
DUBEN 2012ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
• Zasedání zastupitelstva. Dne 15. března 2012 se 
v kavárně restaurace U Husara konalo veřejné zasedání 
zastupitelstva. Zastupitelé projednali tyto body:

Schválení „Zásad pro poskytování náhrady mzdy 
a ušlého výdělku členům Zastupitelstva obce 
Sokolnice, kteří nejsou pro výkon své funkce 
dlouhodobě uvolněni v roce 2012“. Rada dopo-
ručila zásady schválit. V minulosti nikdy nebyly 
použity, ale zákon obci tuto povinnost ukládá. Návrh 
byl bez diskuse schválen. 
Prodej spoluvlastnického podílu. Obec se nově 
stala majitelem spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 1/4 na pozemku p.č. 2247, o výměře 1.683 m2, 
orná půda v k.ú. Sokolnice. Jedná se o pozemek 
v trati Padělky. O zakoupení obecního podílu 
požádala paní Hamšíková. Rada nedoporučuje 
v současnosti žádosti vyhovět. Zastupitelé vyhověli 
doporučení rady obce a prodej nebyl schválen. 
Prodej zahrádek za rozvodnou. V loňském roce již 
zastupitelstvo schválilo prodej zahrádek za rozvod-
nou. Vzhledem k novému geometrickému plánu bylo 
nutné prodej znovu schválit. Rada doporučila pod-
mínky prodeje neměnit. Zastupitelé návrh schválili.
Územní studie výstavby. Investor LIGNIA DŘE-
VOSTAVBY s.r.o., Mlýnská 326/13, Brno, předložil 
obci k projednání a schválení „Územní studii Šlapa-
nická“, která vychází z radou projednaného návrhu. 
Současně bylo přiloženo i kladné stanovisko Atelieru 
Projektis. Rada doporučila studii schválit. Podle stu-
die bude v této lokalitě postaveno celkem 69 nových 
bytových jednotek, jeden pozemek bude vyčleněn na 
občanskou vybavenost a součástí výstavby je i dět-
ské hříště o rozloze cca 1.700 m2.  
Prodej části pozemku p.č. 430. Obec obdržela 
žádost paní Raisové o odprodej části pozemku 
p.č. 430 v k.ú. Sokolnice. Zastupitelstvo dne 
12. prosince 2011 žádosti vyhovělo a schválilo pro-
dej části pozemku p.č. 430 v k.ú. Sokolnice, která 
je nově označena geometrickým plánem číslo 
1079-1181/2011 jako pozemek p.č. 430/2 o výměře 
302 m2, k.ú. Sokolnice za cenu 500 Kč/m2. Žada-
telka následně požádala o snížení kupní ceny na 
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300 Kč/m2. Rada nedoporučila žádosti vyhovět 
a zastupitelé snížení ceny neschválili.  
Poskytnutí dotací z rozpočtu obce. Rada obce 
doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací 
z rozpočtu obce tak, jak je schváleno v rozpisu roz-
počtu obce na rok 2012. Návrh byl schválen a dotaci 
obdrží: 

Prodej kasáren v trati Předky – rezervace. Zastu-
pitelstvo dne 12. prosince 2011 schválilo rezervaci 
areálu do 15. března 2012 společnost FI Holding, 
a.s., IČ: 27088707, Masarykova 318/12, Brno. Spo-
lečnost požádala o prodloužení termínu o další tři 
měsíce. Rada doporučila žádosti vyhovět s tím, že 
žadatel nejpozději do 1. června 2012 předloží obci 
podrobnou zastavovací studii a dohodu, ve které 
budou jasně defi novány podmínky výstavby, termín 
výstavby a další podrobnosti. Dohoda bude obsahovat 
i fi nanční sankci za její porušení. V případě dodržení 
sjednaných podmínek rada doporučí zastupitelstvu 
dne 13. června 2012, aby s kupujícím byla uzavřena 
smlouva o budoucí kupní smlouvě na pozemky 
a stavby, které obec v tomto areálu vlastní s termínem 
úhrady celé kupní ceny a uzavření konečné kupní 
smlouvy nejpozději do konce roku 2012. Zastupitelé 
návrh schválili. 
Doplnění usnesení k minulému zasedání zastu-
pitelstva. Zastupitelstvu byl dne 12. prosince 2011 
předložen ke schválení konečný návrh územního 
plánu Sokolnice. Zastupitelstvo však nesouhlasilo 
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TJ Sokol Sokolnice  287.000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Sokolnice 50.000 Kč
Římskokatolická farnost Telnice  50.000 Kč
Svaz rybářů Sokolnice  20.000 Kč
Sokolnický dům, o.s., Sokolnice  10.000 Kč
Domov pro seniory Sokolnice  10.000 Kč
Myslivecké sdružení 
Na Zlatém potoce, Sokolnice  10.000 Kč
Junák, středisko Újezd u Brna  5.000 Kč

Český svaz včelařů, ZO Sokolnice  5.000 Kč
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s výsledky projednání ÚP a vrátilo předložený 
návrh pořizovateli se svými pokyny k přepracování 
a novému projednání. Rada doporučila, aby zastu-
pitelstvo ještě rozšířilo výčet úprav, které mají být 
v novém návrhu územního plánu ještě zohledněny. 
Návrh byl schválen. 
Terénní úpravy pod Mohylou míru. Investor 
terénních úprav Ing. Čegan ukončil jednání s obcí 
a díky tomu obec již nemá nástroje, jak tento projekt 
ovlivňovat. Při veřejném představení projektu dne 
14. února 2012 investor projektu sdělil, že je ocho-
ten se vrátit k jednacímu stolu za předpokladu, že 
spolupráci odsouhlasí zastupitelstvo nebo obyvatelé 
v referendu. Rada proto navrhla zastupitelstvu, aby 
se tento orgán jasně vyjádřil k nastalé situaci a před-
ložila mu k výběru tři možnosti.
Návrh na usnesení – varianta A:
Zastupitelstvo obce schvaluje účast obce Sokolnice 
na projektu „Terénní úpravy na pozemcích p.č. 3359, 
3360 a navazujících v k.ú. Sokolnice“ a ukládá radě 
obce vyjednat pro naši obce co nejvýhodnější pod-
mínky spolupráce. 
Návrh na usnesení – varianta B:
Zastupitelstvo obce neschvaluje účast obce Sokol-
nice na projektu „Terénní úpravy na pozemcích 
p.č. 3359, 3360 a navazujících v k.ú. Sokolnice“ 
a ukládá radě obce nevydávat souhlasná stanoviska 
s tímto projektem.
Návrh na usnesení – varianta C:
Zastupitelstvo obce upřednostňuje rozhodnutí 
o účasti / neúčasti obce na projektu „Terénní úpravy 
na pozemcích p.č. 3359, 3360 formou místního refe-
renda a ukládá radě obce připravit potřebné pod-
klady pro jeho vyhlášení.“ 
Na zasedání zastupitelstva byly tyto návrhy dopl-
něny ještě o další návrh usnesení, takže zastupitelé 
měli možnost výběru ze čtyř variant. 
Návrh na usnesení (dále vedený pod písmenem D):
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci pana 
Čegana, který vyjádřil vůli s obcí na projektu terén-
ních úprav nadále nespolupracovat. Protože žádný 
z členů zastupitelstva ani žádná z občanských inici-
ativ nedokázala do dnešního dne poskytnout zastu-
pitelům obce jediný právně obhajitelný argument, 
který by obci umožňoval realizaci projektu terénních 
úprav jakkoli ovlivnit, považuje zastupitelstvo obce 
celou záležitost z pohledu obce za ukončenou. Zastu-
pitelstvo tímto usnesením plně respektuje práva 
občanů a občanských iniciativ na vyvíjení vlastních 
aktivit směřujících jak k podpoře, tak ke zmaření 
tohoto projektu.
K problému se rozvinula široká, několikahodinová 
diskuse, ve které vystoupili snad všichni přítomní. 
Jak zaznělo při jednání zastupitelstva, i zastupitelé 
naší obce by byli nejraději, kdyby se žádný podobný 
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projekt nerealizoval. Nicméně je to rozhodnutí sou-
kromého investora, a protože doposud nebyl shledán 
žádný rozpor se zákonem a projekt není v rozporu 
s územním plánem naší obce, je jen malá šance reali-
zaci zabránit. Nakonec většina zastupitelů hlasovala 
pro variantu, že obec přistoupí k tomuto projektu 
formou specifi cké smlouvy, která dává obci možnost 
některé provozní záležitosti ovlivnit (otevírací doba, 
denní úložná kapacita, stálý dozor, kamerový systém 
a podobně). 
Informativní zprávy. 
Stromořadí na silnici Mrtvá. Předseda Komise život-
ního prostředí informoval o tom, že obec podala 
žádost o dotaci na výsadbu stromořadí kolem sil-
nice Mrtvá. Obec uspěla a v dubnu bude vysázeno 
50 stromů. Poděkoval všem, kteří projekt podpořili 
v elektronickém hlasování na stránkách Makro. Pro-
jekt se v tomto hlasování umístil na 4. místě a grant 
obdržel. 
Přístavba školy. Starosta obce sdělil, že bylo ukon-
čeno výběrové řízení na dodavatele přístavby 
a byla podepsána SOD s dodavatelem, fi rmou PRO-
STAVBY. V pondělí 19. března 2012 dojde k předání 
staveniště, dále si bude fi rma dělat přípravné práce 
tak, aby v květnu mohla být odstraněna stará budova 
sousedící se ZŠ, v červnu budou zatloukány piloty. 
Celá stavba by měla být dokončena nejpozději v čer-
venci 2013.Ředitelka ZŠ doplnila některé informace 
k harmonogramu.
Městská policie v roce 2012. Starosta informoval 
o tom, že obecní policie bude od 1.dubna fungovat 
pouze s jedním strážníkem. Starostové obcí Sokol-
nice, Kobylnice a Moutnice zvažují, zda nedoplnit 
stav strážníků opět na dva. 

• Výběrové řízení. Rada obce schválila text smlouvy 
mezi obcí a společností RTS a.s. na organizaci výbě-
rového řízení na odstranění bunkrů v areálu bývalých 
kasáren v trati Předky. Současně schválila  i zadávací 
dokumentaci pro toto výběrové řízení. Starosta infor-
moval radu obce, že podle telefonické informace obdrží 
obec nenávratnou fi nanční dotaci ve výši cca 7,5 mil. Kč. 
Rada proto schválila zahájení výběrového řízení s tím, 
že smlouva o dílo bude uzavřena tak, že práce se budou 
provádět pouze za předpokladu, že obec dotaci skutečně 
obdrží. 
• Nové zastávky autobusu a přechody pro chodce. 
Rada se seznámila s ideovým návrhem nových obou-
směrných zastávek autobusu a přechodů pro chodce 
na křižovatce silnice Hasičská-Brněnská-Na Výhoně 
a dále na křižovatce silnic Kaštanová-Kobylnická-Kra-
kovská. Návrh zastávky na ulici Kaštanová směrem do 
Brna je bezproblémový, k ostatním bylo vzneseno více 
připomínek. 
Rada rozhodla nechat tyto části území zaměřit, aby 
bylo možné vyhotovit řádnou dokumentaci. Ta bude 
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V pondělí 23. dubna 2012 se od 9 do 17 hodin v chodbě OÚ Sokolnice uskuteční 
humanitární sbírka (na základě žádosti Diakonie Broumov)

Diakonie má zájem zejména:
ošacení (dámské, pánské, dětské, zimní i letní) - zvlášť potřebné jsou mikiny, trička, košile, tepláky, spodní 
prádlo, svetry, bundy, kalhoty, kšiltovky
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, ubrusy, záclony, závěsy
látky, vlny, příze
péřové přikrývky (i samotné peří), polštáře, deky, spací pytle
školní a sportovní potřeby, hračky
nenošená, nepoškozená obuv
jakýkoli čistý bavlněný textil (lůžkoviny, utěrky, ručníky, ubrusy, košile, tepláky, apod.)
kabelky, batohy, školní tašky
kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy (i mírně potrhané)
nádobí skleněné, porcelánové, kovové, funkční domácí spotřebiče
prací a čisticí prostředky, hygienické a toaletní potřeby
knihy, noviny a časopisy  

Diakonie nemůže sbírat obnošené boty a svetry; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon); ledničky, 
televize, počítače a jiné elektrospotřebiče; nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky; znečistěný a vlhký 
textil.
Diakonie organizuje a zprostředkovává pomoc potřebným občanům a lidem v životní krizové situaci na území 
ČR a poskytuje pomoc trpícím a lidem v nouzi i jinde ve světě. Jedním z těžisek činnosti tohoto sdružení je 
celorepubliková banka oděvů, prádla, obuvi, domácích a školních potřeb, hraček a dalšího materiálu.
Darované věci nejen bezprostředně pomohou potřebným, ale při jejich třídění, balení, transportu a ekologic-
kém zpracování materiálu jinak neupotřebitelného nachází práci a uplatnění řada těch, kdo práci jinak obtížně 
dostanou (zejména psychicky nemocní, bezdomovci, lidé po léčení ze závislosti, propuštění vězni).
Diakonie je vděčna za jakoukoli podporu a pomoc, kterou mohou občané poskytnout.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným obča-
nům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. 
Další informace na www.diakoniebroumov.org, nebo na telefonu 224 316 800, 224 317 203.
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současně projednána se všemi správci sítí, Policií ČR 
a příslušným referátem dopravy. Součástí projektu bude 
odborný odhad investičních nákladů na jednotlivé sta-
vební objekty. 
• Změna provozního řádu sportoviště. Rada obce 
schválila, aby pro základní školu bylo sportoviště za 
obecním úřadem vyhrazeno ve dny školního vyučování 
do 15 hodin. V případě zájmu jednotlivých vyučujících 
je možné dohodnout pravidelné využívání i po této době 
formou bezplatné rezervace pro určitý den v týdnu. Rada 
také schválila, že v sobotu a neděli bude sportoviště 
v provozu pouze do 18 hodin.
• Veřejně prospěšné práce v roce 2012. Obec měla 
s úřadem práce smlouvu na vytvoření veřejně prospěš-

ných prací do konce února. Starosta informoval radu, že 
na úřad práce jsou doručeny všechny potřebné podklady 
pro uzavření nové smlouvy, ale prozatím nebylo rozhod-
nuto, zda-li nějaké nezaměstnané dostaneme, kolik jich 
bude a od kterého data.
Pro obec je to nepříjemná situace, neboť ještě v loňském 
roce pomáhali s úklidem na obci někteří nezaměstnaní 
občané, pobírající od státu podporu (pokud měsíčně 
odpracovali alespoň 20 hodin, peníze se jim nekrátily). 
Nyní není nikdo, kdo by pomocné práce vykonával, což 
se výrazným způsobem projevuje v čistotě obce. Pokud 
se situace v nejbližší době nezmění, bude obec nucena 
přijmout do klasického pracovního poměru několik osob 
na úklid, sečení trávy a pod.

Sokolničtí vinaři uspořádali první výstavu vín
Spolek přátel dobrého vína hostil v sokolovně první březnovou sobotu historicky první sokolnický košt vína. Vinaři 
ze širokého okolí vystavili více než 300 vzorků několika desítek odrůd červeného, bílého a růžového vína. 
Sobotnímu koštu předcházelo hodnocení vystavených vzorků v restauraci U Husara, kterého se zúčastnily špičky 
českých degustátorů, sokolničtí vinaři a znalci vín z celé jižní Moravy. Většina vzorků získala vynikající známky, 
bylo tedy předem jasné, že výstava bude mít vysokou úroveň. 
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Vážení občané
V tyto dny si každým rokem připomínáme osvobození naší obce 24. dubna 1945. Naše obec byla osvobozena Sovět-
skou armádou pod vedením maršála Malinovského. Také vzpomínáme na ty, kteří se již nedožili a zemřeli v bojích 
nebo v koncentračních táborech.
Šestiletá okupace a válečné utrpení zanechalo v mysli občanů, kolik strachu o život válka přinesla. Je i nutné s úctou 
vzpomenout na všechny, kteří nám mír a svobodu vybojovali za cenu vlastního života. 
Útok na naši obec byl zahájen 9.30 hodin. Byl tak rychlý, že skončil 10.20 hodin. Jen v prostoru Bažantnice se Němci 
bránili do 14 hodin.
I když boje proběhly velmi rychle, tak následky byly velké. V bojích padlo 51 vojáků osvobozenecké armády 
a 9 našich občanů. Škody byly – 39 domů úplně zničených, 42 domů poškozených, škola a zámek také poškozeny.
Je třeba říci, kolik našich občanů zahynulo během války. Předně v koncentračních táborech – Brázda, Bursík, Mace-
nauer, Šindelka, Váša, Voleník, Vrána, Zajíček, Zajíčková, Zajíček, Zajíčková ml. Jana, Marie, Tylda.
Dobře víme, že války přináší lidem jen utrpení a žal, materiální škody. Uplynulá doba není ještě historicky vzdálená 
neboť ještě jsou pamětníci těchto válečných hrůz.
Je třeba, aby si nové generace také vzpoměly na výročí osvobození těchto událostí a dodržely tradice k uctění těch 
všech obětí, které padly za svobodu a mír. 

Jan Lahoda

Jak se odrazila 2. světová válka v naší škole
Za okupace se vedlo českým školám zle. Učitelé a inteligence vůbec byli šmahem prohlášeni za vlastizrádné,

dále se jim vytýkalo, že se nedovedly rychle přeorientovati a vychovávati děti nebo pracovati v duchu tak zvané 
„říšské myšlenky“. Dle této nové nauky byly země Čechy a Morava vždy součástí německé říše, dvacet let 

první republiky byl prý osudný dějinný omyl, 
český národ se může míti dobře jedině pod 
německou ochranou, nacismus a fašismus prý 
zkrášlí svět nejméně na dobu jednoho tisíce roků, 
vzpomínky na demokracii, Masaryka, Beneše 
a republiku měly z našeho národa úplně vy-
mizet. Do přeorientování našeho lidu byl zařazen 
rozhlas, kino, noviny, přednášky, divadlo, zkrátka 
vše, čeho jsme si tolik vážili a nazývali dříve 
kulturou. Vše bylo usměrněno a donuceno bráti 
se jedinou cestou; svobodný projev nebyl vůbec 
dovolen a kde by se ozval, ihned následovalo odvle-
čení do koncentračního tábora.

Okupanti dobře cítili, že spoustu věcí se děje 
u nás jen na oko, a proto začali s dětmi. Vyhlásili 

napřed dobrovolné vyučování němčině na školách, pak vyučování povinné od 3. školního roku a od 1. září 1940 
povinně již od první třídy. Aby se nabylo hodin pro nový předmět, byl zkrácen počet hodin českého jazyka, děje-
pis byl vůbec odstraněn a ze zeměpisu v jedné týdenní hodině se smělo vyučovati pouze o Velkoněmecké říši. Byl 

Na úvod sokolnického koštu předali organizátoři ceny nejlépe hodnoceným vinařům a pak už nic nebránilo více než 
dvěma stovkám návštěvníků ochutnat to nejlepší, co vinice našeho regionu urodily v posledních letech. 
Atmosféru sokolnického koštu dokreslila živá cimbálová hudba a i návštěvníci, kteří v minulosti absolvovali desítky 
výstav, si pochvalovali uvolněné a přátelské prostředí. A nejlepším ukazatelem zábavy byla zavírací doba na výstavy 
vín nevídaná – půlnoc. Organizátoři sokolnického koštu akci sponzorovali z velké části sami, výrazně však pomohl 
Sokol i kulturní komise obecního úřadu. A plány Spolku dobrého vína na příští rok? Více sokolnických návštěvníků.
 František Lukáš, Jan Butala



S O K O L N I C K Ý  Z P R AVO DA J
4/2012 5

uveden v platnost tak zvaný malý školský zákon o počtu 60 žáků ve třídě. Mnoho škol pozbylo pobočky nebo i defi -
nitivní třídy a nadpočetní učitelé byli dáni do továren jako obyčejní nekvalifi kovaní dělníci. I v Sokolnicích stažena 
pětitřídka na čtyřtřídku a mnoho nechybělo a byla by z ní bývala jen trojtřídka.

Všichni učitelé (a tak bylo všude v úřadech) museli prokázati kursy a zkouškami znalost němčiny. Kdo zkoušku 
nesložil, tomu byl zastaven postup. Zkoušky se opakovaly po půl roce, a kdo byl uznán u třetí zkoušky z němčiny 
nezpůsobilým, byl propuštěn bez pense nebo odbytného a dán k disposici úřadu práce. Přípisy na školu a úřady 
chodily jedině německé a německy se muselo odpovídati. Razítka na škole byla německo-česká, na všech obrazích 
musely býti nápisy rovněž německo-české, i škola musela býti rovněž tak označena. Z knihovny žákovské i učitelské 
musely býti odstraněny všechny knihy z republiky a ponechány jen zastaralé z Rakouska a musely býti kupovány 
nové, psané v duchu zmíněné říšské myšlenky.
Čítanky a učebnice vůbec byly ze škol odstraněny a z žákovské knihovny se nesmělo vůbec půjčovati. Neměli 

jsme, z čeho by žáci četli a kde by se učili čtení. S počátku jsme četli Babičku, ale hned byla zakázaná; začali jsme 
čísti biblickou dějepravu a katechismus, ale obojí bylo hned zakázáno, že prý nevyhovují zásadám čtení. Pak jsme 
četli vše, co jsme uznali za dobré, čtení však bylo tajným předmětem, nesmělo se o něm při poradách vůbec mluviti. 
Pro náš český jazyk nebylo papíru, nebylo ničeho – pro němčinu se však až plýtvalo učebnicemi, obrazy a nemož-
nými pomůckami, které měly ulehčiti pochopení němčiny.

Jak se „přesně“ prováděly rozkazy na naší škole poznáme nejlépe z toho, že mnoho knih z žákovské i učitelské 
knihovny přečkaly Protektorát, přečkaly jej i busty presidenta Masaryka a Beneše, přečkal jej také značný počet 
obrazů, které ještě dnes krášlí chodby naší školy a jsou výbornými pomůckami, ba zůstalo i něco map – ač vše mělo 
býti zničeno nebo odevzdáno. Zůstala i školní kronika, která je vzácná tím, že má vlastnoruční podpis presidenta 
Masaryka. Přechod fronty přečkala v zakopání.

Aby byl počet učitelů ztenčen co nejvíce, bylo rozhodnuto, že učitelé legionáři z první světové války 
musejí býti dáni do výslužby bez započítání legionářských let, mladší legionáři byli dáni na podřadná místa. 
Všichni učitelé museli křestními, oddacími a úmrtními listy dokázati, že jejich rodiče a prarodiče (a také jejich 
manželek) nepříslušeli k národnosti židovské. Snadno si domyslíme, že byly farní úřady zavaleny psaním těchto 
dokladů.

Místní školní rada nemohla rovněž zůstati, neboť byla zvolena za první republiky demokratickým 
způsobem. Členové byli zbaveni funkcí a místo dosavadní místní školní rady byl jmenován jediný „vedoucí školní 
obce“, který rozhodoval sám o věcných potřebách školy. V Sokolnicích byl jím jmenován dosavadní předseda místní 
školní rady Jakub Jícha, topič drah, který zastával tuto funkci až do ustanovení místní školní rady v osvobozené 
vlasti.

Naše škola potřebovala v té době nutně oprav zvenčí i uvnitř. Bylo potřebí vybaviti další třídy novými lavicemi, 
listovými tabulemi, podlahami, měla se natříti okna, budova zvenčí omítnouti, ale nic se nesmělo dělati, protože 
přišlo nařízení, že roční opravy nesmějí překročiti částku 5.000 K. Za tuto částku se tehdy mnoho nepořídilo, neboť 
peníze neměly ceny a materiálu nebylo.

Učitelstvo naší školy neušlo za okupace pronásledování. Bývalý řídící učitel Emil Šindelka byl násilně předčasně 
dán na trvalý odpočinek a trávil jej ve svém domku v Ivančicích. Pro svou činnost byl odvlečen gestapem, vězněn 
a dne 14. června 1942 zastřelen v Kounicových kolejích. Učitel Antonín Neveselý byl rovněž odvlečen gestapem. 
Byl zadržen na cestě do školy, odvlečen do Brna, pak do různých koncentračních táborů v Německu, odsouzen pro 
„vlastizradu“ na pět let, zbaven učitelství a manželce jeho zastaven plat. Vrátil se vyčerpán tělesně i duševně po věz-
nění, které trvalo dva roky a dva měsíce těsně po našem osvobození. Když se zotavil po dovolené, nastoupil místo 
ředitele v Soběšicích.

Budova školy trpěla velmi za okupace. Byla několikrát celá obsazena německým vojskem, takže se nemohlo učiti. 
Po vánocích r. 1945 byla obsazena zákopníky, z nichž mnozí bohužel zapomínali, že je to česká škola a počínali 
si velmi nepřístojně. Na samém sklonku války těsně před přechodem fronty obsadili školu znovu Němci a utekli 
z ní těsně před příchodem Rudé armády. Za přechodu fronty a za dobývání Sokolnic neměla škola sice přímého 
zásahu, ale bomby padaly na cestu, do dvora a do zahrady v největší blízkosti, a proto byla budova hodně poškozena. 
Všechna okna byla vytlučena (v celé budově zůstaly tři celé tabulky), střecha z části zničena, že při nastalých deš-
tích tekla voda až do přízemí, mnohé rámy okenní byly vyraženy ze zdi, omítka na stěnách a stropech opadla, dveře 
poškozeny, mnohé lavice poškozeny nebo úplně zničeny. Protože přízemí mělo dlouho po přechodu fronty obsazeno 
rumunské vojsko, byly opraveny a jednoduše zaskleny jen čtyři třídy v prvním poschodí a začalo se v nich vyučovati 
od 4. června do 19. července 1945.

Pokračování příště. 
Ze sokolnické kroniky vybrala M. M.
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Zakládání JZD v Sokolnicích
V únoru roku 1949 vyšel zákon o zřizování JZD (Jednotné zemědělské družstvo). Tento zákon vznikl na základě 

toho, že na velkých výměrách se bude hospodařit efektivněji, než na malých políčkách. Je to určitě dobrý předpo-
klad, ale v roce 1919 byla první parcelace církevního a šlechtického majetku, kdy se půda jedněm brala a dávala 
se druhým. V červnu roku 1945, tedy již měsíc po skončení války, byla druhá parcelace šlechtického a církevního 
majetku, kdy se dále půda dělila mezi drobné zemědělce, a uteklo pár roků a zase byla snaha půdu zcelit. Parcelace 
nebyla dílem horkých poválečných hlav, ale byla již dávno připravena. Když probíhaly parcelace, tak se lidé radovali 
a najednou došlo i na ně.

V Sokolnicích se do zakládání JZD nikdo moc nehrnul, to ve Šlapanicích a Dvorskách byli pokrokovější, tam 
družstvo již bylo a v Újezdě a Chrlicích je připravovali. Tak místní organizace KSČ (Komunistická strana Česko-
slovenska) se chopila iniciativy, konkrétně její členové J. Klaška, F. Jevický a J. Kratochvil, ale i další a začali pře-
svědčovat zemědělce o výhodách společného hospodaření. Vytvořili přípravný výbor, jehož předsedou byl zvolen 
T. Král.

Na popud A. Urbánka členové ČSM (Československý svaz mládeže) provedli nábor mezi deputátníky a krátce po 
té svolali schůzi, na které byl zvolen přípravný výbor JZD. Členové ČSM také vytvořili úderku ve složení B. Pelánek, 
D. Dvořák a J. Veselý, kteří ihned překročili plán ve žňových pracích. Psalo se o tom i v novinách.

Dne 5. srpna 1950 byla přípravná schůze, které se zúčastnilo 44 osob. O výhodách společného hospodaření na ní 
promluvil J. Kratochvíl, který byl politický instruktor JZD.

Dne 19. srpna 1950 se konala první členská schůze, na které bylo již 86 členů. Byl odsouhlasen základní vklad 
na člena 100 Kč a bylo zvoleno představenstvo ve složení: předseda A. Svrček, místopředseda J. Talová, pokladník 
J. Sekanina a členové B. Řezníček, J. Pustina, J. Klaška, T. Král, S. Jedlička a J. Šimčík. Přítomní se zavázali, že do 
konce roku získá každý jednoho nového člena, jen J. Sekanina čp.24 se k tomu nezavázal. V JZD nebyli žádní velcí 
sedláci, ale pouze majitelé malých políček a nebo bezzemci. Majitelé velkých hospodářství se do JZD nehrnuli, no 
kdo z vás by chtěl svůj majetek někam dávat. I když je nutno objektivně napsat, že někteří tahali a orali jen s kravami 
a jiným koně padali slabostí na silnici a již nevstali a mnozí neměli v rodině následníka, syna nebo zetě, který by jim 
s prací pomohl a grunt převzal. Bylo jim třeba kolem padesáti i více a bylo jen otázkou času, kdy budou řešit problém, 
co s dobytkem a poli. Nezbylo by jim, než je pod cenou prodat, a tito si také nemohli dovolit onemocnět. Kdo by se 
jim o hospodářství, v případě nemoci postaral, třeba v době setí nebo sklizně. Mladí odcházeli do průmyslu, kde měli 
své jisté a šli domů.

Na podzim byla provedena HTÚP (Hospodářsko technická úprava půdy), aby se pozemky pro JZD spojily ve 
velké celky. Zabraly se pozemky Na Lánech a Brňákách. Soukromníci, kteří do JZD nevstoupili a zde půdu měli, 
dostali ji jinde. Někteří tak přišli o pozemky, které vlastnily jejich rody celá staletí, jiní o pozemky, které byly zabrány 
nedávno jiným při parcelaci.

Soukromě hospodařící zemědělci museli začít odvádět státu dodávky, které byly nastavené podle výměry obdě-
lávaného pozemku. Čím větší pozemky, tím větší dodávky. Byla to vlastně daň z předpokládaného zisku ve formě 
naturálií, při které stát počítal, že čím větší obdělávaná plocha, tím větší zisk. Pozemky do 50 arů byly od dodávek 
osvobozeny. Pokud jste obdělávali 60 arů, již jste museli odevzdávat dodávky. Lidé se rychle začali půdy zbavovat 
a najednou jí byl velký nadbytek, který nikdo nechtěl. I F. Sekanina, hospodařící na největší výměře, nabízel k pro-
nájmu 12 hektarů, které také nikdo nechtěl. JZD si tuto půdu rádo vzalo. Také soukromníci čím dál hůře zajišťovali 
pomocné pracovníky, převážně ženy na polní práce, okopávání, pletí, jednocení, sklizeň cukrovky, žně a podobně. 
Tito šli také raději dělat do průmyslu, hlavně mladí, kde si udělali to svoje, než aby za každého počasí otročili na 
poli.

 Díky válce bylo ve státě všechno rozvráceno a hlavně ve městech byl nedostatek potravin, byl přídělový systém 
a stát chtěl dodávkami potravin zajistit výživu obyvatel. 

Jan Fojtl

Lípy
Pod tímto názvem jsem asi před osmi roky napsal do zpravodaje článek o tom, kdy lípy na dnešní ulici Masarykova 
a Telnická byly zasázeny a jak každý večer museli majitelé koní zapřáhnout povoz s létou a lípy jeden po druhém 
zalévat. Pan Ryšavý, který ve svém článku o lipách píše, že odborníci odhadují stáří lip na 80 až 90 roků, si to pocho-
pitelně pamatovat nemůže, v době kdy vyšel ten článek, v Sokolnicích na obecním úřadě nepracoval a zpravodaj 
asi nečetl. A místní pamětníci, ti si možná nyní na ten článek vzpomenou, přímým pamětníkem však nemůže být již 
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V rámci vzdělávacího tématu o různých profesích a povoláních „Ten dělá to a ten zas tohle“ navštívily děti 
některé řemeslníky a místní podnikatele, seznámily se s prací a potřebným vybavením, které ke své činnosti 
potřebují. Děti  ze třídy Sluníček navštívily například pana A. Mikuláška  a seznámily se s náplní profese truhláře. 
Děti si u něj v dílně vyzkoušely práci s truhlářskými nástroji.
Třída Motýlků si pro zpestření udělala „Šmoulí den“, kdy děti přišly do školky oblečeny do modrého a s sebou 
si vzaly oblíbeného šmoulu, šmoulí knížku, obrázky nebo i pohádky a písničky na DVD nebo kazetách. V naší 
školce je pořád legrace a neustále objevujeme nové věci a máme spoustu zážitků.
Tradičně jsme přivítali jaro v zámeckém parku, společně s jejich obyvateli – babičkami, dědečky a zaměst-
nanci Domova seniorů, kam děti přinesly vlastnoručně vyrobenou Morenu, kterou pustily po potoku za zpěvu: 
„Zimo, zimo, táhni pryč nebo na tě vezmu bič! …“
Nastalo nám jaro a my jsme se vydali opět poschoďovým autobusem do Brna do Divadla Bolka Polívky na dět-
ské představení „Jaro s kamarády“.
Také jsme pozvali nejen všechny sokolnické občany, ale i ty přespolní do naší krásné mateřské školy na Den 
otevřených dveří, kde mohli všichni zhlédnout nejen výtvarné práce dětí, ale i prodejní výstavku sladkostí, 
keramiky a jiných výrobků souvisejících a jarem a Velikonocemi.
Velkým zážitkem pro děti byla i návštěva sokolnické knihovny, kde si děti poslechly krátké povídání paní kni-
hovnice Jany Šebestové o knížkách. Některé knihy si děti mohly i prohlédnout a popřípadě si o nich popovídat 
s ostatními dětmi nebo paními učitelkami. 

•

•

•

•

•

•

O K É N K O  D O  M AT EŘS K É  Š K O LY

nikdo. Informaci o sázení lip jsem čerpal z kroniky, kterou psal řídící učitel Ignác Konšel. No a kdy tedy byly zasá-
zeny? V roce 1905, a tak letos mají 107 roků. Je však možné, že některé byly již v minulosti nahrazeny jinými. Jisté 
je však to, že lidé zde bydlící by je na podzim nejraději všechny vykáceli.

                                             Jan Fojtl
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Duben
Duben je měsícem zařazeným ještě do období včelařského předjaří, ale i včelařského jara. Myslím si, že 

obvyklí čtenáři této rubriky silně vnímají roční pochody, a určitě si uvědomují, že každý rok je něčím jiným – 
novým. A toto samé, vnímají fenomenální včely. A říkám včely, přesto, že je to společenství nejen dělnic, ale 
i té nositelky života matky, trubce nevyjímaje, kteří jsou nositeli genetiky. Toto jaro je divné tím, že je dlou-
hodobě suché, myslím aspoň u nás na jižní části republiky. V severních částech republiky odhrnovali sníh, 
u nás už včely nosily pyl. A z toho taky vyplynuly problémy, o kterých se mluvilo ve sdělovacích prostředcích.

Myslím konkrétně onemocnění houbového typu Nosema ceranae, u které je průběh onemocnění mnohem rych-
lejší. Včely hynou po 8 dnech od nakažení. Choroba však není provázená průjmem, ani malátnými pohyby včel, jak 
je tomu u Nosema apis. Nakažené včely hynou většinou mimo úl. Včelstvo postupně slábne, až zůstane prázdný úl. 
Ale zajímavější je i skutečnost, že nemocné včelstvo jako kdyby pozvalo ostatní zdravé k rabování zásob a tím si 
donesou nejen zásoby, ale i nemoc. A teď záleží na včelaři, jak nechá nemocné trápit a nenakazit zdravé. Je to jak 
u lidí, přesto, že mám dost, proč bych nemohl mít ještě víc. Tento stav byl začátkem března, dnes v naší oblasti 
je jasné, kolik toho přečkalo a v jakém stavu. Jak někdo říká, jen silní jedinci přežijí, aspoň se vymění za nové 
odolnější. 

VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K

D U C H O V N Í  O K É N K O

Je po klekání
v chladivém stmívání,
kdy do luk padá sen
v srdci mi tiše vyzvání
ozvěna vašich jmen.
Všech, co jsem potkala …

V polovině letošního března odešla sokolnická rodačka, 
milovaná maminka, sestra, švagrová, teta a prateta

paní Vlasta Veselá, rozená Vykouřilová

Narodila se jako nejstarší z 5-ti sourozenců a se svými bratry měla po celý život upřímné a přátelské vztahy. 
Upřímná a veselá byla i její povaha, pro kterou si získala mnohá doživotní přátelství. Ráda se zúčastnila akcí 
Sokola, společenských událostí nebo poznávacích zájezdů. Ale byla především obětavou a pracovitou ženou 
a matkou. Vychovala dvě děti, a přestože poměrně brzy ovdověla, zůstala věrná svému manželovi po celý 
zbytek života. 
V posledních měsících statečně odolávala těžkostem svého věku. Koncem letošního roku by jí bylo 93 let a byla 
nejstarší sokolnickou rodačkou. K uctění její památky bude ve středu 1. srpna 2012 v 18 hodin v zámecké kapli 
v Sokolnicích sloužena zádušní mše svatá. 

Pozvánky na měsíc květen
20. května 2012  

1. svaté přijímání 
27. května 2012  

Farní den – Svatodušní neděle 
28. května 2012  

Smažení vaječiny – Svatodušní pondělí
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MGR. MARTIN STRÝČEK | ADVOKÁT

Mlýnisko 515, 664 52 Sokolnice   /   Mobil: +420 775 305 261

KOMPLEXNÍ POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
PRÁVO - občanské, obchodní, pracovní, trestní, rodinné, dědické
ZASTUPOVÁNÍ před soudy a statními orgány
OBHAJOBA v trestním řízení
SMLOUVY A ŽALOBY všeho druhu
PŘEVODY NEMOVITOSTÍ, jednání s RK
PR. ROZBORY, VÝŽIVNÉ, ROZVODY atd.

Jak již vzpomenuté sucho nutí včely v místech, kde nemají přirozený zdroj vody, navštěvovat různé sudy, napa-
jedla, kde si mohou pomoci k vodě. Ani nepohrdnou třeba močůvkou, která je zdrojem potřebných minerálů. Proto 
i já dávám špetku soli do včelího napajedla a když si můžou vybrat vodu, tak raději tu osolenou. 

V úvodní části jsem vzpomenul důležitost matky. Jenom pár perliček okolo matek. Matka vylučuje feromon, kte-
rému se ve včelařství říká „mateří látka“ a kterou včelí dělnice z matky olizují a předávají si ho dál a tím taky jednotně 
voní celé včelstvo, které se využívá například při rojení, aby se při letu roje neztratily. Když včelstvo zjistí, že slábne 
intenzita tohoto feromonu, snaží se včely tuto matku vyměnit přirozenou cestou, jak se říká, tak zvaná tichá výměna. 
A najednou včelař zjistí, že má novou neznačenou matku. Jinak matky se značí jak číselně tak i barevně. Letos je 
barva žlutá. Správný chovatel nejenom psů a slepic se snaží mít kvalitní chov, tak i včelař se snaží sehnat kvalitní 
matku. Ceny od otevřených matečníků za 30 Kč až o průměrnou cenu za matku, a to přirozeně oplodněnou nebo ještě 
uměle oplodněnou s cenou až do 1300 Kč. Ale taková, jak se říká top – dovozová až 2500 Kč. Ale největší srandou 
je, že včelař si takovou koupí, včely ji jako na oko včelaře přijmou, to znamená je přidávaná do osiřelého včelstva 
v uzavřené klícce cukrovým těstem. Včely vykoušou medo-cukrové těsto, matku vysvobodí z klícky a tím ji přijmou. 
A to klícka by neměla být ledajaká, měla by mít místo, kde se může matka schovat, protože včely na matku útočí 
a otrhávají z ní chloupky. Včelař si oddechne, když je matka přijatá a má na dva roky pokoj, kdy matka bude mít 
správný výkon v kladení vajíček. A ejhle, supr-matka a najednou včelař najde novou neznačenou matku, o kterou se 
starají, a po té, co jako že přijaly za správnou cenu, ani vidu. Zlikvidovaly, vyhodily. Příště mateční pokračování, aby 
lid povšední nebyl nevzdělaný.  

Václav Hůrka
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Sokolnice se 24. března rozezněly lidovými říkankami – na 
Smrtnou neděli jsme se rozloučili se zimou. Děvčata malá 
i velká, chlapci a „tetičky“ vynesli Morenu ze vsi a hodili ji do 
potoka v zámeckém parku.

Smrtná neděla, kdes klíče dala?
Dala jsem je dala Květné neděli.

Před místní sokolovnou děti předvedly lidové pásmo, a potom 
jsme se vydali, za zpěvu a halekání, s Morenou k zámku. Do 
kroku a zpěvu nám vyhrávaly housličky Karolínky a Richarda 
Janouškových a přizvukovala harmonika Michala Kučery.  

Neseme Mařocha, 
nesem do potoka…

U potoka jsme Smrtku odstrojili, kluci zapálili a hodili vody. 
Zima odplouvá a jaro, symbolizované „Létečkem“, přichází. 
Zazpívali jsme poslední písničky, až se vrby zelenaly, zahráli 
si Zlatou bránu a věděli jsme to všichni – jaro je tady!

Byla zima mezi nama,
ale už je za horama.
Vítej léto líbezné,
obilíčko zelené.

Oživit tuto lidovou tradici jsme se snažili letos poprvé 
a věřím, že ne naposledy. Proto patří poděkování zejména 
TJ Sokol Sokolnice, který poskytl prostory sokolovny ke 
zkouškám, Domu pro seniory za zázemí jeho nového altánku 
v zámeckém parku, Zdence Wajdové a Hance Šebečkové, 
které pásmo říkanek sestavily a nacvičily, Daně Kratochví-
lové, která vystrojila „Smrtku“, Hance Kučerové, která poob-
lékala spoustu dětí a nazdobila „Létečko“, Olze Vinklerové, 
která připravila plakáty, Jitce Králové, Toni Tůmové a Ivě Fri-
cové, které se postaraly o občerstvení, všem maminkám, které 
přivedly svoje ratolesti a napekly výborné koláče a buch-
tičky pro všechny zúčastněné a přihlížející. A samozřejmě 
všem dětem, které byly moc a moc šikovné a krásně všechno 
předvedly! H. Š.

Vynášení Moreny

S O KO L

DĚTSKÝ DEN
Komise kulturní pořádá v soboru 2. června 2012 výlet na Macochu.  

Podrobnosti o ceně a hodině odjezdu budou upřesněny. Sledujte hlášení místního rozhlasu. 

Přihlášky přijímá paní Miluška Vondálová a paní Marie Fojtlová.

Srdečně zvány jsou děti v doprovodu rodičů, prarodičů a dalších příbuzných
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který se koná v sobotu 19. května 2012.

Slavnostní zahájení v 15 hodin 

Od 13.30 hodin mistrovské utkání v házené mladších žáků TJ Sokol Sokolnice-Legata Hustopeče

Na sokolském hřišti se postupně představí jednotlivé oddíly a složky naší jednoty. 

Srdečně zve pořádající TJ Sokol Sokolnice

TJ Sokol Sokolnice pořádá u příležitosti oslav 150. výročí založení Sokola

SPORTOVNÍ DEN
150 let v pohybu

► GEODETICKÉ PRÁCE mobil 777 187 301, pevná linka 545 576 505, www.geomark.cz 
 Šaratice 297 nebo Tilhonova 50b, Brno-Slatina

inzerce
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 5 je 11. 5. 2012. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou na níže 
uvedené adresy, na disketě nebo v papírové podobě členům komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje:
Butalová Zita – zitab@seznam.cz Šustrová Jarmila – jarma@volny.cz Chudáčková Jiřina – JirVym@seznam.cz
Černý Jan – jcmail@volny.cz Mifková Mirka – mifkova.mirka@seznam.cz

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. 
Datum vydání 20. 4. 2012. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.
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Pozvánka na vycházku 
8. května

V pátek 9. března 2012 se sešla 
skupina žen (hlavně seniorky) 
v restauraci U Husara, aby zde 
oslavily MDŽ. Sešly se zde jak místní, 
tak nechyběla „děvčata“ z Brna 
a Telnice. Přišly i ty, které se do naší 
obce přistěhovaly. Vždyť se občas 
potkáváme, zdravíme se a vlastně se 
téměř neznáme a nic o sobě nevíme. 
Po krátké přivítání, následoval jak 
jinak než „pokec“. Mnohé z nás 
se uviděly po několika letech 
a určitě ze setkání odcházely s dobrým 
pocitem. Nakonec jsme naplánovaly 
společný výlet. Osvobození naší 
republiky si připomeneme vycházkou 
na Mohylu míru. 
A tak bych chtěla pozvat všechny 
(nejen seniory), kdo je rád 
na čerstvém vzduchu a komu delší 
chůze nedělá potíže. 
Sejdeme se v úterý 8. května 
ve 13 hodin u sokolnické sýpky. 
V případě nepříznivého počasí 
posuneme termín setkání 
na sobotu 12. května. M.M.


