
Žádost Stavebního úřadu Sokolnice o rozšíření
počtu techniků. Rada obce po dlouhé diskusi 
rozhodla, že od začátku příštího roku se zvýší o po-
lovinu úvazek na našem stavebním úřadě. Nový
technik bude vybrán na základě výběrového řízení. 
Zakoupení pozemku od PF ČR. Rada obce dopo-
ručila jednat s Pozemkovým fondem ČR o zakou-
pení části pozemku (nad vodojemem u Mohyly 
míru), ve kterém je uložen obecní vodovod.
Vysypávání odpadů z popelnic. Na veřejném 
zasedání zastupitelstva zazněly výhrady vůči tomu,
že Kuka vůz, který vysypává popelnice, nemá na té
části, která popelnice naklání, ochrannou gumu, 
která by chránila popelnice od nárazů a jejich 
deformaci. Firma byla proto požádána o sjednání
nápravy. 
Pořádek v obci. Rada obce uložila komisi životní-
ho prostředí periodicky provádět kontrolu pořádku
v obci. Zjištěné závady nahlásí místostarostovi, 
který úklid zajistí prostřednictvím našich nezaměst-
naných, případně na úklid objedná firmu. Mimo 
to rada žádá i občany, aby v případě zjištění nějaké
závady na životním prostředí toto nahlásili 
místostarostovi.
Vlečkový přejezd u firmy Šrot Gebeshuber.
Ze strany občanů je neustále poukazováno na straš-
ný stav tohoto přejezdu. Rada obce proto uložila
starostovi, aby opětovně vyzval majitele areálu bý-
valého cukrovaru, firmu Šrot Gebeshuber 
a SÚS JMK k jednání v uvedené věci a zejména 
ke sjednání nápravy v co nejkratším termínu
Nákupní středisko na návsi. Rada obce se poměr-
ně dlouhou dobu zabývala variantou přemístění
zdravotního střediska do 2. NP v nákupním 
středisku na návsi. Obec má zájem o ponechání 
si těchto prostor ve vlastnictví s tím, že by tam 
bylo vybudováno nové komfortní zdravotní 
středisko včetně lékárny. Starosta objedná 
u projektanta zpracování několika jednoduchých 
variant na využití toho prostoru tak, aby v patře
vznikly ordinace zubaře, dětského lékaře, praktic-
kého lékaře a společná ordinace pro více odborných
profesí (jako je gynekologie, kožní, chirurgie 
apod.). Kromě toho i lékárna. Tyto ordinace 
a lékárna nezaberou zřejmě celé patro. Bylo 
by tedy možné zde umístit i další služby – např. 

pedikúru, posilovnu, solárium, masáže, knihovnu 
apod. Současně projektant propočítá náklady 
na generální opravu stávající střechy a variantu zří-
zení sedlové střechy. Pokud by náklad na sedlovou
střechu nebyl o mnoho vyšší, vybudovalo by se zde
cca 8 podkrovních bytů. Součástí celé rekonstrukce
musí být i výtah pro občany i tělesně postižené tak,
aby se mohli dostat z přízemí až do nejvyššího 
podlaží.  
Dopis obce Telnice ohledně napojení nádražní
části města Újezd u Brna na naši splaškovou 
kanalizaci. Rada obce se seznámila s odpovědí na
žádost o stanovisko na připojení části města Újezd
u Brna na kanalizační řad, který vybudovala společ-
ně obec Sokolnice a Telnice. Obec Telnice 
nesouhlasí s bezúplatným napojením části města
Újezd u Brna, neboť nevidí důvod, proč by se mělo
rozšíření kapacity ČOV hradit z peněz telnických
občanů. 
V současné době se toto stanovisko jeví již jako
bezpředmětné. Vodárenská akciová společnost nám
písemně sdělila, že v Sokolnicích VAS „drží rezer-
vu“ na nejrůznější dostavby v počtu 120 bytů, 
z nichž 24 RD se již kolauduje (Pod Stráží – II. eta-
pa),  36 bude dostavěno zjara (Kobylnická) a 36 se
již začíná stavět (Pod Stráží – III. etapa). Ostatní
jsou drobné dostavby uvnitř obce. V Telnici bude 
v roce 2008 obydleno 45 novostaveb rodinných 
domů v lokalitě Augarty. Obce Sokolnice, Telnice 
a Otmarov mají v současnosti 3 453 obyvatel. 
Po připočtení uvedené rezervy je tedy kapacita
ČOV vyčerpána. Obec Sokolnice však potřebuje na
čistírnu odpadních vod připojit i plánované novo-
stavby rodinných domů a bytů v bývalých 
kasárnách v trati Předky (cca 196 bytů) a cca 
120 rodinných domů mezi kasárnami a lokalitou
Nad Vrbím. Intenzivně proto probíhají jednání, zda
požadované překročení kapacity čistírny o 25 % je
možné bez jakýchkoliv úprav, či bude nutné nějaké
finanční prostředky na úpravy vyčlenit. 
Výroční zpráva ZŠ Sokolnice za školní rok
2006/2007. Obec obdržela výroční zprávu školy. Ta
byla předána radě školy k projednání s tím, že jejich
zástupce bude informovat radu obce o závěrech,
které z tohoto materiálu vyplývají. 
Žádost o změnu ÚP obce Sokolnice. Rada obce se
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seznámila se žádostí Jany a Ladislava Resových 
o změnu ÚP obce Sokolnice. Rada tak jako v ostat-
ních případech uložila místostarostovi uložit tuto
žádost a poté, co se bude rozhodovat o falší změně
ÚP (případně o pořízení nového plánu), tyto poža-
davky předložit zpracovatelům tak, aby mohly být
zahrnuty do zadání. 
Závody do vrchu v roce 2008. Ve dnech 
11. – 13. dubna 2008 se budou opět konat závody
automobilů na Mohylu míru, které jsou zařazeny 
v seriálu KW Berg - Trophy. Rada obce odsouhlasi-
la poskytnutí sponzorského daru a úhradu vystou-
pení manželů Zaťkových. Jejich vystoupení  při 
letošních závodech  bylo ozdobou doprovodného
kulturního programu.     
Nabídka Mohyla Míru – Austerlitz o.p.s. Obec
obdržela nabídku na bezplatné uspořádání tématic-
ké přednášky k Bitvě tří císařů. Rada rozhodla pře-
dat nabídku základní škole k využití. Pokud škola
přednášku uspořádá v sokolovně, bude mít přístup 
i veřejnost. Současně rada rozhodla, že v letošním
roce nebudeme požadovat účast vojenské jednotky
z řad členů klubu vojenské historie ani organizovat
žádnou akci k výročí této bitvy.
Oplocení zahrady pana Šafránka. Při realizaci
stavby kanalizace a cyklostezky došlo ke zničení
části oplocení zahrádky pana Šafránka, který 
by chtěl oplocení znovu obnovit. Rada obce odsou-
hlasila, že obec uhradí pletivo a sloupky 
a Ing. Šafránka práci v potřebném rozsahu.
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Bytovky na ulici Nová. Starosta informoval radu,
že z celkového počtu 20 bytů je 17 odprodáno 
jejich nájemníkům. Prodej dalšího bytu se předpo-
kládá v polovině měsíce listopadu. Poslední dva
byty zůstávají prozatím v majetku obce, neboť 
jejich nájemníci mají nedoplatky na nájemném 
a službách spojených s užíváním bytu. Rada 
rozhodla, že nebude-li obci písemně doloženo 
nejpozději do 20. listopadu potvrzení, že uhradili
všechny svoje nedoplatky, budou z bytu vypověze-
ni a byty odprodány jiným zájemcům za tržní cenu. 
Případné vymáhání dlužných částek a vystěhování 
z bytu bude provedeno prostřednictvím 
exekutorského úřadu Mgr. Cingroše, případně 
i soudu.
Směna pozemku – polní cesta kolem bažantnice.
Starosta informoval radu o tom, že oplocení, které
lemuje oboru, nekopíruje vlastnickou hranici, 
ale místy zabírá obecní pozemky a v jiných 
místech zabíhá do pozemku ŠLP Křtiny. Rada 
obce se domnívá, že by bylo nejlepší prostřednic-
tvím zeměměřiče udělat prohlášení, že obě smluv-
ní strany uznávají tuto hranici za vlastnickou.
Nebude-li tato varianta průchodná přes 
katastrální úřad, vyjedná starosta se ŠLP Křtiny
vzájemnou směnu těchto pozemků. Na uvedenou
nepřesnost se přišlo při projektování stezky
Sokolnice – Kobylnice, která by od lokality 
Nad Vrbím vedla do Kobylnic a dál směrem 
k Líšni. 

Z E Ž I VOT A OB CE

Setkání jubilantů
Sbor pro občanské záležitosti, pod záštitou obce Sokolnice a ve spolupráci  se Základní školou Sokolnice,
pořádá společenský večer pro  spoluobčany, kteří  v letošním roce dosahují 70, 75, 80, 85, 90 a více roků.
Je pro Vás připraven krátký kulturní program a malé občerstvení. Přijďte se pobavit a vzájemně si  popo-
vídat. Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi  v  restauraci U Husara,  ve čtvrtek 29. listopadu
2007 v 17 hodin.

Za všechny pořádající Ivana Zmrzlá

„Nová dominanta kraje“

V průběhu první poloviny letošního roku si všímaví pozorovatelé mohli všimnout základny pro nový 
radar ve vojenském prostoru na Staré hoře. V měsíci říjnu pak byla dokončena nejviditelnější část nově
vznikajícího radaru - ochranná kopule (tzv. radom) o průměru 18 metrů a celkové výšce téměř 30 metrů.
Samotná stavba přišla na 100 milionů korun, technické vyba-
vení, které bude instalováno v průběhu příštího roku, pak na
téměř půl miliardy. Radar nahradí tři staré ruské vysílače,
které zde byly v provozu od 50. let minulého století.

Vznikla nová velmi výrazná dominanta našeho kraje, s jejímž
umístěním řada obyvatel nesouhlasí. Ale jak praví velký 
český génius Jára Cimrman, můžeme o tom vést spory, 
můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti
tomu dá dělat. 
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Babské hody
6. října 2007 se v Sokolnicích konaly Babské hody. Během dopoledne stárky pozvaly všechny občany 
na slavnostní zahájení a večerní zábavu. Každý, kdo stárkám otevřel, mohl mimo jiné okusit vynikající 
koláčky, které stárky vlastnoručně upekly. Ve 14.00 hodin se shromáždilo 30 stárek a 15 krojovaných 
dětí před Sokolovnou, kde jim po krátkém vystoupení předal starosta obce pan Životský hodovní právo.
Poté následoval průvod obcí, který doprovázela jak kapela, tak kozlík s koňmi, který byl na letošních 
hodech novinkou. Večer pak hody pokračovaly zábavou v místní Sokolovně. Zde byli všichni překvapeni
jednak bohatou tombolou, která obsahovala více než 160 cen, takže se dostalo snad opravdu na každého,
ale především třemi vystoupeními, které zahrnovaly jak klasické lidové tance, tak recesistické kousky 
inspirované filmovou trilogií Slunce, seno..., při kterých se všichni dobře bavili.
Zajímavostí letošních hodů byly zcela určitě použité kroje. Kromě tradičních kyjovských krojů byly 
k vidění i pro tuto oblast bližší kroje z Jiříkovic. Počasí letošním hodům sice nijak zvlášť nepřálo, bylo 
poměrně chladno, ale deště byly stárky naštěstí ušetřeny.
Poděkování jistě patří všem stárkám, a to nejen za to, že zachovávají tuto krásnou tradici, ale vedou k ní 
i svoje děti. Věřím, že si babské hody v budoucnu najdou ještě více příznivců.

Filip Debef s přispěním Olgy Vinklerové

Básnička paní Paulíkové pro pana starostu při předávání hodovního práva:

Milý pane starosto,

my to vezmem na vostro.

My tu dneska hody máme,

právem vám tu zamáváme.

Stárky tomu dneska velí,

a budeme tu dneska veselí.

Tančit, zpívat, hodovat,

života si užívat,

se starostou tancovat.

Stárky tomu nevěří,

starostu si prověří.

Starosta však zavolá:

„Holky jdeme do kola,

ať nás hudba udolá!”

My to tady všechno zvládnem,

my o hody máme zájem.

Ať je nám tu dneska fajn,

to přejeme také vám.

No prostě hodům zdar!
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Vesnice nebo satelitní městečko?
V poslední době se v naší obci množí diskuse o smyslu některých ustanovení územního plánu. Asi nejví-
ce jsou  slyšet pochybnosti o článku 6.1 vyhlášky 02/2002 o závazných částech územního plánu obce
Sokolnice, který definuje podmínky urbanistického a architektonického řešení ploch bydlení. Znění člán-
ku je následující:
Ve stávajících plochách bydlení je nutno při dostavbách nebo rekonstrukcích respektovat tradiční charak-
ter zástavby a sledovat půdorysnou osnovu zástavby s důrazem na dodržení stavební čáry exponovaných
částí.
Přeloženo do lidské řeči, při pohledu z ulice by domy, přístřešky, ploty a další stavby neměly zasahovat 
do ulice více než stávající zástavba. Toto ustanovení vede v praxi k tomu, že majitelé domů se musí „vzdát“

části svého pozemku v zájmu zachování tra-
dičního charakteru zástavby. S touto podmín-
kou užívání pozemku byli seznámeni všichni,
kdo od obce pozemky v posledních letech 
kupovali. 
Je proto pro mě jen těžko pochopitelné, 
že se tuto podmínku dnes někdo snaží zpo-
chybnit. Snahou některých majitelů pozemků
je oplotit si vlastní pozemek nikoliv na hrani-
ci tzv. stavební čáry, tedy cca 5,5 metrů od
chodníku, ale přímo na jeho hraně. Aktuálně
se tyto diskuse vedou například v lokalitě
Nad Vrbím,  Kobylnická a často se na toto 
téma hovoří  i v případech  dílčích dostaveb 
v návrhových plochách určených pro bydlení
– v zahradách původní zástavby viz např. 
ulice Na Padělkách. Tyto snahy mají z mého
pohledu především 2 aspekty:
1. právní 
2. občanský 
Právní pohled
Ulice Nad Vrbím
Z pohledu práva se situace od sebe vzájemně
liší v ulici Nad Vrbím oproti  novějším 
lokalitám – ulice Borky, ulice U Bažantnice,
lokalita Pod Stráží. Při prodeji pozemků 
v ulici Nad Vrbím spoléhala obec na solid-
nost kupujících a ustanovení o dodržení 
stavební čáry bylo definováno pouze ústně 
a  ve zmiňované vyhlášce. A právě výklad 

této vyhlášky je zpochybňován, protože formulace „respektovat tradiční charakter zástavby“ prý není do-
statečně jasná.
Nicméně bez ohledu na způsob výkladu je nezpochybnitelné, že v této ulici jsou sítě vedeny pod hranou
chodníku, která je blíže domu. Podle platné legislativy musí být kolem těchto sítí dodrženo ochranné 
pásmo v šířce 1,5 metru na každou stranu. V tomto ochranném pásmu nesmí vznikat žádné stavby bez sou-
hlasu vlastníka sítí, kterým je v tomto případě obec. Při dodržení platné legislativy tedy nelze stavět 
žádné stavby (ploty, přístřešky,...) blíže než 1,5 metru od uložené sítě potažmo hrany chodníku.
Novější lokality
V novějších lokalitách je již situace zcela jednoznačná. Obec se poučila z předchozích nejasností, a tak již
v kupní smlouvě na  pozemek je ustanovení o tom, že stavba musí být realizována v souladu se schvále-

Jak se vám líbí ulice s ploty? (fotomontáž)

Ulice U Bažantnice – stávající stav



nou urbanistickou studií. Nad to stavební úřad vložil do každého územního rozhodnutí a stavebního 
povolení  ustanovení o stavební čáře (5,5 metrů od hranice pozemku = od chodníku) a dále ustanovení 
o tom, že předzahrádka nebude oplocená, přičemž předzahrádka je definovaná jako prostor mezi chodní-
kem a domem.
Vzhledem k tomu, že tyto dokumenty vešly v platnost před zahájením stavby každého domu, znamená to,
že s nimi souhlasili všichni účastníci územního a stavebního řízení a obsah  rozhodnutí tak nelze (nebo jen
velmi obtížně) revokovat. Zpochybňování těchto dokumentů je pak mimo jakýkoliv právní rámec.
Občas se objevují argumenty typu: „Vlastní pozemek mohu využít jakkoliv chci a nikdo mě nemůže 
omezovat v mých uživatelských právech!“ Toto zcela určitě platí, avšak využití pozemku musí být v sou-
ladu se zákonem. A stejně tak jako asi nikdo nepochybuje o tom, že nemůže vlastní pozemek využívat 
například pro pěstování a výrobu drog, stejně tak nelze stavět stavby na místech, na kterých to zákon 
neumožňuje. A obecní vyhláška, která byla vyhlášena v souladu se zákonem, má v tomto případě stejnou
právní sílu jako zákon.
Občanský pohled
Tento pohled je do jisté míry subjektivním názorem autora, který je nicméně přesvědčen, že si ho vytvo-
řil na základě zjištěných objektivních skutečností a zdravého rozumu. Regulace obce, které nás omezují 
v našich uživatelských právech (sám autor na předzahrádku „obětoval“ 150 m2 v celkové hodnotě přes 
100 tis. Kč), nejsou v žádném případě samoúčelné a mají řadu velmi dobrých důvodů.

Udržení charakteru obce
V první řadě mají samozřejmě dodržet charakter zá-
stavby v obci. Jednou z nejstarších ulic 
v Sokolnicích je ulice Masarykova. Je výraznou 
dominantou obce a je svým způsobem pro
Sokolnice charakteristická: široká ulice s velkými
předzahrádkami a krásnou lipovou alejí. Jak by asi
vypadala, kdyby naši předkové chtěli využít každý
centimetr svých pozemků jen pro sebe? Určitě 
ne tak jako dnes. Snažme se myslet i na to, v jaké
podobě zanecháme Sokolnice našim dětem a vnu-
kům a ne jen na vlastní pohodlí. Navíc považuji 
za naprosto samozřejmé, že jako nově příchozí 
budu ctít a dodržovat pravidla těch, kteří zde bydlí
již řadu let. To přeci není ani věc práva, ani peněz,
ale základní lidské slušnosti.
Cílem je rozvoj vesnice jako celku, ne nové sate-
litní městečko       
Pokud se projedete po okolních vesnicích, v řadě 
z nich narazíte na typická satelitní městečka 
= územní celky, které jsou násilím přilepeny ke stá-
vající zástavbě bez jakékoliv snahy o integraci s ní.
Výsledkem jsou úzké ulice podobné ze všeho nejvíc
těm, které známe z některých sídlišť. Kromě toho 
tak vzniká komunita nových obyvatel, která se zaví-
rá za vysokými zdmi svých sídel a žádným způso-
bem nekomunikuje nejen s původními obyvateli 
obce, ale ani mezi sebou navzájem. Zkuste jít někdy

na procházku do nových Rebešovic nebo Troubska a uvidíte ten rozdíl oproti  Sokolnicím. 
V Sokolnicích bydlím právě rok, což je z pohledu integrace člověka do tak rozsáhlé komunity jakou 
je obec, velmi krátká doba. A přesto jsme zde – já i moje paní – nalezli řadu přátel, a to jak mezi našimi
nejbližšími sousedy, tak mezi starousedlíky. 
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Rebešovice

Ulice Masarykova, Sokolnice



S O K O L N I C K Ý  Z P R AV O D A J
6 10/2007

Brambůrkové odpoledne

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jednoho slunečného podzimního dne – v úterý 10. října 2007  – začala velká příprava a těšení jak  ze stra-
ny dětí a rodičů, tak ze strany zaměstnanců mateřské školky. 
Děti ve školce kreslily, pilně vystřihovaly a lepily obrázky ovoce, zeleniny, hub a dalších zahradních, les-
ních a polních plodů.
Dopoledne děti s pomocí učitelek pestře vyzdobily celou rozlehlou zahradu.
V podvečer přišli i rodiče, které svým nejmenším ratolestem připravili na Brambůrkové odpoledne krásné
kostýmy připomínající některé ovoce a zeleninu např. kostým mrkvičky, dýně, houby, brambory a jiných
druhů zeleniny i ovoce. 
Všechny „podzimní“ oblečky byly velice originální, nápadité a rodiče při jejich výrobě využili plně svou
fantazii.
Pak následoval průvod „ovocných a zeleninových panáčků“ a spousta soutěží jako hod bramborami na ku-
želku a do koše, překonávání překážek s bramborou na hlavě, skákání v pytli a výroba panáčka

Bramboráčka, kterou vyráběli děti spo-
lečně s rodiči. 
Zkrátka ale nepřišli ani rodiče, kteří také
plnili úkoly, a to formou testu z rostlinné
říše.
Za každou úspěšně zdolanou hru nebo
správně zodpovězenou otázku dostali
děti i rodiče razítko na „vysvědčení spl-
něných úkolů“.
Odměnou a tečkou bylo sladké i slané
občerstvení, které upekly a připravily 
šikovné maminky z ovoce a zeleniny.
Spokojeně a pohodově prožitý podvečer
všechny naladil na blížící se podzimní

dny, ve kterých budeme všichni vzpomínat na barevnou atmosféru  se zubatým sluníčkem zvědavě vyku-
kujícím na poslední pěkné dny babího léta.

Kolektiv učitelek Mateřské školy Sokolnice

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA

V týdnu od 29. 10. do 2. 11. 2007 proběhla školou jako smršť „Akce dýně“. Žáci nosili vyřezané dýně na
výstavu do vestibulu školy a v pátek rozhodovali o té nejkrásnější. Cenu za 1. místo si odnesla Martina
Hamšíková, žákyně 6. třídy. Na nástěnce ve škole bude vyvěšeno pořadí všech účastníků této akce. Po
skončení vyhodnocení přenesli žáci dýně na trávník před školu, aby se jejich krásou mohli pokochat 
i obyvatelé Sokolnic.

Hallowen po česku aneb „Akce dýně“

Jsem si zcela jist, že právě  snahy představitelů obce o regulování  urbanisticko architektonického rozvoje
obce mají velkou zásluhu na tom, že nové lokality pro bydlení a celá lokalita „Nad Vrbím“ zvlášť, nepů-
sobí nijak arogantně a nabubřele, ale  naopak – podporují vzájemnou mezilidskou komunikaci. 
V dnešní době se jedná o stále ještě velmi ojedinělý přístup, který však výrazným způsobem zvyšuje 
kvalitu života na vesnici. Měli bychom dělat všechno pro to, abychom tuto cennou devizu zachovali a dá-
le rozvíjeli.

Filip Debef
Autor pracuje jako konzultant v oblasti marketingové a firemní komunikace
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Vranovská empiáda
Dne 11. 9. 2007 jsme dostali nabídku zúčastnit se turistického branného závodu, který ve Vranově pořá-
dal Jihomoravský kraj, Česká policie a Univerzita obrany Brno. Souhlasili jsme a během týdne, pod ve-
dením paní učitelky RNDr. Mgr. Drahomíry Holubové, jsme sestavili devět družstev po třech žácích 
ze 6. – 9. ročníku ve dvou kategoriích.
18. 9. 2007 v 7.00 hodin byl přistaven společný autobus se Základní školou Měnín. 
Všichni účastníci soutěžili v sedmi disciplínách, při kterých museli uběhnout na motokrosové dráze 
1300 m.
1. požární prevence
2. lanová dráha
3. zdravověda
4. dopravní znalosti
5. právní vědomí
6. hod granátem
7. požární výcvik
Všichni soutěžící úspěšně doběhli do cíle a poté se mohli projet v terénním vozidle značky BMW.
Pro žáky byly připraveny akce hasičů, Červeného kříže, policie a jednotky rychlého nasazení. Tyto akce
společně s námi také sledoval a dohlížel na nás i pan učitel Tomáš Struška.
Umístění žáků: z celkového počtu 65 soutěžících družstev jsme obsadili
4. místo: Filip  Bezděk 

Tomáš Dzuriš
Denisa Horáková 

6. místo: Iva Veselá 
Tomáš Fasora
Václav Voltr

9. místo: Viktor Vrážel
Pavel Fasora
Bronislava Zejdová

Další umístění družstev: 15., 18., 21., 22., 24. a 25. místo.  Všichni soutěžící ze ZŠ Sokolnice se těší na
další ročník Vranovské empiády.

Za účastníky: Denisa Horáková, Eliška  Audyová

Našli se sponzoři!
Stejně jako každá nezisková organizace, i škola má problémy se získáváním financí na různé aktivity, zlep-
šení pracovního prostředí pro děti, či zajištění zajímavých výukových programů. Naše škola se obrátila na
rodiče při hledání nových sponzorů a výsledek se dostavil téměř okamžitě. V červnu 2007 děti pod vede-
ním učitelů nacvičily školní akademii, kterou předvedly nejen rodičům, ale všem přátelům školy.
Dobrovolné vstupné bylo sponzorským darem těchto diváků určeným na nákup výukových počítačových
programů. Byla vybrána částka 4 740 Kč. Všem rodičům a přátelům, kteří se na této formě sponzorství 
podíleli, moc děkujeme. Za tuto částku byly zakoupeny dva programy: „Kreslení pro děti“ a „ Matemati-
ka 1. – 5.“ Bylo to velmi hezké a příjemné zakončení loňského školního roku.
A jak příjemně jsme končili, tak stejně hezky i začínáme nový školní rok. Pan Petr Zeman zakoupil pro 
8. třídu bezpečnostní skříňky v hodnotě 11 000 Kč. Žáci si mohou do skříněk odkládat nejen drahé 
osobní věci, ale i učebnice a atlasy. Všichni panu Zemanovi děkují za usnadnění povinností, ulehčení škol-
ním taškám a vlastním zádům.
Těší nás zájem rodičů i jejich kladný vztah k naší škole a doufáme, že se budeme setkávat stále častěji na
různých školních akcích i mimo ně, a že žádný problém pro nás vzájemně problémem nebude.

Za vedení školy i pedagogický sbor Jana Pátková



Dne 28. 1. 1945 vyšel v „Nedělním dni“ článek:
„Mezi nejstaršími sokolnickými občany“. Redaktoři
té doby navštívili několik nejstarších občanů, aby 
s nimi pohovořili o jejich osudech, přáních a názo-
rech. Tento příspěvek již dříve ve zpravodaji vyšel.
Chtěla bych navázat na 62 let starý dokument, ve kte-
rém manželé Horákovi, Maštalířovi, Angrovi 
a Čechovi popisují svoji společnou cestu a všichni
svorně na konci svého vyprávění projevují touhu 
a přání, aby byl v Sokolnicích postaven kostel. Jejich
přání se nevyplnilo. Do dnešní doby slouží sokolnic-
kým věřícím zámecká kaple.
Zámecká kaple byla vystavena asi roku 1690, byla
však obnovena a vysvěcena roku 1750, což dokazuje
latinský nadpis nad vchodem, jehož český překlad
zní: Kaple povýšení svatého Kříže našeho Pána
Ježíše Krista, posvěcena za vlády papeže Benedikta
XIV. a za panování císaře Františka I. a Marie Terezie
od Jana Karla hraběte z Cherfenbergu, olomouckého
biskupa, a Leopoldem z Dietrichsteinu zřízena a ob-
darována. Léta Páně 1750. 
Zámeckou kapli a zámecké faráře vydržovala 
sokolnická vrchnost. V srpnu 1860 byla zámecká 
kaple znovu úplně opravena hrabětem Mitrovským 
a v říjnu 1862 byly dány do kaple nové varhany.
Když však byla odloučena část polí a majetku od velkostatku sokolnického a když byly později odprodá-
ny dvory, nemohla hrabata vydržovat farní úřad pro zámek a zámeckou čtvrt. Byla proto podána žádost 
o zrušení farního úřadu pro tuto část Sokolnic. Farní úřad byl skutečně zrušen a archív byl přidělen 
k faře telnické. Zámeckým farářům říkal náš lid všeobecně „lokálník“ asi proto, že bydlel v místě, 
na rozdíl od farářů telnických. Posledním knězem v zámecké kapli byl sokolnický rodák P. Karel Burk. 
Páter Karel Burk se narodil v polovině 19. století 12. 10. 1863 v Sokolnicích. Studoval v Brně a na kněze

byl vysvěcen ve svých pětadvace-
ti letech 29. 7. 1888.
V červenci 1911 přišel do
Ořechova P. Karel Burk, doprová-
zený rajhradským děkanem, aby
se stal farářem ořechovské 
farnosti. Podle kronikáře byl 
vřele uvítán mládeží a spolky. 
V Ořechově působil 18 roků, do
svých 66 let. Byla to léta spokoje-
ná a šťastná, ale také zlá. Během
1. světové války byly v mnoha
farnostech rekvírovány kostelní
zvony pro válečné účely. 
P. K. Burkovi se však podařilo
vzácné zvony z kostela Všech
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HISTORIE

Zámecká kaple v Sokolnicích
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SPORT

TJ Sokol Sokolnice pořádá

ANDĚLSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
které se koná 1. 12. 2007 od 14 hodin v místní sokolovně.

Děti si budou moci  s pomocí andílků vyrobit různé předměty na předvánoční výzdobu. Také budou 
soutěžit a zhlédnou i pěkné pohádkové představení.  Na konci akce budou andílci a možná i Mikuláš
rozdávat balíčky se sladkostmi a ovocem. Vy, kteří chcete pro své dítě Mikulášský balíček, prosím, 

nahlaste se u paní Fricové (cvičení) nebo  Uhlířové (dětský klub Beruška). Jeden balíček stojí 25 Kč.
Pro dospěláky uspořádáme již tradiční vánoční dílnu, kde si i ti méně zruční mohou  za pomoci  našich

šikovných sokolek vyrobit vánoční výzdobu. Chvojí, korpusy a různé suché plody a ozdoby budou
k dispozici za symbolickou cenu 50 Kč.

Přijďte se pobavit a tím se zapojit do dění v naší obci.

svatých v Ořechově zachránit. V roce 
1929 odešel z Ořechova na odpočinek 
do Sokolnic, kde ještě sloužil bohoslužby 
v zámecké kapli. V Sokolnicích také 
11. 2. 1938 zemřel. P. Karel Burk skutečně 
napomínal, vyučoval a vedl svěřené duše 
spravedlivou cestou k životu a lásce.

Použitá literatura: Kronika obce Sokolnic, Paměť
Ořechova – vyprávění o lidských osudech

M.M.

Fotky z Čertovského sportovní odpoledne v roce 2006
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