
ŘÍJEN 2012ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
• Zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek dne 13. září 
2012 se v kavárně restaurace U Husara konalo veřejné 
zasedání zastupitelstva. Zastupitelé projednali tyto 
body: 

Obecně závazná vyhláška č. 02/2012. Byla schvá-
lena nová vyhláška, kterou se stanoví plošný zákaz 
provozování loterií a jiných podobných her na celém 
území obce Sokolnice. 
Obecně závazná vyhláška č. 03/2012. Rada navrhla 
zastupitelstvu schválit vyhlášku, kterou se doplní 
do vyhlášky o místních poplatcích několik dalších 
pozemků u rozvodny, které tvoří veřejné prostrans-
tví a kde bude mít obec právo vybírat místní popla-
tek za užívání veřejného prostranství. Na doporučení 
odboru kontroly Ministerstva vnitra nebyla vyhláška 
o místních poplatcích novelizována, ale na příští 
zasedání zastupitelstva bude připravena úplně nová 
vyhláška. 
Vstup do Místní akční skupiny „Za humnama“. 
V následujících letech se předpokládá výrazný ná-
růst objemu fi nančních prostředků, které se budou 
rozdělovat prostřednictvím těchto MAS. Zastupitelé 
proto schválili vstup do stávající MAS „Za hum-
nama“, aby naše obec nezůstala odříznuta od těchto 
fi nančních zdrojů. 
Žádost o odpuštění části dluhu. Žadatel dluží obci 
peníze za nájemné a služby a požádal o odpuštění 
části tohoto dluhu. Zastupitelstvo schválilo promi-
nutí části úroků z prodlení. 
Kasárna Předky. Zastupitelstvo v červnu neschvá-
lilo návrh na prodej kasáren v trati Předky s násled-
nou bytovou výstavbou. Areál se tak pro obec stává 
přítěží. Protože se nedaří zamezit vstupu „nezva-
ných hostů“ (opravené oplocení je nejpozději 
druhý den opět prostříháno a krádeže jsou takřka 
na denním pořádku), je nutné investovat peníze 
do zabezpečení objektů, odkrytých kanalizačních 
šachet a podobně. Rada proto požádala zastu-
pitelstvo, aby rozhodlo o dalším osudu tohoto 
areálu. Po dlouhé diskusi bylo rozhodnuto odstra-
nit všechny nadzemní objekty a v areálu ponechat 
jen zeleň. 
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Žádost pana Parmy. Jmenovaný žádal o zařazení 
tří samostatných bodů na zasedání zastupitelstva: 
Nákup pozemku p.č. 3354 v k.ú. Sokolnice:
V diskusi k tomuto bodu pan Parma navrhl, aby obec 
využila vyhlášené obchodní veřejné soutěže a poze-
mek zakoupila, např. pro rozšíření průmyslové zóny. 
Návrh nenašel podporu v řadách zastupitelů, neboť 
vyhlašovaná minimální cena pro první kolo dražby 
ve výši více než 5 milionů korun je příliš vysoká. 
Aktuální situace záměru „Terénní úpravy“:
Starosta uvedl, že v tomto záměru žádný posun není, 
z pozice obce se nic neprojednává.
Nákup pozemků p.č. 3359, p.č. 3364 v k.ú. Sokolnice:
Starosta informoval přítomné, že se telefonicky dota-
zoval majitelky těchto pozemků a ta sdělila, že tyto 
pozemky neprodává. 
Informativní zprávy: 
Zita Butalová podala informace o průběhu přístavby 
základní školy.
Starosta informoval o odstranění bunkrů v areálu 
kasáren v trati Předky. Sdělil, že koncem září se za-
čne s drcením betonu, celkem ani 850 tater betonu 
z bunkrů, recyklát se uloží na zpevněné plochy a bude 
se prodávat. Při drcení bude vznikat velká prašnost, 
proto je domluveno s Vodárenskou a.s. kropení.
Starosta informoval o plánovaných úpravách kolem 
rybníka. Sdělil, že do výběrového řízení se přihlásilo 
7 zájemců, vyhrála společnost TOPSTAV s.r.o., začne 
se pracovat koncem září nebo začátkem října. Obec 
se pokusí, z důvodu úspory, dojednat s projektantem 
využití recyklátu z kasáren, ale záleží na laborator-
ních testech, které musí prověřit, zda recyklát bude 
vyhovovat.
Starosta dále informoval, že rada obce zazname-
nala několik stížností na správce sběrného střediska 
odpadů, při ukládání většího množství odpadu, než 
je možné uložit bezplatně. Občané hledají různé 
výmluvy a argumenty. Zastupitelstvo ani rada nemá 
snahu dělat z toho problém, ale pokud se této mož-
nosti začne zneužívat, obec bude nucena věc nějak 
řešit (např. zpoplatněním veškerého stavebního 
odpadu).
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Starosta sdělil, že kniha o Sokolnicích je vytiš-
těna a vlepují se pauzáky s mapou. Nestihne se 
udělat všech 800 ks, bude připraveno cca 100 až 
200 kusů. Kniha se bude prodávat na vinobraní dne 
22. září 2012. Následně se bude distribuovat přes 
prodejce v naší obci.
Přítomní byli upozorněni na nebezpečí otravy metyl-
alkoholem. Starosta informoval o zřízení zvláštní 
krizové linky (tel: 518 601 335), kde je možné získat 
podrobnější informace a uvedl, že je možné si bez-
platně nechat otestovat tvrdý alkohol. 

• Tržní řád. Rada obce schválila tržní řád, který sta-
noví podmínky, za nichž lze na území obce Sokolnice 
uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 
mimo provozovny. Tržní řád současně zakazuje na celém 
území obce tzv. podomní a pochůzkový prodej. Od 
začátku října 2012 tedy nemohou obchodníci obcházet 
jednotlivé domácnosti a nabízet prodej zboží či uzavření 
nějaké „výhodné“ smlouvy. Rada k tomuto kroku při-
stoupila proto, že podomní nabídku služeb často dopro-
vází trestná činnost, kdy např. starší občané jsou okra-
deni o celoživotní úspory. V případě zjištění podomního 
prodeje doporučujeme občanům neprodleně informovat 
městskou policii (tel: 604 290 318) nebo Policii ČR 
(tel: 547 238 103 – služebna Židlochovice, případně 
158). 

• Odstranění keřů na náměstí Zbyňka Fialy. Rada 
obce schválila návrh na odstranění keřů v parčíku na 
tomto náměstí, neboť zamezují výhledu do křižovatky 
a při odbočení z ulice Václava Haňky na hlavní jde 
snadno přehlédnout přijíždějící vůz.

• Hodnocení vlivů na životní prostředí. Krajský úřad 
JMK zaslal oznámení o zveřejnění posudku k záměru 
fi rmy ŠROT GEBESHUBER s.r.o. – zvýšení kapa-
city provozu. Předmětem záměru je postupné navýšení 
kapacity střediska pro sběr, výkup a využívání odpadu – 
železných a neželezných kovů ze stávajících 30.000 tun 
zpracovávaného odpadu za rok až na 75.000 tun za rok. 
Oznámení i posudek je zveřejněn na úřední desce kraje
a na webu obce (na úřední desce). Každý má právo zaslat 
svoje vyjádření k tomuto posudku. Písemné připomínky 
je nutné zaslat na Krajský úřad JM kraje, odbor životního 
prostředí nejpozději do 3.listopadu 2012. 
Závěrečná část posudku konstatuje, že předložený záměr 
lze uskutečnit za dodržení stanovených platných limitů 
nebo jejich nepřekročení, neboť tyto závěry nebyly zpo-
chybněny ze strany vyjádření dotčených orgánů státní 
správy. Proto autor posudku doporučuje krajskému úřadu 
vydat k předloženému záměru souhlasné stanovisko 
s podmínkami, které mají zajistit jednak plnění předpo-
kladů, za kterých se předpokládá plnění závěrů uvede-
ných v dokumentaci, a dále mají napomoci k zajištění 

maximálně možné eliminace projevů, které jsou příči-
nami nespokojenosti obce a veřejnosti s projevy činnosti 
dotčené provozovny oznamovatele. Navržených podmí-
nek je celkem dvanáct a nad některými člověk neví, zda 
se má smát či plakat. Zkrátka autor posudku bral v úvahu 
zejména souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní 
správy a nesouhlasné připomínky obce a našich občanů 
již takovou váhu neměly.  

• Smlouva s E.ON. Obec již delší dobu připravuje 
projektovou dokumentaci na úpravy dopravního řešení 
ve středu obce, kde vzniknou nové zastávkové zálivy 
pro autobusy, nový přechod u pošty a dopravní úpravy 
budou končit až na křižovatce Komenského – Pod Stráží, 
kde bude zřízen ještě jeden nový přechod pro chodce. 
Zastávka směrem z Brna bude přesunuta před budovu 
obecního úřadu a na místě stávající zastávky bude parko-
viště. Návrh nakonec získal i souhlas Policie ČR, která se 
dlouho nemohla smířit s novým přechodem na křižovatce 
Komenského – Pod Stráží. Podařilo se vyřešit i všechny 
další problémy s výjimkou zálivu pro autobus směrem na 
Brno. Pro jeho stavbu je nutné odstranit sloupy s rozvody 
elektrické energie před nákupním střediskem. A tyto roz-
vody, včetně veřejného osvětlení a místního rozhlasu 
přeložit do země. Po projednání s E.ON došlo k dohodě, 
že tato společnost sloupy odstraní a vedení přeloží do 
země. Bohužel na náklady obce. Rada obce schválila 
uzavření smlouvy (na kterou obec čekala přibližně půl 
roku), na základě které E.ON tyto práce zajistí.
Celkový náklad úprav v centu obce představuje částku 
cca 9 milionů korun. 

• Nové zastávky autobusu a přechody pro chodce. 
Starosta informoval radu obce, že projektant dokon-
čil studii nových obousměrných zastávek autobusu 
a přechodů pro chodce na křižovatce silnice Hasič-
ská – Brněnská – Na Výhoně a dále na křižovatce silnic 
Kaštanová – Kobylnická – Krakovská. K návrhu studie 
se podařilo získat i kladné stanovisko Policie ČR, což 
většinou není snadné. Projektant studii ještě projedná 
s dalšími orgány (referát dopravy, provozovatel veřejné 
autobusové dopravy apod.) a nebudou-li z jejich strany 
výhrady, studii kompletně dokončí. Rada uložila staros-
tovi vyžádat si cenové nabídky na zpracování kompletní 
projektové dokumentace a vložit do návrhu rozpočtu 
příštího roku potřebné fi nanční prostředky. Odborný 
odhad investičních nákladů na tyto stavby činí přibližně 
3,5 milionu korun. 

• Oprava kříže. Rada obce se seznámila s cenovou 
nabídkou (vypracovanou v několika variantách) na kom-
pletní opravu kříže na křižovatce ulic Telnická a Pod 
Stráží. Po delší diskusi, zejména s ohledem na fi nanční 
možnosti obce, rozhodla o rozsahu oprav. Současně 
rozhodla o mírném posunutí této památky blíže k sou-
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sednímu domu tak, aby kříž v budoucnosti nekolidoval 
se zamýšlenou úpravou komunikace v ulici Pod Stráží. 
Kompletní oprava představuje zejména nový betonový 
základ, zhotovení nového soklu, pozinkování a nový 
nátěr kříže, doplnění chybějících částí ohrádky, pozinko-

vání a nátěr grafi tovou černí. V případě, že by se poda-
řilo získat další fi nanční prostředky na tuto opravu (např. 
sponzorský dar), bude provedena povrchová úprava 
korpusu, svatozáře a reliéfu Panny Marie kvalitnějším 
a trvanlivějším způsobem. 

Změna v dopravním značení na místní komunikaci

Vážení občané, vzhledem  k nepřizpůsobivému chování některých řidičů projednala 
rada obce petici občanů z ulice Telnická a Pod Stráží, týkající se rychlosti aut pro-
jíždějících touto místní komunikací. 
Na návrh RO ve spolupráci s fi rmou Urbania a po příslušném schválení návrhu Poli-
cií ČR a Městským úřadem Šlapanice, odboru dopravy, byla na ulici Pod Stráží 
snížena rychlost na 30 km/hod. 
Značky byly osazeny v polovině měsíce září pracovníky obce.
Upozorňujeme občany, aby toto omezení respektovali a přizpůsobili jízdu svých 
vozidel nejen stanovenému dopravnímu značení, ale i stavu místní komunikace. 
Napomůžete tím k uklidnění situace u uvedené lokalitě.
Děkujeme za pochopení.  Za OÚ Sokolnice Jan Ryšavý

Dětské hřiště U Husara

Během měsíce září přibyla dětem na dětském hřišti vedle restau-
race U Husara nová atrakce. Jedná se o hradby s laminátovou 
skluzavkou, se šplhací rampou s lanem a sítí, který instalovala 
fi rma Flora servis Brno.
Při té příležitosti je nutné upozornit na vandalizmus, který se 
nevyhýbá ani tomuto dětskému hřišti. Výsledkem je rozbitá 
vstupní brána a plot. Hřiště je určeno dětem a tak respektujme 
jejich nárok na jeho využití v klidném, čistém a bezpečném pro-
středí. Dětem přejeme radostné a bezpečně strávené chvíle na 
nové atrakci. Za OÚ Sokolnice Jan Ryšavý

Obecní úřad Sokolnice obdržel čestné uznání od ředi-
telky Krajského úřadu Jihomoravského kraje JUDr. 
Věry Vojáčkové v rámci soutěže „Environmentální 
chlouba našeho regionu aneb čím jsme jedineční“.
Cílem bylo vyhodnotit a ocenit nejaktivnější subjekty 
veřejné správy v Jihomoravském kraji, a to v prezentaci 
příkladných projektů, akcí, činností v oblasti životního 
prostředí, ochrany přírody či ekologické výchovy, na 
nichž se tyto subjekty podílely a celkovém zhodnocení 
ekologického dopadu akce.
Soutěž ekologických projektů nahradila doposud vyhla-
šovanou soutěž „O ekologicky nejpříznivější provoz 
úřadu/instituce v JMK“, jíž bylo věnováno 6 předcho-
zích ročníků. 
Odborné vyhodnocení soutěže zajistil Ekologický insti-
tut Veronica, se kterým Jihomoravským kraj v této oblasti 
úzce spolupracuje. Výsledky slavnostně vyhlásila ředi-

telka krajského úřadu 25. září 2012 v sále Zastupitelstva 
Jihomoravského kraje.

 Výsledky:
MěÚ Velké Pavlovice, projekt: Rodina adoptuje svůj 
strom
OÚ Ladná, projekt: Obnova ladenské aleje
OÚ Moravské Knínice, projekt: Naučná stezka k.ú. 
Moravské Knínice

Zvláštní ocenění:
OÚ Velká nad Veličkou, projekt: Tři v jednom (ČOV + 
sběrný dvůr + kompostárna) – za významný přínos pro 
životní prostředí a komplexnost
OÚ Kostelec, projekt: Krajina našima očima – za origi-
nalitu a velké zapojení občanů do projektu
OÚ Sokolnice, projekt: Obnova aleje u silnice Mrtvá – 
„za Váš první projekt“ aneb začali jste dobře

1.
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Čestné uznání
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Paměť vody

Část 2. – ZAMYŠLENÍ
Pokračování z minulého čísla

Na Říčce, Rokytnici a Zlatém potoce dodnes stojí pěkná 
řádka vodních staveb, které, až na mlýn pana Svobody, 
který je schopný provozu, již neslouží svému účelu. Poli-
tickým okleštěním historického vodního práva v roce 
1957 zmizela voda z náhonů, z nichž se staly většinou 
skládky. Jejich žalostný stav je nám všem velmi dobře 
znám. Při návštěvě našich jižních sousedů obdivujeme 
krásnou přírodu a uklizená prostranství. Ze zákona tam 
1/3 mlýnů musí sloužit původnímu účelu. Nezmizely 
tedy náhony a ráz krajiny. Žijí tam lidé, kteří tuto krásu 
na pohled udržují a místní vláda je si dobře vědoma, proč 

tak činí. V paměti našich občanů je mnoho z toho, jak 
účelně a bez velkých nákladů se dařilo tyto věci udržo-
vat v chodu. Bohužel žijeme v době, kdy materiální hod-
noty převážily nad věcmi ducha a svědomí. V době, jako 
bychom nemysleli na příští, a nejdůležitější je pro nás 
momentální prožitek a uspokojení vlastních egoistických 
zájmů. Přitom stačilo málo a při využití dnešní techniky 
a poznatků vědy mohly všechny obce na těchto tocích 
mít osvětlení téměř zadarmo, což by byl jistě dobrý 
přínos do napjatých obecních rozpočtů, nehledě k tolik 
skloňovaným ekologickým přínosům. Nikdo nespočítá, 
kolik romantických schůzek se odehrálo u splavů, kolika 
bosým nohám poskytly něžné pohlazení trávníky přileh-
lých paloučků. Senioři vzpomínají na schůzky chasy na 

Vinobraní a křest knihy „Obec Sokolnice“

V sobotu 22. září 2012 pokřtil starosta obce Jiří Životský knihu „Obec Sokolnice“, která přibližuje současné dění 
i historii Sokolnic. Do této knihy přispěli mnoha zajímavostmi všechny sokolnické spolky, organizace i jednotlivci. 
V knize najdeme mimo jiné i mapu územního rozvoje a spoustu barevných fotografi í. 

Kniha byla po křtu ihned v prodeji a v současné době si ji zájemci mohou zakoupit 
v prodejně u pana Gottwalda a v trafi ce u Jany Hradílkové.
Samotnému křtu předcházelo vystoupení „Na vinici“ s roztančeným vinohradem, oko-
pávajícími ženami, zpívajícími muži, kteří hrozny mleli a lisovali na šťávu, skotačícími 
dětmi, špačky, zlodějem i mlsnou kozou, hotařem a panem horným – zkrátka vším, co 
se ve vinohradech i sklípcích děje po celý rok. Toto vystoupení připravili sokolničtí 
folklorní nadšenci.
Po krátké přednášce o vinařských oblastech, kterou připravil p. Zmrzlý ze Spolku přátel 
dobrého vína Sokolnice, přišla na pořad cimbálová muzika Mládí, která hrála k tanci 
i poslechu a k ochutnávání burčáku, vína, koláčů a chlebů se škvarkovou pomazánkou, 
po kterých se jen zaprášilo.
Jen počasí nebylo příliš nakloněno – za vydatného deště se cimbál přestěhoval do míst-
ního hostince U Husara, kde zábava za zpěvu písní pokračovala. 
Děkujeme všem, kteří se ve svém volném čase podíleli na zrodu knihy i na programu 
vinobraní a technickém zázemí a připomeňme závěrečná slova průvodců pořadu – 
manželů Umláškových: „Na zdraví! Všem!“
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lamfeštech, kde jejich písně doprovázel rytmický zvuk 
lopatek vodních kol. Vím, že cesta zpátky není možná. 
Mrzí mne však, že jsme se nepoučili z chyb, které jsme 
megalomansky natropili, a pokračujeme v nich dále. 
Jako příklad mohou posloužit fotovoltaické elektrárny 
na orné půdě, kde jde opět jen o zisk několika jedinců 
na úkor tisíců prostých lidí. Mimochodem topol rostoucí 

v Telnici u přečerpávacího zařízení vody do rybníka 
v blízkosti bývalého splavu byl zasazen v roce 1875 jako 
součást větrolamu  panství Mitrovských, jež se táhl od 
Šlapanic až po měnínskou bažantnici. Dnes je pravdě-
podobně jediný. Pamatujeme si jich asi sedm až osm na 
území Telnice.

Jiří Netolický, Jaroslav Novotňák 

Z Á K L A D N Í  Š K O L A

Poděkování

Nestihly jsme uzávěrku zářijového vydání Sokolnického zpravodaje, a proto sice opožděně, ale přeci bychom rády 
poděkovaly za navýšení kapacity školní družiny o třetí oddělení.

Někdy v květnu minulého školního roku se rodiče žáků budoucí třetí a čtvrté třídy dozvěděli, že pro jejich děti 
nebude místo ve školní družině. Vzhledem k událostem (obtěžování dětí), chybějícímu bezpečnému příchodu domů 
(neustále na některých místech chybí přechody pro chodce) a potřebě nenechávat děti samotné doma do návratu 
rodičů z práce, vznikla iniciativa rodičů za účelem navýšení kapacity školní družiny.

Paní ředitelka vyslechla koncem května úpěnlivé žádosti rodičů a pustila se do navýšení kapacity školní družiny. 
Nejdříve žádost přednesla radě obce a ta ji následně schválila s podmínkou, že ji pozitivně vyhodnotí i Ministerstvo 
fi nancí (změna kapacity školní družiny má vliv na údaje, které jsou součástí žádosti o dotaci na investiční záměr 
přístavby školy) – ještě v červnu s touto změnou MF souhlasilo. Zároveň pozvala kontrolu z Krajské hygienické 
stanice a ta v překvapivě brzké návštěvě konstatovala pouze potřebu opravy jedné z podlah a zakoupení nových 
koberců do tříd, kde budou probíhat aktivity ŠD. Stavební úřad souhlasil také a následně paní ředitelka poslala žádost 
na Krajský úřad – odbor školství, aby rozhodli ve zkráceném řízení. A světe div se: žádost byla schválena již v půlce 
července. 

Rodiče pochopili, že třetí oddělení je prázdné, a proto jako poděkování za zřízení oddělení předali paní ředitelce 
fi nanční dar v hotovosti 12.950 Kč, pomohli výhodně zakoupit a dopravit koberce a někteří se podíleli i na úklidu 
a stěhování po stavebních úpravách. Z fi nančního daru byly nakoupeny zmíněné koberce, stolní hry, stavebnice 
a velké množství výtvarných potřeb.  

Nemůžeme nic jiného, než konstatovat: „Dobrá věc se podařila“. Dne 4. září proběhla schůzka rodičů, dětí, ve-
doucí školní družiny a paní učitelky třetího oddělení. I tady rodiče a jejich děti projevili dobrou vůli a darovali hračky, 
stavebnice a jiné potřebné věci.

 Třetí oddělení je plné. Rodičům padl kámen ze srdce, protože ví, že jejich děti budou v bezpečí. Třetí oddělení 
dalo práci paní učitelce. 

Problém, který se na počátku zdál neřešitelný, stmelil téměř tři desítky rodin a vyvolal vlnu ochoty pomáhat 
a podílet se na fi nanční výpomoci. 

Všem zúčastněným patří velké poděkování. Děkujeme!
Za iniciátory: Odstrčilová, Štrimpfl ová

Dne 18. října 2012 je tomu 70 roků, 
kdy padl za vlast navigátor 311. perutě R.A.F. podplukovník 

Václav Haňka

Kdo jste jej znali, vzpomeňte prosím s námi.

Rodina Haňkova a Dudákova

Tichá vzpomínka
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Na návštěvě u Mrštíků v Divákách

Začínající podzimní týden sluncem zalitými dny vůbec nepřipomínal, že léto již skončilo. Šestnáct účastníků vý-
letu z řad aktivních seniorů se sešlo ve středu 26. září hned po ránu u kapličky na návsi. I když jsme trasu za poznáním 
krás obce Diváky absolvovali již před dvěma měsíci, těšili jsme se opět na společně prožitý den. Tato malebná ves-
nice nedaleko Sokolnic stojí určitě za návštěvu. 

Tentokrát jsme v Divákách navštívili bývalý dům rodiny Mrštíků, který je dnes upraven jako muzeum. Provázel 
nás místní velice příjemný starší pán. Jeho vyprávění jsme se zájmem vyslechli pod hruškou, která byla svědkem 
části jejich života. 

Nejdůležitější události v životě Divák v období let 1848–1918 byl příchod a působení Aloise Mrštíka na místní 
divácké jednotřídní škole, jejímž správcem se stal dne 9. března 1889. Přišel sem z blízkých Těšan a odtud si také 
přinesl látku pro drama Maryša, kterou spolu s bratrem Vilémem zpracoval ve významné literární dílo. Záhy se 
k němu přistěhoval i jeho otec Alois Mrštík starší a v dubnu téhož roku i Aloisův mladší bratr Vilém, žijící před tím 
jako spisovatel v Praze. Rovněž dva mladší bratři – lékárník František a lékař Norbert, našli občasné útočiště u svého 
bratra a otce v Divákách. 

Poloha vesnice v jedné z kotlin Boleradické pahorkatiny způsobila, že Diváky žily od svého vzniku až téměř do 
konce 19. století v jakési izolaci. Obec byla odkázána sama na sebe a to mělo svoje kladné i záporné stránky. Na jedné 
straně se tu déle než kdekoliv jinde uchovávaly staré životní formy, nářečí, zvyky, obyčeje a malebný kroj, na druhé 
straně tu houževnatě přežívaly předsudky, které přecházely často v zaostalost a v mnoha směrech tu vládla nechuť 

Dožínkové slavnosti v Sokolnicích

V neděli 16. září 2012 proběhly již po druhé Dožínkové slavnosti v Sokolnicích konané u příležitosti svátku 
Povýšení Svatého kříže, kterému je zasvěcena zdejší zámecká kaple. Akci zorganizovalo občanské sdružení 
Sokolnický dům ve spolupráci s farností Telnice a Domovem pro seniory v Sokolnicích. Díky vynikajícímu 
počasí a věřím, že i díky dobrému jménu, kterou si tato slavnost vysloužila z loňského roku, bylo nádvoří téměř 
zaplněno. 

Celé odpoledne začalo slavnostní mší svatou spojenou s poděkováním za úrodu. O program se postaralo 
více skupin. Občanské sdružení Sokolnický dům připravilo selské dožínky – předávání dožínkového věnce 
hospodyni a hospodáři spojené s tanečním a hudebním vystoupením. Děti ze Žatčan převedly folklórní pásmo 
lidových tanců a písní z Brněnska. Jamírek z Újezdu u Brna se postaral o hudební vystoupení. V programu 
rovněž nechyběli obyvatelé Domova pro seniory v Sokolnicích, kteří zazpívali několik lidových písniček. Některé 
písně doprovázel krojovaný mužský pěvecký sbor Mužáci ze Žatčan a většinu hudby obstarala cimbálová muzika 
Eliška.

Na nádvoří se uskutečnil lidový jarmark, na kterém si mohli lidé koupit perníky, dárkové předměty, víno, klobásy. 
Novinkou byl nově zavedený senior-point, který poskytuje rady seniorům v jejich životních situacích. 

Akce byla uskutečněna s podporou obce Sokolnice. Vše se mohlo být uskutečněno díky nezištné práci mnoha lidí. 
Kolektiv kuchařů z DPS napekl koláče, mnozí dodali občerstvení, vyzdobili zámeckou kapli, zapůjčili kroje. Velký 
dík patří též dvojici zvukařů Janu a Janu Konzálovým z Újezdu u Brna. 

Jan Mazal
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 11 je 9. 11. 2012. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou na níže 
uvedené adresy, na disketě nebo v papírové podobě členům komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje:
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JET Úvěr
Vyřešíme vaše exekuce, sloučíme vaše stávající půjčky do jedné výhodnější.

úvěry od 50 000 Kč  zajištěny nemovitostí  splatnost až 10 let

 777 515 313 www.jetuver.cz
k49-inzerce135x85.indd   1 14.8.2012   11:19:46

ke všem novotám. Svéráz Divák zobrazil Alois Mrštík v díle Rok na vsi. Odlehlá obec se stala za působení bratří 
Mrštíků jedním z center literární Moravy, přicházely sem významné postavy moravského kulturního života. 

Co zůstalo dnešním občanům Divák společného s jejich slavnými předky? Je to láska k tomuto koutu pomezí Hané 
a Slovácka, tak jak to vyjádřil Vilém Mrštík ve své črtě Zlatá nit:

„Radost nemá sdílnějšího místa než drobounkou to vísku vysypanou na zem jako 
kamení. I sny tu bývají růžovější nebo hrubší a hvězdy tam nedal bych za nejkrásnější 
oči na světě…“

Další naše kroky směřovaly na kopec Nedánov, který leží v nadmořské 
výšce 368 m, na jehož vrcholu se nachází rozhledna. Stojí vedle místa bývalého 
průzkumného vrtu, hlubokého 5,5 km. Ropa zde sice nebyla nalezena, ale díky 
vrtu známe přesný geologický profi l zdejší krajiny. Základní kámen rozhledny byl 
položen v roce 2006. Stavba byla zahájena v březnu 2009 a slavnostní otevření 
rozhledny proběhlo 12. července 2009. Dřevěná stavba s kovovými prvky měří 
k vrcholu 26 m. Na severozápadě je vidět Brno jako na dlani s okolními kopci 
Drahanské vysočiny, jižnímu směru dominují vrchy Pálavy se zrcadlící se vodní 
hladinou Novomlýnských jezer pod nimi. Východ a jihovýchod lemují vrcholky 
Bílých a Malých Karpat, pod nimiž leží obce a městečka slovenského Záhoří. 

Cesta dolů směrem k Boleradicím byla mnohem příjemnější, než když jsme 
zdolávali nahoru kopec Nedánov. Jasná obloha, nádherný výhled, terasovitě 
upravený terén a dobrá nálada nás zavedla do Boleradic, kde jsme se v místní 
restauraci občerstvili a naplánovali další vycházku tentokrát do Bošovic s cílem 
Dambořice.
Použitá literatura: DIVÁKY – s dějin Habrůvky bratří Mrštíků. M. M.
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