
Ve středu 9. května 2007 v 19.00 se v chodbě 
obecního úřadu konalo krátké veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Sokolnice. Na programu byl 
jediný bod - zakoupení pozemků p.č. 1288/1 (zastavě-
ná plocha), p.č. 1289/1 (zastavěná plocha), 
p.č. 1290/1 (zastavěná plocha), p.č. 1291/1 (zastavěná
plocha), 1292/1 (zastavěná plocha), 1293/3 (ostatní
plocha) a 1393/4 (ostatní plocha) na ulici Nová z ma-
jetku paní Jarmily Štěpánkové ze Zábřehu.
Zastupitelstvo rozhodlo, že pozemky budou zakoupe-
ny za pevnou částku 150 000 Kč. Pozemky 
p.č. 1293/3 a 1293/4 zůstanou v majetku obce.
Ostatních pět pozemků bude spolu s bytovou 
jednotkou a příslušným spoluvlastnickým podílem na 
společných částech budovy prodáno.
Projednání návrhu na opravu MŠ Sokolnice.
Rada obce odsouhlasila uzavření smlouvy s firmou
Tihelka, Starycha na zhotovení kompletní projektové
dokumentace na opravu MŠ Sokolnice do úrovně pro-
váděcí dokumentace, včetně autorského dozoru za ce-
nu 780 tisíc plus DPH. V této ceně jsou samozřejmě 
i všechny podklady potřebné pro výběr zhotovitele,
který si bude zajišťovat obec sama. 
Projednání dalšího rozvoje lokality U Cihelny.
Rada obce zastává názor, aby v tomto prostoru (od fir-
my Šrot Gebeshuber a ulice Kobylnická směrem na
severovýchod) byla v budoucnosti lokalita pro podni-
katelské aktivity bez negativních vlivů na životní pro-
středí. Vše je ale podmíněno změnou územního plánu
obce Sokolnice, která se začne projednávat přibližně
za rok. 
Současně byla projednána opětovná žádost pana
Henka o prodej alespoň části obecní parcely číslo
441 v ulici U Cihelny. Rada obce není nakloněna to-
muto řešení a zastupitelstvu nedoporučí tento prodej.
Naopak rada by neměla problém pozemek jmenova-
nému pronajmout. Žádost o pronájem ale může být
projednána až poté, co bude záměr pronájmu zveřej-
něn na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.
Úprava parku. Rada obce vybrala k dopracování jed-
nu ze tří variant, která řeší parkové úpravy a zřízení
nových parkovacích míst u rybníka a kolem

„Zajíčkovy studny“. Součástí projektu bude i cesta
pro pěší středem parku a veřejné osvětlení. 
Zřízení nového parku. Radě obce byly předloženy 
3 varianty úpravy parků v lokalitě Nad Vrbím. Rada
obce jednu vybrala s tím, že žádá její dopracování tak,
aby bylo možné nejpozději v měsíci červnu podat žá-
dost o dotaci. Rada vznesla výhrady k návrhu, aby 
v parku byl zřízen i výběh pro psy. Místo výběhu by
bylo vhodnější ponechat tento prostor pro děti na mí-
čové hry. Součástí projektu bude podrobné rozpraco-
vání mobiliáře a nové veřejné osvětlení. 
Žádost o náhradu škody. V neděli 1. dubna 2007 ve
večerních hodinách došlo k velkému požáru briket ve
skladišti firmy BIOMAC s.r.o. na nádraží v k.ú. Újezd
u Brna. Voda k hašení byla navážena ze sokolnického
rybníka a požár se podařilo zlikvidovat až v pátek
6. dubna. Za tu dobu se okolo místního rybníka otoči-
lo asi 900 hasičských aut a tímto provozem došlo 
k totálnímu zničení místní komunikace směrem ke
hřišti. Rada obce proto rozhodla požádat JM kraj 
o náhradu škody či poskytnutí mimořádné dotace 
z havarijního fondu kraje na opravu této komunikace.
PD na plynovod v ulici U Rybníka. Starosta obce 
informoval radu o tom, že práce na této projektové 
dokumentaci mohou ihned začít. Problémem zůstává
fakt, že pokud obec dostane peníze na opravu silnice
v ulici U Rybníka z rozpočtu Jihomoravského kraje
(vozovku rozbila projíždějící vozidla hasičů, když 
zásobovala vodou požár, který vznikl na nádraží), 
bude nutné ještě před opravou položit plynovod 
a vodovod. Opačný postup: letos opravit komunikaci
a v příštím roce ji rozkopat kvůli vodovodu a plyno-
vodu by byl nepřijatelný. Dokumentaci necháme zpra-
covat v co nejkratším termínu tak, aby se ještě letos
položily zmíněné sítě a poté opravila komunikace. 
V praxi by to ale znamenalo vyčerpat letošní rozpo-
čtovou rezervu na stavbu vodovodu a plynovodu.
Projekt a stavební povolení na vodovod již obec má.    
Zajištění údržby hřbitova. Obec stále hledá nějakou
vhodnou osobu, která by byla ochotna za úhradu 
provádět údržbu hřbitova. Jedná se o menší práce, ale
je vyžadována častější přítomnost na hřbitově. V pří-

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Sokolnický
zpravodaj

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC KVĚTEN 2007ZDARMA

Pokračování na straně 2

Obecní úřad hledá zájemce na údržbu hřbitova. Bližší informace u pana místostarosty.



padě, že je nutné na hřbitově provést práce většího
rozsahu, je možné tyto práce provést obecními neza-
městnanými, případně odbornou firmou. 
Zakoupení pozemku vedle hřiště. Rada se domnívá,
že by bylo vhodné zakoupit pozemek vedle hřiště 
u rybníka a jeho využití např. jako tenisové kurty.
Majitel pozemku bude osloven se žádostí, za jakých
podmínek by byl pozemek ochoten odprodat a poté
bude rozhodnuto o dalším postupu.
Projektová dokumentace na plynovod na Pratecký
kopec. Zamýšlená stavba kříží i soukromé pozemky,
do kterých byl již v minulosti uložen vojskem vodo-
vodní řad, případně byly zastavěny vodojemem, 
armaturní komorou či panelovou komunikací. Rada
obce doporučí zastupitelstvu tyto v minulosti zastavě-
né pozemky vykoupit za předpokladu, že dojde 
k dohodě s vlastníky pozemků a cena na výkup nebu-
de z jejich strany přemrštěná. Vodojem, armaturní 
komora, vodovod i panelová komunikace bude 
převedena do majetku obce Sokolnice. 
Zakoupení plovoucího čerpadla. Obec obdržela 
minulý měsíc dar ve výši 36 000 Kč od firmy IMOS
Slovácko. Dar je účelově vázán ve prospěch našich
hasičů, kteří firmě pomáhali při stavbě kanalizace 
umýváním vozovek apod. Rada obce schválila zakou-
pení plovoucího čerpadla dle požadavku našich hasi-
čů v této hodnotě. 
Oprava budovy hasičské zbrojnice. Radě obce bylo
předloženo několik variant oprav této budovy. První
varianta je opravit sokl a opadanou omítku na slou-
pech v hodnotě asi 66 tisíc Kč. Druhá varianta je 
rozšíření první varianty o opravu omítek na celé 
budově za částku asi 300 tis. Kč. Třetí variantou je
provést zateplení celé budovy, což představuje náklad
(včetně klempířských prací a výměny oken) asi 1 mil.
Kč. Přesto, že vzhled budovy není rozhodně vizitkou
obce, rozhodla rada nejprve odstranit příčinu neutěše-
ného stavu a teprve potom následky. V první řadě 
bude proveden geologický a statický průzkum s poža-
davkem, aby statik navrhl, jak budovu zabezpečit 
proti rozjíždění stěn. Kromě toho se bude řešit 
provedení svislých izolací zdiva a odvedení dešťových
vod od budovy. 
Další postup při přípravě stavby cyklostezky:
Blučina – Měnín – Telnice – Mohyla Míru. Starosta
obce informoval radu obce o tom, že obec má  k dis-
pozici projektovou dokumentaci pro stavební povole-
ní na cyklostezku z Telnice na Mohylu Míru. Nicméně
je to jen dokumentace bez vyjádření příslušných 
orgánů státní správy a dalších účastníků řízení. Rada
uložila starostovi obce zajistit potřebná vyjádření tak,
aby bylo možné do konce roku vydat stavební 
povolení.
Příprava stavby cyklostezky: Sokolnice – Kobylnice
(kolem lokality Nad Vrbím). Starosta informoval radu
o tom, že v rámci dotačního grantu JMK je možné
čerpat dotaci na dokumentaci na stavby takovýchto
stezek. Protože nikdo jiný z obcí sdružených v Cezavě
neměl zájem o předložení žádosti, dohodl se starosta
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s obcí Kobylnice na přípravě projektové dokumenta-
ce na cyklostezku mezi Sokolnicemi a Kobylnicemi
kolem bažantnice. Rada obce s tímto záměrem sou-
hlasí a domnívá se, že by nebylo vhodné, aby tato
stezka končila u kobylnického hřbitova, ale nejméně
u hřiště v obci Kobylnice (optimální by byla trasa až
do Šlapanic, aby se cyklisté mohli dostat až do lesů 
k Líšni apod.).
Oprava zámecké kaple. Na obec se opakovaně 
obrací občané Sokolnic a upozorňují na velmi špatný
stav zdi mezi kuchyní a zámeckou kaplí. V obdob-
ném stavu je i dřevěné ostění na hlavním kůru. Na 
základě žádosti obce je JM kraj (jako zřizovatel 
domova pro seniory) ochoten financovat tyto opravy
v řádu několika set tisíc korun. Peníze budou účelově
vázány na tyto opravy a bude je možné spotřebovat 
až do konce příštího roku. 
Dotace na rekonstrukci MŠ Sokolnice. Obec se již
od loňského roku snaží zajistit potřebné podklady pro
rekonstrukci mateřské školy, včetně získání dotace.
Opakovaně byl záměr projednáván na Regionální
rozvojové agentuře JM kraje, kteří obci s přípravou
projektu na čerpání dotace pomáhají. Podle jejich 
názoru není vyloučené čerpání finančních prostředků
z evropských fondů (ROP, opatření 3.3).  Problémem
je, že horní limity se připravují a v současnosti leží
návrhy na krajích, každopádně jsou to ale finanční 
limity začínající kolem 50 milionů korun dotace.
Proto by bylo vhodné „zasíťování“ více mateřských
škol i z okolních obcí do jednoho projektu tak, aby
akce nabyla prokazatelně nadlokálního významu.
Podávání žádosti se předpokládá někdy po letních
prázdninách. Pokud nebude zájem ze strany soused-
ních obcí o rekonstrukci jejich mateřských škol, 
pokusí se obec do projektu zahrnout i naši základní
školu. Potom by to ale z rozpočtu znamenalo spoluú-
čast ve výši cca 17 mil. Kč, což je spolupodíl dosti
značný. Konečné rozhodnutí padne po vyjádření 
starostů sousedních obcí. 
Internet do kabelové televize. V průběhu měsíce
května bude ukončen zkušební provoz Internetu  pro-
střednictvím televizního kabelového rozvodu a na
konci měsíce bude zájemcům nabídnuto pevné připo-
jení za těchto podmínek: 
Měsíční účastnické poplatky za poskytované 
služby:
• 128/128      kbps    190 Kč
základní rychlost pro nenáročné uživatele
• 256/128      kbps    390 Kč
s podmínkou IP telefonu
• 2048/256    kbps    490 Kč
s možností IP telefonie
• 4096/1024  kbps    690 Kč
s možností IP telefonie
Uvedené přenosové rychlosti jsou maximální, bez 
agregace s uplatněním pravidel FUP.
Vratná záloha za pronájem modemu je závislá na
délce uzavřené smlouvy :
Vratná záloha 1 500 Kč za modem pro TKR (dotova-
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ná cena, smlouva uzavřená na 3 roky).
Vratná záloha 2 000 Kč za modem pro TKR (dotova-
ná cena, smlouva uzavřená na 2 roky).
Vratná záloha 4 500 Kč za modem pro TKR (bez do-
tace, smlouva uzavřená na dobu neurčitou).
Montážní práce se začnou provádět na konci měsíce
května 2007. Cena za montáž je stanovena pevnou
částkou 1 200 Kč (materiál, montáž a doprava).
Zájemce tedy za připojení zaplatí pevnou částku 
1 200 Kč za vnitřní rozvody a vratnou kauci za pro-
nájem modemu ve výši 1 500 Kč až 4 500 Kč (podle
délky uzavřené smlouvy). Všechny ceny jsou uvede-
ny včetně 19% DPH.
IP telefon: Podobný přístroj, jako známe z pevné lin-
ky. Rozdíl je pouze v tom, že hovory nejdou po síti

O2, ale po síti internetu. Za tento telefon se neplatí
žádný měsíční paušál, platí se pouze za hovory a to
následujícím způsobem: volání na jiný IP telefon je
po celém světě zdarma. Volání na pevnou linku ve
špičce  je za 1,20 Kč/min., mimo špičku je zdarma.
Volání na mobilní telefon je za 4,50 Kč/min. IP tele-
fon je možno pořídit za cenu 1 500 Kč včetně kredi-
tu 500 Kč na volání. Nebo za cenu 2 000 Kč se
smlouvou kratší než 3 roky.
Další informace na požádání sdělí:
Ing. Šupa z firmy NOEL v.o.s, Na Pískách 3, 
695 01 Hodonín,  tel: 606 608 127, supa@noel.cz,
www.noel.cz. Přihláška je zájemcům k dispozici na
www.sokolnice.cz v sekci Kabelová televize, nebo 
v tištěné podobě na OÚ Sokolnice. 

ZE ŽIVOTA OBCE

Obecní zastupitelstvo                                                                                                                   Sokolnice dne 14. 5. 2007
Sokolnice
664 52

Vážené obecní zastupitelstvo
V Sokolnickém zpravodaji z dubna 2007 jsem se dočetl o záměru obce Sokolnice odprodat pozemky 
v areálu Předky (areál bývalých kasáren) firmě, která zde provede bytovou výstavbu. 
Myslím si, že je neuvážené, aby se obec zbavovala úplně všech pozemků, které má. Domnívám se, že pokud si vez-
me obec výstavbu bytů sama na starosti, pak může od státu získat dotaci na výstavbu bytů a ve výsledku jsou byty
cenově dostupnější. Vidím to na příkladu nedalekého Újezdu u Brna, kde bylo za posledních 10 let postaveno cca
150 bytů.
Zatím obec vychází vstříc pouze movitějším lidem a člověk s nižšími příjmy nemá šanci v Sokolnicích bydlet.
Mnoho zdejších mladých shání bydlení a v této obci pro ně není šance. Výstavba rodinných domů v oblasti Stráže
je toho příkladem. Je příkladem toho, jak lze za minimum prostoru zaplatit maximum peněz. Navíc pozemky, které
hodláte odprodat, nejsou pouze Vás zastupitelů obce a jeho vedení. Jsou společným majetkem všech občanů této ob-
ce. Zvažte prosím svoji zodpovědnost.

S pozdravem Jan Mazal

TJ SOKOL SOKOLNICE Vás srdečně zve na TRADIČNÍ JÁNSKÉ HODY, které pořádá ve dnech 

16. – 17. června 2007 s tímto programem:
Pátek 15. 6. 2007   od 20.00 hod Diskotéka pro mladé i pokročilé  na sokolském hřišti
Sobota 16. 6. 2007   dopoledne Letos poprvé Vás stárci budou zvát na hody a nabízet rozmarýny již v sobotu   

od 20.00 hod Hodová zábava, hraje MODUL 
Neděle 17. 6. 2007  od 14.00 hod Předání práva stárkům u Sokolovny

Krojovaný průvod obcí
Návštěva domova seniorů
Zatančení Besedy a tanečky malých stárek a stárků, hraje PODBORANKA

Srdečně zveme všechny naše spoluobčany a přejeme Vám pěknou zábavu! 
stárky  a stárci

POTOMCI VANDALŮ ŘÁDILI
Naši předkové, v době svého mládí, stavěli v noci z 30. dubna na 1. května svým děvčatům před dům nebo do ko-
mína májky. Zvyk byl v mnoha případech nebezpečným sportovním výkonem. Další tradicí bylo v některých 
oblastech vylévání cestiček vápnem od domu zamilovaného chlapce k domu jeho děvčete.
Letošní prvomájové ráno bylo pro mnohé spoluobčany, majitele automobilů, nepříjemným překvapením. Když 
pomineme často nevtipné, málo smysluplné nápisy a čmárání po silnicích, nelze se nezmínit o poškození majetku 
některých z nás. Z automobilů, parkovaných před domy, nešetrným způsobem zmizela firemní loga příslušných 
automobilek. Komu z „našich malířů“ dělá vandalismus radost?

Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje
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ZE ZÁKLADNÍ  ŠKOLY

Poděkování rodičům, prarodičům a přátelům školy...
kteří nám přišli na pomoc při pořádání prvních velikonočních dílen 

4. duben 2007 8.45 hodin. Zvoní. Na chodbách základní školy začíná nezvyklý ruch, takové malé stěho-
vání národů. Žádný strach, žáci v pohodě zvládají situaci, každý ví, kam patří, každý se snaží poradit 
mladším kamarádům. Prvňáčci to mají nejlepší. Jejich starší kamarádi z druhého stupně je vyzvedávají ve
třídě a odvádějí na správné stanoviště.
V 9 hodin začíná nové vyučování. Rodiče i prarodiče se mění na učitele a mají svou podivnou třídu nau-
čit nějakou hezkou velikonoční techniku. Proč „podivnou“ třídu?
Spíš nezvyklou, protože v každé „nové třídě“ jsou žáci od 6 do 15 let. Bude to fungovat? Pomůžou si pře-
konat věkové překážky? Nebudou ti naši malí utlačovaní? Asi se nám honilo hlavou ještě víc podobných
otázek. Dneska už na ně známe odpověď. Vše dopadlo výborně. Máme nejen šikovné a ohleduplné žáky,
kteří vědí, jak důležitá je pomoc a spolupráce, ale máme mnohem víc. Máme totiž šikovné dospělé kama-
rády, kteří se s námi dovedou dobře bavit, dokáží nás toho spoustu naučit a je nám s nimi dobře.
A proto ještě jednou: Děkujeme Vám, rodiče, prarodiče, tety i strýcové, přátelé naší školičky. Bez Vás by
to nešlo. A těšíme se na další nová setkání.

Za celý pedagogický sbor Jana Pátková

POZOR, POZOR!
Vážení sokolničtí občané!!!!
30. 4. 2007 proběhla velká akce: čištění Sokolnic od nadpřirozených sil. Čarodějnice byly upáleny a Vy
jste propadli klamnému pocitu, že jste již před nadpřirozenými jevy v bezpečí.
Nenechte se mýlit! 60 žáků základní školy se v termínu 30. 4. – 4. 5. 2007 zúčastnilo tajného čarodějnic-
kého kurzu v Prudké u Tišnova. Všichni poslední odpoledne složili úspěšně zkoušky a získali titul „Mistr
čaroděj“.
Že to nevadí a nic se neděje?!?!?! Jasně, že ne, ale mohlo by...
Buďte ostražití! Všímejte si všech podivných událostí. Mistři čarodějové chodí mezi Vámi. Umí různá
kouzla a nám nezbývá než doufat, že je použijí vždy jen a jen pro DOBRO.
A jak to všechno bylo?
„ Byl večer a hrozná tma. Najednou nás přišli vzbudit. Nevěděli jsme, co se děje. Byli jsme zmatení 
a unavení.“  (Katka Pálková)

„Když jsme my, Netopýři, vyrazili, strašně jsem se bála. Ve křoví něco zašustilo.“(Adriana Kašparová)

„Přišli jsme k ohništi, a tam na nás vyletěla čarodějnice. (Eliška Voltrová)

„Vylekala nás tak, že se mě každý chytl... Teď vidíme nějaký kruh ze svíček. Tam někdo je a ptá se na 
heslo.“ (Martin Bečka)

Sami vidíte, jak náročný kurz byl a zda byste ho také zvládli. Heslo si zkuste vyluštit sami:
„DráPossov jeled pěkníná vesslonice, jevo v níje ihes železlonice“.

„Mistři čarodějové“ a Jana Pátková
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SUDOKU VE ŠKOLE
26. 4. 2007 se v budově základní školy konalo velké setkání chytrých hlaviček. Paní učitelka Nečasová 
a pan učitel Široký měli pro zájemce připravenu soutěž v luštění „Sudoku“. Soutěž probíhala ve dvou ka-
tegoriích.
I. kategorie: 1. místo: Iva Veselá

2. místo: Lucka Honková
3. místo: Andrea Jochmanová

II. kategorie: 1. místo: Veronika Zajoncová
2. místo: Hana Boháčková
3. místo: Tereza Hradílková

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2007
Sokoli nám připravili další zdařilou akci. V pondělí 30. dubna 2007 se na sokolnický ostrůvek sešlo asi 
64 dětí z toho 42 v maskách. Velkých čarodějnic bylo kolem 20. V 18 hodin se všechny čarodějnice a ča-
rodějové prolétli obcí . Po návratu na ostrůvek se tančilo a soutěžilo . Každý kdo soutěžil, dostal sladkou
odměnu. Velká vatra s čarodějnicí byla zapálena v 19 hodin.  Po upálení hadrové čarodějnice si děti i do-
spělí opékali špekáčky. V provozu bylo i občerstvení ve kterém si účastníci akce mohli svlažit hrdlo. 
K tanci i poslechu krásně hrála skupina  MaJa.

HISTORIE

Nikdy nezapomeňte, sousedé!
„Tím, jak člověk stárne, ubývá kolem něho lidí, kterým může říci... pamatuješ?“ I já teď, dříve než jindy,
se ráda vracím do míst, kde jsem prožila své dětství v areálu zdejšího cukrovaru.
Válkou zničený objekt, kde můj tatínek pracoval donutil, naši rodinu odstěhovat se do Židlochovic.
A tak na delší čas jsem se vracela do Sokolnic jen ve vzpomínkách. Až v poslední době využívám pozvá-
ní spolužačky a kamarádky a častěji zde dlím. Proto jsem ráda přijala pozvání na besedu s pamětníky 
„Nezapomeňme, sousedé“ s námětem průběhu druhé světové války a vzpomínáním na sokolnické občany,
kteří se zapojili do bojů proti německým okupantům.
V pátek dne 20. dubna 2007 se v budově zdejší školy sešla skupina lidí, většinou střední a starší generace,
která svou účastí oslavila výročí osvobození Sokolnic. Mezi zdejší mládeží se našlo několik žáků, kteří 
naštěstí hrůzy války nezažili, a přesto projevili zájem o tuto besedu. Podrobnou citací z Pamětní knihy se-
psanou kronikářem té doby a promítnutím materiálů získaných od příbuzných účastníků odboje a totálně
nasazených našich spoluobčanů jsme se znovu vrátili do doby, která zanechala v lidských srdcích tolik 
bolesti.
Minutou ticha a položením kytice u pomníku padlých jsme uctili jejich památku.
Nikdy nezapomeňte, sousedé!

Jiřina Sylvestrová, roz. Floriánová
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Ještě jednou kontribučenský fond a ode mne již naposledy
Nemám rád takové polemiky, ve kterých je někdo neprávem obviňován, ale nezbývá mně, než na článek 
pana Chudáčka reagovat. Ne kvůli sobě, já mám svědomí čisté, ale kvůli čtenářům. Možná si čtenáři na článek,
který jsem napsal o tomto fondu, budou ještě pamatovat. Pan Chudáček v reakci na tento můj článek píše, že
„mylně uvádím podstatné údaje“. Jestli budu šťoural, tak na každém článku, i na projevu prezidenta, nebo ve
školní učebnici najdu něco, co mohu já pokládat za nedostatek. Jen například tím, že autor pokládal za pod-
statné něco jiného než já. Toto není však ten případ, to jen píši, že zpochybnit se dá vše. Tak jako všechny 
články, které jsem do Zpravodaje napsal, mám čerpané ze seriózních a historických zdrojů. Nedovolil bych si
cokoliv si vymýšlet! Nevím, jaké má pan Chudáček o mně informace. Já ho vůbec neznám.
Nechám na čtenářích Zpravodaje, aby sami posoudili věrohodnost mých informací a sami se přesvědčili 
o tom, zda uvádím mylné informace. Zveřejněné informace jsem čerpal ze spisu „Nejstarší paměti obce
Sokolnic, napsané dle Moravské vlastivědy.“ Tyto paměti napsali tito pánové: kronikář pan řídící učitel 
Ignác Konšel, pan starosta František Sekanina čp. 48, pan Václav Šmíd starší čp. 7 a pan Jan Burk starší 
čp. 26. Nemyslím si, že tito pánové byli lháři, nebo podvodníci, ani že mylně uváděli podstatné informace, 
ba právě naopak, jsem přesvědčen o tom, že to byli vážení občané Sokolnic, kteří věděli co píší. Na rozdíl ode
mne a pana Chudáčka tito pánové celý život žili součastně s kontribučenským fondem, možná využívali i jeho
služeb a pan Sekanina byl i mimo jiné správcem tohoto fondu od roku 1900. Je jisté, že osobně znali i další
správce. Možná spolu chodívali do hospody na taroky, nebo jen tak si povykládat při viržince a pivu.
Vezmeme to však po řadě. Tito pánové píší o ukládání přebytků obilí do sýpky fondu. Pan Chudáček tvrdí, že
do fondu se přebytky obilí neukládaly. Dva z těchto pánů byli zemědělci, a úspěšní, pan Šmíd a pan Sekanina,
ten byl i nějaký čas správcem tohoto fondu a že by nevěděli jak fond funguje? Není to divné? Předpokládám,
že i služeb fondu využívali a toto nevěděli? Tomu já nevěřím!
To, že na zrušení fondu v Sokolnicích měla vliv železnice, píší také. Nevím, kdy se narodili, ale je možné, že
viděli jet první vlak přes Sokolnice. Aspoň někteří. Je překvapující, že pan Chudáček má jistotu, že zrušení to-
hoto fondu v Sokolnicích cituji „naprosto nesouvisí s rozvojem železnic“. Ani malý vliv? Kde tu jistotu bere?
Přímí účastníci píší něco jiného.
Já vím, komu věřit. A jak rozumím další připomínce pana Chudáčka, tak správci kontribučenského fondu ne-
byli vlastně správci kontribučenského fondu. Jak to, že pánové, kteří sepisovali Nejstarší paměti obce Sokolnic
nevěděli, že žádní správci kontribučenského fondu vlastně neexistují? Ani pan Sekanina tedy nevěděl, jakou má
funkci. To jsou věci. Je toto vůbec možné?
A poslední připomínka. Já nepíši, kdy fond zanikl, já nevím. Možná před válkou, možná během války, možná
po válce, nevím. Něco psát, když nevím, je jen spekulace a to rozhodně já nedělám.
Tak čtenáři, co na to říkáte? Utvořili jste si vlastní názor?
U článku pana Chudáčka mě zaujala věta „obdobné informace lze nalézt v každém lepším slovníku cizích slov
a na internetu“. Tomu lze rozumět tak, že je zbytečné články o historii Sokolnic do Zpravodaje psát. Ať si to
každý najde sám. Já se o historii Sokolnic zajímám a rád se o získané poznatky podělím.
Pro jistotu jsem si šel spočítat všechny slovníky a encyklopedie, které vlastním, vlastně všechny ne, jen všeo-
becné. Ty se specielním zaměřením, např. na rostliny, nebo živočichy, ty ne. Mám jich 28 kusů. V žádné jsem
však nenalezl nic o Kontribučenském fondu na sokolnickém panství, o tom, co já jsem psal.

Jan Fojtl

Věnováno památce Prof. Ing. Pospíšila DrSc. k jeho nedožitým 
81. narozeninám

Historie bažantnice
První zmínky o sokolnické tvrzi sahají do 13. století.
Dnešní podobu  zámku i parku dal W. X. Dietrichstein (1708). L. Dietrichstein (1750) vytvořil rozšířením
parku oboru, kterou dále rozšířil F. a A. Mitrovský (1850) na její dnešní výměru (62,01 ha).
V té době byla přeměněna obora na bažantnici. Uvedená výměra i protáhlý tvar daly možnost rozdělit 
území bažantnice na tři části.
První část v okolí zámku je udržována jako anglický park, druhá má charakter lužního lesa a třetí část je
tvořena loukami, poli, remízky pokusnými plochami a okrajovými porosty. Osu bažantnice tvoří Zlatý po-
tok, protékající ve směru sever-jih.
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Současnost
Od roku 1948 slouží zámek i park sociálním účelům, v současné době jako Domov důchodců. Ostatní čás-
ti jsou od roku 1953 spravovány Školním lesním podnikem VŠZ ve Křtinách do roku 1968 jako uznaná
bažantnice ve které se neprováděl odstřel, ale pouze odchyt bažantů. Průměrný roční odchyt za období ro-
ků 1956–1960 byl 610 kusů, za období 1961–1968 388 kusů.
Prováděl se rovněž odchyt zajíců i srnčí zvěře.
V roce 1969 bylo pro chov dovezeno 13 kusů daňčí zvěře a v současné době stav dosahuje 60 kusů. Od
roku 1969 je bažantnice uznanou oborou.
Obora vhodnou polohou a malou lesnatostí okolní krajiny tvoři přirozené centrum hnízdění mnoha druhů
ptactva, na které se zaměřuje pozornost ornitologů.
Pracoviště katedry zakládání lesů a šlechtění lesních dřevin a první pokusná plocha byly založeny v roce
1958 a bylo budováno postupně až do dnešní podoby.
Toto pracoviště slouží jednak jako výukový objekt katedry, jednak jako výzkumné pracoviště se speciál-
ním zaměřením výzkumu na šlechtění topolů sekce Leuce, se zvláštním zřete1em na osiku.
Citace z brožury „1958 až 1978 Sokolnice“, která byla vydaná při příležitosti šedesátého výročí založení
Vysoké školy zemědělské v Brně, kterou zpracoval Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. a kolektiv.
Vyhnání z ráje
Nyní bychom chtěly reagovat na článek v deníku „Rovnost“ ze dne 6. 3. 2007 „Zpustlou bažantnici čeka-
jí lepší časy“. Píše se v něm o „zašlé kráse bývalé bažantnice mezi Sokolnicemi a Kobylnicemi, na kterou
tamní obyvatelé vzpomínají s nostalgií...“. „V budoucnu by“, podle zástupce ředitele ŠLP Křtiny 
p. Mauera, „mělo vzniknout přívětivé prostředí pro studenty lesnictví i pro ostatní návštěvníky. Také chce-
me rozšířit sbírku exotických dřevin, kterou v bažantnici vybudoval zemřelý prof. Pospíšil“, dodal 
p. Mauer. Prof. Ing. Jiří Pospíšil Dr.Sc. vědecké práci a výzkumu obětoval celý svůj život. Jeho velkým
přáním bylo předat své celoživotní výsledky osobě, která by na tomto pracovišti pokračovala a vyvíjela
další aktivity. Toto přání se bohužel neuskutečnilo. Velice by se podivil, kdyby uviděl areál, který právě
sloužil k vědeckým účelům 50 let v takovém stavu, v jakém se nyní nachází. Osiky, které dorůstají velkých 
výšek, byly chloubou prof. Pospíšila. Ještě na jaře 2005 byl podán návrh na vypěstování jakéhokoli počtu
osik na tomto pracovišti, neboť roční a dvouleté, až 2 m vysoké stromky, byly vyhlášeny po celé republi-
ce. V srpnu téhož roku byly kelímky s malými semenáčky vysypány na hromadu. Stalo se tak po smrti
prof. Pospíšila, který 3. 8. 2005 odešel do svého osikového království. Tím dnem nastala totální likvidace
jeho celoživotního úsilí, ale i zmaření práce jeho kolegů a spolupracovníků. Tímto dnem se zrušil již uve-
řejněný prodej exotických stromků, kvetoucích keřů a různých druhů harmonizátorů, který zde po několik
let probíhal, vyměnily se zámky u všech vstupních bran do areálu, my (zbylé pracovnice) jsme dostaly 
okamžitou výpověď bez ukončení pracovní smlouvy. Argumentem vedení bylo vyjádření, že pracoviště je
ztrátové, že peníze, které prof. Pospíšil do haléře odevzdával, byly na provoz nedostačující. 
Srovnávalo snad vedení ŠLP výnos z těžby v oboře s drobným prodejem pro milovníky zahrádek? Ještě
dnes, téměř po dvou letech, se ptají lidé z okolí, kdy se opět uskuteční prodejní dny. Zákazníci zde byli
vždy spokojeni s nákupem a navíc projevovali úžas nad vysečenými cestičkami, okopanými osikovými
plochami, nad celkově upravenou podobou areálu. Tento úžas přerůstal mnohdy „v závist“, v jakém do-
slova „ráji na zemi“ pracujeme. A z tohoto ráje jsme byly vyhnány. Kam se poděla úcta k tomuto vzácné-
mu člověku? Byl to nejen vědec, ale také skromný a pracovitý člověk který se nestyděl vzít do ruky 
motyku, nebo si sednou za traktor. Kam se ztratila lidská zdvořilost, když v den jeho pohřbu vtrhla do 
areálu skupina vysokoškolsky fundovaných pracovníků ŠLP a bez ohledu na pietu k zemřelému za hlasi-
tých projevů začala uprostřed vegetace vytrhávat prorostlé kontejnery s exotickými rostlinami. 
Tak až půjdete, milí návštěvníci bažantnice, kolem bývalého výzkumného pracoviště ŠLP Křtiny se síd-
lem v Sokolnicích, nelekněte se současného stavu těchto prostor. To, co se 50 let budovalo, je srovnáno se
zemí. A vy pane profesore, pokud shlížíte z toho Vašeho botanického nebe, odpusťte těm, kteří se na této
proměně podepsali, protože oni zřejmě „nevěděli“, co činí. 
Věnováno památce Prof. Ing. Pospíšila DrSc. k jeho nedožitým 81. narozeninám. 

Bývalé spolupracovnice 
Čerpáno z publikace vydané v roce 1979 Prof. Doc. Jiřím Pospíšilem a kolektivem
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SOKOLNICKÝ ZPRAVODAJ – vydává obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. Sokolnický zpra-
vodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.
Datum vydání 18. 5. 2007. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 6 je 7. 6. 2007. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou na 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 Mifková Mirka

POZOR  !
Obecní úřad Sokolnice ve spolupráci s firmou SITA CZ a.s. pro Vás zajistí
SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !

Proč ?
Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin. Proto jej musí-
me sbírat  odděleně a potom odborně odstraňovat.
Co to je nebezpečný odpad ?
Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, barvy 
a ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky, čistící prostředky
na okna a WC, laky, ale také zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, apod.
Nebezpečné odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem a odváženy z následujících míst v obci podle tohoto
časového harmonogramu:

Upozornění: při tomto sběru se NEBUDOU odebírat televizory, ledničky a pneumatiky !!!
Sběr a přeprava nebezpečného odpadu bude prováděn speciálně upraveným vozidlem typu RENAULT,
v souladu s předpisy ADR.

Datum HodinaMísto

2. června 2007 10.45–11.00

11.50–12.10

12.20–12.40

u školy

u sýpky

křižovatka Tuřanská – Na Padělkách

2. června 2007

2. června 2007


