
Sokolnický
zpravodaj

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC SRPEN 2009ZDARMA

Veřejné zasedání. Starosta obce svolává do kavár-
ny restaurace U Husara veřejné zasedání zastupitel-
stva (termín bude stanoven dodatečně). Na program
se připravují tyto body:
1. Schválení textu darovací smlouvy mezi obcí a státem.
2. Žádost o bezúplatný převod pozemku od státu.
3. Výkupy pozemků v areálu bývalých kasáren.
4. Darování pozemku p. č. 3644/6.
5. Prodej části pozemku p. č. 441.
6. Závěrečný účet DSO Region Cezava. 
7. Nová zřizovací listina ZŠ Sokolnice.
8. Nová zřizovací listina MŠ Sokolnice.
9. Změna textu usnesení ZO ze dne 11. 12. 2008.

10. Dohoda s Policií ČR. 
11. Zadání nového územního plánu obce Sokolnice.
12. Informační zprávy. 

Sdělení plynáren k odkupu plynovodu. Zastupi-
telstvo obce dne 11. 6. 2009 schválilo prodej budo-
vaného plynovodu na ulici Kobylnická a U Cihelny.
Druhý den odeslal starosta podepsané smlouvy 
na plynárny (smlouvy sestavovaly plynárny). Dne
16. 6. 2009 obdržela obec zprávu, že plynárny
v současnosti používají nový ekonomický model
výpočtu ceny a bez přípojek a realizovaných odbě-
rů plynu zařízení neodkoupí. Obci nezbývá než 
vyčkat, po kolaudaci plynovod pronajmout plynár-
nám a až se připojí odběratelé, znovu začít jednat
o odprodeji.

Žádost TJ Dukla Brno. Rada obce schválila uza-
vírku části silnic v katastru naší obce dne 20. 9. 2009
z důvodu konání cyklistického závodu. 

Výběrové řízení na stavbu „Sběrného dvora od-
padů Sokolnice“. Rada obce schválila předložené
zadávací podmínky a výzvu pro výběrové řízení na
stavbu sběrného dvora a výzvu na vybavení sběrné-

ho dvora technologií (kontejnery, váhy, vozíky, mo-
bilní sklady a pod). Do soutěže bylo vyzváno cel-
kem 11 firem. Text výzvy i zadávacích podmínek
soutěže byl současně zveřejněn na úřední desce
i Internetu, takže soutěž byla otevřena i dalším fir-
mám. Nabídku na stavbu sběrného dvora podaly
celkem čtyři firmy, na vybavení sběrného dvora pět
firem. Zatímco u stavby byly všechny čtyři nabídky
v pořádku a mohlo být rozhodnuto o výběru nejvý-
hodnější nabídky, u nabídek na vybavení byly shle-
dány závady, a proto bude další postup nejprve kon-
zultován se Státním fondem životního prostředí ČR.
Cenové nabídky na stavbu sběrného dvora:
VHS Brno, a.s. s nabídkovou cenou 3.240.082 Kč
SITA CZ, a.s. s nabídkovou cenou 2.576.070 Kč
IMOS Slovácko s.r.o. s nabíd. cenou 2.565.128 Kč
STRABAG, a.s. s nabídkovou cenou 1.993.372 Kč
Nabídky se posuzovaly podle jednoho kritéria, kte-
ré bylo zveřejněno již při zadávání veřejné zakázky
– nabídková cena. Jako nejvýhodnější nabídku tedy
předložila společnost STRABAG, a.s. s nabídkovou
cenou 1.993.372 Kč. Neobjeví-li se nějaké kompli-
kace, stavba začne tento měsíc s termínem dokon-
čení do 15. 12. 2009. 

Smlouva o zprostředkování prodeje kasáren
v trati Předky. Rada obce projednala nabídku spo-
lečnosti M&M REALITY na uzavření smlouvy
o zajištění kupce na tento areál. Rada souhlasila
s uzavřením této smlouvy na dobu určitou do kon-
ce října 2009. Bohužel prozatím se této společnosti
nepodařilo žádného kupce najít.  

Nabídka divadelního představení. Rada obce 
rozhodla, že bude akceptovat návrh společnosti
KOMENIUS, která nám nabízí, že v obci sehraje
divadlo Don Quijote de la Ancha. Rada navrhla termí-
ny 28. nebo 29. 8. 2009, případně v pátek 4. 9. 2009.

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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S novým ředitelem Domova pro seniory Sokolnice
bylo dohodnuto, že představení se uskuteční v zá-
meckém parku. Bohužel na začátku srpna nám 
společnost KOMENIUS oznámila, že všechny na-
vržené termíny již má obsazeny a divadelní před-
stavení se tak uskuteční až někdy na podzim. 

Smlouva mezi obcí Sokolnice a Integrovanou
střední školou Sokolnice (ISŠ). Jihomoravská 
energetika začala s postupnou kabelizací obce, kdy
nynější vzdušné rozvody el. energie budou nahra-
zeny novými kabelovými rozvody. Jako první 
budou tyto úpravy provedeny v ulici Masarykova.
Pro obec to znamená, že současně musí vybudovat
nové rozvody veřejného osvětlení, neboť vzdušné
vedení i se sloupy bude demontováno. Rada schvá-
lila uzavření smlouvy o dílo s ISŠ na tuto stavbu 
za cenu 1.410.000 Kč, včetně DPH. 

Vícepráce v mateřské škole. Rada obce se sezná-
mila s kompletním soupisem požadavků na více-
práce od začátku stavby s tím, že rozhodla provést
selekci požadovaných víceprací. Jedná se zejména
o věci, ke kterým se lze kdykoliv v budoucnu vrátit
bez nějakých větších komplikací. Protože víceprací
je více než na které máme peníze, tak po dohodě
s MŠ Sokolnice jim snížíme neinvestiční příspěvek
o 300.000 Kč, který byl účelově vázán na nákup
konvektomatu. Ten se zatím kupovat nebude, ale
vše se připraví na jeho osazení a až budou peníze,
tak se koupí a osadí. 

Oznámení o převodu podniku. Starosta informo-
val radu obce o tom, že obec obdržela dopis od fir-
my Mediclinic a.s., která zakoupila ordinaci 
MUDr. Győrgy. Podle vyjádření právníků je tento
postup podle zákona možný, pouze nám tuto sku-
tečnost oznámí a stane se našim nájemcem. Rada
obce tuto informaci vzala na vědomí, protože v da-
né chvíli se s tím nedá nic jiného dělat. Nicméně 
rada si vyžádala k předložení některé dokumenty
a bude zvažovat další kroky v uvedené věci.

Školní lesní podnik (ŠLP) Křtiny – nakládání
s odpady. Obec obdržela dopis od ŠLP Křtiny se
sdělením, že v nějakém odborném tisku vyšlo sta-
novisko České inspekce životního prostředí o nepo-
volených skládkách odpadů v lesích s tím, že ŠLP
z toho dovozuje, že za černé skládky v lese je zod-
povědná obec. Nicméně jejich právní názor je mír-

ně scestný. Obec si k tomu nechala od právníků 
poslat nějaké rozbory, ze kterých je zřejmé, že obec
se stává vlastníkem odpadu, až občané odloží 
odpad v místě, který obec určila v obecně závazné
vyhlášce. 

Zástavba v bývalém cukrovaru. Rada obce věno-
vala poměrně hodně času projednání několika vari-
ant zástavby v areálu bývalého cukrovaru. Žádný
z předložených materiálů však nevzbudil přílišné
nadšení a rada rozhodla, aby se budoucí investor té-
to výstavby nevázal žádnou z předchozích studií,
ale zpracoval další varianty výstavby. Obec požadu-
je ponechat plochu pro občanskou vybavenost (která
by v budoucnosti mohla být potřeba), volný manipu-
lační pruh vodního toku a kolem potoka plochu 
veřejné zeleně včetně protihlukových opatření.
Po předložení nových podkladů pro výstavbu bude
svoláno samostatné jednání k této problematice. 

Výkupy pozemků v areálu bývalých kasáren.
Starosta informoval radu obce o tom, že v majetku
vojska zůstaly ještě čtyři pozemky v kasárnách
Předky a další čtyři pozemky v areálu kasáren pod
Mohylou míru. Vojsko nám sdělilo, že tyto pozem-
ky již nebudou převedeny obci bezúplatně, ale pro-
dány. V kasárnách pod Mohylou je ještě dalších pět
pozemků ve vlastnictví jiných osob. Rada doporu-
čuje předložit zastupitelstvu návrh na schválení
bezúplatného převodu jednoho pozemku od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových a od-
kup ostatních pozemků za úřední cenu. O výkup
těchto pozemků máme zájem, nicméně v součas-
nosti na výkupy nejsou peníze. Proto by byl odkup
realizován postupně, dle finančních možností obce. 

Tisk pohlednic obce. Rada obce rozhodla o doplně-
ní dalších pohlednic obce Sokolnice, protože jejich
zásoby se tenčí. Dne 5. srpna nafotil pan Jiří Adolf
zámek, Mohylu míru, rybník, novou zástavbu a dal-
ší části naší obce. Snímky byly zveřejněny na našem
webu s tím, že lidé sami mohli hlasováním určit, 
které fotky se jim nejvíce líbí. Výsledek ankety byl 
předán vydavateli pohlednic (pan Arnošt Juránek
u Dolní Lipky). Ten zpracuje několik návrhů a po
schválení radou budou nové pohlednice vytištěny.

Humanitární pomoc. Na základě žádosti Diakonie
Broumov byla vyhlášena na středu 8. července 2009
humanitární sbírka. Sbírka byla určena na pomoc
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oblastem zatopeným vodou. Obec navíc věnovala
částku 20 tisíc korun obci Kunín, která byla povod-
ní výrazně zasažena. Diakonie i obec děkuje všem,
kteří i v době prázdnin poskytli tolik potřebnou po-
moc lidem, kterých se dotkla povodňová životní
tragédie. 

Určení účelu čerpání dotace. Obec je členem
Dobrovolného svazku obcí Region Cezava (DSO).
Tento DSO každoročně žádá o dotace na poraden-
ství a každá členská obec má právo vyčerpat 
poměrnou část. S tím obec nemá žádný problém,
neboť svoji poměrnou část vyčerpá na poradenské
služby. Kromě toho DSO obdržel dotaci na dovy-
bavení či opravy stávajícího mobiliáře cyklostezek,
nebo na výsadbu zeleně kolem vycházkových tras.
Rada obce rozhodla, že vyčerpáme i tuto částku
tak, že objednáme dosadbu zeleně kolem cyklo-
stezky k rozvodně (konkrétně mezi zahradou pana 
Šafránka a železničním mostem). 

Systém evakuace. Obec obdržela sdělení hasič-
ského záchranného sboru, že v případě mimořádné 
události na jaderné elektrárně Dukovany bude část
občanů obce Nová Ves evakuována do obce
Sokolnice. Obecní úřad Sokolnice má v této věci
zpracovat „Plán činnosti orgánů obce při vzniku
mimořádné události“. Jedná se o rozpracování

systému evakuace 344 osob z obce Nová Ves ze-
jména s ohledem na ubytování, stravování, zdravot-
nické zabezpečení, psychosociální pomoc evakuo-
vaným apod. Zpracování tohoto dokumentu, ale 
zejména projednání se všemi dotčenými orgány ne-
bude snadné, proto rada uložila starostovi vypraco-
vat a projednat tento plán do konce roku 2009.

Bytové domy v ulici Hasičská a Volejníkova. Na
obec se obracejí občané z těchto bytových domů se
žádostí o souhlas se stavbou oplocení a drobných
staveb. Závazná část územního plánu obce
Sokolnice stanoví, že pozemky kolem bytových 
domů nelze oplotit, protože musí být přístupné 
veřejnosti bez omezení. Závazná část nicméně pod-
mínečně připouští stavbu drobných staveb. Protože
rada obce si netroufá dělat výklad závazné části 
územního plánu, byl požádán krajský úřad o meto-
dickou pomoc v této věci. 

Městská část Bohunice, příspěvek na žáka z na-
ší obce. Obec obdržela žádost o úhradu neinves-
tičního příspěvku na žáka naší obce, který tam 
navštěvuje školu. Rada konstatovala, že obec
Sokolnice zřizuje devítiletou školu, ve které mají
žáci zajištěny podmínky pro plnění povinné 
školní docházky, tudíž dle § 178 odst. 7 zákona 
č. 561/2004 Sb. nehradí.

Jako majitelé pozemku – neobdělaného pole na konci ulice Slovákova – si dovolujeme upozornit, že 
tento prostor NENÍ „země nikoho“ a tím méně skládka stavebního ani jiného odpadu, jak si opakovaně
někteří z našich sousedů myslí. Vzhledem ke skutečnosti, že zde byl už vícekrát a naposledy nejpozději
31. 8. 2009 navezený stavební odpad (kusy betonu, štěrk, suť) tentokrát poměrně velkého objemu, byli
jsme donuceni oznámit tento přestupek na Policii ČR, která v této věci zahájila šetření a obrátí se brzy
na možné svědky z blízkého okolí, kteří by podpořili naše svědectví.

Jakmile policie pachatele odhalí, je velmi pravděpodobné, že v občanskoprávním řízení se můžeme 
domáhat náhrady škody způsobené náklady na uvedení pozemku do předešlého stavu. Jednání takové 
osoby, která navezla na cizí pozemek zmíněný odpad, může být posuzováno jako přestupek proti 
veřejnému pořádku se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Jako vaši spoluobčané, sousedi a obyvatelé naší obce současně vyjadřujeme rozhořčení a lítost nad tím,
jak se takto bezohledně, sobecky a zbaběle může někdo chovat v dnešní době ke svému natolik blízkému
okolí, jakkoliv se mohl domnívat, že jde snad o pozemek např. Obce. Snahou tohoto našeho Stanoviska je
především zabránit v budoucnu opakování podobné situace.

Pokud v sobě viník najde zbytky slušnosti a cti a v tichosti odstraní navezený odpad dříve, než ho 
policie za pomoci svědků odhalí, požádáme policii, aby své šetření přerušila. Jde nám o pořádek a dobré
sousedské vztahy, ne o nesmyslné plýtvání časem honem na kohokoliv.

Děkujeme za vaše pochopení, spolupráci a smyslu pro pořádek, který, jak víme, přece dělá dobré přátele.
Milan a Jana Brabcovi

Pořádek dělá přátele
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Srpen – chodilo se s srpem
na dozrálé obilí.
Dnes za chvíli
velké lány padají
do nenasytné mašiny.

První podmítky.
Polní hněď
a její lesk
mění vzhled
celého kraje.

Dál se sluncem si hraje
už jen lán slunečnic.
Otáčejí stále víc
své hlavy stárnoucí
po slunci.

Osmému měsíci
vévodí mečíky.
Název jim jistý
jen jejich listy.
Jejich květy –
kalichy něhy
jak z křehké skloviny
s mnoha odstíny.
Nejvíce září
na oltáři.

Alfons, italský biskup,
zakladatel redemptoristů,
začíná řádku
srpnových svátků.

Kdo přijde do Arsu,
dá mi za pravdu,
že je zde přítomen
nejenom svým tělem
Jan Maria Vianney.

Na Proměnění Páně
si připomínáme,
co se jednou stane
i s námi, když vytrváme.

Boží slovo šířil
svatý Dominik
s neúnavnou horlivostí.
Řád, který založil
ve středověku,
má co říci i dnešnímu světu.

Vavřinci je zasvěcen kostel
mé rodné obce.
Poklady církve
ukázal v Římě
světec refektovi
v chudých a ubohých.

Svatá Klára
následovala
odevzdaný život
Prosťáčka Božího.
Duchovní poklady
jsou listy psané do Prahy
Anežce Přemyslovně.

Maxmilián Maria Kolbe,
oddán též svatému Františku,
moderní apoštol tisku,
přinesl nejvyšší oběť.
Za svého bližního
položil svůj život.
Rytíř Neposkvrněné
dá se říct i o něm.

Mariino Nanebevzetí
je svátkem největším
z celého měsíce
a říci chce,
že i lidské tělo
bude oslaveno.

Ze století dvanáctého
promlouvá Bernard 
z Clairvaux.
Jeho jméno je spojeno
se vznikem řádu cisterciáského.
Jeho spisy
plné mystiky
čerpají z Písně písní.

Vše obnovit v Kristu
chtěl papež Pius
v pořadí desátý.
Mnohou reformací
změnil praxi
bohoslužeb a svátostí.
Zůstal prostým
i na Petrově stolci

a lid ho ctil
celou dobu.

Sbor apoštolů
zastoupen je
Bartolomějem.
Kostely jemu patřící
svědčí o dávné tradici.

Monika s Augustinem,
matka se synem,
k sobě patří
nejen v kalendáři.
To ona vymodlila
světce Augustina.
Víc než sto knih a traktátů
po sobě nechal tu
tento biskup a mistr slova.
Želel, že pozdě si zamiloval
tak dávnou a novou krásu.

Za výtky cizí ženy krále
Jan ocitl se v kriminále.
A jak to bývá – pro pravdu
nakonec si vyžádala na míse
Salome, svůdná tanečnice.
A tak Jan Předchůdcem Páně 
byl v zvěstování i v umučení.

SRPEN

Letošní prázdniny se cvičil aerobic a power yoga na sokolském hřišti v Sokolnicích. Začínalo se hned 
9. července. Díky počasí, které bylo v letošním roce bohaté na sluníčko, jsme cvičili (kromě jednoho týd-
ne, to jsem si dovolila odjet  na tábor) opravdu celé prázdniny. Potkávali jsme se v úterý a ve čtvrtek před
soumrakem – to kvůli obávaným komárům. V úterý dopoledne bylo cvičení power yogy  s hlídáním dětí
(chci poděkovat všem hlídacím tetám, které pomáhaly), toto cvičení si užily jak maminky, tak i děti.
Celá tato úspěšná a hojně navštěvovaná akce se mohla uskutečnit i díky aktivní podpoře naší náčelnice 
I. Fricové, jednotě Sokol Sokolnice a též vstřícnému přístupu ze strany házenkářů a fotbalistů, s uvolně-
ním hřiště. V poslední řadě bych chtěla poděkovat Kamile V., že nám na vlastní náklady dopravila na hřiš-
tě bedýnky na step aerobic.
Jsem velice ráda, že Sokolnice žijí pohybem, že se zde potkávají i cvičenky z okolních vesnic a doufám,
že tato prázdninová aktivita se stane tradicí – jen tak dál!
Těším se na Vás v novém školním roce.

M.K.

Letní cvičení

SOKOL
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Ve dnech 28. 8. 2009–30. 8. 2009 se uskutečnil
v Novém Veselí 2. ročník mezinárodního házenkář-
ského turnaje pod názvem „Rozhodni se sám“.
Tohoto turnaje se kromě českých týmů zúčastnily
týmy ze Slovenska a Polska. Oddíl TJ Sokol
Sokolnice byl v tomto ročníku zastoupen pouze
v kategorii mini žáků, v níž poměřilo své síly cel-
kem 10 mužstev. První hrací den byl pro  nejmenší
házenkářské reprezentanty naší obce poměrně ús-
pěšný. Nejprve porazili Nové Veselí „C“ (poměrem
17:13), poté získali velmi cenný
skalp Dukly Praha (14:13), ná-
sledovala prohra s Velkou
Bystřicí „A“ (2:16), jež byla 
pozdějším finalistou turnaje,
a v závěrečném duelu jsme před-
čili Velkou Bystřici „B“ (12:10).
Do druhého dne turnaje se nám
nepovedl vstup. V prvním utkání
jsme podlehli Telnici (6:10),
čímž jsme se de facto připravili
o možnost hrát o medaile.
Následovaly vítězné souboje
s Tatrančekem Stupava (9:7),
Tatrančekem Lozorno (11:4)
a Novým Veselím „B“ (9:7). Po-
slední prohru jsme utržili od dal-
šího finalisty Nového Veselí „A“
(19:6). Po základní části turnaje
jsme byli s celkovým počtem 12 bodů na děleném 
třetím místě společně s Telnicí a Duklou Praha.
S ohledem na skutečnost, že v náš neprospěch ho-
vořilo vzájemné skóre, nastoupili jsme v neděli
v boji o 5. místo proti Tatrančeku Stupava. I napo-
druhé jsme toto mužstvo porazili (tentokráte v po-
měru 16:10) a obsadili v turnaji celkovou 5. pozici.

Turnaj vyhrálo mužstvo Nového Veselí „A“, na
druhém místě skončila Velká Bystřice „A“, třetí
Dukla Praha.
Oddíl TJ Sokola Sokolnice reprezentovali Adam
Beránek (60 vstřelených branek), Michal Jandl 
(32 vstřelených branek), Ondřej Fojtů (6 vstřele-
ných branek), Martin Černý (3 vstřelené branky),
Filip Prokeš (1 vstřelená branka) a v brance nám
byl výraznou oporou Jakub Kratochvíl. Je jen ško-
da, že se tohoto turnaje nemohli zúčastnit i ostatní

hráči týmu minižáků, to by byl náš úspěch zřejmě
ještě daleko větší. I tak je nepochybně naše umístě-
ní skvělým sportovním úspěchem a výbornou re-
prezentací našeho oddílu, potažmo celé obce.
Třeba již brzy dostanu příležitost Vás informovat
o zisku vysněných medailových pozic...

Libor Beránek, trenér

Rozhodni se sám

Čest jejich památce

Chceme touto cestou vzpomenout na dva bývalé kolegy, členy naší Tělocvičné jednoty Sokol Sokolnice.
Dne 17. června 2009 nás navždy opustil bratr Vojtěch Divácký. Po dlouhá léta byl hráčem házené a po
ukončení aktivní činnosti také trenérem a obětavým funkcionářem. Byl jedním z posledních žijících
legend sokolnické házené.
Teprve nedávno, 1. září 2009 náhle zemřel dlouholetý člen výboru TJ Sokol Sokolnice bratr Jaromír Páral.
Ve výboru pracoval neúnavně téměř třicet roků. Jeho náhlý odchod je pro nás všechny velkou ztrátou. 
Kdo jste je znali, věnujte jim prosím s námi tichou vzpomínku.

výbor TJ Sokol Sokolnice
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Vážení přítomní, věnujte mi prosím chvíli pozornosti!

Stojím tady, abych Vás in persona upozornil na rizika, která na Vás číhají v souvislosti se začátkem 
nového školního roku.

Budeme se křivit v lavicích, mžourat na tabuli a doma do komplů, za celý den budeme zvalchovaní tak, 
že sebou maximálně žuchneme k televizi nebo zapaříme nějakou gamesu. Ze stravy ve školní jídelně 
neztloustneme, ovšem když výdej energie doplníme řádnou dávkou tyčinek, hranolků a kofoly, tak si 
budeme s paní obezitou brzy tykat všichni.

Ale já pro Vás mám jednu kulantní nabídku. Všechno může být jinak. Scházíme se dvakrát týdně na
hřišti. Je nás dost, ale mohlo by nás být ještě víc! Kopat do mičudy je zábava, to zvládne každý průměrný
kluk a trochu šikovná holka, ale my „házenkářský potěr“ se pod vedením certifikovaných trenérů učíme
hrát házenou a to je teprve ten správný nářez. A nejsme úplně liší, na 2. mezinárodním turnaji v házené
v Novém Veselí jsme v kategorii minižáci minulý týden obsadili 5. místo v konkurenci deseti týmů z Čech,
Slovenska a Polska.

Však dojděte v úterý nebo v pátek ve čtyři hodiny na hřiště, mamku nebo taťku vemte s sebou a může-
te si to s námi zkusit.

Za všechny hráče Honza a Adam

TJ Sokol Sokolnice oddíl HÁZENÉ

NÁBOR  NOVÝCH  HRÁČŮ
ve všech věkových kategoriích

kdy: každé úterý a pátek v 16 hodin
kde: hřiště u rybníka v Sokolnicích
s sebou: sportovní obuv a oblečení + rodiče  . . . stačí jeden :-)

Podmínky pravidelného tréninku:

– trénink 2x týdně po celý školní rok – v zimních měsících v sokolovně
– trenéři s licencí Českého svazu házené
– oddílový příspěvek 100 CZK na měsíc 
– členský příspěvek TJ Sokol 70 CZK na rok

Kontakt: 774 422 022 nebo 777 674 693

TJ Sokol Sokolnice pořádá pro děti na oslavu zahájení cvičení

Pohádkovou cestu za pokladem

Sraz bude v sobotu 12. září 2008 ve 14.00 hodin na sokolském hřišti.
Po té se vypravíme na cestu, na které na nás budou čekat pohádkové bytosti a plnění úkolů. Konec

našeho putování bude zakončen na hřišti, odkud se za pomocí dětí vypravíme hledat poklad.

Srdečně zvou cvičitelé
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TJ Sokol Sokolnice oznamuje všem cvičencům, že v pondělí 21. září 2009 budou zahájena cvičení.
Rozvrh cvičení bude vyvěšen na sokolovně a máte ho i zde ve zpravodaji. Také bude hlášen v míst-
ním rozhlase. Zájemci se budou hlásit přímo u cvičitelek.

Rozvrh cvičebních hodin na sokolovně 2009–2010

Milí cvičenci a cvičenky, 
prázdniny utekly jako voda a zase se budeme od 21. září setkávat při cvičení v sokolovně. Připravila jsem
pro Vás zatím provizorní rozvrh cvičebních hodin. Je třeba vše vyzkoušet, jak budou hodiny cvičitelům 
vycházet. Cvičebních hodin v sokolovně je málo a zájem o ně je velký. Proto jsem některá cvičení přeho-
dila (vycházela jsem z požadavků cvičitelů a trenérů). Také dojde k úpravě během zimy, kdy budou 
v sokolovně trénovat i muži házenou.
Pondělí – předškolní děti – s cvičiteli jsme se domluvili, že k předškolákům přidáme i 1. třídu, než si dě-
ti zvyknou. Potom dle dispozic bychom je přeřadili ke školákům do úterního cvičení.
Stolní tenis od 17.00–19.00 hod. trénují děti, ženy, potom muži.
Zdravotní cvičení – nebude zatím zahájeno, jako záskok bude mít M. Kuncová aerobic (Asi do konce 
září. Také na pondělí 21. 9. 2009 v době od 19.00–20.00 hod. si připravuje cvičitelka hodinu zdravotního
cvičení). 
Úterý – 2.–6. třída – dle rozpisu mohou cvičit hoši i dívky, Pilates je stejný jako vloni, v novém termínu
hrají volejbalistky.
Středa – dopolední čas nám uvolnila ZŠ Sokolnice pro maminky s dětmi od 0–3 roků, odpoledne je vy-
hrazeno opět házené, pouze jsme do Vánoc vložili cvičení Power-jógy (po Vánocích dle domluvy s cvi-
čenkami).
Čtvrtek – jako před prázdninami ve stejném termínu aerobic.
Pátek – stolní tenis hraje 1x za 14 dní svoje mistrovské zápasy, které jsou zahájeny doma 9. října 2009,
zůstává přípravka futsalu a nově 1x za 14 dní házená žáci (když nebude probíhat mistrovský zápas ve stol-
ním tenisu).

Sobota – bude zahájeno nové cvičení pro děvčata – dětský aerobic pod vedením M. Kuncové.
Tento termín je na zkoušku a upraven bude podle zájmu.

20.00–21.0019.00–20.0018.00–19.0017.00–18.0016.00–17.00

Předškolní děti
I.třída
Fricová I.
Hotová D.

2.–6. třída
Kučerová H.
Beránková K.

Házená –
přípravka
Palánová P.
Šebeček P.

9.30–11.30 hod.
Beruška pro
děti 0–3 roky
Vinklerová O.

Futsal –
přípravka
Drda J.

Stolní tenis
hoši, dívky
Hulínský P.
Černý J.

Házená – žáci
Palán R.
Beránek L.

Futsal –
přípravka
Drda J.

Stolní tenis
hoši, dívky
Hulínský P.
Černý J.

18.30–19.30
Pilates
Brzobohatá S.

Házená – žáci
Palán R.
Beránek L.

18.30–19.30      
Aerobic
Kuncová M.

Házená žáci
Palán R.
Beránek L

Zdravotní 
cvičení
Fricová L.

Power joga
Vašíčková K.

Stolní tenis
liga

Stolní tenis
muži
Hulínský P.
Černý J.

Volejbal

Florbal
muži

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

ZŠ Sokolnice

ZŠ Sokolnice

ZŠ Sokolnice

ZŠ Sokolnice
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V Telnici na nádvoří vedle kostela proběhl v neděli 17. 5. 2009 již druhý farní den, který začínal mší
svatou ve 13 hodin s P. Františkem Blahou, představeným české salesiánské provincie. Poté následoval
program pro dospělé a pro děti, ve kterém vystoupili divadelní ochotníci ze Sokolnic. V režii Honzy
Mazala nacvičili humorné představení o problémech dnešního důchodce s moderní technikou aneb jak 

nebezpečné mohou být hrátky s počíta-
čem.

V rámci Roku svatého Pavla se děti
vydaly na tematickou soutěž z jeho 
života. Na jednotlivých stanovištích 
plnily jednotlivé úkoly jako tvoření 
papyrových svitků, skládání lodiček,
stavění stanů, chůzi poslepu, ošetřování
nemocných atd.  

V 17 hodin se v kostele konala před-
náška o činnosti mezinárodní organiza-
ce Lékaři bez hranic. Zdravotní sestra
Terezie Hurychová, která již absolvova-
la mise v Kolumbii, Čadu, Burundi,
Nigeru či Thajsku, vyprávěla o své prá-
ci v exotickém, ale velmi náročném
a kulturně zcela odlišném prostředí.  

Celým odpolednem nás svým zpěvem provázela telnická schola. Součástí bylo i bohaté občerstvení,
v podobě koláčů, cukroví, grilovaného masa. Nechybělo také pivo a víno od Ríši Janouška ze Sokolnic.
Děkujeme všem pořadatelům a účastníkům.

Fotografie k nahlédnutí na adrese: http://telnice.rajce.idnes.cz/Farni_den_2009/

Farní den Sokolnice – Telnice  2009

DUCHOVNÍ  OKÉNKO

TJ Sokol Sokolnice pořádá 3. října 2009 poprvé v historii

,,Chlapské hody aneb hody pánů ze Sokolnic“

Program: – během dopoledne Vás stárci  přijdou osobně pozvat na průvod a večerní zábavu
– od 14.00 hodin bude před sokolovnou hrát k tanci i poslechu ,,Podboranka“
– v 15.00 hodin bude ,,pánům“ předáno právo, po té bude následovat průvod obcí
– ve 20.00 hodin hodová zábava, hraje kapela ,,Podboranka“

Přijďte se pobavit, bude pro Vás nachystaná bohatá tombola, ale i nějaké to překvapení.

Srdečně zvou stárci
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Přibližně v druhé třetině prázdnin napadl pitbullte-
riér v centru Brna jezevčíka a zle ho potrhal.
Přestože byl pejsek okamžitě odvezen na veterinu
a tam operován, několik dní po útoku zemřel.
Majitelka jezevčíka dala za operaci okolo deseti ti-
síc korun a přesto marně. Ta zpráva v novinách mě
donutila se zamyslet nad lidmi, kteří psy chovají.
Psy mám velmi ráda, ale veškerá bojová plemena
ve mně budí hrůzu. Ne pro zvířata samotná, ale pro
nezodpovědné majitele. Názor většiny kynologů je,
že pokud je zvíře bojové rasy pečlivě cvičeno
a přísně vychováváno, není nebezpečné. Ovšem
v rukou frajírků a machýrků, kteří si „zlým“ psem
něco dokazují, se mění v nebezpečnou zbraň, na
kterou by, dle mého názoru, měly existovat speci-
ální zbrojní pasy. Případný chovatel psa bojového
plemene by měl projít minimálně psychotestem
a vlastnit potvrzení, že je schopen zvíře cvičit
a chovat. Je mi jasné, že toto přání zůstane nadále
chimérou, ale mám pro svůj strach pádný důvod.

My máme malé dítě a chatrný plot, sousedi rotvaj-
lera. Je to krásný pes s lesklou srstí a za určitých 
okolností jsem ochotná si ho pohladit. Jenže má
dvojí výchovu. Soused – otec je v důchodu, za 
svůj život již několik psů zdatně vycvičil, a proto
i Bonnyho vede přísně a zodpovědně. Soused – syn
je nezaměstnaný a mám pocit, že si velkým psem
léčí své nedoceněné ego. Dráždí ho, dokud pes zu-
řivě neštěká a nešílí vztekem a nedávno byl manžel
svědkem toho, jak Bonny na pobídku mladého sou-
seda roztrhal kočku. Vypadala sice nemocná, ale
i kočka je něčí domácí mazlíček. Situace nyní vy-
padá tak, že já psa už doslova nenávidím (i když je
v tom vlastně nevinně) a manžel po příchodu z prá-
ce staví nový plot. Chtěla bych tímto zamyšlením
požádat všechny, kteří o pořízení bojového plemene
uvažují, ať si velmi dobře rozmyslí, zda jsou schop-
ni zvíře vychovat a zda jsou ochotni nést případné
následky, neboť za činy psa odpovídá jeho majitel.

ZM

Zamyšlení o psu

Z HISTORIE

Po roce 1948 po převzetí moci komunisty v na-
ší republice KSČ velice tvrdě usilovala o kolektivi-
zaci zemědělství. Rolnický stav byl nucen k zaklá-
dání zemědělských družstev. Samozřejmě že se
sedláci bránili, hospodařili na statcích po svých
předcích, proto odmítali vstupovat do těchto druž-
stev. Každým rokem se však zvyšovaly předepsané
dodávky, které se nedaly plnit. V roce 1951 byla
vydána směrnice jak postupovat proti kulakům.
Vyvolaná hysterie měla ukázat tohoto člověka jako
vykořisťovatele a škůdce národního hospodářství
a celé společnosti. Dle pokynů KSČ musel být
v každé vesnici vytipován takový člověk jako ves-
nický boháč – kulak.

Psal se rok 1952, den 22. září, kdy se můj strýc
František Sekanina ze Sokolnic č. p. 48 vracel
z pole kolem 19. hodiny s vozem naplněným kuku-
řičnými klasy. Byl již očekáván kriminální policií,
vůbec mu nedovolili se umýt, převléct, nesměl ani
vypřáhnout koně. Naložili jej do auta a odvezli do
Brna k výslechu. Předesílám, že již v roce 1950
v březnu mu byly násilně vykoupeny všechny dů-

ležité hospodářské stroje za 25.000 Kčs, tento ob-
nos mu však nikdy nebyl vyplacen. Nakonec byla
celá částka zabavena a propadla ve prospěch státu.
Tak zůstal na celém hospodářství sám s manželkou
a osmnáctiletou dcerou Boženkou. Pracovali těžce
v potu tváře od úsvitu do noci. Strýc se snažil plnit
předepsané dodávky, ale ty byly stále zvyšovány,
nakonec byl obviněn z neplnění dodávek a saboto-
vání národního hospodářství. Soudní proces se ko-
nal 6. ledna 1953 v Sokolnicích v sokolovně. Můj
strýc, čestný, poctivý, pracovitý člověk byl odsou-
zen jako kriminálník k pětiletému trestu odnětí
svobody, ke ztrátě občanských práv a propadnutí
majetku. Po vynesení rozsudku se chtěl odvolat,
a jeho žena Anna, má teta, mu řekla: „Záleží na
tom, jestli dostaneš 3 roky nebo 5 let?“ Tato slova
byla pro něj velkou vzpruhou, a tak se neodvolal.
A dobře udělal. Později se dozvěděl, že po odvolá-
ní by dostal 2x tolik. Dva dny po rozsudku byl 
odvezen do Ostrova nad Ohří k výkonu trestu 
v uranových dolech. Komunisté dosáhli toho, že se
ostatní hospodáři zalekli a následně pak podepsali

Trpké vzpomínání
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vstup do zemědělského družstva. Ale ani to sokol-
nickým komunistům nestačilo. Dosáhli toho, že mo-
je teta Anna Sekaninová musela násilně opustit s dce-
rou Boženkou a desetiletou Aničkou dům č. p. 48.

Dobře si ještě dnes po tolika letech vzpomínám,
jak jsme se večer 11. února 1953 nejbližší příbuzní
byli s nimi rozloučit. Ráno 12. února 1953 byl ce-
lý statek obstoupen cizími četníky, přijel stěhovací
vůz, naložili tetiččin nábytek, který dostala do vý-
bavy, osobní svršky, nic jiného si nesměli vzít,
všechny věci strýce musela ponechat na místě.
Nesměla si vzít ani elektrickou pračku, která byla
jejich společná. Tetinka s oběma sestřenkami pak
nasedla mezi uložený nábytek. Nikdo již k nim ne-
směl, a když bratranec František Fasora chtěl jet
s nimi, byl tvrdě odmítnut. Proto rychle spěchal na
nádraží, odjel do Brna a pak rychlíkem do Peček,
odtud lokálkou do Bošice u Kouřimi a pak šel 1 km
pěšky do obce Přebory okres Kolín. Tam pak tetin-
ce pomohl se vším, co potřebovala při nastěhování.
Byl jim přidělen byt o 2 místnostech v domě po bý-
valém majiteli, který byl předtím také vystěhován.

Ačkoliv polovina domu č. p. 48, hospodářství,
pole patřila tetince, ta nebyla zkonfiskována, muse-
la být vystěhována. Po jejich odjezdu komunisté na
statku rozkradli vše. V Sokolnicích se vyprávělo,
jak jeden soudruh si ze stáda husí vybral tu největ-
ší, později se zjistilo, že si vybral housera...

Teta Anička nesla svůj osud statečně, vždyť co jí
zbývalo. Měla velkou oporu ve starší dceři
Božence a starost o školačku Aničku nesly obě,
máma i sestra. Teta pracovala na státním statku
v rostlinné výrobě a Boženka, protože byla šikov-
ná, pracovala na polích při obsluze zemědělské 
mechanizace. Teta Anička 2x podala žádost o mi-
lost pro strýce, ale nebylo jí vyhověno. Po třetí 
žádosti, když už nežil Gottwald, ale prezidentem
byl Zápotocký, byl strýc podmíněně propuštěn 
15. 7. 1955 po odpykání poloviny trestu. Vrátil se
ke své rodině a začal rovněž pracovat na státním
statku jako ošetřovatel dobytka až do důchodu. 
1. května 1965 se odstěhoval ke své dceři Aničce
Krištofové do Prace. Dcera Boženka se provdala 
2. července 1955 za Ing. Bohuslava Šmída a žila
v Kobylnicích. Můj strýc František Sekanina zem-
řel 26. února 1976 ve věku 76 let na rakovinu kos-
tí – následek ozáření v uranových dolech. Teta
Anna zemřela 5. 10. 1986. 

V roce 1968 si strýc požádal o rehabilitaci, ale
21. srpen 1968 zhatil všechny naděje na návrat do

rodného domu. Vedení MNV v Sokolnicích se
vyjádřilo, že návrat pana Sekaniny a jeho ženy do
obce je nežádoucí. A tak grunt č. p. 48, od nepa-
měti v rukách rodu Sekaninů, vykoupený dřinou,
potem, robotou pro vrchnost, placením desátků,
přestal existovat. Moji příbuzní, teta a strýc, se do
svého domu už nikdy nevrátili. Na gruntě č. p. 48
byla dlouho v přední budově mateřská škola.
V bývalých stájích byly dvě třídy základní školy
a školní družina. Po revoluci 1989 byl grunt 
i pole vráceny jejich dcerám, grunt zanedbaný
a zpustlý.

Je k hanbě komunistů, že z pořádných, pracovi-
tých hospodářů udělali nevolníky, byl to zločin
proti lidskosti, bylo to ponižující, nelidské, bolest-
né pro tisíce násilně vystěhovaných selských rodin.
Byl přetrhán generační vztah k půdě a z násilné 
kolektivizace se české zemědělství už nikdy 
nevzpamatovalo.

My, potomci starého selského rodu, jsme hrdi 
na naše předky. Už několik let se pravidelně kaž-
dý rok v květnu scházíme bratranci a sestřenice
se svýni rodinami v restauraci u Laštůvků
v Telnici. Posedíme spolu v družné zábavě, popo-
vídáme si, zavzpomínáme a je nám spolu dobře.
Vyrostli z nás slušní, pracovití lidé, naši rodiče
by z nás měli radost. Bohužel, každým rokem
vždy zůstává některé místo neobsazené, stárne-
me, umíráme.

Rovněž i já jsem musela odejít ze Sokolnic,
když na začátku roku 1953 na mě předseda a ta-
jemník MNV poslali udání mému zaměstnavateli,
KNV v Brně, se žádostí o propuštění ze státních
služeb. Důvodem bylo, že jsem se provdala za 
„reakcionáře“ Karla Jirgalu, který v té době vy-
konával vojenskou základní službu v dolech
v Karviné, a to od 1. 10. 1950, a dalším důvodem
byl můj strýc – odsouzený kulak. Proto jsem se 
7. dubna 1953 odstěhovala do Karviné za svým
mužem. Našla jsem si práci na hornickém učilišti.
Můj manžel byl propuštěn do civilu 26. 11. 1953
po 3 letech a 2 měsících vojenské služby, a to jen
proto, že podepsal závazek na šachtě na 10 let. 
Můj manžel mně tam po 32 letech v r. 1982 zem-
řel, já jsem se pak vrátila do Sokolnic po 38 le-
tech. Komunisté nám tak zorganizovali velkou část
našeho života. Toto jim nelze nikdy, ale opravdu 
nikdy zapomenout a odpustit.

Alena Jirgalová
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Dost často se píše ve Zpravodaji o bývalých majitelích Sokolnic Mittrowských. Je to pochopitelné, od
roku 1848, kdy sokolnické panství koupili, byli součástí života v Sokolnicích a mimochodem, pokud vím,
pamětníci na ně vzpomínali  v dobrém.V Sokolnicích ale nežili celoročně, nýbrž jen v době podzimních
honů. Jejich příjmení je však v těchto článcích vždy psáno po česku Mitrovští, ačkoli by se o nich mělo
psát po německu jako o Mittrowských. 

Vladycký rod Mitrovských je doložen již od čtrnáctého století. V roce 1618–1620, za stavovského 
povstání, se rodina rozdělila a část se přidala na stranu Habsburků, v roce 1767 se  navíc ještě tato část ro-
diny poněmčila, konkrétně Maximiliamus Josephus Mittrowský, a začala se psát s dvěma t a s dvojitým w.
K Němcům se také hlásili, a pokud to vím dobře, tak oba sourozenci, poslední majitelé panství, sloužili
v německé armádě. Rod Mittrowských byl velmi rozvětvený rod a jeho potomci žijí stále.

V Brně žili také Mitrovští, asi nejznámější je Antonín Bedřich. Byl předseda moravskoslezského 
gubernia, zemský hejtman a také spoluzakladatel Moravského zemského muzea. Velmi podporoval vla-
stenectví a vědu.

Asi před čtyřmi nebo pěti roky vyšel ve Zpravodaji článek od anonymního! pisatele, který psal, že zá-
meček Mitrovských v Brně Pisárkách patřil také majitelům Sokolnic. Ne, nikdy nepatřil. Patřil těm 
druhým, tedy Mitrovským a Sokolnice a další panství patřily Mittrowským.

Podobné je to i se jménem hospodářského dvora Mittrowských Wladimírowem. I když je na zdi budo-
vy, vpravo od vstupní brány, asi metr vysoký nápis se jménem Wladimírow, který se snad nedá ani 
přehlédnout, tak v článcích se píše Vladimírov.

A kolik se vlastně Mittrowských v Sokolnicích vystřídalo? První byl Frantz – zemřel v roce 1875, po
něm Wladimír – zemřel v roce 1899, po něm další Wladimír, jediný syn – zemřel v roce 1930, a po něm
opět Wladimír, a to do roku 1945, kdy o majetek Mittrowští přišli.

Do smrti starého hraběte, jak se mu zde familiérně říkalo, nosilo služebnictvo uniformy, livreje, a na
zámku to vypadalo stejně jak ve filmových pohádkách o princeznách. Po jeho smrti 21. 1. 1930 byla veš-
kerá okázalost zrušena. Přispěla k tomu nejenom nutnost šetřit, pozemkové reformy nepřály šlechtě, ale
hlavně, změnila se doba.

Jan Fojtl

Mitrovští nebo Mittrowští?

Doc. Dr. Nosek:
Asi před rokem proběhla denním tiskem zpráva, že

Jednota hospodářských družstev v Brně převzala od 
p. tov. Ant. Hájka naftová kutiska v okolí Sokolnic.
Uplynul rok, aniž se staví. Nelze se proto diviti, že ne-
informovaná vařejnost pochybuje o realizaci podniku.
Nová majitelka ropových ložisek správně a obezřele ko-
ná nejen všechny připrávné práce technické, ale věno-
vala se i novému vědeckému prozkoumání jak terénu,
tak i surové ropy, aby zdar podniku byl všestranně 
zajištěn, tím spíše, že zemní olej v sokolnickém terénu
nevytéká (podobně jako ve Gbelech a Hodoníně) sám
na povrch zemský, nýbrž musí býti dobýván.

Ropový terén sokolnický jest vytvořen miocenními u-
loženinami (podle prof. Dr. Kettnera), které tvoří popře-
dí karpatského flyše. Podle zevrubného geologického
prozkumu četnými sondami, jimiž již p. tov. Hájek a ny-
ní Jednota získali hustou síť vrtebných profilů, počínají
již asi v 60 metrech slabší i silnější prolohy jemných
naftových písků (jest jich až 10) s různou sytivostí 

ropou. V 80 metrech počíná slinité, dosti kompaktní
meziloží, načež od 90 metrů dolů jest značně mocné lo-
že hrubých naftových mořských písků, obsahujících až
30 % vah. ropy. Pod tímto podložím naftových písků
jest vrstva hrubých, vodnatých mořských písků.

S hlediska chemického jest terén neméně zajímavý.
Celý terén jest pod povrchem ornice nasycen v písči-
tých náplavech známou hořkou šaratickou vodou.
V hloubce kol 30 metrů se vyskytují slabší znaky alka-
licko-muriatické minerální vody, načež vrstvy nadlož-
ních olejových písků jsou vesměs provázány slanými
mořskými vodami. Voda v píscích pod olejovým podlo-
žím jest sladká. Ve všech vrstvách ropových písků se 
jeví vliv slaných vod, neboť z písků isolovaná surová 
ropa obsahuje vždy emulsi oleje s vodou, což jest pří-
značné pro dosud všude v Československu těžené ropy.
Podle chemických rozborů z velmi četných vzorků ro-
pových písků ze sokolnických výzkumných sond, lze
terén Jednoty v Sokolnicích odhadnouti asi 200.000 cis-
ternami (po 10.000 kg) surové ropy.

Nový naftový podnik Jednoty hospodářských družstev na Brněnsku
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Cesta, kterou jsem popisoval minule, se používala již v raném středověku a sloužila jako důležitá 
komunikace. Dokazují to zaniklé vsi a tvrze, které se podél vyskytovaly. Na naší straně nekončila
v Těšanech, ale pokračovala přes návrší Vinohrady k zaniklé vsi Šinkvice a pak přes Měnín až k Rajhradu.
Směrem na východ pokračovala za Těšankou na vrch Radlovec, dál na nejvyšší vrch Ždánického lesa
U Slepice, k místu, kde se rozdvojovala s názvem U kříže. Jedna cesta vedla dál po hřebeni na jih až 
ke Kyjovu. Druhá směřovala do Nesovic a pak dál do Chřibů.

Nyní se vrátíme nad Otnice, kde stávala zaniklá ves Sadkov. Dál pak po pravé straně pod hájenkou 
Na Svaté zanikla ves Skřípov. Nad rybníkem Horáčkem pod Těšankou zanikly Mezilesice. Za silnicí me-
zi Slavkovem a Čejčí vpravo nad Zdravou vodou zanikla tvrz Neuhof a na druhé straně tvrz Kepkov. Zleva
pak následovaly vsi Konůvky, Bohušice a Mušenice. Nad Ždánicemi zanikla tvrz Újezd u Ždánic. Poslední
tvrz Hrádek, byla postavena již ve 14. století a je nejdále na východě východně od rozcestí U Kříže.
Archeologicky je probádaná ves Konůvky, jsou zde umístěny informační tabule a vybudovaná besídka pro
posezení. Z počtu zaniklých míst vyplývá důležitost této vrcholové cesty.

Pokud se vrátíme ještě dál do minulosti, zjistíme, že se tehdy využívaly cesty vyššími místy krajiny. 
V údolí říčních niv řeky a potoky vytvářely meandry, zamokřené lou-
ky a bažiny. Koryta řek se měnila, a proto cesty kolem vodních toků
nebyly využívány nájezdníky, kupeckými karavanami a všemi, kteří
v tehdejší době vládli a cestovali.

I v současné době se tato cesta používá. Používají ji Naftové doly
Hodonín. Celý Ždánický les je provrtán stovkami vrtů k těžbě nafty
a plynu. Po Těšance  a jejím pokračování vede cyklostezka. Také ji hoj-
ně využívají houbaři a turisté. Láká je množství hub a krásné rozlehlé
lesy. Jiří Junk

Historická poutní cesta Těšanka – pokračování

pec v Konůvkách

Ježto u dosud známých ropových ložisek u nás suro-
vý olej nikde samovolně nevytéká, těží se vrtbami tak,
že se buď olej v sondě shromažďuje lžící, nebo pumpa-
mi čerpá. Tímto způsobem těžby se však terén, resp. je-
ho vydatnost využitkuje jen z nepatrné části. Převážná
část zemního ropového bohatství zůstává nevyužita.
Tím se naftový terén znehodnocuje, těžba prodražuje.
Jako stát, naftu dosud skoro vesměs dovážející, musíme
však hleděti, aby to skrovné bohatství vlastní ropy bylo
skutečně plně využito. Proto se Jednota odhodlala k na-
prosto novému (u nás) způsobu těžby hornickým způ-
sobem, který umožní, aby naražené naftové písky byly
v celé vrstvě vyrubány a vytěženy. Stavba těžné jámy
a těžné věže byla zadána, takže dojde v terénu k čilému
pracovnímu ruchu, jakmile bude postavena přívodní sil-
nice. Současně byla zadána i dodávka strojního zaříze-
ní, potřebného k modernímu zpracování vytěžené ropy.

Bude se tedy těžiti jak kapalná ropa, tak i ropové pís-
ky. Pro zpracování písků, někdy jemně jílovitých, nikdy
hrubšího zrna, ale vždy prostoupených vodou a emulsí
olejovou, se dosavadní methody ukázaly nedostatečný-

mi, nákladnými v investicích a v režii. Proto bylo 
po celý rok pracováno na nové methodě. Z četných 
pokusů, zkoušek a analys vyšel pak projekt strojního
zařízení na zpracování naftových písků sokolnických.
Pokusné strojní zařízení ve větším měřítku a s velkým
nákladem postavené ukázalo bezvadnou funkci, takže
se Jednota odhodlala pracovati podle této methody.
Separace ropy z písků, jakož i zušlechťování ropy se tím
valně zlepší a zjednoduší, a těživo se v celém svém 
obsahu oleje využitkuje.

Sokolnický podnik bude na základě nejnovějších zku-
šeností v naftovém průmyslu moderně vybudovanou to-
várnou na zpracování domácí suroviny. Dosud se náš
zemní olej pokládal za méněcennější. Doufáme, že bu-
doucnost ukáže jeho význam jako pohonného a mazací-
ho prostředku, hlavně pro případ, kdyby došlo k nedo-
statku dovezeného zboží.
Čerpáno z knihy: 

Národohospodářská propagace Československa
Brno – Praha – Bratislav, 1938
BRNO město a okolí


