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VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ČERVENEC–SRPEN 2010ZDARMA

Veřejné zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 
24. června 2010 se v kavárně restaurace U Husara
uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva. Zastu-
pitelé projednali tyto body: 
1. Nákup pozemku v k. ú. Újezd u Brna. Vojsko
převedlo obci Sokolnice vodárenský objekt s pane-
lovou komunikací k tomuto objektu na Prackém
kopci. Pod žádnou z uvedených staveb však nejsou
vypořádány vlastnické vztahy k pozemkům. Část
pozemků se podařilo vykoupit. V Újezdě u Brna
byla zahájena pozemková úprava a je možné vlast-
nické vztahy k pozemkům směnit. K tomu však 
obec potřebuje nějaký pozemek, aby měla co smě-
nit. Návrh byl chválen. 
2. Závěrečný účet obce Sokolnice za rok 2009.
Povinností každé obce je schválit nejpozději do po-
loviny následujícího roku závěrečný účet, který 
zobrazuje hospodaření obce v uplynulém roce.
Zastupitelé závěrečný účet schválili.
3. Prodej části obecního pozemku p. č. 1368/1.
Jedná se o pozemek mezi chodníkem do nové lo-
kality „Vašstav“ a domem manželů Doleželových.
Jmenovaní požádali obec o odprodej jeho části.
Zastupitelé opět projednávání přerušili, neboť 
nebyly k dispozici všechny potřebné podklady pro
rozhodnutí.
4. Stanovení počtu zastupitelů, kteří se budou
volit v podzimních volbách. Podle zákona o ob-
cích stanoví zastupitelstvo počet členů zastupitel-
stva obce, který má být v podzimních volbách 
zvolen. Zastupitelé rozhodli, že volit se bude opět
15 členů.
5. Informativní zprávy. 
• Sportoviště za obecním úřadem: MVDr. Josef

Umlášek podal podrobné informace o výstav-
bě nového sportoviště s umělým povrchem 
za obecním úřadem a jeho předpokládaném 
provozu.

• Dětské hřiště U Husara: Ing. Kotolan informoval
občany o rozsahu a vybavení na tomto hřišti, před-
pokládané době výstavby a investičních nákladech.

• Oprava chodníků na ulicích Masarykova
a Zámecká: Ing. Kotolan seznámil občany se zaháje-
nou opravou chodníků, předpokládané době výstavby
a místech, kde se budou chodníky opravovat. Kromě
toho sdělil, že obec připravuje úpravu prostranství 
před úředními deskami vedle obecního úřadu. 

• Informace o přípravě stavby kanalizace u ha-
sičské zbrojnice. Ing. Kotolan informoval občany
o tom, že již běží výběrové řízení na dodavatele
stavby, zahájení výstavby se předpokládá na kon-
ci srpna a cca za 4 týdny by měla být stavba ka-
nalizace i dešťových přípojek k hasičské zbrojnici
hotova. 

Výběrové řízení. Na základě rozhodnutí rady obce
bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavbu dešťové
kanalizace u hasičské zbrojnice, včetně dešťových
přípojek k této budově. Písemně bylo osloveno ně-
kolik firem a výzva byla zveřejněna i na Internetu.
Cenové nabídky předložilo celkem 10 uchazečů:

TOPSTAV s.r.o., silniční a inženýrské stavby s.r.o.,
Vranovská 95, Brno 496 800 Kč

Colas CZ, a.s., Provoz Brno, Tyršova 748, Modřice
497 382 Kč

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost
s.r.o., Bzenecká 18a, Brno 521 321 Kč

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.,
Mlýnská 68, Brno 531 027 Kč

BS – IMEX spol. s r.o., Zvonařka 408/16, Brno
585 138 Kč

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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IMOS Slovácko s.r.o., Tyršovo nám. 440, Uherské
Hradiště 625 738 Kč

STRABAG a.s., ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO,
Tovární 30  Brno 648 034 Kč

VHS Brno a.s., Masná 102, Brno 683 998 Kč

ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., Jiráskova
613/13, Valašské Meziříčí 764 444 Kč

DURIT s.r.o., Měnín 34, Měnín 765 038 Kč

Rada obce rozhodla, že nejvýhodnější nabídku 
pro obec předložil Přemysl Veselý, který je sice
o 24 521 Kč dražší než nejnižší cenová nabídka,
nicméně má nejlepší reference v oboru vodohospo-
dářských staveb a má z prvních třech firem nejvyš-
ší sankce za den a druhou nejvyšší dobu záruky
a nejkratší lhůtu výstavby. 

Provozní řád sportoviště za OÚ. V červenci bylo
stavebním úřadem povoleno předčasné užívání
sportoviště vedle obecního úřadu. Využití bylo pro
všechny naše občany bezplatné. Od 1. září dochází
ke změně, kdy bezplatný vstup je zachován pouze
pro základní školu a děti do 15.00 hodin ve dnech
školního vyučování. Více informací je zřejmých ze
zveřejněného „provozního řádu sportoviště“.

Návrh na dvě stavby nového chodníku. Rada ob-
ce projednala dva návrhy na stavbu nových chodní-

ků – na ulici Zámecká kolem horního dvora a dále
od mlýna (po levé straně komunikace) na ulici
Kobylnickou. Rada konstatovala, že v horizontu
přibližně dvou měsíců není možné zajistit projekto-
vou dokumentaci, vyřídit stavební povolení a roz-
hodnout o realizaci. Navíc oba chodníky by se na-
cházely nejen na pozemcích obce, ale i dalších
vlastníků. Rada obce vzala podněty na vědomí
s tím, že tento problém bude ponechán na novém
zastupitelstvu. To bude mít svoje priority a nechť si
o této žádosti samo rozhodne. Současně rada uloži-
la starostovi požádat, aby chodníky byly vloženy 
do návrhu nového územního plánu (za předpokladu,
že to bude ještě možné).

Nákup dalšího kontejneru. Rada schválila objed-
nat u společnosti SITA a.s., dodání dalšího kontej-
neru na papír. Na sběrném dvoře je pouze jeden
„klecový“ kontejner a ten je stále plný. Papír se tak
často musí dávat stranou a po vyprázdnění kontej-
neru přenést do prázdného kontejneru, což je zby-
tečná práce. Současně rada rozhodla o zakoupení
starší záchytné vany, do které budou odkládány 
asfaltové odpady. 

Finanční příspěvek. Rada obce schválila poskyt-
nutí příspěvku ve výši 30 000 Kč na opravu malby
zámecké kaple Sokolnice. 

Veřejné zasedání zastupitelstva. Starosta obce svo-
lá na druhou polovinu září veřejné zasedání zastupi-
telstva. Program ani termín není prozatím schválen.

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, 
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

IČO: 00209392
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr. vložka 1261

DpS Sokolnice Pozvánka na
Den otevřených dveří s prezentací vín

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace Vás zve na Den otevřených dveří, 
který se bude konat dne 23. 9. 2010 od 13.00–18.00 hod.

Připraveno bude malé občerstvení, příjemná hudba, ukázky práce klientů a ochutnávka vín od vinařů ze Sokolnic a okolí.

V případě zájmu Vám odpovíme na dotazy o poskytovaných sociálních službách.

Všichni jste srdečně vítáni!
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Provozní řád sportoviště vedle Obecního úřadu Sokolnice

1. Vstupem na sportoviště a do jeho bezprostřední blízkosti (dále jen areál) se každá osoba dobrovolně pod-

robuje ustanovení tohoto řádu a pokynům správce areálu.

2. Vstup na sportoviště je možný jen na vlastní nebezpečí. Obec nenese zodpovědnost za škody na zdraví

návštěvníků sportoviště, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických

možností, či porušením tohoto řádu. 

3. Na ploše sportoviště platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, není zde povolen vstup

v obuvi s ostrými hroty (tretry) a kovovými či plastovými hroty (kopačky). 

4. Na plochu sportoviště je zakázáno vjíždět jakýmikoliv dopravními prostředky (motocykl, jízdní kolo,

koloběžka, skateboard, tříkolky, kolečkové brusle apod.). 

5. Vstup do areálu je možný pouze v době jeho provozu, tj. od 9.00 do 21.00 hodin. 

6. V celém areálu jsou návštěvníci povinni udržovat čistotu a pořádek, odpadky a nedopalky odkládat 

do sběrných nádob.

7. Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo 

dojít k jejich zcizení či poškození.

8. Vstup do areálu je zakázán osobám pod vlivem alkoholu,

omamných, či psychotropních látek. 

9. Z areálu bude bez jakékoli náhrady vykázána osoba, kte-

rá neuposlechne správce, anebo jinak poruší ustanovení

tohoto provozního řádu.
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O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Sokolnice. 

Starosta obce Sokolnice podle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

o z n a m u j e :
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční:
v pátek 15. října 2010 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
v sobotu 16. října 2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod. 

Místem konání voleb do zastupitelstva obce je místnost sokolovny na ulici Masarykova č. p. 370, Sokolnice, 
pro voliče z celé obce.

Každému voliči budou dodány přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasova-
cí lístky i ve volební místnosti.

Volič je povinen před hlasováním prokázat totožnost a státní občanství České republiky (nebo státní občanství
státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit), jinak mu volební komise hlasování 
neumožní.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti a bezprostředním okolí je každý 
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu 
volební komise hlasování neumožní.

Pro volební kampaň je vyhrazena plocha pro vylepení volebních plakátů před nákupním střediskem. Její vyu-
žívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran. Výlep plakátů na veřejně prospěšném 
zařízení a dalším majetku obce je nepřípustný a plakáty budou neprodleně odstraněny.

Ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu,
v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

Životský  Jiří v.r., starosta obce

10. Správcem areálu je pan Jaroslav Zouhar, bytem Komenského 250, Sokolnice, tel: 724 824 716.

U správce se osobně či telefonicky objednává pronájem sportoviště, správce vydává klíče a dohlíží

na provoz sportoviště. 

11. Sportoviště je každý školní den do 15.00 hod. k dispozici žákům základní školy Sokolnice. Ve dnech,

kdy škola nebude sportoviště do 15.00 hodin využívat, bude správce sportoviště dětem v této době bez-

platně pronajímat.

12. Pokud do 15.00 hodin o sportoviště  nebude mít zájem jak škola, tak i žádné z dětí, může správce spor-

toviště pronajmout i za úplatu. 

13. Od 15.00 hod. do 21.00 hod. se za použití sportoviště platí 100,– za každou i započatou hodinu. 

Po zapnutí osvětlení na sportoviště se platí 120,– za každou i započatou hodinu. Peníze vybírá správce.

14. V mimoškolních dnech je pronájem sportoviště po celou jeho provozní dobu za úplatu (netýká se ob-

dobí školních letních prázdnin, rada pro toto období stanoví samostatný režim). 

V říjnu bude vyhodnoceno využití sportoviště a případně provedeny změny.



Možná používáte, tak jako já, výraz sběrný dvůr
a nebo jiný, i na vratech do tohoto dvora jsou při-
dělány dvě informační tabulky a na každé je jiný
název, také se říká Eko dvůr. Pro jednu věc může
být víc výrazů, to jsou synonyma. Četl jsem
v Guinnessově knize rekordů, že nejvíce synonym
je pro slovo opilství. Je ale jedno, jak tyto prostory
nazýváme, důležité je vědět, na co jsou a jak se
v nich chovat.

Sběrný dvůr je otevřen téměř půl roku, a tak to-
to může být již vhodná doba pro hodnocení. Před
tím v Sokolnicích nic takového nebylo, a tak neby-
lo divu, že velká většina občanů neměla s tříděním
a následným ukládáním odpadu zkušenosti a muse-
li je postupně získávat. Za toho půl roku pozoruji
v tomto velké zlepšení. Ze začátku sem přicházeli
dokonce lidé s představou, že se zde sype vše na
hromadu, potom přijede nakladač, který odpad na-
loží a ten se někam odveze. Je vidět, že všechno na
světě se vyvíjí a mění. Z toho by měl určitě radost
Darvin, jen ta jeho teorie, že jsme z opice, je asi
pěkná ptákovina. Ne všechno a ne každý se však
mění stejně rychle. Takový balvan, ten se mění tak
pomalu, že za celý svůj, sebe více dlouhý život, na
něm nepoznáte změnu, chodíte kolem něho každý
den, díváte se na něho a on je pořád stejný balvan.

Avšak i přes velké zlepšení stále nacházím ulo-
žený odpad tam, kde nemá být. Při velkém provo-
zu není možné, abych u každého stál a díval se mu
na ruce, i když se o to maximálně snažím. Potom
musím z kontejnerů vytahovat věci, které do nich
nepatří. Mám tři teorie, proč to lidé dělají, za prvé:
Stydí se zeptat, kam co patří, za druhé: nechce se
jim jít až k dalšímu kontejneru a za třetí: dělají to
schválně. Také není ještě dobrá, ale je již o moc
lepší, situace s PET lahvemi. Lidé mezi ně řadí vše
možné, byl by toho celý seznam. Protože opaková-
ní je matka moudrosti, tak nyní zopakuji, co jsou to
PET lahve. Je to ta láhev, co z ní pijete různé 
ochucené nebo neochucené vody. A je dobré ji 
po vypití sešlápnout, zabere potom méně místa.
Všechno ostatní jsou plasty! Na plasty je ve sběr-
ném dvoře kontejner, na kterém je napsáno „Plasty

směsné“. Jak jsem zjistil, tak hodně lidí neví, co to
přesně je. Do češtiny se to dá přeložit jako umělé
hmoty všeho druhu. Takže, co není PET láhev a je
to z nějaké umělé hmoty, tak to dáte do tohoto 
kontejneru.  

Stále se občas  stává, že někdo, kdo možná ne-
zná pracovní dobu ve sběrném dvoře, nebo je to
noční motýl a nemá rád světlo, nebo, že by se za
svůj odpad styděl? no nevím, pohodí vše před vra-
ty během noci. Tento odpad neuklízím okamžitě,
jen ať u vrat chvíli leží. To potom slyším od ná-
vštěvníků synonym na slovo nepořádník. Přes jmé-
na z říše zvířat, přes názvy povahových vlastností
až po vyslovování nadávek. Jestli těch synonym
není víc než na opilství. Takovému člověku hrozí
pokuta až 50 000 Kč za zakládání černé skládky,
zrovna tak jako lidem, co sypou odpad někde za
vesnici. Jen pozvání a projednávání u přestupkové
komise je za 1 000 Kč.

Dost často od návštěvníků slyším, že když tu
byli naposledy, tak kontejner na ten který odpad
byl jinde. Byl a vysvětlím všem proč. Kontejnery
na plasty, komunální odpad, velkoobjemový odpad
a bio odpad se naplní rychle, a to během dvou až tří
dnů pracovní doby. V momentě, kdy je kontejner
plný, tak musím vzít tabulku, na které je napsaný
druh odpadu a dát ji na nejbližší prázdný kontejner
a příslušný odpad se začne dávat do něho. Není
technicky možné, abych plný kontejner, třeba v so-
botu v poledne, vzal, dal někam stranou a na jeho
místo dal prázdný. Stejná situace je i u kontejnerů
na sklo a PET láhve. Zaplní se jeden, tak tabulku
s popisem dám na další a tak se postupuje dál a dál,
dokud SITA kontejnery nevyveze. I na kontejner
naplněný sklem je potřeba tří chlapů, aby s ním 
pohnuli. Jedině u PET lahví by šlo plný kontejner
někam odtáhnout a na jeho místo dát prázdný, ale
má to smysl? Jestliže přijdete, a kontejner, který
potřebujete, nevidíte, tak se v klidu zastavte, nikdo
vás zde nehoní, rozhlédněte se a on nikde daleko
nebude a určitě bude viditelně označen. Odkroko-
val jsem maximální možnou vzdálenost a ta nepře-
sahuje 10 kroků.

Páté přes deváté o Sběrném středisku odpadů

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ k bydlení (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně.
Platím hotově. Jsem přímý kupec, tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okolí.
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Paní Hana Jochmanová se mě ptala, proč by 
měly být elektrospotřebiče ve sběrném dvoře kom-
pletní. Je to zřejmě zvídavá žena a otázka je to moc
dobrá. Podíváme se na ni však z jiné strany. Jste
podnikatelka nebo podnikatel zabývající se roze-
bíráním elektro odpadů. Zaměstnáváte dělníky, 
kteří vše rozebírají do nejmenších částí, platíte za
sebe i za ně všechny daně, odvody a náklady a na
druhé straně čekáte zisk, proto se podniká. A ze
Sokolnic vám dovezou kontejner plný spotřebičů,
to také není zadarmo, a vy zjistíte, že ledničky ma-
jí vymontované kompresory, mikrovlnky transfor-
mátory, oboje se doma hodí, počítače rozebrali kuti-
lové, co si doma upravují počítače, pračky a myčky
nemají motory a u všeho jsou uřezané přívodní ka-
bely, ty  budou doma někdy určitě potřeba. Z tohoto
jistě radost mít nebudete, zvednete telefon a budete
volat. Co, to nechám na vaší představivosti. Tak již
víte, proč si do sběrného dvoru nemůžete chodit vy-
montovávat to, co by se vám doma hodilo?

Nyní z jiného soudku. I když není vydán zákaz
pálení a já sám si myslím, že nějaký kouř k vesnici
patří, zrovna tak jako kokrhání kohoutů, štěkání
psů, zápach hnoje, ale všeho s mírou. Slyším, že
jsou mezi námi občané, kterým toto vadí. Vadí jim
i když sousedé posedí večer u ohně nebo u grilu,
ale takoví, i kdyby bydleli třeba v Brně na náměstí
Svobody, a to tam mít nebudou, tak jim bude vadit
určitě zas něco jiného. Pokud mám doma hromadu
suché trávy, či suchého klestí, které po zapálení
shoří jako papír, no prosím, ať shoří, nemusí však
hořet, jestliže sousedé sedí právě na zahradě.
Jestliže mám hromadu zelené trávy, která hořet 
nechce a čím míň hoří, tím víc kouří, a hustý, těžký
dým se pak valí zahradami a ulicemi, je lepší tako-
vou hromadu trávy dovézt do sběrného dvora. Je to
možná i rychlejší, než oheň rozdmýchávat a stejně
na jeho místě zůstane spousta neshořeného. Tak ji
dejte do koleček nebo na vozík, ale nejlépe do pla-
stového pytle, tak trávu také dopravuje nejvíc lidí,
a dovezete ji do sběrného dvora. Nastala opět doba

trávnic, lidé hodně vozí trávu také v trávnicích, je
to určitě lepší, než ji vozit jen tak nesvázanou.
Možná trávnice u vás doma někde také leží. A když
trávu odvezete, budou vás mít sousedé víc rádi,
jestliže jim s ní nebudete čmudit. Ono každé souži-
tí a každý vztah je o vzájemné toleranci. Boží mlý-
ny stále melou a melou. 

A to platí i o vzájemném vztahu na sběrném
dvoře. S radostí zjišťuji, že sběrný dvůr se stává
místem setkávání. Setkávají se zde kamarádky, přá-
telé a dokonce i rodinní příslušníci, kteří se nějakou
dobu neviděli. Stojí zde, vedou řeči a potom spo-
lečně opouští sběrný dvůr. Možná sem bude potře-
ba dát i lavičku. Také jsem příjemně překvapen tím,
kolik lidí při odchodu poděkuje, odhaduji to mini-
málně na polovinu. V médiích čtu a slyším často
o špatných mezilidských vztazích, ale zde s tím
rozhodně nemohu souhlasit. Dvůr je pro ně, děko-
vat by nikdo nemusel, ale je to potěšující.  Také je
potěšující a možná i překvapující, že téměř každý
návštěvník se při odchodu rozloučí. Buď hlasem
a když jede v autě tak zamáváním rukou. Najdou se
ale i problémoví „zákazníci“, za celou dobu provo-
zu však jen čtyři. Těm zde zopakuji moje povin-
nosti. Kontrolovat, odkud je odpad, který dovezli,
kontrolovat, jestli v Sokolnicích platí za odvoz od-
padu a kontrolovat množství odpadu, na to jsem
vybaven i váhou. A mohu je ujistit, že ani jejich 
sebevětší hysterický jekot mě neodradí od dobrého
plnění mých povinností. Od některých občanů
jsem doklad o placení odvozu požadoval a budu ho
požadovat i od dalších. To je má práce. Nyní je nad
sběrným dvorem namontovaná kamera s vysokým
stupněm rozlišení, tak bude snadné pro policii 
identifikovat návštěvníka a zjistit, odkud sporný 
odpad pochází.

Článek je již dost dlouhý, tak končím a zas ně-
kdy příště. A abych nezapomněl, jakmile nebudete
vědět, kam dát který odpad, zeptejte se mě, má 
povinnost je vám to říct.

Jan Fojtl
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HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ i okolí, ve vlastnictví možno i s chatou. 
Finance mám, tel.: 776 637 839.

KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v horším stavu. 
Dohoda jistá, tel.: 776 809 213.
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Zanedlouho skončí volební období, a tak je čas na bilancování naší práce v kulturní komisi v tomto 
končícím volebním období.

Po volbách v roce 2006 se stala předsedkyní kulturní komise Mila Vondálová a členkou komise Marie
Fojtlová. Ve své práci pro občany jsme se společně zaměřily na pořádání pravidelných jednodenních zá-
jezdů a k tomu na občasné návštěvy divadelních představení. Ve výběrů zájezdů jsme se snažily maximál-
ně vyhovět požadavkům občanů a ti nejvíce preferovali léčebné zájezdy do termálních lázní v Maďarsku
a nákupní zájezdy do Polského Těšína. Ze začátku se uskutečňovaly zájezdy i na vánoční trhy ve Vídni
a v Bratislavě, ale po čase o tyto přestal být zájem. Každoročně na svátek dětí jsme uspořádaly zájezd pro
rodiče s dětmi, nejčastěji to byly zájezdy do zoologických zahrad, ale také na Baťův kanál a do Valticko
Lednického areálu. Součástí návštěvy ZOO byla vždy i návštěva příslušného města, jeho pamětihodností
a zajímavostí. Pravidelně na jaře jsme pořádaly zájezd pro milovníky květin. Nejdříve jsme jezdily do
Olomouce a později do Věžek u Kroměříže. Dvakrát jsme uskutečnily půldenní poznávací zájezd do kláš-
tera a přilehlého archivu v Rajhradě. Jedenkrát jsme uskutečnily zájezd do Prahy. V průměru bylo každo-
ročně uskutečněno 20 zájezdů. 

Návštěvy brněnských divadel byly vybírány podle repertoáru, který spolehlivě svojí uměleckou úrovní
uspokojil co největší počet účastníků zájezdu. Zhlédli jsme ročně 4 až 5 představení. 

Všechny zájezdy byly vždy připraveny do nejmenších detailů, takže nikdy nedošlo, naší vinou, k něja-
ké nepříjemné situaci, která by občanům zájezd znepříjemnila.

Jsme přesvědčeni o tom, že v kulturní komisi jsme za toto volební období udělaly pro občany hodně.
Dá se říct, že jsme laťku kvality i kvantity nastavily hodně vysoko.

Na září máme ještě připravený zájezd do lázní, kam se jede v neděli 26. O zájezdy v neděli je v po-
slední době větší zájem. Na září máme také připravený zájezd na divadelní představení do Městského 
divadla v Brně, na činoherní představení Becket. Stručně vám tuto hru přiblížíme, ať víte, na co se máte 
těšit. Jedná se o přátelství dvou kamarádů, kterým žádná lotrovina nebyla cizí, ať už alkohol, nebo ženy.
Později, když se jeden stal králem a druhý arcibiskupem, se jejich přátelství mění, každý svoji funkci 
bere jinak a tak jejich cesty se rozchází. Víc nelze prozradit, přihlaste se a uvidíte. Cena vstupenky pro 
pracující je 360 Kč a pro důchodce a studenty 180 Kč.  

Na 9. října připravujeme zájezd do Polského Těšína, na který je již přihlášeno víc zájemců, než je 
kapacita autobusu, pojede tedy ten, kdo dříve zaplatí určenou částku.

Děkujeme všem, kteří jste s námi jezdili, za přízeň a zájem o námi pořádané zájezdy.        
Mila Vondálová a Marie Fojtlová

Činnost kulturní komise

KULTURNÍ KOMISE

KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). 
Prosím nabídněte. Rychlé jednání, tel.: 776 637 839.

Publikace Sokolnice a její příprava
Rada obce Sokolnice připravuje vydání publikace o Sokolnicích. Žádáme tímto občany, kteří
vlastní dobové materiály týkající se historie obce jako např. fotografie, plakáty, pozvánky, 
prospekty, reklamní materiály, předměty apod. ke spolupráci na vytváření publikace.
Uvítáme také vzpomínky pamětníků a rodáků.
Kontakt: Jan Černý, Podešvova 266, Sokolnice, tel.: 736 484 684, jcmail@volny.cz
Jarmila Šustrová, U Rybníka 338, Sokolnice, tel.: 602 965 993, jarma@volny.cz
Mirka Mifková, Na Padělkách 442, Sokolnice, tel.: 607 285 431, mifkova.mirka@seznam.cz



ZÁKLADNÍ  ŠKOLA

Zahájení školního roku 2010/2011

Bylo léto, všude to vonělo, sluníčko občas i svítilo,
vše bylo krásné, klidné a pomalé. A najednou to
skončilo. V novinách, rádiu a televizi se začaly ob-
jevovat zprávy, jak „strašné“ věci se na děti chysta-
jí. Budou muset chodit do školy, sedět, poslouchat,
psát, číst a co víc, dokonce se i učit. Hrůza!!!
Zprávy v novinách byly doprovázeny fotografiemi
žáků s truchlivými výrazy. Média se jala litovat ne-
jen děti, ale i rodiče, neboť „strašák“ školy je 
opravdu děsivý.

Ale... Nevím, mám trochu jiný pocit. Poslední 
týden o prázdninách jsem potkávala spoustu žáků
naší školy. Téměř všichni mě s pusou od ucha 
k uchu vesele zdravili a těšili se, až to začne. Těšili
se na spolužáky, na legraci a možná trochu i na 
pravidelný režim. Ono volno je krásná věc, ale člo-
věk přece jenom potřebuje i tu trochu stereotypu.
Jinak je to únavné.

Navíc hned 1. září, po slavnostním přivítání 
prvňáčků na obecním úřadě a všech v sokolovně, 
se škola rozezněla hlásky právě těch našich 
nejmenších školáčků. A byly to hlásky veselé, do-
provázené mnoha úsměvy.

Nyní již máme tři dny školy za sebou a škola hlu-
čí, halasí, směje se, zpívá.....zkrátka žije. Nebydlí
v ní ani pláč, ani zamračené tváře. I učitelé se těší,
a mají na co. Již v sobotu 4. září dostanou totiž pro
sebe, ale hlavně pro své žáky, dárek – interaktivní
tabuli.

Prezident Saňař Cupu Josef Drda celý měsíc 
jednal s paní ředitelkou školy Zitou Butalovou
a spolu s učitelem informatiky Tomášem Struškou
vybírali, přebírali a dohadovali podrobnosti náku-
pu. Uzávěrka tohoto zpravodaje je 3. září. Inter-
aktivní tabule, kterou nám věnují organizátoři 
Saňař Cupu, je vybraná a zítra (4. 9.) už bude naše.
V příštím čísle se jistě dozvíte, jak vše probíhalo.
Dnes je to ještě překvapení.

Ale teď už honem zpátky do školy. Přeji všem 
žákům, rodičům i učitelům, ať jim úsměv na tváři
vydrží co nejdéle. Ať se pro ně naše škola nestává
„strašákem“, i když je to v dnešní době „in“.
Zkrátka ať jim jde práce od ruky i od srdce.

Jana Pátková

V neděli 30. května se po poledni sešla naše farnost v kostele sv. Jana Křitele v Telnici a při příležitos-
ti slavnosti Nejsvětější Trojice přivítala hlavního
celebranta mše svaté P. Františka Blahu, SDB. 
Po mši v kostele představil historii a práci řádu
Milosrdných bratří jeho hlavní český představitel –
provinciál bratr Martin Macek, OH. V té chvíli již
naše děti ve farních prostorách sledovaly milou po-
hádku Zdeňky Wajdové a soutěžily o sladké ceny
pod vedením Petra Gabrhela a všech jeho dospě-
lých pomocníků.

Poté program pokračoval v sokolovně. Zde se
vtipnou politickou satirou na téma „českého před-
sednictví v Evropské unii“ prezentovali šikovní 
sokolničtí ochotníci pod autorskou i režijní taktov-
kou Honzy Mazala. Po nich se mikrofonů a svých
hudebních nástrojů chopili členové telnické scholy pod vedením Pavla Krále a dopřáli všem posluchačům

Farní den 2010

DUCHOVNÍ  OKÉNKO
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velmi příjemný hudební prožitek. To už všechny děti sledovaly napínavé promítání pohádky anebo se pro-
háněly na přilehlém sokolském hřišti. K sousedskému posezení pak přišli zahrát muzikanti cimbálové 
muziky Donava, kterým se v závěru dne podařilo skvěle rozproudit náladu. Zpět v kostele se pak usku-
tečnilo duchovní vyvrcholení celé akce – mariánské nešpory s P. Michaelem Jelínkem.
Fotografie z Farního dne 2010 naleznete na http://telnice.rajce.net/Farni_den_2010.

Jak pěkně prožít podzimní období v našich rodinách 

Začíná se období podzimu, který k nám každoročně přichází znovu a znovu se svým bohatstvím chutí,
vůní a barev. Mění se počasí, délka dne, postavení hvězd na obloze. Rodiče dětem mohou přiblížit tyto
změny nejen jako omezující nutnost, ale jako důvod k novým radostem ze sezónních činností. Na polích
se sbírají brambory, sklízí se řepa, ve vinohradech pak hrozny; na zahrádkách dýně, rajčata, papriky či ko-
řenová zelenina… Padají kaštany a žaludy, dozrávají ořechy… Slunce klesá a zbarvuje přírodu do pod-
zimní červeno-zlaté barvy… Uložilo své světlo a teplo do plodů a semen… Voňavé barevné plody putují
do spižíren a sklepů… Stromy stahují svou sílu do kořenů a zahalují se do podzimního šatu. Příroda nám
vydává své dary a jakoby se s námi ještě chtěla slavnostně rozloučit, než vnější krása opadne, a ukazuje
se nám v nádherných podzimních barvách. 

My se můžeme (pokud nám to ještě počasí dovolí) vyzbrojit srpem a s dětmi vyrazit na podzimní pro-
cházku do okolí – třeba se nám poštěstí najít na posečených obilných lánech místa, kde kombajn nějaké
klásky posekat opomněl… Pokud je nažneme a odneseme do svých domovů (kde nemáme doma zrovna
cep), mohou děti obilí klacíky vymlátit a na ručním mlýnku namlet mouku. Z mouky pak zkusit upéct 
třeba chleba nebo buchtu. Zatímco vůně pečiva bude vonět naší kuchyní, můžeme dětem vyprávět třeba 
legendy o sv. Václavovi, knížeti českém a o svatém archandělu Michaelovi, jejichž svátky připadají právě
na konec měsíce září. 

Legenda o sv. Václavovi

Když roku 921 zemřel český kníže Vratislav, byl jeho prvorozený syn Václav
ještě příliš mladý na to, aby se mohl ujmout vlády. O jeho výchovu pečovala jeho
babička Ludmila, manželka prvního křesťanského knížete Bořivoje. Po té, co by-
la spolu se svým manželem pokřtěna svatým Metodějem, žila příkladným životem
a i svého vnuka učila, jak žít podle učení Ježíše Krista. 

Na hradišti Budči se mladý Václav naučil písmu slovanskému, latinskému
i řeckému, četl svaté knihy a získal na svou dobu neobvyklé vzdělání.

Když se Václav sám ujal vlády, snažil se vše, čemu se naučil, převést ve sku-
tek. Pečoval o to, aby zatím křehké křesťanství skutečně zakořenilo v duších jeho

S O K O L N I C K Ý  Z P R AV O D A J
7–8/2009 9



poddaných. Sám jim byl příkladem: vlastníma rukama žal klasy na poli a ze semleté mouky pekl hostie, trhal hroz-
ny ve vinohradě a připravoval z nich mešní víno. Chodíval také na tržiště, kde vykupoval otroky a dával jim svobo-
du. Kácel šibenice a propouštěl vězně ze žalářů. 

Byl to odvážný muž. Když se mu postavil zlický kníže Radoslav, aby se pokusil dobýt část Václavova 
území, mírumilovný kníže byl nucen obléct zbroj a vytáhnout proti nepříteli. Protože chtěl šetřit životy svých vojáků,
vyzval Radoslava na rytířský souboj. Oba vyjeli před svá vojska, aby se utkali v boji. Když však chtěl Radoslav pro-
ti Václavovi pozdvihnout zbraň, uviděl na jeho čele zářit světlo v podobě Kristova kříže; Václavovi při tom stáli 
po boku dva andělé. Přemožen posvátnou bázní padl Radoslav na kolena a prosil o usmíření. Václav sesedl z koně,
pozdvihl knížete a objal ho. 

Jeho bratr Boleslav však byl úplně jiný. Jeho rázná a prudká povaha se neshodovala s Václavovou mírností 
a klidem. Boleslav toužil v zemi vládnout a Václava tajně nenáviděl. Nakonec se odhodlal ke hroznému činu. Dne
27. září 929 pozval Václava k sobě na návštěvu do Staré Boleslavi u příležitosti vysvěcení tamního kostela. Dobře
věděl, že zbožný Václav takové pozvání neodmítne. Tam byla pro Václava přichystána na jedné straně skvělá hosti-
na, na straně druhé však i velké množství tajně ozbrojených nepřátel. Uprostřed hodování vyprovokovali Boleslavovi
lidé hádku namířenou proti Václavovi. Ten však neohroženě zůstal. Když pak od hodů poodešel, přistoupil k němu
jeden z jeho přátel a řekl mu: „Chystám pro Tebe tajně koně. Sedni na něj a hleď se co nejrychleji dostat odtud, pro-
tože Ti hrozí smrt.“ Ale Václav se usmál: „Děkuju Ti, příteli, že máš o mě starost, ale chraň mě raději před mými
vlastními chybami – to jsou mí nejnebezpečnější nepřátelé. Když se pak následně vrátil do hodovní síně, uchopil po-
hár, přede všemi jej pozdvihl a silným hlasem zvolal: „Ve jménu svatého archanděla Michaela vypijme tento pohár
s modlitbou, aby naše duše odvedl do věčného míru a radosti.“ Po té vypil nápoj, všechny políbil a odešel do své
ložnice. 

Ráno Václav šel do kostela na ranní bohoslužbu. Když před chrámovými dveřmi potkal Boleslava, oslovil jej:
„Buď zdráv, bratře, Nebývá Tvým zvykem vstávat tak brzy ráno po nočním veselí. Jsem rád, že půjdeme Pána Boha
oslavovat společně.“ Boleslav se však mračil a vzpurně odpověděl: „Abys věděl, doteď jsem oka nezamhouřil. Če-
kám tu na Tebe. Včera jsem Tě počastoval na hostině, dnes Tě počastuju mečem!“ – A ťal mečem po Václavovi. Václav,
silnější než brat, ho však povalil k zemi a vyrazil mi meč z ruky. V zápětí však mu meč vrátil a řekl: „Vůle Tvá bu-
diž ve Tvé ruce.“ V tu chvíli se z úkrytů vyřítil celý zástup Boleslavových zbrojnošů s meči a oštěpy a před koste-
lem Václava na místě ubili.

Svátek Svatého Michaela

Za starých časů se opravdu slavil, ale později upadl v zapomnění. Vlastní svátek, jenž se slaví 29. září, hned 
po svátku sv. Václava, může dorůstajícímu dítěti dát plno bohatých vnitřních zážitků.

Sv. Michael bývá často zobrazován s váhami v ruce, na kterých váží dobro i zlo. V biblické knize Zjevení je 
popsán jako vítězný bojovník nad drakem, který znázorňuje satana, jakožto symbol zlých sil. Michael ho přemáhá,
ale neusmrcuje, svrhává jej z nebe na zem, a tak boj trvá dál, neboť jak praví jedna píseň: „Ještě v srdcích mužů
a v srdcích žen ten drak musí být přemožen.“ Od jeho nebeského pokořitele můžeme čerpat sílu a odvahu pro svůj
vnitřní boj. 

Co může být tím drakem, kterého musíme v našich životech denně překonávat? Pohodlnost, lenost, 
sobectví, úzkost, naše strachy a zbabělost vnitřního draka v nás. Jak jej překonáme? Posilováním vnitřní odvahy
a vůle. My lidé jsme dostali do vínku svobodnou vůli. Můžeme se sv. Michaelem ve svém životě „vážit“, co je dobré
a zlé.

Zkusme nejdřív vyjít ven do podzimní přírody a prožít podzimní náladu u v a d á n í – příroda jakoby umírala.
Bytí jakoby ztrácelo smysl…, blíží se konec…, z toho plynoucí pocity strachu, obav, depresí. Je to vstup do temno-
ty. Na místo letního světla a tepla je tu temno a chlad. Jaký to všechno má smysl? Jaký smysl má náš život? 
Můj život?

Kde vzít tu vnitřní sílu? Když půjdeme po stopách archanděla Michaela a knížete Václava, zjistíme, že oni svou 
sílu a autoritu čerpají od Boha. Podzim je ideální doba k zažehnutí plamínku této vnitřní síly. 

Co můžeme s dětmi dělat, abychom jim přiblížili symboliku tohoto svátku? Na svých procházkách sbíráme různé
plody (kaštany, žaludy, bukvice, červené jeřabiny, šípky), semena, větvičky, listy, šišky a další symboly podzimu.

S O K O L N I C K Ý  Z P R AV O D A J
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Dětem pak pomůžeme z kaštanů a žaludů vytvořit postavu rytíře nebo i draka, které budou vhodnou dekorací pro ten-
to svátek. Charakteristickou podzimní zábavou je také pouštění draků (spíš jejich ovládání). A kolik pohádek vyprá-
ví tento příběh, ve kterém se hrdina potýká s drakem s mnoha hlavami nebo musí překonat těžké úkoly. Tato doba
je pro děti jako stvořená. Děti p o t ř e b u j í podporovat odvahu k sebepřekonání a trvale posilovat sebejistotu.

Můžeme také vyprávět legendy o sv. Michaelovi, které vznikly u mnoha křesťanských národů nebo ukázat jeho boj
s drakem. Dítě pak vykročí s novou odvahou do listopadového šera a z něho pak do světel adventního a vánočního
času.

Prožijme tedy všichni společně tento významný svátek v čase, kdy přichází dříve večerní šero a ráno se po zemi
ještě plouží mlha, skrze kterou až před polednem prosvitne vítězný sluneční paprsek a modro nebe se tak znovu 
rozzáří. 

Mgr. Zdeňka Wajdová

Zdroj: Waldorfský podzimní věneček 2002

Chladná rána nám oznamují začínající podzim
a s ním neodmyslitelně spojený začátek školního
roku. Tento čas je pro rodiče školních dětí charak-
teristický nákupy či výrobou posledních školních
pomůcek a vybíráním odpoledních zájmových
kroužků.

Letošní školní rok u nás v Sokolnicích nabízí
kromě stávajících kroužků navíc možnost krouž-
ků výtvarně-rukodělných a skautu. Obojí v prosto-
rách spodní místnosti na hasičské zbrojnici
v Sokolnicích. Jeden výtvarně-rukodělný kroužek
bude pod mým vedením a bude určený pro děti 
1.–4. třídy. Druhý povede paní Michaela Citter-
bergová a bude zaměřen pro žáky 5.–9. tříd. Ráda
bych k těmto aktivitám pozvala všechny děti, které
baví hrát si s barvami a výtvarně tvořit z různých
materiálů. V této oblasti máme obě hojné 
zkušenosti – paní Citterbergová je původním 
zaměřením výtvarnice a já jsem pracovala jako 
učitelka výtvarné výchovy na ZŠ a jako vedoucí
výtvarných a rukodělných kroužků. Tyto kroužky
budou zaštítěny Sokolem Sokolnice. Informativní
schůzka pro rodiče dětí se uskuteční ve středu 

29. 9. 2010 v 18.00 hod. ve zmíněné dolní míst-
nosti. 

Ještě se obracím s prosbou na sokolnické obča-
ny. Místnost na hasičce je opravená a nově vyma-
lovaná. Podařilo se nám do ní sehnat i postarší 
stoly a židle, do okna pověsit záclony,... Co nám
však zatím schází, jsou dvě skříně s policemi uvnitř
nebo policový regál pro uložení výtvarných potřeb.
Kdyby nám někdo mohl takový druh nábytku 
věnovat, budeme rádi. 

Co se týká skautu, podařilo se nám navázat kon-
takt s panem Radkem Konečným, oblastním ve-
doucím skautského hnutí pro Brno-venkov. Tudíž
se nabízí možnost založení nového oddílu, jehož
vznik a vedení by u nás v Sokolnicích zaštítil on
sám. Informativní schůzka pro rodiče dětí se zá-
jmem o skaut se koná rovněž v úterý 29. 9. 2010
v 19.00 hod. (po skončení schůzky ohledně vý-
tvarně-rukodělného kroužku).

Klidné podzimní dny, projasněné třeba barevný-
mi dýněmi a proslazené podzimním ovocem, přeje

Mgr. Zdeňka Wajdová

Výtvarně-rukodělný kroužek a skaut na hasičce
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TJ Sokol Sokolnice pořádá 9. října 2010 

Babské hody
Během dopoledne Vás navštíví  stárky a pozvou Vás na zábavu, ve 14.00 hodin bude předání práva stárkám 
u sokolovny, poté bude následovat průvod obcí. Večerní zábava začne ve 20.00 hodin, k tanci hraje
,,Taburčanka“. Všechny srdečně zveme, přijďte v hojném počtu, nebude nouze o nějaké to překvapení a boha-
tou tombolu.

Těší se na Vás stárky
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Z HISTORIE

Občané byli dle obec-
ního zřízení rozděleni
do tří sborů. Každý
sbor volil v Sokolni-
cích šest členů obecní-
ho zastupitelstva, tzn.

že Sokolnice měly 18 členů obecního zastupitel-
stva.
V prvním sboru volili nejmajetnější občané, kte-
rých bylo nejméně. Nejpočetnější byl naopak třetí
sbor, jehož příslušníci platili malé daně, ale všich-
ni dohromady platili celkem tolik daní, kolik plati-
lo několik jednotlivců prvního sboru. Volit mohli
pouze muži. Selky vdovy musely zplnomocnit ně-
kterého muže, aby volil za ni. Volilo se osobně tak,
že každý občan předstoupil na zavolání před voleb-
ní komisi a veřejně a hlasitě oznámil, komu dává
svůj hlas.

Přesný záznam o volbách máme až z roku 1860,
kdy byli zvoleni tito:

Za III. sbor: 
František Umlášek, starosta 26 hlasů
hrabě Vladimír Mitrovský 25 hlasů
Petr Sedlák č. 33 19 hlasů
Antonín Čech, radní 16 hlasů
František Kuklar z Kobylnic 10 hlasů
Zámecký inspektor 10 hlasů

Za II. sbor:
Jan Novotný, telnický farář 11 hlasů
Jan Mrkvica 11 hlasů
Matouš Konečný 8 hlasů
Tomáš Sklenář 7 hlasů
Vincenc Sedlák čís. 43 6 hlasů
Filip Sekanina čís. 48 5 hlasů

Za I. sbor: 
Tomáš Šmíd čís. 7 10 hlasů
Josef  Vondál čís. 20 8 hlasů  
František Pešl z Telnice 5 hlasů
František Král z Telnice 4 hlasy
Josef Vymazal z Kobylnic 4 hlasy
Augustin Dobrovolný z Kobylnic 4 hlasy

Snad je někomu poměrů neznalému nápadné, že 
v obecním zastupitelstvu v Sokolnicích byli občané
z Telnice a Kobylnic. Tito občané měli pozemky v ka-
tastru obce Sokolnic, platili tedy daně s touto obcí,
měli tam dle tehdejších nařízení volební právo a byli
zařazení dle výše daní. Měli jistě majetek i ve své ob-
ci, i tam byli zařazeni do určitého sboru, takže se
mohlo stát, že např. v Sokolnicích byl v prvním sbo-
ru a ve své obci až ve sboru třetím, protože tam platil
málo daní. Pozornějšímu čtenáři také neujde, že hra-
bě Mitrovský a zámecký inspektor byli voleni ve tře-
tím sboru, tedy od občanů nejchudších, které měli pak
zastávat. Nezapomeňme však, že ve třetím sboru měl
hrabě hodně lidí, kteří byli na něm závislí. Nařídilo se
jim, že musejí odevzdat hlasy hraběti a jeho inspekto-
rům a při hlasité volbě se lehce zkontrolovalo, zda 
občan poslechl. Kdyby neuposlechl, nemohl se již 
obrátit do zámku s žádnou žádostí o pomoc.

Další volby byly konány v Sokolnicích 1864
a i o nich máme přesný záznam. Byli zvoleni:

Za III. sbor:
František Umlášek č. 4 45 hlasů
Petr Sedlák č. 33 36 hlasů  
Alois Sukup, ředitel cukrovaru 34 hlasy
Hrabě Vladimír Mitrovský 29 hlasů
Vincenc Sedlák č. 43 21 hlasů
Tomáš Šmíd č. 7 20 hlasů

Za II. sbor:
Tomáš Sklenář 12 hlasů
Jan Chorničeř 11 hlasů
Matěj Konečný 10 hlasů
Ignác Vičář 7 hlasů
František Klaška 7 hlasů
Karel Svoboda 6 hlasů

Za I. sbor:
Josef Dvořák č. 31 11 hlasů
Josef Vymazal 11 hlasů
František Klinkáč 10 hlasů
Filip Sekanina č. 24 8 hlasů
Tomáš Mazánek 7 hlasů
Vincenc Mrkvica 6 hlasů

Obecní záležitosti – pokračování
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Při volbě radních a starosty byli zvoleni: 
starostou Josef Dvořák č. 31
radními František Umlášek č. 4
a Tomáš Sklenář č. 30    

Při další volbě, konané dne 13. července 1867, ne-
známe již všechny členy obecního zastupitelstva.
Starostou byl znovu zvolen František Umlášek z č. 4,
radními Josef Dvořák č. 31 a Tomáš Šmíd č. 37.

Dle posledního zápisu, který pochází od Františka
Umláška ze září 1881, byl starostou obce stále 

Fr. Umlášek z č. 4, radními Vincenc Sedlák a Josef
Dvořák.
František Umlášek byl tedy starostou od roku 1848
do roku 1882 nebo 1883. Měl na svou dobu značné
vzdělání, široký rozhled, byl ve všem přesný 
a jistě pořádný hospodář a dobrý starosta. Zastával
tento úřad přes 30 let s jedinou tříletou přestávkou
v letech 1864–1867, kdy byl prvním radním.

Použitá literatura: kronika obce Sokolnice.      
M. M.

Nalevo od brány do sběrného střediska odpadů, ve stínu pod větvemi tří stromů stojí socha svatého Jana
Nepomuckého. Protože tuto sochu mám téměř denně na očích, tak jsem se o něho začal zajímat blíže.

Jeho sochy můžeme vidět hlavně na mostech a podél cest. Je mu také zasvěceno mnoho kostelů a ka-
plí. Zvláště dříve narození určitě znají prosbu „Svatý Jane z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku“. Je to
však svatý, který se nikdy ani nenarodil. 

Začátek této historie začíná za panování Václava IV. Nyní trochu odbočím od tématu, ale víc si aspoň po-
čtete a toto odbočení vykreslí královu povahu a charakter. Václav IV. byl velký opilec a slušně řečeno suk-
ničkář. Jeho žena Johana Bavorská byla naproti tomu velmi pobožná a ctnostná žena. Brali se, když bylo
Václavovi 9 roků a Johaně 14 roků. Svatební noc byla úředně odložena o šest roků. On jí později dával za
vinu, že nemůže mít děti, ale bylo to s největší pravděpodobností naopak, on neměl děti ani s jinými žena-
mi. Jak tedy vypadalo jejich manželství, si umíte jistě živě představit. A jak věčně opilý panoval, to se dá
představit jen těžko. Kronikář o Václavovi píše: „Oddával se na veliké neřády, hry a tance rozličné.“ Johaně
se jeho chování nelíbilo, zvláště promiskuita a dávala mu to patřičně najevo. Nikdo již nezjistí, jaká tragé-
die se odehrála na Karlštejně 31. 12. 1386, když Johanu roztrhali psi, které Václav choval k lovu medvědů
a vlků. Byla to náhoda, nebo je na manželku poštval, aby měl od ní pokoj? Pohřbu své ženy, který se konal
v Praze, se Václav nezúčastnil, prý vzhledem ke svému stavu by tam ani nedošel. Ale nyní zpět k Janovi. 

Václav IV. nemiloval církev, byl přesvědčen, že má velkou moc, a tak ji chtěl zeslabit zrušením
Kladrubského kláštera. Ten se dal zrušit jedině tehdy, až zemře jeho představený, opat, který byl již oprav-
du starý. O tomto králově plánu se dozvěděl generální vikář Johann z Pomuku, a tak, jakmile opat kláštera
zemřel, byl ihned jmenován nový. Když se to král dověděl, velmi se rozzuřil a dal pozatýkat všechny 
církevní hodnostáře tohoto kláštera. Všichni zatčení byli dáni do rukou kata a mučeni. Byli pověšeni za ru-
ce, na nohy jim bylo uvázáno závaží a na bocích páleni svazkem svící a rozžhaveným železem. Při takovém
mučení se všichni pochopitelně přiznali, a tak jako na iniciátora okamžitého jmenování nového představe-
ného, byla králova pozornost zaměřena na Johanna z Pomuku. Král se sám zúčastnil jeho mučení a ten to-
to nepřežil. Když Václav viděl, že mučí mrtvého, tak ho nechal dopravit na Karlův most a sám ho hodil do
Vltavy. Stalo se to 20. 3. 1393. Po čase tělo našli řeholníci z kláštera v Dušní ulici a v roce 1396 ho pohřbili.

O dvě stě roků později byl jeho hrob renovován, ale kameník, který dělal novou náhrobní desku se do-
pustil omylu a datum smrti napsal 1383, tedy o deset let dříve. Toho se po čase chopil Václav Hájek
z Libočan, překrucovač dějin a člověk, který si dějiny sám vymýšlel. Vše vyřešil jednoduše, prohlásil, že
vikářové s podobným jménem byli dva. Jeden byl umučen v roce 1393 kvůli jmenování nového opata
a druhý byl Jan z Nepomuku, to jméno si vymyslel také a k tomu si také vymyslel dojemnou historku
o zpovědníkovi královny Žofie, který nechtěl jejímu manželovi prozradit, z čeho se Žofie zpovídala, a tak
ho nechal král utopit ve Vltavě.

Zatímco na Johanna z Pomuku dějiny skoro zapomněly, ten druhý, vymyšlený, nastoupil cestu ke slávě.
Jan Fojtl

Svatý, který nikdy nežil
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Do sezóny 2010–2011 vstupují sokolničtí házenkáři proti minulému ročníku s řadou změn. K těm 
nejpodstatnějším patří utvoření nového družstva mladšího dorostu. Po nabídce Českého svazu házené 
byli dorostenci zařazeni do II. ligy mladšího dorostu oblast Morava. Většinu domácích zápasů odehrají
mladí hráči na sokolském hřišti v Sokolnicích, ale některé, zejména na jaře příštího roku, budou muset
vzhledem k termínům utkání z důvodu nepříznivých klimatických podmínek asi odehrát ve sportovní 
hale v Křenovicích.

Naše A-mužstvo, po vítězství v Jihomoravské lize, postoupilo do druholigové soutěže. Omlazené druž-
stvo vyhrálo opětovně tuto soutěž a tentokrát si konečně zahraje II. ligu a pokusí se o návrat na pozice,
které před pár lety sokolničtí házenkáři opustili. Až na výjimky však musíme na jejich zápasy cestovat 
do Křenovic, jelikož nám regule II. ligy nařizují, pokud se nedomluvíme se soupeřem, sportovní halu. 

Mladší a starší žáci hrají Jihomoravskou ligu. Svoje domácí utkání odehrají naši nejmenší hráči na 
sokolském hřišti v Sokolnicích.

Výbor házené, trenéři, vedoucí družstev a všichni hráči Vás srdečně zvou na svoje zápasy. Přijďte je 
povzbudit najen na sokolské hřiště u rybníka v Sokolnicích, ale i do sportovní haly v Křenovicích. Není to
zase tak daleko a druholigové boje našich házenkářů jistě slibují bohaté sportovní zážitky. 

Jan Černý

Tento rozvrh je předběžný, během září bude doplněn.

Na prahu nové sezóny

SOKOL

TJ Sokol Sokolnice oznamuje všem cvičencům, že 20. září 2010 budou zahájena cvičení. Předběžný
rozvrh máte v časopisu, také bude vystaven na sokolovně, cvičební hodiny bude hlásit rozhlas.  

Na hojnou účast v tělocvičně se těší Vaše cvičitelky.

Rozvrh cvičebních hodin na sokolovně 2010–2011

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
míčové hry
Kučerová H.
Beránková K.

Házená
9.30–11.30
Beruška pro
děti 0–3 roky
Wolfová R.

Futsal –
přípravka
Drda J.

Házená – žáci
Palán R.
Beránek L.

Futsal –
přípravka
Drda J.

18.30–19.30
Pilates
Brzobohatá S.

Házená – žáci
Palán R.
Beránek L.

18.30–19.30
Aerobic
Kuncová M.

17.30
Stolní tenis
liga

18.30–19.30
Zumba
Matyášová E.

Stolní tenis
liga

19.30–21.30
Stolní tenis
muži
Novotný Z.

Volejbal

19.30–21.30
Stolní tenis
muži
Černý J.

17.00–18.00
Dívčí aerobic
5.–9. třída
Vráželová K.

19.30–20.30
Zdravotní
cvičení
Nohelová P.

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

ZŠ Sokolnice ZŠ Sokolnice

ZŠ Sokolnice

ZŠ Sokolnice

ZŠ Sokolnice
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Rozpis soutěže: II. liga muži 2010–2011 podzim
12. 9. 17.00 Sokol Telnice – Sokol Sokolnice
19. 9. 16.00 Sokol Sokolnice – SHC Maloměřice hřiště v Sokolnicích
26. 9. 17.00 Sokol Juliánov – Sokol Sokolnice
3.10. 16.00 Sokol Sokolnice – HC Zlín SH Křenovice

16.10. 17.00 Jiskra Havl. Brod – Sokol Sokolnice
23.10. 16.00 Sokol Sokolnice – Legata Hustopeče SH Křenovice
6.11. 17.00 HK Ivančice – Sokol Sokolnice

14.11. 16.00 Sokol Sokolnice – Tatran Bohunice SH Křenovice
20.11. 15.00 Velké Meziříčí – Sokol Sokolnice
28.11. 16.00 Sokol Sokolnice – SK Kuřim SH Křenovice
4.12. 15.00 Sokol II Prostějov – Sokol Sokolnice

Rozpis soutěže: II. liga mladšího dorostu 2010–2011 podzim
26. 9. 16.00 Sokol Sokolnice – HK Ivančice hřiště v Sokolnicích
2.10. 15.00 Bystřice p. Host. – Sokol Sokolnice

10.10. 16.00 Sokol Sokolnice – Velké Meziříčí hřiště v Sokolnicích
16.10. STM Olomouc – Sokol Sokolnice
24.10. 13.15 Sokol Sokolnice – Kostelec n. Hané hřiště v Sokolnicích
7.11. 13.15 Sokol Sokolnice – Fatra Napajedla SH Křenovice

13.11. Rožnov p. Radh. – Sokol Sokolnice
12.12. 12.30 Velká Bystřice – Sokol Sokolnice

Rozpis soutěže: Jihomoravská liga starší žáci 2010–2011 podzim
12. 9. SK Kuřim – Sokol Sokolnice
19. 9. 14.30 Sokol Sokolnice – Nové Bránice hřiště v Sokolnicích
26. 9. 9.00 Újezd u Brna – Sokol Sokolnice
28. 9. SHC Maloměřice – Sokol Sokolnice

3.10 13.15 Sokol Sokolnice – Nové Veselí hřiště v Sokolnicích
10.10. 14.30 Sokol Telnice – Sokol Sokolnice
28.10. 14.30 Sokol Sokolnice – Velké Mezičíčí hřiště v Sokolnicích
31.10. 14.30 Sokol Sokolnice – Dolní Cerekev hřiště v Sokolnicích
16.10. 11.00 Sokol Juliánov – Sokol Sokolnice
24.10. 14.30 Sokol Sokolnice – KP Brno hřiště v Sokolnicích
6.11. 15.30 HK Ivančice – Sokol Sokolnice

14.11. 14.30 Sokol Sokolnice – Tatran Bohunice hřiště v Sokolnicích
21.11. 13.00 Legata Hustopeče – Sokol Sokolnice

Rozpis soutěže: Jihomoravská liga mladší žáci 2010–2011 podzim
12. 9. SK Kuřim – Sokol Sokolnice
19. 9. 13.15 Sokol Sokolnice – Nové Bránice hřiště v Sokolnicích
28. 9. SHC Maloměřice – Sokol Sokolnice
3.10. 14.30 Sokol Sokolnice – Nové Veselí B
3.10. 12.00 Sokol Sokolnice – Nové Veselí A 

10.10. 13.00 Sokol Telnice – Sokol Sokolnice
16.10. 9.30 Sokol Juliánov – Sokol Sokolnice
24.10. 13.15 Sokol Sokolnice – KP Brno hřiště v Sokolnicích
28.10. 13.15 Sokol Sokolnice – Velké Mezičíčí hřiště v Sokolnicích
6.11. 14.00 HK Ivančice – Sokol Sokolnice

14.11. 13.15 Sokol Sokolnice – Tatran Bohunice hřiště v Sokolnicích
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Děti z naší školky vyrazily i na výlet do sokolnické obory, na Balaton, do Újezda na zmrzlinu, do Telnice
na návštěvu do mateřské školy i na poznávací exkurzi „za včeličkami“.

Také někteří předškoláci prožívali Bobříka odvahy – plnili úkoly odvahy, hledali poklad, opékali špekáč-
ky u táboráku, nocovali ve školce.

Poslední červnový den dostaly všechny děti vysvědčení, diplomy, drobné dárečky a předškoláci batůžek
na památku i pro potěšení.

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ohlédnutí za koncem uplynulého školního roku.

Jednou z posledních akcí bylo odpoledne s maminkami. Deštivé počasí nám sice moc nepřálo, ale naše
maminky oblékly svoje děti do pláštěnek, deštníků a gumáků a připravily jim bezva šipkovanou po
Sokolnicích. Každá třída dětí plnila jiné úkoly a měla i jiný cíl k vytouženému sladkému pokladu. Je prav-
dou, že jsme měli z této akce trošku obavy, ale odvážné maminky se zhostily tohoto úkolu přímo vzorově.
Odměnou jim byly šťastné hvězdičky v očích jejich ratolestí.

15 dětí předškoláků odjelo na týdenní  školu v přírodě na Vranovskou přehradu do Boroviny, Podhradí nad
Dyjí. Děti si odvezly z přírody hodně zážitků, také se zde stmelily jako budoucí prvňáci a naučily se 
samostatnosti a důvěře spolehnout se nejen na sebe, ale i své kamarády.
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Rádi bychom po delší době informovali o dění v našem odvětví. V loňské sezóně se naše družstvo Sokol
Sokolnice ve druhé lize Jihomoravského šipkového svazu umístilo na vynikajícím druhém místě, což je
náš nejlepší výsledek v historii od založení. Boje byly urputné až do posledního kola. V neposlední řadě
musíme zmínit i výsledky na turnaji konaném na závěr ročníku 2009–2010 v Tuřanech. Na turnaji
o Přeborníka Jižní Moravy se Martin Kroupa umístil na skvělém 4. místě, Tomáš Vespalec na děleném  7.
a Tomáš Kroupa s Ondřejem Škrobem v prvních 16-ti. Snažíme se získat nové zájemce na šipky hlavně
v řadách mladých. Rádi bychom tímto pozvali všechny nadšence na otevírací turnaj nového ročníku, 
který se bude konat v sobotu 25. 9. 2010 v restauraci U Husara. 

Tabulka ročník 2009–2010

Družstvo Kol V VP  PP P Skore Legy               Body
1. ŠK Popovice 26 18 3 4 1 215 : 104 472 : 271 64
2. Sokol Sokolnice 26 14 4 3 5 179 : 140 414 : 349 53
3. Minibaroni Brno 26 15 3 2 6 181 : 136 411 : 350 53
4. Bulldog Rozdrojovice 26 12 6 3 5 77 : 144 410 : 336 51
5. Bulldog Šlapanice A 26 14 3 2 7 74 : 143 408 : 343 50
6. DC Kavárka Brno 26 12 4 1 9 64 : 153 387 : 367 45
7. DC Drak Brno 26 11 2 2 11 159 : 157 379 : 379 39
8. Půl na půl Křenovice 26 9 3 3 11 150 : 168 367 : 389 36
9. ŠK Tatra Brno 26 7 2 4 13 145 : 173 358 : 398 29

10. DC Bráši A Bosonohy 26 7 3 2 14 128 : 189 307 : 435 26
11. Bulldog Šlapanice B 26 6 2 4 14 143 : 175 350 : 416 26
12. DC Magic Brno 26 7 0 5 14 138 : 179 351 : 421 26
13. Easy Company Brno 26 5 4 2 15 142 : 176 352 : 404 25
14. DC Minibaroni B Brno 26 6 0 2 18 128 : 186 325 : 433 20

Soupiska družstva:
Kroupa Martin, Linhart Martin, Kroupa Tomáš, Kroupa Jaroslav, Kopeček Tomáš, Studýnková Iveta,
Pavelka David, Vespalec Tomáš, Škrob Ondřej.

Šipkaři

TJ SOKOL SOKOLNICE – ODDÍL ŠIPKAŘŮ

TJ Sokol Sokolnice pořádá pro děti na oslavu zahájení cvičení

,,Cestu za pokladem“

Sraz bude v úterý 28. září 2010 v 15.00 hodin na sokolském hřišti.
Poté se vypravíme na cestu, na které budeme plnit spoustu úkolů a hledat slova 

potřebná k objevení pokladu. 
Konec našeho putování zakončíme na hřišti, kde si podle nasbíraných slov najdeme poklad.

Nakonec si opečeme špekáčky. Bufet bude také otevřen.

Srdečně zvou cvičitelé a organizátoři
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TISKOVÁ 
ZPRÁVA

DATUM
31. 8. 2010

Více sportu na jižní Moravě za 2,7 milionu korun 

Sokolnice, Výrovice, Brno – Od začátku září přibude na jižní Moravě více míst pro zdravé 
sportování. Největší radost z nich budou mít malí i velcí sportovci z obce Sokolnice, Výrovice 
a Brna – Veveří.  

První školní den začnou sportovně žáci Základní školy v obci Sokolnice. Ve středu 1. září dopoledne se pro
ně a také pro všechny milovníky sportu v obci slavnostně otevře víceúčelové Oranžové hřiště. „Na umě-
lém trávníku zde mohou malí i velcí sportovci trénovat malou kopanou, tenis, streetball a soupeřit ve vo-
lejbale, nohejbale či házené,“ říká Jiří Životský, starosta obce Sokolnice. Podél nového Oranžového hřiště
nechala obec upravit dráhu s doskočištěm, zřídit zpevněnou plochu s lavičkami a vyměnit okolní oplocení
areálu. 

„Vybudování Oranžových hřišť podporuje Nadace ČEZ systematicky od roku 2003 a doposud 
věnovala pouze v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina více než 41,6 milionu Kč na vytvoření 
31 Oranžových hřišť,“ řekl Jan Husák, zástupce Nadace ČEZ. Sokolnické hřiště nadace podpořila částkou
1 milion Kč (celkový rozpočet přesáhl 1,7 milionu Kč), další hřiště ve Výrovicích si vyžádalo investici 
1 150 000 Kč, na které se nadace podílela také jedním milionem. Modernizace hřiště v domově Petrinum
v Brně stála více než 700 000 Kč, které z větší části uhradila Nadace ČEZ.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem zastřešit svou dárcovskou 
činnost. Nadace ČEZ v několika grantových programech podporuje sociální, kulturní a sportovní projekty
a aktivně spolupracuje s regiony. Nadace ČEZ se díky objemu rozdělených příspěvků řadí ke špičce 
nadací v České republice.

Oznámení a poděkování 
Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje

Sokolnický zpravodaj č. 9 vyjde začátkem října 2010. Obsahem zpravodaje budou informace

o akcích uplynulého volebního období (bez příspěvků občanů). 

Členové komise tímto děkují všem, kteří věnovali svůj čas k napsání příspěvků a ke zhotove-

ní obrázků a tak se podělili se čtenáři o vlastní vzpomínky, radostné zážitky nebo i o zklamá-

ní, oznámili také konání různých akcí nebo popsali jejich průběh.


