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Přístavba ZŠ Sokolnice. Ing. arch. Běhal předal návrh 
studie na přístavbu Základní školy Sokolnice, který byl 
pro informaci rozdán všem členům zastupitelstva. Rada 
obce uložila našim zástupcům v radě školy (Ing. Pavel 
Král a Ing. Jan Dvořák), aby společně s paní ředitelkou 
návrh prostudovali a pomohli jí hledat optimální řešení 
jak ve využití prostoru, tak i financí. 

Žádost na osazení dvou košů. Rada projednala 
a schválila žádost pana Buriánka na osazení dvou košů 
na odpadky (psí výkaly) na ulici Moravskou. Pan místo-
starosta zajistí osazení jednoho koše na ulici Šlapanické 
(někde u trafostanice), druhého na křižovatce ulic 
Podešvova a Moravská. 

Smlouva o bezúplatném převodu. V rámci DSO 
Regin Cezava byly pro naši obec pořízeny upomínkové 
předměty v celkové hodnotě 31 010,–. Smlouvou se 
předměty převádí z majetku DSO Region Cezava do 
vlastnictví obce Sokolnice. Rada uzavření smlouvy 
schválila.

Oprava silnice v ulici Průchodní. Na této ulici bylo 
vybudováno nové dětské hřiště, včetně úpravy plo-
chy, kde parkují vozidla. Asfalt na stávající silnici je 
v některých místech ve velmi špatném stavu, proto bylo 
navrženo opravit plochu cca 50 metrů dle předložené 
cenové nabídky. Rada opravu schválila. 

PD na kryté přístřešky. Rada schválila objednat 
u společnosti VIA PONT projektovou dokumentaci na 
stavbu dvou krytých přístřešků na zastávce autobusu 
u rozvodny za částku 20.000,– (včetně DPH, kompletní 
inženýrské činnosti apod.). Tuto PD obci sice před 
rokem slíbil bezplatně dodat Ing. Josef Martinec, ale 
i přes urgence byla  snaha obce bezvýsledná. 

Ukončení nájmu kasáren pod Mohylou míru. 
Společnost TRIO Nature s. r. o. má od obce v pronájmu 
areál kasáren na Prackém kopci, kde provozuje uby-
tovnu. Pan Zábrž, jednatel této společnosti, navrhuje 

ukončení nájmu dohodou ke dni 31. 10. 2010. Rada návrh 
schválila. Obec v současnosti eviduje další žadatele 
o pronájem tohoto areálu. Bude záležet na nové radě 
obce,  komu a za jakých podmínek areál pronajme.

Odvolání všech členů a předsedů komisí. Rada obce 
rozhodla ke dni voleb zrušit všechny komise a pracovní 
skupiny (a odvolat jejich předsedy a členy), s výjimkou 
pracovní skupiny pro přípravu vydání publikace o obci 
Sokolnice. Starosta zaslal všem členům a předsedům 
komisí děkovný dopis za práci v tomto volebním 
období. 

Oprava obřadní síně. Rada schválila záměr opravy 
obřadní síně na OÚ Sokolnice a uložila starostovi 
shromáždit cenové podklady pro opravu omítek, malbu, 
nový koberec a repasi nebo nákup židlí. Po předložení 
cenových nabídek bude rozhodnuto o rozsahu oprav.

Zpravodaj 10–11/2010 a 12/2010. Obec obdržela 
výhradu ke způsobu vydání říjnového čísla Zpravodaje. 
Rada konstatuje, že obec na vydávání zpravodaje nemusí 
mít ustavenou žádnou komisi či redakční radu – je jen na 
rozhodnutí každé obce, jak si toto zajistí a zorganizuje. 
Proto souhlasí, aby členové bývalé komise pro vydávání 
Zpravodaje připravili ještě dvě čísla v letošním roce 
(Zpravodaj 9–10/2010, uzávěrka 29. 10. 2010, vyjde 
12. 11. 2010 a Zpravodaj 12/2010, uzávěrka 03. 12. 
2010, vyjde 17.12.2010).

VIVO CONNECTION, žádost o zřízení odběrného 
místa. Vzhledem k ukončení nájemního vztahu v areálu 
bývalých kasáren na Prackém kopci k 31. 10. 2010 bude 
od 1. 11. 2010 v areálu zastavena voda, vypnut přívod 
el.energie apod. Firma VIVO CONNECTION má na 
střeše budovy umístěnu technologii pro přenos dat (ka-
belová televize a Internet). Proto se obrátila na obec se 
žádostí o vydání souhlasu se zřízením samostatného 
odběrního místa pro tuto technologii – spotřeba el. en-
ergie bude měřena samostatně a práce provede firma 
EEIKA Šafránek s. r. o. Rada s tímto požadavkem 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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souhlasí za předpokladu dokončení prací, které prozatím 
ze strany firmy VIVO nejsou provedeny.  Jedná se zej-
ména:
– Oprava chodníku v ulici Na Padělkách,
– Oddláždění kanalizačních poklopů na ulici Šlapanická,
– Rozkopané prostranství ul. U Sýpky naproti nové 
zastávky,
– Uložení vedení mimo chráničku (arot) pana Zázvorky                  
na ulici Nová,
– Oprava chodníku na ulici Václava Haňky (od nám. 
Zbyňka Fialy po křižovatku s ulicí Zahradní)
– Oprava prostranství před domem Růžičkových 
(křižovatka ul. Zahradní, Václava Haňky),
– Oprava chodníku u pana Boháčka (u boxu) na ulici 
Podešvova
Po dokončení těchto prací bude vydán souhlas obce se
zřízením nového odběrního místa. 

Rozpočet obce na rok 2011. Ve stanoveném termínu 
do 13. 10. 2010 (výzva občanům a organizacím byla 
zveřejněna od 09. 08. 2010) obec obdržela celou řadu 
žádostí o peníze. Po zapracování do návrhu rozpočtu na 
rok 2010 požadavky převyšují předpokládané příjmy 
o cca 4,5 milionu korun. Rada proto postupně krátila 
výdaje, až se podařilo příjmovou i výdajovou stránku 
rozpočtu vyrovnat. Návrh sestavený „starou“ radou má 
pouze orientační charakter. Bude záležet jen na novém 
zastupitelstvu, jaké priority si stanoví a podle toho 
si návrh rozpočtu upraví. Navíc u některých výdajových 
položek ještě není znám jejich objem – cena za odpady 
v r. 2010, o kolik se sníží odměny zastupitelům, kolik 
bude mít obec uvolněných zastupitelů apod. Toto bude 
nutné upravit, až budou údaje známé. 

Kácení dřevin. Místostarosta předložil znalecké po-
sudky na dva stromy na ulici Brněnská. Na základě 
doporučení znalce budou oba smrky před č. p. 82 vyká-
ceny. 
Místostarosta současně předložil i posudek o stavu 
dřevin na dětském hřišti u Bednárny.  Podle znalce stačí 
provedení ozdravného prořezu dřevin. Tuto práci zajistí 
místostarosta, včetně osazení tabule s provozním řádem 
na přilehlém dětském hřišti.

Veřejné zasedání. Ve středu 22. září 2010 se v kavárně 
restaurace U Husara uskutečnilo veřejné zasedání zastu-
pitelstva. Zastupitelé projednali tyto body: 
1. Odvolání předsedů a členů výborů. Zastupitelé 
odvolali všechny předsedy a členy výborů ke dni 15. 10. 
2010. Ke stejnému datu ukončili i výplatu odměn pro 
všechny neuvolněné zastupitele. 

2. Prodej části obecního pozemku. Byl schválen prodej 
části obecního pozemku vedle domu pana Josefa Doležela 

do vlastnictví manželů Doleželových. Prodávaná část 
má výměru 67 m2. Vhledem ke stávajícím podzemním 
sítím má prodej celou řadu omezujících podmínek pro 
budoucího vlastníka.

3. Zakoupení části pozemků v ulici Pod Stráží.  Zastu-
pitelstvo schválilo zakoupení několika pozemků s celko-
vou výměrou 47 m2. Část vykupované výměry omylem 
zastavěla společnost Vašstav s. r. o. při stavbě komuni-
kace v ulici Hasičská, zbytek bude obec potřebovat na 
stavbu budoucí  komunikace v ulici Pod Stráží. 

4. Smlouva mezi obcí Sokolnice a ÚZSVM. Obec před 
časem požádala Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových o odprodej pozemku p.č. 1696/36 v areálu 
kasáren v trati Předky o výměře 19 m2. Nyní byla obci 
předložena kupní smlouva s cenou 14.800,–. Zastupitel-
stvo zakoupení schválilo.

5. Smlouva mezi obcí Sokolnice a Telnice. Obec 
Telnice nás požádala, aby naše obec zabezpečovala 
požární ochranu i v jejich obci. Tím ovšem naší požární 
jednotce nebudou refundovány náklady na výjezd do 
obce Telnice, a proto nám bude žadatel ročně platit 30 
tisíc korun. Návrh byl schválen.

6. Rozpočtové provizorium na rok 2011. Po ko-
munálních volbách se může stát, že někdo podá na soud 
námitku proti výsledkům voleb, zdrží se svolání ustavu-
jícího zasedání zastupitelstva a nebude možné schválit 
řádný rozpočet obce na příští rok. Proto zastupitelstvo 
schválilo pravidla rozpočtového provizoria a nebudou-
li po volbách žádné komplikace, nové zastupitelstvo si 
v prosinci může schválit řádný rozpočet na příští rok. 

7. Obecně závazná vyhláška. Ze stejných důvodů byla 
schválena vyhláška o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů v roce 2011.

8. Schválení zásad. Povinností obce je každoroční 
schválení „Zásad pro poskytování náhrady mzdy 
a ušlého výdělku členům Zastupitelstva obce Sokolnice, 
kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni 
v roce 2011“. V praxi dosud nebyly nikdy použity.

9. Prodej plynovodu Kobylnická a U Cihelny. Zastu-
pitelstvo schválilo prodej plynovodu na ulici Kobylnická 
a U Cihelny za cenu 770.000,–. Složitá jednání se vedla 
s plynárnou dlouhou dobu, ale lepší cenu nebylo možné 
vyjednat.

10. Závěrečný účet. Obce i dobrovolné svazky obcí 
musí ve stanoveném termínu schvalovat svoje závěrečné 
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účty za uplynulý rok. U dobrovolných svazků obcí navíc 
zákon stanoví povinnost předkládat zastupitelstvům 
členských obcí závěrečný účet svazku. Zastupitelstvo 
vzalo na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku 
obcí Regionu Cezava za rok 2009.

11. Informativní zprávy. 
• Provoz sportoviště za obecním úřadem: Místostarosta 
podrobně informoval občany o podmínkách provozu 
sportoviště za obecním úřadem, době provozu, ceny za 
pronájem, informoval o předpokládaném rozvoji toho 
areálu a podobně. 
Dále poskytl informace o předpokládaném termínu 

dokončení výstavby dětského hřiště vedle mateřské 
školy, jeho vybavení a úpravám prostoru pro parkování.    

• Publikace o obci Sokolnice: Pan Černý informoval 
přítomné, že obec připravuje publikaci o naší obci. 
Rada obce rozhodla, že tento úkol bude koordinovat pan 
Černý. Tento si vytvořil s Ing. Šustrovou přípravný vý-
bor, jehož základem je komise pro zpravodaj, dále jsou 
v tom všechny sokolnické spolky, které dodávají ma-
teriály k této publikaci. V současné době přípravný vý-
bor dokončuje sběr dat. Oslovili lidi ve zpravodaji, aby 
dodali také nějaké materiály. O konečné podobě pub-
likace rozhodne nové zastupitelstvo.

Ve dnech 15. a 16. října 2010 se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva. Voleb se zúčastnilo celkem 55,7 % 

oprávněných voličů z celkového počtu 1 718 osob.

Výsledky komunálních voleb v obci Sokolnice

Volební strana     Kandidát    Hlasy  Zvolen 
Sokolnice náš domov    Butalová Zita Mgr.   426  ANO
Sokolnice náš domov    Životský Jiří    404  ANO
SOKOL SOKOLNICE    Kotolan Vladimír Ing.   394  ANO
SOKOL SOKOLNICE    Král Luboš    367  ANO
Sokolnice náš domov    Šustrová Jarmila Ing.   366  ANO
Sokolnice náš domov    Umlášek Josef MVDr.   347  ANO
Sokolnice náš domov    Debef Filip Ing.    335  ANO
Sokolnice náš domov    Kučerová Hana Ing.   315  
Sokolnice náš domov    Šultes Karel MUDr.   313  
SOKOL SOKOLNICE    Beránek Libor Mgr.   310  ANO
Sdružení nezávislých kandidátů   Kuklová Jana    305  ANO
Sokolnice náš domov    Fiala Pavel    305  
SOKOL SOKOLNICE    Struška Tomáš Mgr.   290  
Sokolnice náš domov    Šustrová Božena   285  
SOKOL SOKOLNICE    Mifek Petr    282  ANO
SOKOL SOKOLNICE    Černý Jan    282  ANO
SOKOL SOKOLNICE    Král Pavel Ing.    266  
SOKOL SOKOLNICE    Strýček Martin Mgr.   264  
Sokolnice náš domov    Sekanina Jan    262  
Sokolnice náš domov    Kosečka Petr    261  
SOKOL SOKOLNICE    Chudá Kateřina RNDr.   239  
SOKOL SOKOLNICE    Šebečková Hana   238  
Sokolnice náš domov    Máca Stanislav    237  
Sokolnice náš domov    Ustohalová Naděžda Bc.  237  
SOKOL SOKOLNICE    Fialová Ctirada Mgr. Ph.D.  225  
Sdružení nezávislých kandidátů   Jirgala Zdeněk Bc. DiS.   224  ANO
SOKOL SOKOLNICE    Hulinský Pavel Bc.   219  
Sokolnice náš domov    Životský Oldřich Ing.   215  
SOKOL SOKOLNICE    Hamanová Ivanka   214  
SOKOL SOKOLNICE    Kašpar Pavel    214  
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SOKOL SOKOLNICE    Nohelová Petra Bc.   209  
Sokolnice náš domov    Nečasová Anna    204  
Sdružení nezávislých kandidátů   Dvořák Jan Ing.    193  ANO
Sdružení nezávislých kandidátů   Šumová Rajka Ing.   193  
Sdružení nezávislých kandidátů   Sekanina Libor    180  
Sdružení nezávislých kandidátů   Hradílek Tomáš    170  
Sdružení nezávislých kandidátů   Sedláčková Marie   154  
Sdružení nezávislých kandidátů   Franklová Lenka Bc.   154  
Sdružení nezávislých kandidátů   Kratochvíl Jiří    153  
Sdružení nezávislých kandidátů   Novák Pavel Ing.   150  
Komunistická str.Čech a Moravy  Vondálová Miluška   148  ANO
Sdružení nezávislých kandidátů   Benczeová Anežka   138  
Sdružení nezávislých kandidátů   Dudák Klement    138  
Sdružení nezávislých kandidátů   Baláková Jana    136  
Sdružení nezávislých kandidátů   Růžičková Dagmara   122  
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   Chudáček Josef Ing.   113  ANO
Sdružení nezávislých kandidátů   Krejčí Miloslav    107  
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   Frič Jindřich Ing. Ph.D.   105  
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   Kopecká Bronislava Ing.  103  
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   Janoušek Pavel Ing.   100  
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   Chudáčková Jiřina PharmDr.  100  
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   Janoušek Richard Bc.   99  
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   Frýbortová Marie   92  
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   Slouka Petr    91  
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   Wajdová Zdeňka Mgr.   91  
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   Mazal Jan    90  
Komunistická str.Čech a Moravy  Sekaninová Jitka   86  
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   Mazalová Marie   82  
Komunistická str.Čech a Moravy  Macenauer Ctirad   82  
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   Stehlík František   79  
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   Beran Petr Ing.    77  
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   Janoušek Petr    71  
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   Kolníková Petra Ing.   68  
Komunistická str.Čech a Moravy  Černá Pavlína    63  
Komunistická str.Čech a Moravy  Lahoda Jan    55  
Komunistická str.Čech a Moravy  Nykodymová Irena   53  
Komunistická str.Čech a Moravy  Nohel Josef    52  
Komunistická str.Čech a Moravy  Černý Aleš    51  
Komunistická str.Čech a Moravy  Kincová Taťána    48  
Komunistická str.Čech a Moravy  Nohelová Libuše   45  
Komunistická str.Čech a Moravy  Haman Jaroslav    41  
Komunistická str.Čech a Moravy  Konečná Anna    38  
Komunistická str.Čech a Moravy  Vudiová Božena   33  
Komunistická str.Čech a Moravy  Suchomelová Jarmila   32  

Starosta obce touto cestou děkuje všem občanům, kteří využili svého práva a zúčastnili se voleb – bez ohledu 
na to, kterou stranu či kandidáta volili.

Nebude-li na soud podán návrh na neplatnost komunálních voleb nebo neplatnost hlasování, svolá starosta ustavující 
zasedání zastupitelstva v termínu od 6. 11. do 15. 11. 2010.
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Spo lečenský  večer

Již počtvrté pořádá Sbor pro občanské záležitosti, 
pod záštitou obce Sokolnice a ve spolupráci se Základní školou Sokolnice, 

společenský večer pro spoluobčany, kteří v letošním 
roce dosahují 70, 75, 80, 85, 90 a více roků. Je pro Vás připraven krátký kulturní program 

a malé občerstvení. Přijďte se pobavit a vzájemně si popovídat.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi

v  restauraci U Husara, v pátek 
10. prosince 2010 v 16.00 hodin.

Za všechny pořádající Ivana Zmrzlá

Rybář i

A je to zase tady. Reklama v obchodech pomocí vánoční 
výzdoby již nějaký čas tvrdě útočí na naše podmíněné 
reflexy a nenápadně (no, někdy až velmi nápadně) zve 
k co největší útratě – vždyť Vánoce již jsou za dveřmi!!! 
Čas vánoční však není jenom důvod k horečnému 
pořizování více či méně nesmyslných dárků, především 
by to měl být čas pohody. A k opravdu dobré pohodě 
chceme přispět i my, sokolničtí rybáři tím, že vám 
přivezeme kapra doslova přímo pod nos. Stejně jako mi-
nulý rok se bude prodej živých kaprů, dovezených přímo 
ze sádky, odehrávat na ostrůvku pod pergolou.
Objednávky na kapry o velikosti 2,5–4,5 kg  lze zadávat 
u p. Veselého a prodej kaprů bude probíhat 22. prosince 
od 12.00 do 18.00 hodin.
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Vznik občanského sdružení Sokolnický dům

V srpnu letošního roku vzniklo v Sokolnicích nové občanské sdružení nazvané Sokolnický dům. Tato organizace 
vznikla z potřeby svých členů ve svém okolí podporovat mezilidské vztahy ve společenské a kulturní oblasti. Jde 
nám mimo jiné o překonávání rozdílů mezi přistěhovanými občany a „tzv.“ starousedlíky. 
Rádi bychom se věnovali těmto aktivitám:
– Provozování a organizování kulturních, sportovních a sociálně výchovných aktivit pro děti, mládež a dospělé.
– Podílet se na zachování a obnově kulturních památek v obci Sokolnice a okolí.
– Věnovat se historii naší obce.
– Spolupracovat s organizacemi podobného zaměření stejně tak jako s místní samosprávou a školskými zařízeními.
Čemu se věnovat nechceme:
– Nechceme být konkurencí již fungujícím organizacím, jejichž činnost plně oceňujeme  a mnozí také využíváme.
Mezi naše první aktivity patří prezentace Jana Baláka o jeho cestě po Asii, kterou pořádáme s podporou místní 
základní školy.

Čas prověří, zda náš start bude úspěšný a přínosný pro naše okolí.

Jan Mazal

MIKULÁŠSKÁ ADVENTNÍ NEDĚLE

TJ Sokol Sokolnice zve všechny ženy (maminky, babičky, tetičky, sousedky) na adventní setkání konané v neděli 
28. 11. 2010 v 9.30 hodin na sokolovně. V příjemné atmosféře strávíme 1. adventní nedělní dopoledne, na kterém 
si vyrobíme vánoční dekorace a odpočineme si od předvánočního shonu. Děti necháme tentokrát doma, tatínci to 
zvládnou.
Doporučujeme vzít si adventní svíčky (nejsou k dispozici).
Odpoledne bude patřit dětem. Ty budou mít sraz v 15.00 hodin na sokolovně. Nejdříve si také vyrobí vánoční ozdoby 
a potom si počkáme na pana Mikuláše. Nakonec bude pro děti přichystané překvapení.

Mikulášský balíček (25 Kč) nahlaste dopředu u paní Fricové v pondělním cvičení od 16.00 hodin nebo ve středu 
v  Berušce.

Výstava

Od 14.30 hodin si budete moci prohlédnout naši vyrobenou dekoraci z dopoledního setkání. Také se nestyďte 
a doneste svoje výrobky během nedělního dopoledne. Jsou vítány perníčky,věnečky, svícny, prostě vše, co je spojeno 
s adventem a s Vánocemi.

Soko l

Soko ln i cký  dům
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Okénko  do  mateř ské  ško lky

Pestrobarevné podzimní dny si zpříjemňujeme v naší 
školce nejen hravým učením a dováděním, ale i různými 
akcemi.

Větší setkání se uskutečnilo na naší školní zahradě 
společně s rodiči, kde nám duo IN FLAMENUS 
(manželé Zaťko) předvedlo svoje vystoupení s živými 
hady, orientální tanec s meči a kromě jiného i chůzi po 
skleněných střepech a ležení na lůžku s hřebíky. Pak 
následovaly společné soutěže pro rodiče a děti a na 
závěr byla sladká odměna.

Do sokolnické základní školy jsme byli jako každoročně 
pozváni na výstavu dýní „Dýňobraní“, kde žáci 
vytvořili husarské kousky s dýněmi, cuketami a jinými 
přírodninami. Byla to doslova umělecká díla. A pak si máme vybrat ten nejnápaditější a nejhezčí výtvor? Všechny 
se nám líbily!!

Naše školka ožila dětským smíchem při příjezdu profesionálních herců, kteří dětem sehráli veselou loutkovou 
pohádku: Krtek a medvídek, také vystoupením manželů Trnkových s poučným vyprávěním pod názvem: Bacílci 
a otužilci.

Od měsíce listopadu nabídneme nejstarším dětem – předškolákům, několik kroužků: Pohybové hrátky, Jazykový 
kroužek, Břišní tance. Věříme, že dětem přinesou nejen radost z pohybu, zdokonalení slovní zásoby, ale i kamarád-
ské vztahy a samostatnost.

Zveme děti na

setkání se svatým Mikulášem,
které se uskuteční v zámecké kapli v sobotu dne 4. 12. 2010 v 16.30 hodin.

Kdo má zájem, ať se ohlásí na telefonním čísle: 608 305 528.

Jiřina Chudáčková
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Saňař Cup 2010 

Ve dnech 2.–5. července 2010 se v Sokolnicích uskutečnil 19. ročník futsalového turnaje Saňař Cup 2010. 
Tak jako každý rok byl turnaj spojen s bohatým kulturním programem, jehož hlavním vrcholem bylo sobot-
ní vystoupení skupiny Tublatanka. Turnaj samotný začal již v pátek, kdy se utkalo 12 sokolnických družstev 
o korunu mistra Sokolnic. Tím se nakonec stalo mužstvo Sebranky před Saňaři C, na třetím místě skončilo 
Saňařské „béčko“,  které  si poradilo v boji o bronz s prvním mužstvem Saňařů. Samozřejmě nemůžeme 
zapomenout na největší zážitek pátečního večera a tím byl zápas mezi sokolnickými ženami, ve kterém se 
utkaly Mařky Saňařky proti Maminám. Zápas byl velmi vyrovnaný, s řadou pěkných futsalových zákroků, 
s ohromnou diváckou kulisou a výsledek není ani tak důležitý jako fakt, že naše ženy saňařky se nám chla-
pům saňařům dokáží vyrovnat i v tomto nádherném sportu, jakým futsal bezesporu je. Doopravdy zaslouží 
velkou poklonu a velký dík.
Hned v sobotu ráno odstartoval maraton utkání, kterého se zúčastnilo rekordních 63 mužstev z ČR a Slo-
venska. Diváci tak měli možnost zhlédnout několik velmi dramatických utkání již v sobotu a to je ještě če-
kala energická noc se skupinou Tublatanka. Koncert této legendární slovenské skupiny zcela beznadějně vy-
prodal sokolnické hřiště a atmosféra byla naprosto nepopsatelná, kdo tam nebyl, udělal velkou chybu! Nejen 
dobrá zábava, ale také skvělé pivo a pochoutky byly připraveny pro maximální pohodu všech návštěvníků 
a že jich bylo, celý turnaj navštívilo za čtyři dny  bezmála 8000 lidí.
Po dvou dnech, kdy se mezi sebou utkala mužstva v základních skupinách, bylo na řadě rozhodující pon-
dělní play-off. V něm z domácích nejdál dokráčeli Saňaři A, když několikrát doslova utekli hrobníkovi 
z lopaty. Na medaile však nedosáhli. Po semifinálových bojích se o třetí místo utkalo velezkušené mužstvo 
a několikanásobný vítěz turnaje Keloc Brno s mužstvem Hostěrádky-Rešov. Nakonec zvítězila zkušenost 
nad dravým mládím a Keloc tak bral bronzovou příčku. Ve finále si dala repete ze základní skupiny mužstva 
Kalvec Team proti Jointařům Letonice. Tak jako v základní skupině uspěl Kalvec Team v čele s nejlepším 
brankářem turnaje Kalvodou.
Tak jako každý rok byla součástí turnaje tombola o hodnotné ceny. Díky sponzorům, nezměrnému úsilí 
pořadatelů a všem návštěvníkům turnaje jsme i letos mohli pomoci těm, kteří pomoc nejvíce potřebují 
a mohli tak podpořit nadační fond dětské onkologie Krtek a sokolnickou základní školu.
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Neohrožený cestovatel

Mnozí z nás ani netuší, koho mezi sebou máme

Je to Jan Balák, zdejší rodák, který vyniká svými cestovatelskými schopnostmi vysoko nad běžný průměr. 
Zcela sám a s minimálními finančními prostředky cestuje po světě.

Nově vzniklé Občanské sdružení Sokolnický dům  tímto chce přiblížit lidem zážitky ze zemí kam se běžný 
turista dostane jen s  pomocí cestovních kanceláří a se životem obyčejných lidí a skutečným rázem země 
nepřijde do styku, protože je od této země a lidí oddělen hradbou luxusních hotelů a pláží.

Na přednášku Vás zve rovněž vedení zdejší základní školy, v jejichž prostorách se přednáška uskuteční. 
Bude to v neděli 21. 11. 2010 v 18.00 hodin.
Jan Balák cestoval na vlastní pěst. Projel Íránem, Pákistánem, Indií, Malajsií i dalšími zeměmi. Přijďte, náš 
cestovatel je ochoten se s námi podělit o své nevšední zážitky.

Nadcházející 20. ročník, který se již rýsuje v hlavách pořadatelů, opět přinese něco nového a s ambice-
mi na nejlepší ročník Saňař Cupu v historii se jistě máte na co těšit! Sledujte novinky na našem webu 
www.sanarcup.cz, kde si také můžete stáhnout fotografie.
Po prázdninách proběhla akce s názvem Saň day, která se stala zároveň jakýmsi poděkováním všem, kdo 
se zasloužili o krásný průběh celého turnaje. Na své si přišli i ti nejmenší, kteří si mohli doslova osahat vo-
jenskou techniku a na Mohyle míru si z ní i vystřelit. Vrcholem bylo historicky první derby žen a dívek ve 
futsalu mezi Sokolnicemi a Újezdem u Brna. V napínavém utkání uspěly nakonec domácí holky. Večerem 
provázel DJ Luigi a o překvapení nebylo nouze. Zejména, když vystoupil Fredy Mercury revival. Interpret, 
jehož hlas silně připomíná legendu světového rocku, je vždy zárukou dobré nálady. V průběhu večera pře-
dali také organizátoři vedení místní školy interaktivní tabuli, která přispěje k vybavení ZŠ.
Byl to jeden z těch nejpěknějších ročníků a tak už jen zbývá dodat nashledanou při tom dalším jubileiním 
dvacátém! 



ŽIVÝ SOKOLNICKÝ BETLÉM

Milí spoluobčané, přijďte s námi strávit Zlatou neděli 19. 12. 2010, 
svátečně se naladit a zazpívat si koledy.

Od 14.30 hodin bude před místní sokolovnou připraveno občerstvení, stánky s keramikou, 
prodej drobných dárků a výrobků dětí z MŠ a ZŠ a zpívání koled.

Letos opět proběhne soutěžní výstava perníčků a výstava betlémů v místní základní škole. 
Vzorky perníčků do soutěže a betlémy můžete přinést 19. 12. 2010 

v dopoledních hodinách na sokolovnu.

Po vyhlášení vítěze v soutěži ,,Sokolnický perníček“ jsme pro Vás připravili 

ŽIVÝ SOKOLNICKÝ BETLÉM
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 Opět je zde výročí bitvy tří císařů, při kterém se 
bude vzpomínat na oběti války.V tomto článku chci  
vzpomenout na utrpení, které tato bitva přinesla 
obyčejným lidem, kteří za tu válku nemohli, nechtěli 
ji a přesto byli její součástí.
 Za války platila zásada, že válka živí válku. 
V praxi to znamenalo, že se armáda živila sama 
z prostředků, které mohl poskytnout kraj, ve kterém 
operovala. Proto byl pro zásobování vojska zaveden 
systém rekvizic u civilního obyvatelstva. Bitvy na 
prateckém návrší se zúčastnilo přes 160 000 vojáků 
a ty muselo civilní obyvatelstvo živit, napájet 
pivem, vínem  až potom vodou, oblékat, obouvat, 
dodávat jim dřevo na topení a krmení pro koně.
   Nebylo to tak, že se vojska jeden den setkala 
u prateckého návrší, druhý den se pobili a třetí 
den šli domů. Ruská vojska v počtu asi 50 000 
mužů táhla z Ruska přes Prusko, dnešní Polsko, 
Opavu a Olomouc do Bavorska k Ulmu, městu 
u francouzských hranic, na pomoc rakouským 
vojskům, která zde chtěla porazit francouzská vo-
jska. Dostala se jen na začátek Bavor a rakouská 
vojska byla již mezi tím poražena, a tak se zbytky 
rakouské armády, 15 000 mužů, začali ustupovat 
zpět na Moravu, kterou již jednou táhli a již jednou 
ji vydrancovali a vyjedli, výstižnější by bylo nap-
sat vyžrali. Ustoupili až k Olomouci, kde čekali na 
posily v počtu 25 000 vojáků. Za nimi postupovali 
z Rakouska Francouzi o počtu 75 000 vojáků, kteří 
se zastavili v Brně a okolí. 
 Když Francouzi obsadili Brno, které mělo v té 
době 8 693 obyvatel uvnitř hradeb, tak se v něm 
ubytovalo 12 000 Francouzů, kteří ihned požadovali 
5000 párů bot a denně 26 000 liber masa, 20 000 
bochníků chleba a 14 000 porcí ovsa a sena. Mimo 
toho se museli obyvatelé, u kterých byli vojáci 
ubytováni, o ubytované vojáky starat, nejenom je 
krmit a napájet, ale dát jim svíčky a dřevo na to-
pení. Zelný trh se proměnil na velká jatka, kde se 
porážel dobytek zblízka i zdaleka. Ve Šlapanicích se 
peklo obrovské množství chleba, na který se musela 
z celého okolí dodávat mouka. Situace ve vesnicích 
v okolí Brna, kde se ubytovala větší část armády, ne-
byla lepší. Pro Brno se bral dobytek z vesnic a vojáci, 

kteří byli ubytováni ve vesnicích, potřebovali jíst 
a pít také. Ve vesnicích spávali vojáci na ulicích u ohňů,  
a tak pálili  ploty, dřevěné zemědělské a kuchyňské 
nářadí a doslova vše, co hořelo, přitom shořelo 
i mnoho stavení, která neměla jiné než doškové nebo 
šindelové střechy a ještě k tomu se všude bezmezně 
plenilo. V Jiříkovicích uspořádali vojáci Napoleo-
novi ohňostroj, ke kterému použili doškové střechy 
ze všech domů, někde i s krovy. Pod dojmem toho 
prohlásil Napoleon: „ Je to nejkrásnější večer mého 
života.“ Jaké byly asi pocity postižených? To si 
umíte sami jistě představit. I tehdy bylo postavení 
domu celoživotní dílo.Všude brali vojáci lidem 
boty a oblečení. Svlékali a zouvali lidi přímo na 
ulicích, takže nešťastní lidé museli chodit ve starých 
hadrech a  bosí, byl listopad a prosinec. Dnes jsou 
nám vojáci předvádění v parádních uniformách, 
ale tehdy byli oblečeni v tom, co si nakradli. Vo-
jáci se rozbíhali na všechny strany a sháněli jídlo 
pro sebe i pro velitele. Stříleli také po každé zvěři 
a mezi sebou se dokázali poprat i pozabíjet i třeba 
jen o uzdu na koně. Vojáci byli verbovaní do války 
za žold a rabunk, ten byl součástí válek a všude 
s sebou nesl velká zvěrstva.
 Milčický rychtář píše: „Dne 10. listopadu jedna 
eskadrona francouzských dragounů a s nimi přes 
500 Bavorů přijela do Klatov a tu žádali daně 
15 000 zlatých na stříbře a zlatě a tolik i v bankoce-
dulích, 8000 kůží, 60 kusů neb trub tenkého plátna, 
200 koní, 100 volů a pro sebe jenerál 16 zlatých 
a 30 stříbrných hodinek. K tomu dopustil na město 
ukrutné rabování a při tom s pohlavím ženským 
nestoudné zacházení, a když všechno pobrali, tak 
ještě ze šatů lidi svlíkali. Za celý klatovský kraj 
požadovali ještě 80 000 zlatých.“
 Pro Ruská vojska zajišťovala rekvizici Ra-
kouská armáda. Ta však nebyla schopna zajistit denní 
potřebu 120 000 porcí chleba, 7 000 měřic ovsa, 
4 500 centů sena a 330 sáhů dřeva. Ruští vojáci 
se dali proto z hladu do drancování. Obce Olšany, 
Lutín, Třebčín byly vypleněny do základů. Smutný 
obrázek o situaci podává pamětní kniha ze Slatinic. 
„Denně přijíždělo do Slatinic 60 až 80 kozáků, vni-
kali násilně do domů a stodol a brali, na co přišli. 

Vliv bitvy tří císařů na život prostých lidí
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Co nepotřebovali, to zničili. Celý kraj byl během 
několika týdnů vypleněn a většina obcí pustá, 
protože obyvatelstvo uprchlo, kam se dalo.
 Po bitvě táhli Rusové domů přes horní Uhry, 
dnešní Slovensko. Kdyby šli stejnou cestou, kterou 
přišli, tak se neuživili.
 Po francouzském vítězství byla situace ještě 
horší. Francouzi totiž vítězstvím jakoby opilí odho-
dili veškerou lidskost a obrátili jako zuřivci všechnu 
svoji snahu k ničení a loupežení všeho druhu. Je to 
logické, kam by nakradené věci před bitvou dali. Po 
bitvě si je hromadili a potom vezli do Francie. Jak 
jsem se již zmínil, mezi sebou si nakradené kradli 
také. 
 „Potomci občanů vyškovských budou vzpomínat, 
jak město bylo vyloupeno a do největší bídy 
přivedeno.“ Říká farní kronika z Kučerova.
 Jan Čupík z Olešnice píše: „…všecky dědiny 
zničeny na kolik mil, žádnej dobytek tam nebyl, 
žádny seno ani sláma. Tak byla ta krajina zničená, 
že se za mnoho let nevzpamatuje… Ti Francouzi tak 
škaredě s ženami a svobodnými zle obcovali, takže 
málokterá čistá byla žena od nich okolo Rousínova  
a Vyškova.“
 Hrnčíř František Svoboda o Francouzích 
v Ivančicích píše: „Město zdejší muselo jim za 
hodinu 2 000 peněz výpalného složiti a 300 párů bot 
a střevíců snésti“.
 Ve farní kronice měnínské se píše: „Lid z Měnína 
všechen strachem pryč utekl a všechno v domech 
zanechali. Nato zas francouzské vojsko v řečeném 
lógru a v plném městečku ležet zůstalo až do 
4. decembra a teprv dobře hospodařili. Zabili li-
dem v Měníně 90 kusů krav, 200 kusů sviní, 
1 200 kusů rozličné drůbeže, sedlákům vzali 36 koní 
a vyrabovali kostel.“

 Telnický farář zapsal: „Když po bitvě vpadli 
Francouzi sem do vsi Telnice ve velkých houfech, 
vyloupili všechny domy a z farního dvora vzali 
dva koně, čtyři krávy, jalovici,16 prasat a veškerou 
drůbež.“
 V Sokolnicích nebyla situace o nic lepší, ze 
75 domů, které obec tehdy měla, jich shořela po-
lovina. Na jaře jsem psal o tom, že při této bitvě 
nebyl raněn a ani zabit žádný občan Sokolnic, ale 
kolik utrpení duševního a kolik lidské beznaděje 
a zoufalství tato bitva obyvatelům přinesla a kolik 
lidí zemřelo na nepřímé následky této bitvy, to se asi 
již nikdy nedozvíme. Tito lidé si právem zaslouží 
aby se na ně vzpomnělo! 
 Bitva skončila, ale její neblahé následky pro oby-
vatele trvaly léta. Hlad sužoval města i venkov a lidé 
umírali na podvýživu. Nejvíce trpěly děti. Statistik 
je z té doby málo, jedna ale přece. V Sivicích, které 
patřily k sokolnickému panství, umíralo před bitvou 
v průměru devět dětí předškolního věku ročně. Rok 
po bitvě v roce 1806 zemřelo 39 dětí!   
 Když  lidé začali svá hospodářství obnovovat 
a vzpamatovávat se z nejhoršího, tak Francouzi 
obsadili jižní Moravu znovu a rabování se opako-
valo. Bylo to v roce 1809 po jejich vítězné bitvě 
u Wagramu. Zatímco vojáci rabovali, tak Napoleon 
pořádal v Brně slavnosti a plesy a na prateckém 
návrší uspořádal vojenskou přehlídku. Život 
obyčejných lidí, jestli oni mají jídlo pro sebe a pro 
děti, to ho nezajímalo. 
 Poražené Rakousko muselo Francii zaplatit 
100 miliónů franků a ty kraje Moravy,  které 
byly obsazeny Francouzi, musely zaplatit ještě 
18 miliónů franků. Francouzi na této bitvě a tomto 
kraji nesmírně zbohatli.
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