
Sokolnický
zpravodaj

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC LISTOPAD 2009ZDARMA

Milí spoluobčané, 
přijďte s námi strávit Zlatou neděli 20.12.2009, svátečně se naladit a zazpívat si koledy.
Od 14:30 hodin bude  před místní sokolovnou připraveno občerstvení,  stánky s keramikou, prodej drob-
ných dárků a výrobků dětí z MŠ a ZŠ a zpívání koled.

Letos poprvé proběhne soutěžní výstava perníčků. 
Vzorky do soutěže můžete přinést 20.12. 2009 v dopoledních hodinách na sokolovnu.

Po vyhlášení soutěže „Sokolnický perníček“ jsme pro Vás připravili

ŽŽŽŽIIIIVVVVÝÝÝÝ    SSSSOOOOKKKKOOOOLLLLNNNNIIIICCCCKKKKÝÝÝÝ    BBBBEEEETTTTLLLLÉÉÉÉMMMM
Srdečně Vás zveme

2. Ježíšek – Adam Debef
Marie – Markéta Debefová

3. Ježíšek – Filip Kunc
Marie – Mirka Kuncová

1. Ježíšek – Kateřina Vinklerová
Marie – Olga Winklerová
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Smlouva mezi obcí Sokolnice 
a JMK 
Rada obce schválila text
„Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu JM kraje,“ na základě
které nám JM kraj poskytne úče-
lovou investiční finanční podporu
ve výši 310.000 Kč na zřízení no-
vého sběrného dvora v obci So-
kolnice. 

Schválení smlouvy o dotaci 
s JMK
Rada obce Sokolnice schválila
smlouvu mezi obcí Sokolnice
a JM krajem o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje
na realizaci projektu „Zkapacit-
nění přívodu vody do obce Sokol-
nice“ ve výši: 1.484.100 Kč. 

Dvě nabídky na dodávku lev-
nější elektrické energie 
Obec obdržela nabídku společ-
nosti BICORN s.r.o., zastoupe-
nou společností BV consulting
a další nabídku od společnosti
CENTROPOL ENERGY, a.s. na
dodávku levnější elektrické ener-
gie pro obecní zařízení. Ještě
před projednáním v radě nechal
starosta vypracovat odborný po-
sudek na tyto nabídky. V něm je
obci doporučeno ještě s rozhod-
nutím vyčkat, až bude známé sta-
novisko energetického regulátora
a ceníky ostatních dodavatelů el.
energie pro rok 2010, a teprve
poté rozhodnout. 

Úprava toku Zlatého potoka
v zámeckém parku

Starosta informoval radu, že
voda ve Zlatém potoce nevtéká
pod most na ulici Zámecká
přímo, ale z velkého úhlu. Tím
dochází k neustálému narušování
opěr mostu, které jsou z cihel-

ného zdiva. Most je majetkem
obce. Rada souhlasí s tím, aby
obec nechala zaměřit skutečné
koryto toku, byla vypracována
dokumentace na dílčí úpravu
toku před mostkem na ulici Zá-
mecká a změna byla projednána
s relevantními účastníky.

Převzetí VO v ulici U Cukro-
varu
Sdružení fyzických osob, jako
vlastník veřejného osvětlení
v ulici U Cukrovaru, reklamovalo
závadu na kabelovém vedení
těchto rozvodů. Při opravě firmou
EEIKA bylo zjištěno, že k poruše
došlo díky stavbě přípojky do při-
lehlého rodinného domu, kdy sta-
vebník nezasypal kabel pískem,
ale naházel na něj různé kusy be-
tonu, kamení a pod. Závada byla
opravena, ale není jisté, zda takto
nepostupovali i jiní stavebníci
v této ulici. Rada proto rozhodla,
že součástí převzetí stavby VO
v ulici U Cukrovaru bude i záva-
zek předávajícího, že v případě
budoucího zjištění poruchy na
kabelu, způsobené neodborným
zásypem kabelové sítě, uhradí
náklady na opravu předávající.
Současně rada rozhodla vyžádat
si jako součást dokladů k převzetí
i aktuální potvrzení o bezdluž-
nosti na tomto zařízení.

Pronájem malého traktoru
Rada schválila pronájem malého

traktoru s kartáči a radlicí na
úklid sněhu. Pronájem bude opět
od firmy ZETECH s.r.o. za ob-
dobných podmínek, jako v loň-
ském roce. Současně rada schvá-
lila uzavření pracovního poměru
pro stávající tři pracovníky obce
na úvazek nižší než 0,5 s měsíční
mzdou nižší než 50% minimální

mzdy. Bude s nimi uzavřena do-
hoda o provedení práce od pro-
since 2009 do února či března
2010. 

Nabídka výsadby
Rada projednala nabídku firmy

Květ (Ing. Jiří Vrbas) na výsadbu
zeleně kolem cyklostezky, mezi
domem pana Šafránka a železnič-
ním mostem. Naše obec je čle-
nem Dobrovolného svazku obcí
Regin Cezava (DSO), který obdr-
žel dotaci na výsadbu zeleně ko-
lem vycházkových tras. Smlouva
na výsadbu tak bude mezi firmou
Květ a DSO Cezava. Cezava
uhradí celou výsadbu s tím, že
rozdíl mezi poměrnou částí do-
tace a skutečně vynaloženou
částkou uhradí obce DSO Cezava
formou mimořádného příspěvku.
Celkový náklad na výsadbu
(práce a dodávka 12 ks vzrost-
lých stromů 8/10 cm a 120 ks
keřů) činí 41.970,- Kč + DPH. 

Studie přístavby ZŠ Sokolnice
Rada projednala studii přístavby
základní školy a tuto neschvá-
lila, neboť je v rozporu se závaz-
nou částí územního plánu - ve
stabilizovaných plochách ob-
čanského vybavení je nutno při
dostavbách nebo rekonstrukcích
respektovat charakter zástavby
(hmotovou strukturu, výškovou
hladinu, způsob zastřešení)
s výškou max. 1-2 nadzemní po-
dlaží + podkroví a šikmou stře-
chou. Rada přijala nabídku Ing.
Dvořáka, že projedná se zpraco-
vatelem potřebné úpravy studie.
Současně předloží i požadavky
základní školy a stanovisko Ate-
lieru Projektis. Rada doporučuje
zpracovatelům, aby již v prů-
běhu úprav studie konzultovali

ZPPRÁVY Z OBCE
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svoje návrhy s Atelierem Pro-
jektis a vnitřní uspořádání se ZŠ
Sokolnice. Konečná verze bude
předložena radě k projednání
včetně stanoviska školy a Ateli-
eru Projektis. 
Rada ještě diskutovala rozsah
a předpokládané finanční ná-
klady na přístavbu školy. Má
obavu, že z dnešních cca 30 mili-
onů se cena postupem času může
navýšit tak, že realizace přístavby
nebude v ekonomických možnos-
tech obce. Proto ještě uložila Ing.
Dvořákovi, aby projednal se
zpracovateli studie a ředitelkou
základní školy možnost zjedno-
dušení přístavby se záměrem sní-
žit předpokládané investiční ná-
klady. 

Zajištění provozu sběrného
dvora odpadů
Obec dokončí za několik týdnů
stavbu sběrného dvora odpadů
a je třeba zajistit jeho provoz.
Jako nejekonomičtější se jeví va-
rianta, aby sběrný dvůr provozo-
vala obec sama a hradila provozní
náklady přímo – tj. zejména
vodné, stočné, spotřebovanou el.
energii a plat pracovníka, který
bude mít sběrné středisko na sta-
rosti. Otevírací doba se předpo-
kládá třikrát týdně (dvakrát týdně
odpoledne a celou sobotu). Od-
voz separovaného odpadu, nebez-
pečného odpadu i velkoobjemo-
vého odpadu má obec smluvně
zajištěno u firmy SITA CZ s vý-
jimkou biologického odpadu
(tráva, listí apod.). Smlouva se
SITOU končí 31.12. 2011 za
podmínky, že nejméně šest mě-
síců před touto lhůtou bude druhé
straně doručeno písemné sdělení
o ukončení platnosti smlouvy. Ji-
nak se její platnost automaticky
prodlužuje o dva roky, a to i opa-
kovaně.

Rada souhlasí s variantou, že pro-
voz střediska bude obec zajišťo-
vat sama a ukládá starostovi zve-
řejnit ve Zpravodaji výzvu, že
obce přijme pracovníka k obsluze
sběrného dvora odpadů s částeč-
ným úvazkem s pravděpodobným
nástupem od 1. 1. 2010.

Zřízení nového přechodu
Rada rozhodla požádat SÚS JMK
o prověření možnosti zřízení no-
vého přechodu pro chodce na kři-
žovatce ulic Komenského – Pod
Stráží. V první fázi je potřebné
zjistit, zda by jej Policie ČR vů-
bec schválila a kolik peněz by na
jeho zřízení musela vynaložit
SÚS JMK a kolik obec. Současně
starosta vyzve SÚS JMK k insta-
laci takového dopravního značení
na silnicích kolem školy, které
upozorní řidiče ze všech směrů
na zvýšený pohyb dětí. 

Stav některých pozemků v naší
obci
Rada uložila starostovi písemně
vyzvat vlastníky pozemků v ulici
Slanisko, vedle ulice Kaštanová
a dalších místech k provedení
úklidu. Jejich stav je žalostný.
Rostou zde plevelné rostliny,
dlouhodobě jsou znečištěny, není
zde udržována čistota a pořádek
a jejich stav výrazně narušuje
vzhled obce. Kromě toho byl po-
žádán i vlastník bývalého cukro-
varu k provedení úklidu uvnitř
areálu (směrem od ulice Pode-
švova), zejména odstranění růz-
ných částí starého nábytku a dal-
ších věcí, k opravě oplocení,
a aby dále zvážil demolici ob-
jektu na parcele 577, kde se
schází spodina společnosti. Ob-
jektu, a zejména dění uvnitř, sice
věnuje zvýšenou pozornost Poli-
cie ČR i naši strážníci, ale bohu-
žel je to stále málo. 

Reklamace vozovky
Obec obdržela písemné upozor-
nění, že vozovka v nové výstavbě
(realizované fy Vašstav) se místy
propadá a jsou v ní vyjeté koleje.
Rada přijala  nabídku pana Li-
bora Luskače, že provede pro-
hlídku komunikací v ulicích Vo-
lejníkova, Slovákova a Hasičská
a podá zprávu starostovi. Ten za-
jistí případnou reklamaci prove-
dených prací. 

Studie dětského hřiště U Hu-
sara
Rada projednala předložený ná-
vrh a neschvaluje jej. Navrhuje
sjednocení plochy hřiště pouze
na travnatý povrch, osazení něko-
lika laviček, dvou či tří atrakcí
pro děti (takových, které nevyža-
dují pískovou dopadovou plo-
chu), koš na basketbal, stůl na
stolní tenis (který je dnes vedle
obecního úřadu) a nějakým jed-
noduchým způsobem by se oddě-
lilo parkování od hřiště. 

Odkup zahrádky
Pan Pavel Maksa, Brno si podal
žádost o odkup zahrádky p.č.
845 o výměře 399 m2 za zdra-
votním střediskem. Již v minu-
losti se rada i zastupitelstvo
obce usnesly na tom, že za-
hrádky za zdravotním středis-
kem nebude obec prodávat, ale
jen pronajímat. Rada setrvává
i nadále na tomto stanovisku
a nedoporučuje  zastupitelstvu
prodej schválit. 

Dopis JUDr. Chladová 
Obec obdržela žádost JUDr.
Chladové, která zastupuje paní
Višenkovou a Käuflovou ve věci
problematiky oplocení Nad Vr-
bím. Rada rozhodla předat tuto
žádost právníkovi, aby obec za-
stupoval.
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Výpověď ze zahrádky
Rada vzala na vědomí výpověď
z pronajaté zahrádky p.č.1566
v k.ú. Sokolnice ze dne
19.10.2009. Podle zákona i podle
nájemní smlouvy končí nájem
dnem 30.září 2010. Kdyby se ob-
jevil nějaký zájemce, který bude
ochoten si zahrádku pronajmout,
nemá rada žádná problém schvá-

lit ukončení nájemního vztahu
dohodou k jakémukoliv termínu
v mezidobí.

Rozpočet obce na rok 2010
Rada se poměrně podrobně zabý-
vala návrhem rozpočtu na příští rok.
Jako obvykle požadavky na výdaje
přesahovaly předpokládané příjmy
a bylo nutné požadavky krátit.  Na-

konec se podařilo sestavil vyrov-
naný rozpočet s minimální rozpo-
čtovou rezervou. Konečné slovo
bude mít zastupitelstvo. 

Veřejné zasedání zastupitelstva
Starosta obce svolá přibližně
v polovině prosince veřejné zase-
dání zastupitelstva. Termín ani
program není prozatím stanoven. 

V těchto dnech si připomínáme dvacáté výročí pádu komunismu v naší vlasti. Přestože probíhá ve sdělo-
vacích prostředcích celá řada tematických pořadů, jak vše proběhlo na celostátní úrovni v Praze a velkých
městech, jako by zapomínáme na změnu, která se udála v životě každého z nás. Protože u mnoha lidí za-
znívá stále nostalgie po „starých dobrých pořádcích“, je nutné si  dar svobody neustále připomínat i v re-
gionálních poměrech.  
Doba komunismu přinesla v naší obci utrpení a ústrky spoustě lidí. V jednom z předchozích čísel již bylo
zmíněno vystěhování rodiny Sekaninovy z čp. 48. Zdejší občané byli také vězněni, někteří nasazeni
u PTP. I dnes se najdou žijící pamětníci, kteří vzpomenou, jaké bylo v padesátých letech verbování do ze-
mědělského družstva. Ze 70. a 80. let jsou to svazky StB, které ukazují, jak profízlovaná byla společnost,
kolik lidí od nás bylo podezíráno a sledováno. Generace třicátníků si jistě vzpomene, jak se na základní
škole  zjišťovalo, kdo má příbuzné v zahraničí či kdo navštěvuje výuku náboženství, aby se již v raném
věku vytřídily pro režim problematické osoby. O pokřivené výuce dějepisu a občanské nauky se snad není
nutné ani zmiňovat.
Nejsmutnější na tom ale je, že velmi často si tato příkoří způsobovali místní občané navzájem. Možná i to
je důvod, proč nad 17. listopadem 1989 a obdobím komunismu jako by přivíráme oči a raději si připomí-
náme výročí dávno minulá, jejichž pamětníci už nežijí a tudíž to nepřináší žádné kontroverze. Věřím, že
moje  a mladší generace by na těchto stránkách uvítaly vážné, veselé či smutné vzpomínky na tuto dobu,
které by pro nás byly mementem a varováním. I přesto, že jejich zveřejnění stojí mnoho odvahy.

Ing. Josef Chudáček

17. listopad

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL SOKOLNICE, ODDÍL MALÉ KOPANÉ
Vás srdečně zve na

SSSSPPPPOOOORRRRTTTTOOOOVVVVNNNNÍÍÍÍ     PPPPLLLLEEEESSSS
který se koná v sobotu 16. ledna 2010 ve 20 hodin

nejen tradiční dechovku ale i taneční hudbu a  oblíbené evergreeny hraje

MORAVĚNKA s Jiřím Helánem
pestrý program, tradičně bohatá tombola, pečené sele a další občerstvení 

předprodej vstupenek a místenek pan Josef Drda tel. 602 710 719
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V sobotu 21. listopadu
2009 se konal Den
otevřených dveří v ma-
teřské škole. Ráno se
před budovou mateřské
školy sešli rodiče dětí
a další návštěvníci. Po
úvodním slovu se lidé
přesunuli do nové
školní jídelny, kde
předškolní děti potěšily
svým krátkým vystou-
pením přítomné a ne-
jedno lidské oko nezů-
stalo suché – děti svou
bezprostředností dojaly
i občany, kteří už dávno
nevodí svoje děti do
mateřské školy.
Ve školní jídelně, do
které se chodí stravovat
žáci ze Základní školy
v Sokolnicích, si ná-
vštěvníci a další hosté
mohli pochutnat na ma-
lém pohoštění, které
sponzorovala stavební
firma IMOS Slovácko. 
Návštěvníci si prohlédli
interiér budovy, zavítali
do jednotlivých tříd –
zaujaly je názvy tříd:
„Kuřátka“, „Koťátka“,
Motýlci“ a „Sluníčka“.
Mnozí vzpomínali na
„starou“ budovu a konzultovali
s námi stavební úpravy, změny ve
třídách nebo v šatničkách. Hosty
taktéž zaujal nový barevný náby-
tek, uspořádání tříd, moderní
a zrekonstruované umývárny
a WC. Každý mohl nahlédnout
i do školní kuchyně s novým vy-
bavením a do přilehlých míst-
ností. Za povšimnutí stála i mo-
derní výdejna jídel přilehlá

k nové školní jídelně, do které
jsme pořídili nové sedací sety.
Hodně dlouho návštěvníci strávili
ve vstupní hale mateřské školy,
kde si se zájmem a pousmáním
na rtech prohlíželi fotografie
z minulých a současných let,
mnozí se na nich poznávali jako
předškolní děti, prarodiče zde
hledali svoje vnoučky, ostatní se
bavili vzpomínáním.

Ve školní jídelně a v jedné
ze tříd mateřské školy byly
připraveny prodejní výstavy
keramiky, háčkovaného
zboží, perníčků a dalších
dekorací. Každý si zde
mohl z velké škály nabíze-
ného zboží vybrat dle svého
vkusu – dokonce jeden
mladý muž se vrátil, aby
svým synovcům udělal ra-
dost mikulášskými per-
níčky.
Myslíme si, že se celá akce
náramně povedla.
Touto cestou chceme podě-
kovat všem návštěvníkům,
kteří se v sobotu 21. listo-
padu přišli podívat do naší
krásné, nové a barevné ško-
ličky. Potěšila nás hezká
a upřímná slova napsaná do
naší kroniky, potěšil nás
velký zájem návštěvníků
o interiér budovy i jejich
pozitivní kritika na adresu
personálu naší mateřské
školy.
Děkujeme za drobné dary,
které hosté věnovali našim
nejmenším.
Děkujeme všem, kteří do-
kázali ocenit úsilí, jež bylo
vynaloženo k otevření bu-
dovy a k jejímu  provozu.

V neposlední řadě patří dík i na-
šemu zřizovateli Obci Sokolnice,
kterou rekonstrukce MŠ stála
přes 30.000 000 Kč.
Já děkuji všem svým zaměstnan-
cům – vlastně zaměstnankyním,
jelikož tu máme samé ženy, že
připravily tak úžasné dopoledne
plné překvapení, pohody a mys-
lím, že i skvělých zážitků pro
všechny přítomné. Jana Kuklová

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ
v Mateřské škole Sokolnice
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Den Slabikáře v 1. třídě
Náš slavnostní  den 
Na středu 18. 11. 2009 se naši prvňáčci moc těšili, protože měli konečně do-

stat tu krásnou knihu - SLABIKÁŘ. 
Připravili  si výstavku starších i starých Slabikářů, ze kterých četli  již jejich rodiče

i prarodiče a s nedočkavostí čekali na svůj první Slabikář. Konečně se dočkali!
Nedočkavostí  ho hned otvírali, listovali stránkami a se spolužáky diskutovali 
o tom, co je čeká. Nadšeně hledali pohádky, básničky a porovnávali se Slabi-

káři svých maminek, tatínků i prarodičů. 
Jaká by byla oslava bez pohoštění? Žáci l. třídy si sami upekli jablečný štrúdl a maminka Terezky Jochma-
nové upekla báječný mrkvový dort. Oslava mohla začít.
Paní ředitelka Zita Butalová popřála prvňáčkům, aby měli ze čtení vždy jen radost a paní učitelka Anna Lu-
díková přála dětem  i rodičům při zdolávání Slabikáře velkou trpělivost a všem dohromady nakonec velkou
odměnu, aby z každého prvňáčka vyrostl zdatný čtenář. Anna Ludíková

Blíží se Vánoce...

Je poklidné dopoledne na začátku listopadu. Ve škole se učí, ze tříd se
ozývají hlasy vyučujících, zpěv dětí, prostě obvyklý všední den. Ten však ná-
hle změní jedno zazvonění domácího telefonu. Po schodech přichází paní, kte-

rou v první chvíli nedokážu zařadit. Pak v ní ale poznávám sokolnickou rodačku,
která se po letech přistěhovala zpět do Sokolnic. Trošku mě překvapuje, co ji k nám přivádí, protože děti
ve škole nemá, vnoučata také ne.

„Chtěla bych vaší škole něco dát,“ řekne na úvod. Když vidí můj tázavý výraz, klidně mi vysvětluje, že
se s manželem rozhodli věnovat škole peněžitý dar. Můj výraz se z tázavého mění v udivený, radostně
překvapený. „Nevím, proč se tak divíte, přece se blíží Vánoce,“ říká mi, jako by čekala, že naše škola ta-
kové dary dostává pravidelně. A to opravdu nedostává. 
Proto vám, vážení manželé Macíkovi, mnohokrát za dar děkujeme. Za vašich pět tisíc korun jsme zakou-
pili dva výukové programy pro interaktivní tabuli.

Zita Butalová, ředitelka ZŠ

HALLOWEEN

Žáci první a druhé třídy si ve středu 11.11. užili  „Halloweenský den“, na který při-
šli do školy ve strašidelných maskách. Ve třídách se objevili kostlivci, netopýři, du-

chové, ale i něžní motýlci. Procvičovali si s kolegyněmi čarodějnicemi učivo, naučili
se novou písničku,vyrobili si netopýry či duchy, zasoutěžili, pohráli a na závěr vyhodnotili nejkrásnější
masku. Učitelkám coby čarodějnicím to slušelo a děti v rolích strašidel byly velmi spokojené. Ani netu-
šily, že se vlastně celý den učí. Aby z toho měli něco i ostatní žáci školy, konala se o velké přestávce pro-
menáda strašidel po celé škole. Všude byl slyšet smích a vidět dobrá nálada. I takovým způsobem si lze
oživit listopadové dny, plné chmur, špatného počasí a tmy. Kateřina Vopatová
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Pratecký kopec se západním směrem svažuje níži-
nou zvanou Pranty k bývalé sokolnické cihelně. Ve
svahu jižním směrem se nachází dodnes obydlená
stará budova s velkým sklepem zvaná Presshaus.
Budova pamatuje bitvu z roku 1805. Tehdy slou-
žila jako vinný sklep a lisovna, patřila hraběti Die-
trichsteinovi a je o ní zpráva již z roku 1771. 
Scházeli se v ní při dobrém víně či moku z pivo-
varu váleční vysloužilci, veteráni, bohatí i chudí,
zdraví i invalidé. Docházeli pěšky nebo dojížděli 
v kočárech. Lze říci, že zde vznikl prvotní nápad
uctít zemřelé a padlé z bitvy roku 1805. Tam také
chodíval sokolnický učitel a pozdější kronikář Ig-
nác Konšel. (nar. 1861), o dva roky mladší než br-
něnský jezuitský kazatel a středoškolský profesor
Alois Slovák. Zřejmě zde začalo kvést jejich velké
přátelství. Uvažovali společně o návrhu na založení
spolku, tzv. komitétu pro postavení památníku na

prateckém kopci. Na Presshausu, v „Kasině“ na
Bednárně, ve škole nebo i v telnické panské hos-
podě se scházeli stále častěji lidé, kteří stáli u zrodu
tohoto spolku. 
Do čela komitétu, který byl založen v bývalém
panském hostinci v „Kasině“ na Bednárně v So-
kolnicích v roce 1899, byl postaven profesor Alois
Slovák, který byl jeho duší. Mimo již zmíněného ří-
dícího Ignáce Konšela byli jeho členy např.  J. Kor-
vitzer, kobylnický řídící učitel Adolf Svoboda,
František Dvořák, rada Buriánek, ředitel cukrovaru
Proskowetz, pekař Buček, potomek Francouzů Fer-
nidand Lerbretier a mnozí další. K čestným čle-
nům patřil mimo jiné i hrabě V. Mitrovský, c.k. ko-
moří a majitel panství Sokolnice. Čas běžel
a peníze se střádaly. Přispěla k tomu mimo jiné
i přednáška slavného cestovatele a krajana dr.
Emila Holuba, který zde přednášel 4. listopadu
1900 o svých cestách po Africe. Čistý výtěžek 
z této akce byl 90 zlatých.
Na Slovákův návrh vydal komitét směrnice pro tvar
památníku: „Uprostřed bojiště slavkovského, na
hoře 324 m vysoké u osady Prace vztyčen budiž vy-
soký zděný pomník, zakončený mohutným křížem,
symbolem míru, po ním kaple s oltářem. Na něm
bude obětována oběť míru za padlé vojíny, jejichž
roztroušená nalezená těla a ostatky na polích uklá-
dány budou do hrobky.“
Roku 1902 obdržel pražský architekt Josef Fanta od
Slováka dopis, v němž kněz psal, že selský lid 
v okolí Slavkova ještě po stu letech stále nachází
kosti padlých a že vysloužilci, učitelé a kněží v So-

Slovákův sokolnický komitét  
110. výročí založení spolku

panský hostinec na Bednárně

budova Presshausu v Prantech

vchod do kaple v památníku Mohyla míru
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kolnicích by rádi postavili pomníček, pod nímž by
uložili všechny nalezené kosti. Roku 1909 komitét
vyhlásil výběrové řízení. Kromě Fanty byli osloveni
také profesor vídeňské Vysoké školy technické Otto
Wagner a vídeňský architekt Augustin Kirstein. Na-
konec zvítězil Fantův projekt zvaný Mohyla Míru.
Náklady vypočtené na 100 000 rakouských korun
byly pokryty obnosem získaným ve sbírkách, oslo-
vujících především vyšší kruhy.
Dne 4. června 1910 se konalo na staveništi komisio-
nální řízení a ihned po něm se započalo se stavbou.
V létě roku 1912 byla stavba dokončena, veřejnosti
měla být odevzdána roku 1913, ale nestalo se tak.
Komitét žádal o vysvěcení obřadem katolickým

i pravoslavným. Církevní úřady se  postavily proti
a jejich mínění bylo rozhodující pro rakouské mi-
nisterstvo války. Vypukla však I. světová válka,
která veřejnému otevření pomníku zabránila. První
uložení lidských ostatků do krypty pod mohylou se
uskutečnilo roku 1935. Toho se však již profesor
Alois Slovák nedožil. Zemřel 23. března 1930 
v Brně. 
Dnes zná památník Mohyla míru celý svět. Začát-
kem prosince se zde každý rok koná vzpomínková
akce u příležitosti připomenutí památky obětem
a padlým v bitvě Tří císařů z roku 1805.

Čerpáno: Karel Sáček, Dušan Uhlíř, Ladislav Kořalník
upraveno:  M. M., SOKOLNICE A SLAVKOVSKÁ BITVA

Sokolnice, ačkoli bylo okolo nich mnoho rybníků,
trpěly vždy nedostatkem vody. Mám před sebou
mapu asi z roku 1800 a na ní jsou všechny okolní
rybníky vidět. Je pravda, že Sokolnic se přímo ne-
dotýkaly, ale daleko nebyly. Největší se nacházel ih-
ned na konci Telnice, za dnešní benzinovou čerpací
stanicí, směrem k Moutnicím a z druhé strany zasa-
hoval za dnešním železničním nádražím k Újezdu.
Obec Žatčany se nacházela doslova na poloostrově,
ze tří stran byla obklopena rybníkem, a jen směrem
k Moutnicím byla spojena se souší. Tento rybník
svým tvarem připomínal obrovskou podkovu. Další
velký rybník se rozprostíral od křižovatky za Tel-
nicí, na které odbočujete do Měnína. Pokud byste v
té době jeli do Moutnic, tak byste měli po obou stra-
nách silnice rybníky. Tento rybník zasahoval až do
dnešního Měnína. První domy jsou určitě postaveny
na hrázi tohoto bývalého rybníka. Na druhé straně
Sokolnic se nacházel další velký rybník. Začínal za
bažatnicí, rozprostíral se za Kobylnicemi a končil
u silnice, vedoucí za Kobylnicemi do vesnice Dvor-
ska. V té době ještě Maxdorf, bývala to vesnice ně-
mecká. Pokud vjedete do Kobylnic a podíváte se
vlevo, přes novou výstavbu pěkných domů, uvidíte
propadlinu, ve které se rybník nacházel. Tvarem to
byl rybník úzký a dlouhý. Další velký rybník se na-
cházel za touto křižovatkou vpravo, směrem do Šla-
panic byl po levé straně.
V Sokolnicích byl v této době jeden rybník, jme-
noval se Dolní a patřil vrchnosti. Je to rybník s ost-
růvkem. Majetek obce a šlechty se nedaly zaměňo-

vat, či jinak vzájemně využívat. Každý si svůj maje-
tek dobře hlídal a za pytlačení, krádeže a podobné
neřesti byly velmi přísné tresty. Od několika ran
holí, přes mučení, třeba lámání v kole, nebo vypá-
lení cejchu. Hlídači majetku za krádež nebo spol-
čení se zlodějem hrozil trest smrti. I několik ran holí
dokázalo člověka tak zranit, že zemřel, nebo navždy
zmrzačit a tím mu znemožnit normální život. Dnes
to mají lapkové lehké. Velmi lehké.
V té době to však neměli lehké ani hlídači. Napří-
klad hotaři, hlídači vinohradů, nesměli do vino-
hradu vstoupit, museli obcházet vinohrad se suko-
vicí v ruce jen po obvodu. Utržení hroznu byla
krádež. Hotař si mohl posbírat jen hrozny nebo
zrnka hroznů spadlá na zem, ale jen ta, na která do-
sáhl, aniž by vstoupil do vinohradu. Dostával mzdu
a jednou za týden, v neděli, si mohl tři hrozny utrh-
nout, ale domů je musel nést celou cestu v otevře-
ných dlaních tak, aby je každý mohl vidět. A určitě
byl rád, že má práci.
U rybníků stával domek rybného Fišhaus. Rybný
měl na starosti rybník, ryby a ochranu ryb před zlo-
ději. Kolem domku byly haltýře, to byly nádrže, ve
kterých se několik ryb chovalo přes zimu, aby byly
kdykoli k dispozici. Být rybným bývalo dobré za-
městnání. 
Moudří představitelé Sokolnic se rozhodli vyřešit
nedostatek vody v obci vybudováním obecního
rybníka. V roce 1849 byl dokončen nový rybník
nazvaný Horní. Ne každý hospodář měl vlastní
studnu, a tak do tohoto rybníka si mohli jezdit pro

Sokolnice, rybníky a sucho
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vodu na napájení dobytka
a i pro jinou potřebu. Starší ob-
čané si tento rybník určitě pa-
matují, ale asi pod názvem
Nový. Nacházel se za železniční
tratí, podél silnice vpravo, smě-
rem k rozvodně. Byl postupně
zavezen odpadem a tím nadobro
zrušen někdy po roce 1960. To
již byli ale jiní představitelé
obce.
I rybníky v Sokolnicích byly po-

chopitelně hlavně využívány na
chov ryb. V Dolním, panském
rybníku, se v průměru vylovo-
valo na 80 kop kaprů a
v Horním na 60 kop kaprů. Kopa
je stará jednotka, ale věřím, že ur-
čitě víte, kolik měla kusů.
Rybníky, které jsem jmenoval,
ale i ty od Sokolnic vzdálenější,
byly po roce 1830 postupně ru-
šeny a přeměněny na pole pro pě-
stování cukrové řepy. Ta vynášela

víc než chov ryb, ale kde je té
dnes konec. Vybudování rybníka
je o to zajímavější, že okolní ryb-
níky se již rušily, a tak vlastně
představitelé obce šli proti no-
vému trendu.
Jestli přece jen nevíte, kolik kopa
bylo kusů, tak 60. Pro úplnost do-
dávám, že mandel měl 12 kusů,
šilink 80 kusů a velekopa 1200
kusů. To se to muselo ve škole
počítat. Jan Fojtl

Prodej vánočních kaprů
Zdá se to neuvěřitelné, ale rok se s rokem sešel a za dveřmi již čekají jedny z nejvýznačnějších dnů roku -
vánoční svátky. Každá rodina je slaví po svém - pro jedny je to čas adventu, pro druhé důvod k nákupní
horečce a nesmyslnému vymetání obchodů a pro všechny děti (i ty dospělé!) příjemné očekávání, čím je je-
jich blízcí překvapí... Jedna z mála věcí, se kterou si můžeme být jistí je to, že na slavnostní vánoční tabuli
bude - ryba!!! A kdo jiný by měl rybu pro Sokolničáky zajistit, než sokolničtí rybáři, no a když už rybu, tak
samozřejmě kapra. 
Objednávky na kapry o velikosti 2,5–4,5 kg lze zadávat u p. Veselého a prodej kaprů bude probíhat na ost-
růvku pod pergolou  22. prosince od 12.00 do 18.00 hodin.

ZASTUPITELÉ OBCE SOKOLNICE VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

Vánoční koncert
Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce

středa 9. prosince 2009 v 18.45 hodin

barokní zámecká kaple v Sokolnicích a přilehlé kůry

Omlouvám se za uvedené nesprávné hodiny zahájení koncertu v minulém čísle zpravodaje. Jarmila Šustrová
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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. Da-
tum vydání 16. 10. 2009. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 11 je 30. 11. 2009. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou 
na níže uvedené adresy, na disketě nebo v papírové podobě členům komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje:
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PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ HOLUB SOKOLNICE VÁM NABÍZÍ

online realizaci digitálních fotografií

Digitální fotografie lze přinést na CD do naší prodejny a my Vám zajistíme výrobu 
Vámi zvolených produktů nebo ze svého domova objednáte na www.fotostar.cz 

zvolený produkt, v adresáři vyhledáte odběrné místo 
(naše prodejna – Sokolnice – Jaroslav Holub) a po doručení si produkt vyzvednete

Produkty k objednávání:
✔ Fotografie
✔ Fotoknihy

✔ Velké formáty a plátna
✔ Kalendáře
✔ Fotodárky

www.fotostar.cz

Průmyslové zboží Holub Sokolnice vám přeje požehnané svátky vánoční. V předvánočním období jsme
pro vás připravili jednorázovou slevu na nákup libovolného zboží (mimo zboží v akci)  v naší prodejně.

Kupon na slevu 8 %

PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ 
HOLUB SOKOLNICE

Jednorázová sleva na nákup libovolného zboží 
(mimo zboží v akci, slevy nelze sčítat)

SLEVA PLATÍ PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO KUPONU DO 23. PROSINCE 2009 
NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

✄


