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VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ÚNOR 2007ZDARMA

Přeložka silnice III/4182. Podle platného územního plánu má být přeložena trasa stávající silnice tak, že
vozidla přijíždějící po „Mrtvé“ by nepokračovala v jízdě ulicí Masarykovou, ale novou silnicí Pod Stráží.
Krajský úřad před časem zadal zpracování studii, která měla posoudit dopravní významnost jednotlivých
krajských silnic. Na základě žádosti obce zaslal krajský úřad vyjádření k této plánované přeložce. V dopi-
se se uvádí, že tato silnice je velmi málo dopravně významná a plní spíše funkci místní komunikace.
Referát dopravy krajského úřadu nemá nadále zájem na tom, aby se realizovala přeložka této silnice 
z ulice Masarykova do ulice Pod Stráží. V závěru dopisu se sděluje, že silnicí není vedena pravidelná 
regionální doprava, lze tedy předpokládat, že přínosy přeložky silnice vzhledem k nákladům by byly vel-
mi sporné. S přihlédnutím k těmto skutečnostem konstatuje, že krajský úřad nebude usilovat o realizaci
přeložky silnice III/4182 z ulice Masarykova do ulice Pod Stráží. Proto je možné zadat změnu územního
plánu obce Sokolnice tak, aby silnice, která je dnes nakreslena v parametru krajské silnice III. třídy v uli-
ci Pod Stráží se změnila na místní komunikaci. V souladu s tímto sdělením rozhodla rada o doporučení 
zastupitelstvu, aby uvažovaná změna číslo 3 územního plánu obsahovala i stavbu silnice Pod Stráží jako
místní komunikaci. 
Posouzení dopravní významnosti místních komunikací, včetně pasportu těchto komunikací. Rada
obce rozhodla objednat u firmy Urbania posouzení dopravní významnosti všech místních komunikací 
s návrhem, jak komplexně řešit dopravu v obci - např. které úseky mají být jednosměrné (a opačný jízdní
pruh využít jako prostor pro parkování vozidel), kde mohou být zřízeny obytné zóny apod. Materiál by měl
být zpracován nejpozději do poloviny letošního roku. 
Stavba dětského hřiště. RNDr. Kateřina Chudá předložila radě návrh na komplexní rekonstrukci dětské-
ho hřiště za obecním úřadem. Místo nynějšího hřiště vznikne hřiště na házenou, volejbal, malý fotbal, 
basketbal, nohejbal, odbíjenou a tenis. Nové víceúčelové hřiště doplní sektor pro skok daleký a běžecká 
rovinka. Celkový náklad na přestavbu je odhadován na 4,4 miliony korun. Rada současně schválila podá-
ní žádosti v rámci dotačního programu „Oranžové hřiště nadace ČEZ“ ve výši 2 miliony korun. Stavba
proběhne ve dvou (či více) etapách, kdy v první bude proinvestováno přibližně 2,5 milionu korun. Podaří-
li se zajistit včas územní a stavební povolení, bude provní etapa realizována v letošním roce.
Parkové a sadové úpravy. RNDr. Kateřina Chudá předložila radě návrh na zřízení parku v lokalitě Nad
Vrbím. Bude se jednat o stavbu chodníků, terénní úpravy, vegetační úpravy, vybavení parků mobiliářem,
zřízení dětského hřiště a úpravy vodního režimu tak, aby nedocházelo k zaplavování domů pod oběma 
parky. Současně předložila i smlouvu na zpracování jednostupňové projektové dokumentace v ceně
285.541,- Kč. Z této částky může obec získat nenávratnou dotaci až 60%.  Protože však ke smlouvě byly
připomínky, bude rada o jejím schválení jednat až po odstranění právních vad.
Nová komunikace od benzinové pumpy do Sokolnic. Obec je opakovaně upozorňována na špatný stav
nové komunikace mezi obcí Sokolnice a benzinovou pumpou u rozvodny. Podle sdělení Správy a údržby
silnic Jihomoravského kraje (který stavbu financoval), byly závady na této silnici reklamovány u firmy
SKANSKA. V současné době se provádí sondy do podloží, zpracovávají posudky a odborníci se radí, proč
k této záležitosti došlo a jak nejlépe sjednat nápravu. 
Dokončení úprav cyklostezky na rozvodnu. Při kolaudaci cyklostezky vyvstala otázka, zda má cyklos-
tezka průběžně pokračovat 600m nebo bude vždy v místě vjezdů přerušena. Nakonec padlo rozhodnutí 
(na základě konzultace s Policií ČR a referátem dopravy), že cyklostezka nebude vjezdy přerušována, 
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protože by to znamenalo na začátek a konec každého vjezdu instalovat dopravní značky. Pokud má však
být cyklostezka průběžná napříč vjezdy, je potřeba vjezd od komunikace oddělit zapuštěnými obrubníky.
Tato podmínka je zakomponována i v kolaudačním rozhodnutí. Nyní je na obci, aby tuto podmínka splni-
la. Rada schválila provedení těchto prací, které představují přibližně náklad 10.000.- Kč. Úpravy budou
provedeny zjara. 
Stavba dvou sloupů veřejného osvětlení. Při kolaudaci silnice mezi obcí Sokolnice a benzinovou 
pumpou vznesla Policie ČR požadavek na osvětlení ostrůvku uprostřed vozovky v trati Výhon. I rada 
obce má zájem na bezpečnosti projíždějících vozidel a proto dodatečně rozhodla o dostavbě dvou sloupů
veřejného osvětlení. V současné době probíhá jednání o nezbytně nutném rozsahu tohoto osvětlení, aby
náklad na stavbu nebyl zbytečně velký.
SITA CZ, nabídka na zajištění nonstop havarijní služby. Rada obce přijala nabídku firmy SITA CZ 
na zajištění nonstop havarijní služby při různých krizových situacích, jako je odtěžení kontaminované 
zeminy, likvidace ropných a jiných látek apod. S firmou bude uzavřena rámcová smlouva a služba bude
objednána jen v případě ekologické havárie (likvidace kontaminované zeminy, odsávání ropných produk-
tů z kanalizace, apod.).
Prodej půdy. Rada obce rozhodla doporučit zastupitelstvu prodej půdních prostor nad poštou za účelem
zřízení jednoho až dvou bytů. Půda má plochu přibližně 140 m2 a minimální cena pro prodej je doporu-
čena na 500 tisíc korun. Na půdu jsou přivedeny přípojky vody, plynu, kanalizace apod. a je zde 
samostatný vstup. Zájemci o koupi mohou podávat svoje nabídky do středy 7. března 2007 do 17:00 hod.
na OÚ Sokolnice. 
Odběry vody soukromníků z rybníka. Obec byla upozorněna na to, že z rybníka jsou realizovány 
nepovolené odběry vody soukromníky. V době, kdy do rybníka nepřitéká ani kapka vody, je to záležitost
problematická. Podle vyjádření vodoprávního úřadu musí mít každý odběratel od tohoto úřadu vydané 
povolení. Protože tomu tak pravděpodobně není, budou odběratelé vyzváni, aby si obstarali příslušné 
povolení, nebo potrubí odstranili.
Nepovolená stavba rybníka. Rada obce projednala stížnosti několika občanů na to, že vedle vodoteče
Dunávka vzniklo údajně na černo nové vodní dílo - rybník. Občané argumentují tím, že vodoteč Dunávka
je málo vodný tok, v létě v něm dochází k významným problémům a tím, že se zvětší plocha pro odpařo-
vání vody, budou problémy ještě větší. Majitel pozemku byl proto písemně vyzván, aby toto dílo odstra-
nil, nebo si vyřídil příslušné povolení na vodoprávním úřadu.
Náklady na vodovodní přípojky. VAS a.s., se obrátila na obec s dotazem jak tato řeší připojení jednotli-
vých občanů na vodovod, případně kanalizaci. Současná situace je taková, že obec uzavírá se stavebníkem
dohodu, ve které se stavebník zavazuje uhradit obci takovou částku, kterou obec za stavebníka musí 
zaplatit provozovateli vodovodu. Rada obce rozhodla, že obec nebude systém měnit (tzn. bude-li obec 
nucena vynaložit nějakou částku, přesně tu hodnotu bude chtít od žadatele, který se bude napojovat). Obec
by samozřejmě přivítala zjednodušení v tom smyslu, že by obec žádnou dohodu se stavebníkem neuzaví-
rala a finanční náklad za stavbu přípojky by uhradil stavebník přímo Vodárenské akciové společnosti.
Vyjádří-li VAS a.s. s takovýmto postupem souhlas, zjednoduší to situaci obci i stavebníkovi.
Závlahy pod Brnem. Rada obce po dlouhé a složité diskusi rozhodla požádat Pozemkový fond 
ČR o ukončení nájemního vztahu k části závlahové soustavy (od jezu Přízřenice po návesní rybník
Sokolnice). Současně rozhodla doporučit zastupitelstvu obce zpětvzetí žádosti o bezúplatný převod toho-
to majetku do vlastnictví obce. Důvodem je zejména fakt, že do systému je třeba jednorázově vložit 
statisíce korun na odstranění nejzávažnějších závad (zejména opravy trafostanice a jednoho podávacího 
čerpadla v Rebešovicích, části kanálů apod.). Pozemkový fond je ochoten se finančně podílet na financo-
vání těchto vad, ale jen v letošním roce. V dalších letech by vše hradila již jen obec. Na jednání 8.února
2007 s Pozemkovým fondem ČR došlo k dohodě, že část vody z Balatonu bude dodávána i do návesního
rybníka Sokolnice. Tento stav ale nemá žádnou právní oporu a v případě nějakých komplikací, může být 
voda do Sokolnice zastavena na dlouhou dobu. Nemá proto smysl vynakládat ročně statisíce korun 
z rozpočtu obce a přitom nemít jistotu, že obec bude schopna zásobovat vodou jak Dunávku, tak i náves-
ní rybník. 
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Rozdělení kompetencí mezi starostu a místostarostu. Obec má dva uvolněné členy zastupitelstva, 
starostu a místostarostu. Seznam jednotlivých kompetencí v minulosti několikrát měněn a stal se tak 
částečně nepřehledným. Proto zastupitelstvo v prosinci kompetence aktualizovalo a starosta i místostaros-
ta tak mají přesně definováno, o kterou oblast se každý z nich stará. Seznam zveřejňujeme v plném znění,
aby každý občan věděl, na koho se má se svou žádostí, podnětem či připomínkou obracet.
Místostarosta - náplň činnosti
Starostu a místostarostu volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Za výkon své funkce oba od-
povídají zastupitelstvu obce.
Místostarosta plně zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti (dovolená, nemoc apod.) a v případech,
kdy je starosta podjatý. Plní úkoly stanovené zákony a usnesením orgánů obce. Místostarosta má plné pod-
pisové právo ve všech oblastech, které mu byly svěřeny.
Místostarosta obce zejména:
1. Zabezpečuje veškeré úkoly vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích, včetně udělování pokut,
vymáhání dlužných vymáhání dlužných částek, případně provádění exekucí. Vykonává veškerou působ-
nost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komuni-
kací.
2. Zajišťuje zimní údržbu na pozemích komunikacích. 
3. Koordinuje veškerou činnost při opravách či výstavbě místních komunikací a chodníků. 
4. Rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na zemědělské pozemky, hrobová místa, 

pozemky a stavby, které tvoří silniční těleso.  
5. Vede evidenci místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin. 
6. Řídí činnosti při plnění úkolů obrany a v době mimořádných  situací, komplexně řídí a zajišťuje činnost

civilní ochrany (s výjimkou činnosti povodňové komise).
7. Vyhotovuj pozvánky na radu a zastupitelstvo, zajišťuje vyhotovení zápisu ze zasedání rady a zastupitel

stva, včetně jejich distribuce.
8. Vyhotovuje zprávy pro potřeby jiných orgánů státní správy a samosprávy. 
9. Komplexně zajišťuje obřady prováděné obcí (např. svatby, vítání občánků), kulturní a společenské zále

žitosti na kterých se obec spolupodílí.
10. Řídí činnost pracovní čety (VPP).
11. Zajišťuje provoz kotelen v budově obecního úřadu, zdravotního střediska a hasičské zbrojnice.
12. Zajišťuje správu majetku obce - zejména provoz veřejného osvětlení a místního rozhlasu.
13. Vede evidenci nájemních smluv (pronájem zahrádek apod.) a hrobových míst, pronajímá nová 

hrobová místa zájemcům. 
14. Dle potřeby zajišťuje nákup spotřebního materiálu pro potřeby obecního úřadu (papíry do kopírky, 

toner, fax papíry apod.).   
15. Organizuje přípravu materiálů do rady nebo zastupitelstva ve svěřených úsecích.
16. Iniciativně a podle potřeby navrhuje radě opatření k zabezpečení úkolů ve svěřených úsecích.
17. Plní další úkoly uložené mu radou či zastupitelstvem.
Starosta - náplň činnosti
Starostu a místostarostu volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Za výkon své funkce oba 
odpovídají zastupitelstvu obce.
Starosta zastupuje obec navenek. Plní úkoly stanovené zákony a usnesením orgánů obce.
Starosta obce  zejména:
1. Zabezpečuje veškeré úkoly vyplývající ze zákona o odpadech, včetně udělování pokut, vymáhání 

dlužných vymáhání dlužných částek, případně provádění exekucí. 
2. Zabezpečuje veškeré úkoly vyplývající ze zákona o přestupcích (s výjimkou činností, které jsou 

vyhrazeny zvláštnímu orgánu obce - komisi k projednávání přestupků), včetně vymáhání dlužných 
částek, případně i provádění exekucí. 

3. Zabezpečuje veškeré úkoly vyplývající ze zákona o správě daní a poplatků, včetně udělování pokut, 
vymáhání dlužných částek, případně provádění exekucí. 
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4. Zabezpečuje veškeré úkoly vyplývající ze zákona o ovzduší (s výjimkou činností, které jsou vyhrazeny
jiným orgánům), včetně udělování pokut, vymáhání dlužných částek, případně i provádění exekucí. 

5. Zabezpečuje veškeré úkoly vyplývající z činnosti vodoprávního úřadu, (s výjimkou činností, které jsou
vyhrazeny jiným orgánům), včetně udělování pokut, vymáhání dlužných částek, případně i provádění 
exekucí. 

6. Zabezpečuje veškeré úkoly vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny (s výjimkou činností, 
které jsou vyhrazeny jiným orgánům a výjimkou evidence o veřejně přístupných účelových komunika
cích, stezkách a pěšinách), včetně udělování pokut, vymáhání dlužných částek, případně i provádění 
exekucí. 

7. Zabezpečuje veškeré úkoly vyplývající ze zákona o loteriích a jiných podobných hrách (s výjimkou čin
ností, které jsou vyhrazeny jiným orgánům), včetně vydávání příslušných rozhodnutí, udělování pokut, 
vymáhání dlužných částek, případně i provádění exekucí. 

8. Zabezpečuje veškeré úkoly vyplývající ze zákona o volbách (s výjimkou činností, které jsou vyhrazeny
jiným orgánům).

9. Zabezpečuje veškeré úkoly vyplývající ze zákona o finanční kontrole.
10. Zabezpečuje veškeré úkoly vyplývající ze zákona o sociálním zabezpečení a zákona o organizaci a pro

vádění sociálního zabezpečení.
11. Řídí veškerou činnost povodňové komise v obci.
12. Odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok. 
13. Odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce dle zákona č. 106/1999 Sb. 
14. Zabezpečuje předepsaná školení pracovníků obce a uvolněných členů zastupitelstva (požární ochrana,

bezpečnost práce, atd.). 
15. Zabezpečuje výběrová řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. 
16. Jmenuje a odvolává (se souhlasem ředitele krajského úřadu) tajemníka obecního úřadu.
17. Plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se 

zaměstnanci obce.
18. Po projednání s ředitelem krajského úřadu může svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých

věcech.
19. Plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči 

uvolněným členům zastupitelstva.
20. Svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce.
21. Pozastavuje výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. 
22. Zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy. 
23. Rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce (s výjimkou smluv na zemědělské 

pozemky, hrobová místa, pozemky a stavby, které tvoří silniční těleso).  
24. Zajišťuje všechny potřebné podklady pro podávání žádostí o mimořádné dotace, podklady pro 

investiční akce obce, územní, stavební a kolaudační rozhodnutí. 
25. Organizuje přípravu materiálů do rady nebo zastupitelstva ve svěřených úsecích.
26. Iniciativně a podle potřeby navrhuje radě opatření k zabezpečení úkolů ve svěřených úsecích.
27. Plní další úkoly uložené mu radou či zastupitelstvem.

KULTURA

Kulturní komise vám předkládá plán zájezdů na celý letošní rok. Díky němu si již nyní můžete vybrat ter-
míny, udělat si v tu dobu čas a těšit se na odpočinek a relaxaci, kterou vám tyto zájezdy přinesou. Nesmíte
se však zapomenout přihlásit a zaplatit.

Mila Vondálová a Marie Fojtlová

17. března GYÖR
31. března Polsko
21. dubna GYÖR
12. května Polsko

19. května GYÖR
2. června Jihlava
9. června GYÖR

30. června Lednice

7. července GYÖR
11. srpna GYÖR
15. září GYÖR
13. října GYÖR

27. října Polsko
10. listopadu GYÖR
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Beletrie
Alchymista Coelho, P.
Amblerova výstraha Ludlum, R.
Černá růže Roberts, N.
Hodinář Deaver, J.
Hříšná touha Lanczová, L.
Moje vzpomínková
dobrá jitra Větvička V.
Němý svědek Christi, A.
Nenávist McBain, Ed.
Něco pro zahřátí duše Větvička, V.
Pošta od Mary Patterson, J.
Příručka špatné matky Longová, K.
Sběratelé ostatků Vondruška, V.
S... jako smrt Grafton, S.
Znamení kobry Peters, E.
Když se žena naštve Fuchsová, I.
Nesnesitelná lehkost bytí Kundera, M.
Orlové smrti Kessler, L.
Pravdu, prosím! Holubová E.,

Kraus J.
Rozkazem Francis, D.
Válka růží Vaňková, L.
Zapomenutý pergamen Vandenberg, P.
Robert, můj syn Denker, H.
Deník špatné matky Calman, S.
Jak blbá, tak široká Pawlowská, H.
Sebemilenec Monyová, S.
Střípky z ložnic Monyová, S.
Občanský průkaz Šabach, P.
Poslední šamanka Wood, B.
Milenci a mstitelé Collins, J.
Až k prolití krve Svatošová, M.
Naučná
Toulavá kamera 3.
Špalíček turistických zajímavostí Česka

Knihy 2007
Prolínání světů Halík,T.
Kateřina Neumannová Cibula, V.
Cestománie I. Holeček, M.
Stella o sobě  ... Zázvorková, S.
Člověk E. Beneš Novotný, K.
Kniha andělů Burnhamová, S.
Braunové Kořán, I.
Bohové byli astromauti! Däniken, E.
Velká kniha o jménech Bauer, J.
Příbuzní českých králů Čechura, J.
Historie českých spiknutí Čechura, J.
Něžná náruč rodičů Kiedronová, E.
Prvních 6 let ve vývoji 
a výchově dítěte Matějíček, Z.
Hry pro rodiče s dětmi Doležalová, E.
S bráchou na 
Aljašce-Severní řeka Moulis, L.
Kanada -   Aljaška Šimáček, L.
Pergoly Pavas, K.
Postele a ložnice Řezníčková, A
Moderní kuchyně Řezníčková, A.  
PRO DĚTI
Mezi námi děvčaty Lanczová, S.
Koule Pratchett, T.
Pět holek v akci Svobodová, V.
Tatínek 002 Goldflam, A.
Mám v hlavě myš Lenku Svěrák, Z.
Intimníček 2 Junková Š.
Františkovy pohádky 
z kouzelné školky Kratochvíl, V.
Kluk, který žil v mé hlavě Gudule, A.
Velká kniha říkadel
Děsivá věda Mazané kódy Kimptonov,
Děsivá věda Potrhlí vědátoři  Arnold, N.
Děsivý věda Příšerné světlo  Arnold, N.

Pro zajímavost několik údajů ze statistiky sokolnické knihovny
V roce 2006 navštívilo knihovnu 3986 čtenářů.
Registrovaných čtenářů máme 320, z toho čtenářů od 15 let je 134.
Celkem výpujčky za rok 2006 činily 26382 svazků. Z toho děti si vypůjčily 8942 knih. Ostatní knihy pře-
četli dospělí. Náklady na pořízení knihovnického fondu byly celkem Kč 51 748,–. Internet v loňském 
roce využilo 983 návštěv.

Změna výpujční doby
Úterý      10.30  17.30 hod.
Čtvrtek   10.30  17.30 hod.
Pátek      zavřeno 
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Zvyky v průběhu kalendářního roku se nesou v rozdílném duchu. Období požitků a hodokvasů s pojídá-
ním tučného masa a koblih. Jídlo, pití, zpěv a tanec jako řečiště veselosti, uzavřené mezi dvěma břehy 
postů, Vánoc a Velikonoc.
Jak se počítá datum Masopustu, Popeleční středy a Velikonoc?
Masopust začíná 7. ledna po svátku Tří králů a vrcholí o masopustním pondělí a úterý (letos tedy 
20. února) čtyřicet dní před svátky velikonočními. Masopustní dny tedy trvají až do doby, kdy končí 
nadvláda zimy a jaro je za dveřmi. Datum Popeleční středy vypočteme, když od pondělka toho týdne, 
v němž jsou Velikonoce, odečteme 40 dní - a máme datum Popeleční středy. A velikonoce? V kalendáři
vyhledáme datum, kdy je měsíc po prvním jarním dnu poprvé v úplňku. Velikonoce potom začínají v pá-
tek po takto vypočteném datu.
Název Popeleční středa je převzat z takzvaného udílení popelce. Popelec je popel ze starých ratolestí jeh-
něd, posvěcených na Květnou neděli předešlého roku. Nejstarší zmínka o masopustu slaveném v Čechách
pochází z druhé poloviny třináctého století.
Fašank byl ukončením zimních zábav a také dokončováním prací hospodářského roku, jako i přípravou 
na rok nový. Pro masopust je typické, že masky chodí od domu k domu, účastníci reje jsou pohoštěni jíd-
lem, pitím a obdarováváni penězi.

Veselý je dům,
plný vína a slivovice

a neumlkne více
než basa udělá šrum ..

Každá maska mívala dříve svůj význam a funkci - to však během doby zcela ztrácelo smysl. Nejznámější
masopustní maskou byla maska medvěda, jemuž se přisuzovaly magické vlastnosti a to především plod-
nost, která mohla být přenesena na ženy i celé hospodářství. Při každé zastávce si s ním tedy hospodyně 
a děvčata musela zatancovat, odepřít mu tanec bylo nemyslitelné. Medvěda na provaze vodila jiná maska
- medvědář či žid. Další nezbytnou postavou byl biřic, který průvod vedl. 
Ženy se maskovaly za muže a muži za ženy - ti hlavně za nevěsty nebo za matky s dítětem. Masky před-
stavovaly zástupce různých profesí a někdy i  konkrétní osoby. Masopustní maska byla často prostředkem
výsměchu a kritiky některých lidských vlastností a neřestí. Většinou novějšího původu jsou naopak zvíře-
cí masky, mezi nimiž nechyběl ani velbloud, slon či opice. Běžné byly i pohádkové postavy, masky 
démonické - smrt a anděl - ty patří k nejstarším typům masek. Jen málo fašanků se odehrává v krojích,
karneval je především rej komických  masek a převleků.

„Blázen se vyblázní, až se kapsa vyprázdní.
Konec masopusta, každá kapsa pustá.“

Při pomyšlení, že již zakrátko nastane dlouhý předvelikonoční půst, si každý dopřál bujarého veselí, zpě-
vu, tance - a pochopitelně jídla a pití. Nezbytnou součástí masopustního jídelníčku byly koblihy smažené
na másle, dříve i na bukvicovém oleji. Měly i svou obřadní úlohu, a to jako obětní jídlo, které hospodář
vynášel do polí. Na stole nesměly chybět ani boží milosti, klobásy a slanina či pálenka. A pokud byla třes-
kutá zima, maškarám přišla vhod i teplá zhřívanice.

„Tutéj nám nedali, tutéj nám dajú,
komára zabili, slaninu majú. 

Henkaj hore na komíně sedí kocúr na slanině.
Běžte si ho sehnat a mě kus uřezat.

Jak nám malý uřežete, všecky prsty pořežete,
jak nám velký uřežete, do neba sa dostanete.“

Masopust nebo-li ostatky
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Živé jesličky – poděkování
Výbor TJ Sokol Sokolnice děkuje Všem, kteří se aktivně podíleli na setkání občanů u živých jesliček.
Právě díky nim jsme měli možnost si zazpívat koledy a všichni se zamyslet se nad pravým kouzlem Vánoc.
Jsou to svátky duchovní, dny plné pohody a míru. Cennější než všechny dárky, které samozřejmě 
k Vánocům patří, je vytvořit si hladivou sváteční atmosféru, plnou klidu, porozumění a lásky.
K tomu sokolnické živé jesličky jistě přispěly a doufejme, že tato vydařená akce nebude v naší obci oje-
dinělá. Jen tak dále.
Ještě jednou děkujeme.
(Omluva - při sestavování lednového Sokolnického zpravodaje se mi „vytratilo“ toto poděkování. Zařazuji
je do únorového čísla a omlouvám se. Jarmila Šustrová)

Obyčejů a zvyků vážících se na poslední masopustní dny bylo mnoho, každá vesnice, každý kraj byl 
něčím odlišný a měl svá specifika. Období se uzavíralo taneční zábavou, spojenou s pochováváním basy.
Jedná se o parodii na pohřeb zemřelého marnotratníka. Do necek, na desku nebo na prostřený stůl či má-
ry se položila basa pokrytá plachtou. Následoval vlastní pohřební obřad s upozorněním na domnělé 
prohřešky basy.  Basa  byla za tklivého nářku slavnostně vynesena ven ze sálu a „pohřbena“. Po tomto 
aktu čas nevázaného veselí definitivně skončil a nastal čas půstu. Sousedé si po půlnoci na rozloučenou
zazpívali postní píseň a rozešli se domů.
Pranostiky radí
* Na konci masopustu o „bláznivých dnech“ (poslední 3 dny) se nemá nikdo ženit, jinak prý budou 

bláznit oba manželé. 
* Kdo v masopustě moc dělá, v létě to odleží. 
Očekávání Velikonoc
Masopust skončil a život se opět vrátil do klidných kolejí, jen v první postní den - na Popeleční středu 
se například na Vsetínsku po mši všichni ještě sešli v hospodě, kde si dali kořalku a pučálku (máčený, ve 
vodě vařený a posléze upražený hrách). Tančit ani zpívat se již nesmělo, neboť během půstu byla země 
samodruhá, odpočívala a stejně jako její hospodář se chystala na nový hospodářský rok, novou úrodu. 

„Zhusta, chlapci, zhusta, konec masopusta,
masopust sa krátí, víc sanenavrátí.“

Celá řada zvyků zůstává zaznamenána dnes již jen na stránkách kronik. Masopust v podobě, jak jej 
slavili naši předkové, se uchovává zlomkovitě, ale každý má možnost přispět k obnovení jeho tradice..

HISTORIE

Třicetiletá válka trvala opravdu třicet roků 1618 až 1648 a pro české země měla daleko horší následky, než
všechny následující války i obě světové války dohromady. Popsat jednotlivé etapy této války by bylo na
několik stran, na to není tento článek určen, ale zmíním se jen o několika podstatných událostech.
Válka začala jako náboženská válka mezi katolíky a protestanty, ale postupně přerostla v celoevropskou
válku. Signálem pro její vznik bylo vyhození dvou císařských místodržících a jejich písaře z okna praž-
ského hradu. Následovala bitva na Bílé hoře, kde bylo české vojsko poraženo. Po prohrané bitvě opustila
řada osob české země a nespokojena s porážkou se v zahraničí snažily dál vést válku. Významnou silou
bylo švédské vojsko o počtu 35000 mužů a saské o počtu 20000 mužů. Ti přitáhli do českých zemí 
a řádili zde jako mor. Ve vesnici, kterou prošli, nezůstalo nejenom nic na jídlo, ale hodně obyvatel brání-
cích svůj majetek , bylo pobito a ženy znásilněny. Nepomohlo, že se schovávaly v polích, nebo v lesích.
Švédové muže svázaly a bodali tak dlouho píky, halapartnami a šavlemi až prozradili, kde ženy jsou. Když
byli Švédové po šestnácti letech bojů poraženi, tak se zdálo, že bude konec války. Přitáhli však Francouzi,

Třicetiletá válka a Sokolnice
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kteří zatím porazili Španěle a nechovali se zde o nic milosrdněji než Švédové. Vojáci jedli to, co ukořisti-
li.
Válčilo se již 26 roků a stále nebyl žádný definitivní vítěz a ani to nevypadalo na to, že nějaký bude, tak
se začalo vyjednávat o ukončení války. Čtyři roky se vedla jednání o tom, jak tuto válku nejlépe ukončit.
A nejlépe tak, aby nikdo nic nepozbyl. Třicetiletá válka skončila bez vítěze vestfálským mírem. Čeští 
emigranti, kteří po bitvě na Bílé hoře zemi opustili, proti uzavření míru protestovali.
Třicet roků války, bojů, nejistoty o život, hladu a nemocí mělo katastrofální následky pro obyvatelstvo. 
Na válečné útrapy zemřela v českých zemích polovina obyvatel, tj. asi čtyři miliony a zanikla polovina
vesnic. Nedaleko Sokolnic to byly Brňáky. Jistě víte, kde se tato lokalita nachází. Při orání parními pluhy
velkostatku se tam vyorávaly ještě základy domů. 
Před třicetiletou válkou měly Sokolnice 54 domů, po skončení této války zde zůstalo obydlených jen 
19 domů. Prázdných a neobydlených bylo 35 domů, jejich obyvatelé byli mrtví. Neobdělaná zůstala 
i pole patřící k domům. Prázdný zůstal i dům Urbanovských 
(dnešní zdravotní středisko, před tím škola), ke kterému patřilo 108 měr pozemků. Do třicetileté války 
to byl hospodář hospodařící na největší výměře pozemků.
Ještě v roce 1673, tedy 25 roků po této válce, bylo v Sokolnicích jen 20 obydlených domů!
V roce 1790 bylo 75 domů a 574 obyvatel tj. 7,7 obyvatel na jeden dům.
V roce 1834 bylo 73 domů a 588 obyvatel tj. 8 obyvatel na jeden dům.
V roce 1869 bylo 116 domů a 1007 obyvatel tj. 8,7 obyvatel na jeden dům.
V roce 1890 bylo 173 domů a 1363 obyvatel tj. 7,9 obyvatel na jeden dům.
Z tohoto roku víme, že v Sokolnicích žilo i 45 Němců a 24 Židů.
Před třicetiletou válkou bylo v Sokolnicích hodně vinic, nacházely se hlavně v lokalitách „v Brantech, pod
Vinohrady a nad Vinohrady“ Během války a po ní vinice zpustly. Rozlohu vinic před touto válkou neznám,
ale v Sokolnicích byly dvě „lisárny“ vína. Jedna panská, patřící k velkostatku , byla v „Brantech“ 
a nemněla s obcí nic společného, druhá ,obecní ,byla v čp. 44. Obě „lisárny“pozbyly během této války 
význam a panská definitivně v roce 1705, když Dietrichsteinové, po získání Sokolnic, zde pěstování vína
ukončili. Připomínkou provozu obou „lisáren“ jsou velké sklepy, které se dochovaly. Jsou staré minimál-
ně 400 roků, pravděpodobně však jejich stáří bude o dost větší. Je jisté, že zaniklé vinice nebyly tou 
hlavní tragedií této války.
Jestli si budete sestavovat rodokmen, nebo jste to již dělali, tak víte, že většina rodokmenů končí třicetile-
tou válkou. Nejenom, že při ní byla zničena polovina všech vesnic, ale také hodně far, úřadů, zámků a hra-
dů, tedy míst, kde se evidovalo obyvatelstvo. Byly vykradeny a zničeny, většinou vypáleny.

Jan Fojtl

V létě 2003 vzbudila zájem návštěvníků Muzea ve Šlapanicích výstava, která pod názvem „Rytíři nebes“ 
přiblížila na příběhu Antonína Macenauera, rodáka ze Šlapanic, osudy československých letců, kteří 
bojovali za 2. světové války v protihitlerovském odboji za svobodu Československa v řadách R. A. F. - britské-
ho královského letectva. Námět na výstavu uzrával v hlavách autorů - Milana Vacka a pisatele tohoto článku - té-
měř dva roky, během nichž si vyprávěli o příbězích československých letců, jak je poznali z dostupné literatury.
K uskutečnění výstavy pak přispělo setkání se Ctiradem Macenauerem - jehož otec Antonín Macenauer byl 
jedním z hrdinů, o kterých se před rokem 1989 hovořilo povětšinou jen v soukromí. Výstava byla určena nejen
široké laické a odborné veřejnosti, ale (a to především) školní mládeži, která se měla seznámit s významnou 
osobností regionu i s osudy dalších čs. letců. K výstavě proto také proběhla i rozhlasová relace, která měla 
v posluchačích vzbudit zájem o danou problematiku a měla je přimět k návštěvě šlapanického muzea. Protože si 
myslím, že osud Antonína Macenauera je jedním z těch, na které by se nemělo zapomínat, vracím se k němu 
i v tomto příspěvku, jejž postřehy obohatil M. Vacek. Díky rychle se rozvíjejícímu leteckému průmyslu v mezi-
válečném Československu se letectvo v polovině dvacátých let vymanilo z přímého francouzského vlivu a naše
nebe patřilo téměř výhradně vynikajícím výtvorům našich konstruktérů - jak ve vývoji vojenských, dopravních,
tak i sportovních letounů, které sklízely vítězství v evropských soutěžích. Slibný rozvoj tohoto odvětví zbrzdila
až světová hospodářská krize, kdy nastal útlum a československý letecký průmysl začal ztrácet krok. Pokoření

ANTONÍN MACENAUER, JEDEN Z RYTÍŘŮ NEBES
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československých letců vyvrcholilo 15. března 1939, kdy bylo pomnichovské Československo obsazeno němec-
kým vojskem. Vojenské i civilní letectvo bylo nuceno zůstat v nečinnosti, protiletadlová obrana neaktivována.
Žádné cizí letadlo nesmělo být ostřelováno, žádné československé letadlo nesmělo opustit letiště. Českosloven-
ští letci se přesto brzy zapojili do domácího odbojového hnutí a velká část z nich v následujících měsících 
uprchla do zahraničí.
Jedním z těchto odvážlivců byl i Antonín Macenauer. Narodil se 15. října 1914 ve Šlapanicích u Brna 
jako druhé dítě pánského holiče Antonína Macenauera a Valerie Macenauerové, jež byla v domácnosti. Otec byl
odhodlaný vlastenec, bojoval v první světové válce - a v lednu roku 1943 zemřel v Osvětimi. 
V roce 1935, to již žili Macenauerovi po několik let v Sokolnicích u Brna, se jednadvacetiletý Antonín přihlásil
po maturitě na chemické škole v Brně k letectvu. Rok poté absolvoval letecké učiliště v Prostějově a po ukonče-
ní Letecké vojenské akademie v Hranicích byl v roce 1938 vyřazen jako poručík, polní pozorovatel - letec.
Službu poté konal u 3. leteckého pluku v Piešťanech a u 5. leteckého pluku v Brně. V době mobilizace v roce
1938 byl zařazen k 83. letce v Německém Brodě. V důsledku mnichovských událostí byl však v březnu roku 
1939 demobilizován.
Tehdy se rozhodl, tak jako stovky dalších, ilegálně opustit milovanou vlast, aby se mohl hrdě postavit 
vetřelcům. Jeho první kroky směřovaly do Polska. Zde ovšem nenalezli českoslovenští běženci příliš porozumě-
ní a patřičné podmínky pro aktivní boj. Nebylo těžké odhadnout, že Polsko bude dalším objektem Hitlerovy 
expanze a vše nasvědčovalo tomu, že podmínky pro rozvoj československé vojenské jednotky 
v Polsku se v dohledné době výrazně nezlepší. Za těchto okolností se českoslovenští představitelé pokoušeli 
získat souhlas francouzské vlády, aby učinila výjimku a přijala naše dobrovolníky do francouzských ozbrojených
sil. Bylo však dosaženo jen závazku, jenž umožňoval vstup československých vojáků do francouzské cizinecké
legie. V případě války by naši dobrovolníci mohli vystoupit z legie a bojovat proti nepříteli po boku francouzské
armády.
Macenauerovi se podařilo překročit polské hranice na druhý pokus 1. července 1939 v prostoru Moravské
Ostravy společně ve skupině s npor. Josefem Ocelkou - pozdějším velitelem 311. československé bombardovací
perutě. (Nutno podotknout, že z této skupiny 11 letců se v roce 1945 vrátili do vlasti pouze tři.) Již v červenci
1939 projevily francouzské úřady velký zájem o naše letce, a proto se Macenauer rozhodl v Krakově - Malých
Bronowicích vstoupit do francouzské cizinecké legie. Po vyřízení potřebných formalit odplul s ostatními 27. čer-
vence z Gdyně do Francie. O čtyři dny později dorazil Antonín Macenauer do francouzského přístavu Boulogne
a brzy poté byl spolu 5 ostatními letci rozmístěn na různá místa, kde měla cizinecká legie svá kasárna. Absolvoval
výcvik v St. Cyr a poté byl zařazen do francouzského bombardovacího letectva na základny Rochefort, Cazaux
a Tours v hodnosti seržanta (původní hodnost poručíka mu byla přiznána až v prosinci 1939).
Po vstupu Francie do války, tj. 3. září 1939, splnila francouzská místa svůj slib a českoslovenští letci byli 
odesláni na základny francouzského letectva. Následně byli vyňati ze služby v legii, aby se mohli zúčastnit 
aktivního boje po boku francouzské armády. Macenauer byl převelen na operační leteckou základnu 
v Tarbes, ze které ovšem stačil provést pouze několik operačních letů, neboť v červnu 1940 Francie kapitulova-
la.
Porážka byla pro naše piloty velkým zklamáním, přesto se nevzdávali naděje a snažili se nalézt další útočiště pro
aktivní boj. Kapitulace Francie bojového ducha československých letců nezlomila, ba právě naopak, posílila 
jejich odhodlání pokračovat v boji až do vítězného konce. Jediná země, kde mohli očekávat pomocnou ruku a na-
bídnout své schopnosti v boji proti nenáviděnému nepříteli, byla Anglie, kam směřovaly jejich další kroky.
Ihned po příjezdu do Anglie bylo o všechny letce náležitě postaráno. Nejprve byli soustředěni v různých tábo-
rech a sběrných střediscích. Poté byli v krátkém čase, po vyřízení všech formalit, rozmístěni do výcvikových stře-
disek R. A. F. V době, kdy dokončovali českoslovenští letci svůj výcvik, rozhořela se plnou silou dosud největší
letecká bitva známá pod názvem „Bitva o Británii“. Krátce po jejím zahájení do ní vstoupili i naši letci 
a dosáhli významných úspěchů. 10. července 1940 byla založena první československá stíhací peruť s číslem 
310 a 5. září 1940 zahájila svou činnost také nová 312. československá stíhací peruť. Za letecké bitvy o Británii
(od 17. srpna do 31. října 1940) sestřelili českoslovenští stíhači celkem 56 nepřátelských letadel, 14 sestřelili
pravděpodobně a 6 poškodili.
Vedle 310. a 312. vznikla vzápětí, 29. července 1940, také další, 311. československá bombardovací peruť. 
10. května 1941 pak jako poslední 313. československá stíhací peruť. Naši letci měli rovněž výrazné zastoupení
i v 68. noční stíhací peruti. Zpočátku operovaly československé stíhací perutě převážně 
v obranných bojích nad Velkou Británií. Po vyhrané letecké bitvě se situace podstatně zlepšila, a tak se mohli 



S O K O L N I C K Ý  Z P R AV O D A J
10 2/2007

i naši stíhači zúčastňovat ofenzivních akcí nad evropským kontinentem.
Útoky nad okupovanou Evropou prováděla mj. 311. čs. bombardovací peruť, mezi jejíž úkoly patřily zejména 
nálety na důležitá místa, jako byly přístavy, či průmyslová centra, např. v Brestu, Kolíně nad Rýnem či Brémách.
Po velkých ztrátách při těchto velice nebezpečných akcích byla peruť přeřazena k pobřežnímu velitelství a zača-
la plnit zcela odlišné úkoly. Byly to patroly nad mořem, jejichž cílem bylo vyhledávat a ničit nepřátelské 
ponorky a hladinová plavidla a také doprovázet spojenecké konvoje apod. Tuto úlohu sehrála 311. čs. bombar-
dovací peruť až do konce války.
Značnou část příslušníků perutí tvořil pozemní technický personál, který přispěl nemalou měrou k bojovým 
úspěchům československých letců. V rámci tzv. ženských pomocných leteckých sborů - WAAF (Woman
Auxiliary Air Force) - sloužily v boji za svobodu i desítky československých žen. Mimo naše letecké jednotky
byly ve Velké Británii cvičeny i speciální parašutistické výsadky, které byly především se zpravodajskými úkoly
vysazovány na území protektorátu.
Antonínu Macenauerovi se podařilo dostat se po porážce Francie na palubu holandské nákladní lodi Ary Shetter
a odplout z Bordeaux do Anglie. Do přístavu Falmouth připlul 23. června 1940. Odtud byl poslán do 
R. A. F. Depot Innsworth (středisko R. A. F. v Innsworthu) a 3. srpna 1940 byl jako navigátor-pozorovatel 
převelen k 311. československé bombardovací peruti v Honningtonu. Po výcviku zahájil 3. května 1941 operač-
ní činnost u výše zmíněné perutě. Do konce roku 1941 absolvoval 34 operačních letů na různé nepřátelské cíle,
mezi kterými byly i křižníky Prinz Eugen a Sharnhorst. Po odlétání předepsaných dvou set hodin (8. 12. 1941)
odchází od června 1942 do pilotního výcviku v Kanadě v Medicine Hat v provincii Alberta. Za úspěšnou činnost
u bombardovacího letectva mu byly uděleny celkem tři Československé válečné kříže 1939, medaile Za zásluhy
a dvě britská vyznamenání.
Po ukončení výcviku v Kanadě (únor 1943) byl 25. května přemístěn k 53. OTU (operační výcvikové jednotce)
v Kirtonu v Anglii, kde absolvoval kurz pro Spitfiry. Poté byl v srpnu přidělen k 312. čs. stíhací peruti, toho 
času na základně Skeabre pod vedením F/Lt. Tomáše Vybírala, a 5. dubna 1944 k anglické 291. stíhací peruti 
v Hutton Cranswick, Od níž byl 25. října přemístěn k 3. přecvičovací letce na Typhoony. 21. listopadu 1944 byl
převelen k 84. kanadské skupině jako styčný důstojník-pilot a až do konce května 1945 působil na osvobozených
územích západní Evropy. To již jako Flying Lieutenant (kapitán) a nositel dalších československých a britských
vyznamenání.
Na podzim roku 1943 byla v Londýně zahájena důležitá jednání mezi československou a sovětskou vládou o zří-
zení československé letecké jednotky v SSSR, jednání vedla 1. února 1944 ke vzniku nové jednotky, jenž 
se z Velké Británie přesunula do SSSR, kde byl ustanoven 1. československý samostatný stíhací letecký pluk. Byl
přeškolen na sovětskou techniku a po zahájení Slovenského národního povstání 29. srpna 1944 byl přesunut 
na jeho podporu. Po potlačení povstání a ústupu zpět byla jednotka přeorganizovaná na 1. československou 
leteckou divizi a v této formě setrvala až do osvobození naší republiky. Rovněž v SSSR byly zformovány česko-
slovenské pozemní jednotky, a to 1. čs. armádní sbor a 2. čs. samostatná paradesantní brigáda.
Po skončení 2. světové války se do osvobozené vlasti vrátily naše perutě ze všech zahraničních jednotek jako 
poslední. 13. srpna 1945 uvítala Praha československou stíhací skupinu, která přistála na ruzyňském letišti. O tý-
den později dorazili i letci 311. bombardovací perutě, kteří od 30. července 1945 prováděli leteckou přepravu 
politických představitelů, pozemního personálu a leteckého materiálu z Velké Británie do Prahy. Šestiletá bojo-
vá činnost našich letců na západní frontě byla završena slavnostní přehlídkou československých perutí na ruzyň-
ském letišti 21. srpna 1945.
Antonín Macenauer opět spatřil rodnou zem 22. srpna 1945. Po několikatýdenní dovolené a krátké službě na
pražské Ruzyni byl 1. října 1945 povýšen do hodnosti majora a převelen do Letecké vojenské akademie v Hradci
Králové. Zde působil jako profesor teorie letu a velitel pilotní sekce. V roce 1947 pak byl rozkazem Ministerstva
národní obrany jmenován přednostou štábu této akademie.
Po únoru 1948 nastaly pro naše letce krušné chvíle. K moci se dostal nový režim, který s nimi jednal jako se zrád-
ci a hrozbou naší společnosti. Začalo se s nimi podle toho velmi špatně zacházet a jednat. Proto někteří raději 
volili opět útěk do zahraničí. Jiní zůstali, ale byli připraveni o svá místa, byli vězněni na základě vykonstruova-
ných procesů, trpěli v dolech a na nucených pracech. Žili na pokraji společnosti a v nuzných životních 
podmínkách. Skvělá odměna za své zásluhy v letech okupace!
Události roku 1948 dolehly i na Antonína Macenauera. 2. února 1949 odešel na nucenou dovolenou 
a zanedlouho, 1. dubna, byl definitivně propuštěn z armády. Po peripetiích s hledáním ubytování pro sebe a svou
rodinu, kdy byl státními úředníky nucen hledat zázemí i v rozbitém pohraničí, dostal konečně 
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v roce 1952 svolení vrátit se do domovských Sokolnic. Shodou šťastných okolností nastoupil do civilního 
zaměstnání jako technický pracovník do SVÚS (Státní výzkumný ústav sklářský) Hradec Králové, kde zůstal 
až do odchodu do důchodu v roce 1974. V roce 1966 byl - jednavacet let po skončení války - částečně rehabili-
tován a povýšen do hodnosti podplukovníka v záloze. V roce 1968 svitla jemu i jeho druhům válečným letcům 
a jejich rodinám naděje na zlepšení podmínek, ve kterých žili. Vpád vojsk Varšavského paktu do Českosloven-
ska znovu všechny naděje však zhatil a nic podstatného se nestalo. Museli počkat až do podzimu roku 1989, kdy
se o nich znovu začalo mluvit a mohli si společně bez obav připomenout své slavné dny. Tak jako Antonín
Macenauer, který zemřel 1. března 1984, se ale mnozí těchto dnů bohužel nedočkali... Během aktivní letecké čin-
nosti absolvoval Antonín Macenauer ve 29 typech letounů jako navigátor a pilot 3230 letů v trvání 2500 hodin 
a za svoji leteckou činnost obdržel několik nejvyšších československých a britských vyznamenání: 3 krát 
čs. válečný kříž 1939, 2 krát čs. medaili Za chrabrost, čs. medaili Za zásluhy I. třídy, pamětní medaili 
Československé zahraniční armády (se štítky Francie a Velké Británie), britské The 1939 - 1945 Star, Air Crew
Europe Star, Defence Medal, War Medal.
Výstava ve šlapanickém muzeu, v místě, kde se Antonín Macenauer narodil, měla být vzpomínkou a díkem 
jemu a všem dalším letcům, kteří odešli bojovat za naši vlast s nejistou budoucností a stejně nejistým výsledkem
svého konání. Měla být připomenutím vlasteneckých ideálů a mravní povinnosti vůči vlasti a budoucím genera-
cím. Měla být projevem úcty nás, pro které tito letci nasazovali životy a po slavném vítězství trpěli neskutečnou
křivdou, šikanováním, kriminály a nucenými pracemi. Měla být zasvěcena těm, kterým se do dnešních dnů 
nedostalo patřičného uznání a vážnosti. Především však měla být pokusem o nepatrnou nápravu, kterou mohlo
několik málo lidí alespoň částečně splatit dluh tolika statečným...

Bc. Josef Večeřa je vedoucím Památníku Mohyla míru; studuje muzeologii na Filosofické  fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně.

Zdroj: Muzeum Brněnska, Sborník 2004

SPORT

Chcete být správným táborníkem, naučit se chovat v přírodě a poznat krásné kouty našeho blízkého o-
kolí a naší vlasti? Umíte správně založit táborový oheň, dodržovat při tom zásady bezpečnosti a mít cit-
livý vztah k přírodě ? V našem novém kroužku Vás tomu rádi naučíme.
Z programu našich příštích schůzek uvádíme:
Založení táboráku
Vybereme pečlivě vhodné místo a vysvětlíme dětem možnost nebezpečí vzniku požáru. Nezakládáme 
ohniště v blízkosti stohů, seníků a pod stromy.
Ohniště zakládáme tam, kde to není zakázáno a vysvětlíme důvod ohraničení ohniště kameny.
Dřevo na táborák vybíráme suché a z ulámaných větví, spadlých ze stromů. Naučíme Vás základy ma-
nipulace ze sekyrkou (kontrola sekyrky, způsob osekávání větví a bezpečná manipulace). Vysvětlíme
první pomoc při možném úrazu.

Pojďte s námi do přírody

TJ SOKOL Sokolnice
POZVÁNKA
Každý, kdo máte zájem o pobyt a toulky přírodou jste zváni do nově založeného kroužku pobytu 
v přírodě. Naučím vás chovat se v přírodě, základům táboření a pobytu pod širým nebem.
Nebudou chybět ani soutěže a hry v přírodě.

HONEK Josef

Popíšeme význam ohně pro pobyt v přírodě a zapálení ohně jednou sirkou. 
POZOR, OHEŇ JE DOBRÝ SLUHA, ALE ŠPATNÝ PÁN
Uhasíme  ohniště, uklidíme  kameny a vše dáme do původního stavu. Provedeme vyhodnocení akce 
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 3 je 9. března. 2007. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou
poštou a níže uvedené adresy, na disketě nebo v papírové podobě členům komise pro vydávání
Sokolnického zpravodaje:
Butalová Zita zitab@seznam.cz Šustrová Jarmila jarma@volny.cz
Černý Jan jcmail@volny.cz Mirka Mifková

Začátek podzimní části sezóny 2006 - 2007 pojali jak hráči, tak i trenéři dorosteneckého družstva velmi
zodpovědně. Tréninková docházka byla na velice dobré úrovni, téměř 100 %. 
I když hráči, kromě tradičního turnaje v Karviné, neměli žádné jiné přípravné utkání, nástup do sezóny se
vydařil. „Šňůrou“ sedmi výher v řadě za sebou dokázali dorostenci dlouho držet vedoucí pozici na čele ta-
bulky. Těsná prohra s HK Ivančice byla jediným zaváháním našeho družstva v jinak vydařené podzimní
části sezóny 2006 - 2007.
Velký podíl na kvalitních výsledcích družstva mají nejen samotní hráči ale i celý realizační tým. Jsou to
především trenér družstva Pavel Mifek s asistentkou Pavlou Prokopovou a  také vedoucí družstva Zdeněk
Fric st., který předává své bohaté zkušenosti nejen mladým hráčům, ale je velkou pomocí i začínajícím no-
vým trenérům. Dobrou herní průpravu, získanou především starty v družstvech dospělých,  mají hráči
Sekanina Kamil, Umlášek Filip, Šebeček Petr mladší a Přerovský Karel, kteří takto sbírají velmi cenné
zkušenosti. K oporám družstva také patří brankáři Bugner Jan, Klaška Jan a Barbořák Tomáš. Dále jsou to
nejlepší střelec družstva Jakub Fric, Marek Stránský, Josef Vykouřil, Jakub Hrdlička, Hejtman Tomáš,
Liška Martin, Načiňák Lukáš, Mifek Pavel ml. a Petr Kukla. Ten se zotavuje z dlouhodobého zranění a je-
ho návrat bude jistě posilou celého týmu.

Dorostenci Sokolnic před bojem o druhou ligu

Před jarní částí soutěže jsou naši dorostenci na třetím místě  divizní tabulky se ziskem 18 bodů a se ztrá-
tou pouhých 2 bodů na vedoucí tým HK Ivančice. Máme však k dobru ještě jeden nesehraný  podzimní
zápas se Sokolem Juliánov. Doufejme, že se jarní dohrávkou tohoto utkání podaří našim dorostencům sma-
zat dvoubodový rozdíl  na vedoucí tým divizní tabulky a vytvoří si tak výbornou pozici k dalším bojům 
o postup do II. ligy.

Tabulka Divize starších a mladších dorostenců - podzim 2006

Poř.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

HK Ivančice

Družstvo Z V R P +/-

11 10 0 1

SK Kuřim 11 9 1 1

Sokol Sokolnice

HK KP Brno

Sokol Juliánov

Legata Hustopeče

Sokol Měnín

Legata Hustopeče ml.

Sokol Nové Bránice

SHC Maloměřice

Sokol Dolní Cerekev

Slavoj Třešť ml.

10 9 0 1

11 7 1 3

9 6 0 3

11 5 1 5

11 4 0 7

11 4 0 7

10 3 1 6

11 3 0 8

11 2 0 9

11 0 0 11

Skore Body

335 : 253

383 : 221

322 : 210

314 : 227

254 : 226

358 : 321

260 : 265

267 : 353

173 : 190

235 : 292

189 : 239

144 : 437 0

4

6

7

8

8

11

12

15

18

19

2082

162

112

87

28

37

-5

-86

-17

-57

-50

-293

a odměníme děti za příkladný přístup. Udělíme pochvalu těm nejlepším táborníkům. Po návratu na pře-
dem smluvené místo předáme děti zpět svým rodičům.

Kontakt:  Honek Josef   tel.: 731 969 713


