUPER POHÁDKOVÉ 
                 SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

24. června 2017 od 13 hodin
 na sokolském hřišti v Sokolnicích

Program:
• pohádková cesta
• vystoupení taneční skupiny TÉKÁČKO
• DJ Sascha - disco pro malé i velké

Doprovodný program:
• skákací hrad
• malování na obličej
• tetování
• vodní bitva

Občerstvení zajištěno

Upravená ZOO Jihlava láká k návštěvě
V sobotu 27. května 2017 navštívilo 35 dětí a 20 dospě-
lých pěkně upravenou ZOO v Jihlavě. V pěkném počasí 
zvou hosty k opětovné návštěvě nejen pohodová zvířátka, 
ale také příjemná zákoutí u vody ve skrytu stromů. Dět-
ský koutek, včetně občerstvení na konci zahrady, nemá 
chybu. Návštěvu lze doporučit také méně pohyblivým  
a vozíčkářům.
Akci uskutečnila Komise pro mládež a sport při radě obce 
Sokolnice. -Jitka Králová-
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26. ročník SAŇAŘ CUP
SOKOLNICE | Futsal aréna u rybníka | 5.–8. července 2017

TJ SOKOL SOKOLNICE A OBEC SOKOLNICE POŘÁDAJÍ

Cena: na místě 250 Kč | v předprodeji 200 Kč | Předprodej:  prodejna Copymark, Restaurace U Husara,  
Restaurace a Pizzerie Na Sokolovně nebo na čísle +420 603 850 921

od 21.00 Letní noc

od 10.00

od 17.30
od 17.30

DJ Boris!

ČTVRTEK 6. 7.

STŘEDA 5. 7.

Základní skupina

Kinder derby Sokolnice – Újezd
Exhibice Petr Švancara

Švancara

8 mužstev hráčů věk 40+

Veterán cup

ALBAND

Mistrovství Sokolnic

PÁTEK 7. 7.

SOBOTA 7. 7.

www.sanarcup.cz

od 9.00 – 16.00

16.00 – 20.00

10.00 – 17.00  

Koncertní blok

(Kronek a spol.)

Souboj nadějí r. 2009+2010
Kinder cup

Play off

Základní skupina

napínavé vyřazovací boje  
o atraktivní finanční odměnu  
a vítěze 26. ročníku

Doprovodný program 
Vodní šlapadla, skákací hrad, pečená selata a jiné speciality.

13.00 – 19.00   

9.30 – 13.00

od 21.00 BONEY M Revival

ABBA Revival
od 23.00

facebook/sanar.sokolnicky

+


