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Zprávy z Rady a Zastupitelstva
● Lípa na ulici Masarykova. Jeden ze starších stromů 
je ve špatném stavu. Má rozsáhlé poškození dřevní 
hmoty dřevokaznou houbou a stabilita stromu je silně 
snížena. Na základě doporučení Ing. Žižlavské schválila 
rada obce odkácení této lípy z důvodu snížené provozní 
bezpečnosti stromu. 
● Izolační zeleň – Slanisko. V letošním roce proběhla 
3× prohlídka vysazených dřevin v lokalitě Slanisko. 
První dvě prohlídky prováděl Ing. Skácel a Ing. Hawer-
landová. Na základě zjištění současného stavu výsadby 
požádali Ing. Zábojníka o výměnu uschlých dřevin. 
Další prohlídku prováděl Ing. Dvořák. Bylo potřeba vy-
měnit 2 ks stromů a přibližně 100 ks keřů. Keře byly 
všechny vyměněny a výsadba je odplevelena. Oba 
stromy budou nahrazeny novými, až poleví současná 
vedra.
Výsadba zeleně u rybníka je celkem v pořádku, fi rma 
provedla odplevelení a periodickou údržbu dřevin. 
Na obou výsadbách je s prováděcí fi rmou sjednána pěs-
tební péče do konce roku 2016, kdy také končí záruční 
doba obou výsadeb.
● Žádost občanky naší obce. Rada obce obdržela žá-
dost o představení projektové dokumentace a časového 
harmonogramu realizace projektu Přechod pro chodce 
na ulici Kaštanová (u křižovatky Krakovská–Kobyl-
nická–Kaštanová) a zastávka BUS na ulici Kaštanová. 
V žádosti žádá, aby o této věci jednalo zastupitelstvo, 
které starostovi uloží představení projektové doku-
mentace a časový harmonogram. Takovéto žádosti ne-
lze vyhovět, protože to není věc, která spadá do kompe-
tence zastupitelstva obce, které o ní nemůže rozhodovat. 
Rada obce nemá problém s tím, aby starosta na nejbliž-
ším zasedání zastupitelstva informoval přítomné o aktu-
álním stavu zpracování dokumentace. Rada také nemá 
námitky, poté co skončí výběrové řízení na zhotovitele 
stavby, veřejnosti představit časový harmonogram reali-
zace stavby, protože bývá součástí nabídky výběrového 
řízení.
● Schválení smlouvy o poskytnutí dotace. Rada 
obce schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje ven-
kova 2014 na úhradu části úroků z úvěru na rekonstrukci 
a přístavbu Základní školy Sokolnice.  

● Výběrové řízení – úvěr. Obec vyhlásila výběrové 
řízení na investiční úvěr na rekonstrukci nákupního stře-
diska. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na pro-
fi lu zadavatele, takže do výběrového řízení se mohl při-
hlásit každý, kdo splňoval soutěžní podmínky. Ve sta-
novené lhůtě byly předloženy dvě nabídky – od Ko-
merční banky, a.s. a České spořitelny, a.s. ve třech va-
riantách (pevný fi x, měsíční Pribor a 12ti měsíční Pri-
bor), tak jak zastupitelstvo požadovalo. Ve všech třech 
variantách předložila nejlepší nabídku Komerční banka, 
a.s. Rada obce schválila jako vítěze výběrového řízení 
Komerční banku, a.s., která formálně splnila všechny 
podmínky výběrového řízení a proto rada nemohla roz-
hodnout jinak. Rada jako úrokovou sazbu vybrala mě-
síční Pribor. Úvěrové smlouvy musí schvalovat zastu-
pitelstvo, proto smlouva bude předložena na jeho nej-
bližší zasedání. Přestože podmínky výběrového řízení 
byly splněny, Komerční banka a.s. je splnila formálně,
a do návrhu smlouvy včlenila tři ustanovení, kvůli kte-
rým je předložená smlouva pro obec nepřiměřeně rizi-
ková. Rada proto nedoporučuje smlouvu schválit. 
● Výběrové řízení – oprava chodníků na ulici Nová. 
Obec vyhlásila výběrové řízení na akci „Oprava chod-
níku u vojenských bytovek“ v k.ú. Sokolnice. Výzva 
k podání nabídky byla zveřejněna na profi lu zadavatele, 
takže do výběrového řízení se mohl přihlásit každý, kdo 
splňoval soutěžní podmínky. Ve stanoveném termínu 
obdržela obec celkem šest nabídek:

1 DURIT, s.r.o. Měnín 600.379 Kč

2 VHS – stavby Vyškov s.r.o. 607.244 Kč

3 ISS stavtrade s.r.o., Brno 676.580 Kč

4 VHS Brno a.s., Brno 695.688 Kč

5 Prostavby a.s., Otnice 773.735 Kč

6 František Lukáš, Sokolnice 798.800 Kč

Rada obce schválila jako nejvýhodnější nabídku spo-
lečnosti DURIT, s.r.o. Měnín, která nabídla nejnižší 
cenu a nejdelší záruční dobu. Oprava začne po uzavření 
smlouvy o dílo někdy na konci června a bude trvat při-
bližně jeden měsíc. Obec tímto žádá občany, aby v mís-
tech prací dbali zvýšené opatrnosti. 
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● Žádost o opatření ke zvýšení bezpečnosti. Rada 
projednala žádost manželů z naší obce, kteří žádají in-
stalaci kamerového systému a navrácení značek „Zákaz 
zastavení“ do ulice U Rybníka. Rada obce konstatuje, že 
rozšiřování kamerového systému v současné době není 
možné z technických důvodů, protože kapacita úložiště 
je zcela vyčerpaná a jeho rozšíření by znamenalo velkou 
investici. Zákaz zastavení v ulici U Rybníka dříve býval, 
ale v rámci akce PČR byly nadbytečné dopravní značky 
odstraněny. 
Šířka ulice U Rybníka neumožňuje, aby zde stála (par-
kovala) vozidla – § 25 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu) v odstavci tři sta-
noví: „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní 
pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při 
zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh 
široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy“.
Proto byla upozorněna Policie ČR i Městská policie Žid-
lochovice, že je třeba problémům se stáním (parková-
ním) vozidel věnovat větší pozornost. 
● Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého. Obec ob-
držela cenovou nabídku na renovaci sochy sv. Jana Ne-
pomuckého na ulici Zámecká. Rada schválila návrh 
na opravu založit do seznamu žádostí fi nancovaných 
z rozpočtu roku 2015. Současně je potřeba už v letoš-
ním roce zjišťovat, zda je možné získat nějakou dotaci na 
opravu, protože socha je evidována jako nemovitá kul-
turní památka.
● Změna užívání stavby. Firma ŠROT GEBESHU-
BER s.r.o. požádala o vydání rozhodnutí o změně v uží-
vání stavby na umístění kontejneru na odpadní papír, 
plast a autobaterie v množství maximální okamžité ka-
pacitě až 50 tun a maximální roční kapacitě 6.000 tun za 
rok. Rada obce má oprávněné pochybnosti, zda je dodr-
žovaná současná maximální kapacita, protože hromada 
šrotu v areálu společnosti je výrazně vyšší, než protihlu-
ková stěna. Další odpad bude dovážen i odvážen, což 
znamená také nárůst dopravy. Činnost společnosti ŠROT 
GEBESHUBER s.r.o. je již v současné době problema-
tická (zejména s ohledem na hluk), proto jakékoliv na-
výšení sortimentu vykupovaných odpadů považuje rada 
za vyloučené. Z výše uvedených důvodů rada obce zá-
sadně nesouhlasí se záměrem fi rmy ŠROT GEBESHU-
BER s.r.o. a stavebnímu úřadu bylo předáno nesouhlasné 
stanovisko.
● Chodníky na ulici V. Haňky, Niva a Zahradní. 
Firma Puttner, s.r.o., která pro E.ON projektuje kabeli-
zaci vedení NN v ulicích V. Haňky, Šlapanická, Morav-
ská, Niva, Zahradní, U Rybníka, Podešvova a Za Sýp-
kou, požaduje po obci sdělení, zda v těchto místech 
dojde ke změnám v trase chodníků či jiným úpravám. 
V ulicích Šlapanická, Moravská, U Rybníka, Podešvova 
a Za Sýpkou se žádná úprava neplánuje. Ke změně může 
dojít v ulici Niva, kde byla provedena prohlídka za účasti 
projektanta, a ten pro obec zpracuje několik návrhů 
řešení. Na ulici Zahradní je problémem výška komuni-

kace vůči některým domům – takže buď se nákladem 
cca 5 milionů sníží niveleta komunikace a může se opra-
vit stávající chodník, nebo se niveleta snižovat nebude, 
chodník se zruší bez náhrady a z ulice by se stala obytná 
zóna. V ulici V. Haňky bude opraven chodník po levé 
straně ulice (od domu paní Sedláčkové po dům manželů 
Mikuláškových). U další části chodníku rada doporu-
čuje, aby chodník od obchodu U Paulíků k domu paní 
Přichystalové nebyl situován k domu, ale přibližně do-
prostřed (kolem obvodové zdi 2,5 až 3 metry pásu ze-
leně, poté 1,5 m chodník a kolem komunikace podélné 
parkovací stání široké 1,5 metru).
● Zasedání zastupitelstva. Starosta obce svolal na 
úterý 17. června 2014 veřejné zasedání zastupitelstva 
obce. O datu, čase a místě jednání zastupitelstva jsou ob-
čané vždy informováni nejméně v sedmidenním před-
stihu oznámením na úřední desce obecního úřadu a webu 
obce. Na program byly připraveny tyto body:
1. Závěrečný účet obce Sokolnice za rok 2013. Ná-
vrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce 
Obecního úřadu Sokolnice (a na www.sokolnice.cz) od 
26. května 2014 do 15. června 2014. Podle zprávy audi-
tora při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky. Rada doporučuje závěrečný účet schválit. 
2. Schválení účetní závěrky za rok 2013. Již od loň-
ského roku schvalují i obce účetní závěrku sestavenou 
k rozvahovému dni. Rozsah a další náležitosti účetní zá-
věrky stanoví zákon. Rada doporučuje roční účetní zá-
věrku schválit.
3. Žádost o změnu podmínek zasíťování stavebního 
pozemku – ul. Polní. Zastupitelstvo obce schválilo dne 
16. června 2011 (bod 1.) studii výstavby na ulici Polní 
a přijalo i doprovodné usnesení. Rada doporučuje vyho-
vět žádosti pana Husáka a změnit text přijatého usnesení.
4. Územní studie na ul. Šlapanická. Nově vydaný 
územní plán nabyl účinnosti dnem 1. května 2014. 
V článku A.3.3 Vymezení zastavitelných ploch a ploch 
přestavby tento ÚP stanoví, že u některých zastavitelných 
ploch a ploch přestavby je nutné zpracovat tzv. územní 
studii. Co je to územní studie a jak se pořizuje, stanoví 
§ 30 stavebního zákona. Lhůta pro pořízení územní stu-
die je 4 roky od vydání ÚP. Územní studie je nezbytný 
podklad pro rozhodování stavebního úřadu – bez exis-
tence uzemní studie zapsané v evidenci územně pláno-
vací činnosti nelze vydat povolení ke stavbě.
Obec má v současnosti k dispozici několik různých ur-
banistických či zastavovacích studií na některé lokality. 
Bohužel neodpovídají obsahem a také způsobem poří-
zení územní studii. Ale mohou posloužit jako vhodný 
podklad pro její zpracování. Z výše uvedených důvodů 
navrhuje rada obce zastupitelstvu, aby rozhodlo o poří-
zení územní studie na lokalitu Z3 (lokalita Polní – Šla-
panická, 8 RD).
5. Schválení úvěrové smlouvy s KB, a.s. Zastupitel-
stvo obce dne 12. března 2014 schválilo přijetí úvěru 
ve výši 15 milionů korun. Na poskytovatele úvěru 
bylo vypsáno výběrové řízení, nabídky předložily dvě 
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společnosti – Komerční banka a.s. (roční úroková sazba 
0,61 %) a Česká spořitelna a.s. (roční úroková sazba 
0,76 %). Rada obce schválila jako vítěze výběrového 
řízení Komerční banku, a.s., která formálně splnila 
všechny podmínky výběrového řízení a proto rada ne-
mohla rozhodnout jinak. Podle zákona o obcích musí 
smlouvu o úvěru schválit zastupitelstvo. Přestože pod-
mínky výběrového řízení byly splněny,Komerční banka 
a.s. je splnila formálně, ale do návrhu smlouvy včlenila 
tři ustanovení, kvůli nimž je předložená smlouva pro 
obec nepřiměřeně riziková. 
Obec ve výzvě k podání nabídek stanovila, že pokud 
by porušila některý z nepeněžitých závazků (tj. perio-
dické zasílání výkazů, závěrečných účtů, rozpočtových 
výhledů, rozpočtu atd.), je možné po obci požadovat 
smluvní pokutu až poté, co bude obci poskytnuta doda-
tečná čtrnáctidenní lhůta k nápravě. Komerční banka do 
smlouvy uvedla, že žádná smluvní pokuta se nesjednává, 
ale pokud obec cokoliv poruší, může jí banka jedno-
stranně zvýšit úrokovou sazbu o 3 %, tj. až 450.000 Kč 
ročně. Je to de facto totéž, pouze jsou použita jiná 
slova.
Dále banka vložila do smlouvy jakýsi vzorec pro 
výpočet „fi nančního zdraví“ obce, který ale má jen velmi 
malou vypovídající hodnotu a podle kterého by obec 
v příštích deseti letech mohla provádět investice dle li-
bosti, ale jen minimum oprav. Je předpoklad, že v příš-
tích letech bude potřeba provádět řadu oprav komunikací 
a chodníků (po stavbě kabelizace distribuční sítě NN). 
Takže by je obec buď nemohla dělat, nebo by hrozilo, že 
banka jednostranně zvýší úrokovou sazbu o 3 %, tj. až 
450.000 Kč ročně. 
Úvěrová smlouva stanoví odkládací podmínku, kdy pro 
zahájení čerpání úvěru je nutné předložit platné Smlouvy 
o dílo na cenu max. 20,570 mil. Kč včetně DPH. Po-
kud cena díla vzešlá z výběrového řízení tuto částku pře-
kročí, nemůže obec úvěr vůbec čerpat. Náklady na re-
konstrukci nákupního střediska jsou rozděleny na tři 
části – úpravy v patře hradí obec, úpravy v prodejnách v 
přízemí hradí pan Holub a část nákladů je přibližně na-
půl (zateplení, oprava střechy a podobně). Podle aktuál-
ního položkového rozpočtu činí rozpočet rekonstrukce 
patra nákupního střediska 17,8 mil korun, náklad na spo-
lečné části budovy (střecha, obvodový plášť atd.) 3,1 mil 
korun, celkem 21.039.914 Kč + DPH. Součástí projektu 
jsou i kompletní úpravy před nákupním střediskem, re-
konstrukce ulice Příční a Průchodní, doplnění parkova-
cích míst za nákupním střediskem, nové parkoviště na 

pozemku p.č. 119/1 a nové veřejné osvětlení za částku 
3.378.538 Kč + DPH.
I když se dá očekávat snížení ceny ve výběrovém ří-
zení o cca 20–30 %, celkový náklad výrazně převyšuje 
částku 20,570 milionu korun. Rada nedoporučuje úvěro-
vou smlouvu s KB a.s. schválit.
6. Žádost o stavební pozemek. Obec obdržela žá-
dost o nabídnutí zasíťovaných stavebních pozemků 
k výstavbě RD s tím, že by došlo k jejich směně za po-
zemky vlastněné žadatelem, u nichž obec změnila no-
vým územním plánem funkční využití. Rada doporučuje 
nabídnout žadateli část obecních pozemků na ulici Polní, 
kde je technická i dopravní infrastruktura. 
7. Žádost o prodej obecního pozemku. Obec je vlast-
níkem pozemku p.č. 2987 o výměře 6.544 m2. Pozemek 
je rozdělen na více zahrádek a pronajímán. Nyní obec 
obdržela žádost o odprodej a další žádosti budou násle-
dovat. Protože nový územní plán počítá s biokoridorem 
kolem horní břehové hrany vodoteče Dunávka, byl vy-
pracován nový geometrický plán a předmětem prodeje 
nebude plocha určená k výsadbě biokoridoru. Rada do-
poručuje žádosti o odprodej vyhovět. 
8. Žádost o odprodej pozemku. Obec obdržela žá-
dost o odprodej části obecního pozemku p.č. 1408/1 
o výměře přibližně 2.800 m2. Žadatel nabízí cenu 
76.160 Kč, tj. 27,20 Kč/m2. Rada nedoporučuje žádosti 
vyhovět. 
9. Prodej obecního pozemku p.č. 3644/7. E.ON po-
žádal obec Sokolnice o odprodej části obecního po-
zemku p.č. 3644/1, z něhož byl GP číslo 1164-104/2014 
oddělen pozemek o výměře 23 m2 a nově označen jako 
3644/7, ostatní plocha, jiná plocha. Pozemek bude slou-
žit k výstavbě kioskové trafostanice. Rada doporučuje 
prodej schválit za cenu, dle znaleckého posudku, která 
činí 400 Kč/m2.
10. Návrh na zakoupení pozemků do majetku 
obce. Firma VAŠSTAV, s.r.o. je vlastníkem pozemků 
p. č. 1372/1, 1372/3, 1372/7, 1372/8, 1373/7, 1378/16, 
1378/21, 1378/22, 3160/1, 3160/8, 3160/112, 3160/113, 
3160/114 a 3162/36 v k.ú. Sokolnice o celkové výměře 
3.674 m2. Jedná se o plochu nových obslužných veřej-
ných komunikací a přilehlé plochy bez venkovních úprav. 
Firma VAŠSTAV, s.r.o. je nyní nabídla obci k odprodeji, 
za cenu 126.096 Kč (tj. 34,32 Kč/m2). Znaleckým posud-
kem byly nabízené pozemky oceněné na 1.557.295,27 
Kč. Součástí prodeje by byla i část pozemku p.č. 3160/11 
o výměře cca 95 m2 u nově stavěných garáží. 
11. Informativní zprávy.

V minulém čísle Zpravodaje byla zmínka o nákupu rašlových sítí na sportoviště za obecním úřadem a článek byl 
uzavřen stručným sdělením, že náklady na provoz hřiště jsou vyšší než příjmy za jeho pronájem, tzn., že obec 
část sportoviště dotuje. Tato zmínka vyvolala řadu připomínek, zejména ze strany těch, kteří sportoviště využívají 
a za jeho pronájem pravidelně platí. Uvedená věta se v textu objevila jako stručná reakce na občasné připomínky ně-
kterých občanů, že obec si na provozu sportoviště „mastí kapsu“ a proč se za pronájem vůbec musí platit. 
Obec má roční příjem z pronájmu kolem padesáti tisíc korun, ale tato částka nestačí na pokrytí výdajů spojených 
s provozem – periodická údržba (která musí být prováděna po celou dobu záruční doby), pravidelné revize, plat 
správce, elektrická energie, plyn na ohřev vody ve sprchách, drobné opravy, vodné, stočné a podobně. Je pravdou, 
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Atentát na Františka Ferdinanda, následníka trůnu
V letech 1900–1913 padlo za oběť kulkám či bombám teroristů čtyřicet hlav států, politiků a diplomatů. Úspěšné 

vraždy navíc zastínilo množství pokusů o atentát.
Dne 28. června 1914 stálo v řadě na sarajevském nábřeží řeky Miljacky šest spiklenců, členů organizace Mladá 

Bosna, vyzbrojených čtyřmi revolvery a šesti bombami, získanými od srbské tajné organizace Černá ruka.
Největší záhadou, týkající se vraždy je, jak se vrahům mohla jejich akce podařit. Zmíněných šest spiklenců, vznět-

livých mladíků, nemělo žádnou praktickou zkušenost v zacházení se zbraní. Čtyři atentátníci byli buď příliš vystra-
šení, nebo naprosto neschopní zbraň použít. Jeden z nich, Čubranovič, hodil bombu, která minula cíl, odrazila se od 
zadní části vozu Františka Ferdinanda a zranila člena jeho doprovodu a několik kolemjdoucích. Atentát se podařil 
Gavrilu Principovi, kterému se arcivévoda dostal na mušku jen díky tomu, že český řidič, který v Sarajevě nikdy ne-
byl, propásl odbočku z nábřeží, takže musel zastavit a couvat, čímž se oběť dostala na dvacet vteřin do Principova 
zorného pole. Po vypálení první kulky vystřelil Princip druhou, která smrtelně zranila arcivévodovu manželku. Prin-
cip původně mířil na vojenského guvernéra Bosny, člověk, stojící vedle něj, se mu ale snažil vyrazit zbraň z ruky, 
a tak kulka zasáhla arcivévodkyni. Čubranovič a Princip spolkli cyankáli, ale jed mezitím zoxidoval a způsobil 
oběma „pouze“ nesnesitelné bolesti.
František Ferdinand, následník trůnu

Zabitím Františka Ferdinanda, následníka trůnu Rakouska-Uherska, byl odstraněn vlivný rakouský politik, který 
bránil zahájení války proti Srbsku. Následník trůnu snil o rekonstrukci říše, v níž by národy v ní žijící nespojovalo 
poddanství, ale federace. Extrémní nacionalisté se domnívali, že jeho sen o usmíření uvnitř říše by mohl zkřížit jejich 
vlastní plány o odtržení od říše a spojení se Srbskem, jež by dalo vzniknout širšímu Jiho-Slovanskému státu.
Ultimátum Srbsku

Hrabě Berchtold, ministr zahraničí Rakousko-Uherska, prohlásil den po atentátu, že přišel čas jednou provždy se 
vypořádat se Srbskem. Rakouské straně bylo doručeno 5. července ujištění, že Rakousko se může plně spolehnout na 
bezvýhradnou podporu Německa.

Dne 23. července je předloženo srbské vládě ultimátum. Jeho podmínky, kromě požadavku Vídně na prošetření 
arcivévodovy smrti, které by měly provést rakouské úřady, požadují, mimo jiné, také právo Rakouska nařídit pro-
puštění všech srbských důstojníků, kteří se Rakousku nehodí, a umístit v Srbsku vlastní důstojníky. Tento požadavek 
přímo porušoval status Srbska jako nezávislé země. 

Pro přijetí ultimáta je stanoveno osmačtyřicet hodin. Dvě minuty před vypršením ultimáta byla rakouskému 
velvyslanci předána odpověď Srbska. Aniž se zdržoval jejím čtením, přerušil diplomatické styky a v souladu se 
svými pokyny nasedl na vlak z Bělehradu. O tři hodiny později byly vydány ofi ciální příkazy k částečné mobilizaci 
Rakouska. Srbsko přitom ve své nótě přijalo všechny rakouské požadavky kromě těch, které jednoznačně porušovaly 
jeho nezávislost.  Jan Mazal
Zdroj:  GLENNY,M – Balkán. Praha: Jiří Buchal – BB art 2003 str. 243,244,
 B.H.Liddel Hart – Historie První světové války – JOTA, s.r.o. 2001, str. 30,31

Sokolničtí občané a I. světová válka
Historické údaje spojené s nejvýznamnějšími událostmi tzv. „velké války“ z let 1914-1918 nám jsou všeobecně 

známé z hodin dějepisu, ale jejich spojitost s místy, kde žijeme, si vybaví málokdo. Během uplynulých sta let je pře-
kryl vznik nové republiky, hospodářská krize 30. let, další válka a po ní čtyřicet let komunistické vlády. Dnes už mezi 
námi nejsou ani děti účastníků této války, a tak nám ji na návsích či náměstích připomínají již jen pomníky padlých, 
na kterých nás dnes zaujme snad jen nebývalý počet jmen obětí.

Dne 28. června 1914 v okamžiku vypuknutí světové války byli v základní vojenské službě muži ve věku 22 až 
24 let, tj. ročníky 1890 až 1892. Současně byli povoláni záložníci ve věku 25 až 32 let, tj. ročníků 1882 až 1889 

H I S T O R I E

že ve dnech školního vyučování využívá sportoviště od rána až do 15.30 hodin základní škola, ale se žáky školy 
nemá obec žádné výdaje – dozor si zajišťuje škola, v dopoledních hodinách se na sportovišti nesvítí a děti se také 
nesprchují. Nesprávné jsou také informace, že na provoz dostává obec nějaké dotace. Provoz není ziskový, ale to 
není žádná tragédie. Je důležité, aby sportoviště sloužilo našim dětem i dalším zájemcům z řad dospělých k jejich 
spokojenosti. Životský Jiří, starosta
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a nováčci ve věku 21 let, tj. ročníku 1893. K domobraně nastoupili záložníci ve věku 33 až 42 let, tj. ročníky 1872 
až 1881. Postupně byly povolávány další ročníky, takže v roce 1918 sloužily ročníky v rozpětí od roku 1865 do roku 
1900, tj. muži ve věku od 18 do 53 let.

V Sokolnicích narukovalo a na srbské, ruské či italské frontě bojovalo několik desítek zdejších mužů. Pro jejich 
množství a značný časový odstup, který nás dělí od těchto událostí, je sestavení pouhého seznamu jmen téměř ne-
možné. Proto se věnujme pouze těm, kteří válku nepřežili. 

V Sokolnicích válečné události připomíná pomník padlých odhalený roku 1928 a stručný výpis jmen v obecní 
kronice z roku 1929. A to jsou fakticky veškeré veřejně dostupné informace. Ostatní jsou doplněny z matrik či 
z fragmentů dobových materiálů.

Antl František 
* 1890 † 1917 
Syn Františka Antla, 
domkaře 
v Sokolnicích. 
Padl ve věku 
27 let na italské 
frontě.

Bělohoubek Vincenc 
* 1893 † 1914
Syn Aloise 
Bělohoubka, 
krejčovského mistra 
v Sokolnicích. 
Padl ve věku 21 let 
na ruské frontě.

Bělohoubek Alois 
* 1891 † 1915
Starší bratr V. Bělo-
houbka. Vojín 8. pě-
šího pluku. Těžce zra-
něn na ruské frontě. 
Zemřel ve věku 24 let 
po dlouhém utrpení 
ráno v úterý 9. května 
1915 v Sokolnicích. 
Pohřben byl na hřbi-
tově v Telnici.

Brumla František * 1885 † 1917
Padl ve věku 32 let.

Brumla František * 1894 † 1915
Syn Martina Brumly, ¼láníka v Sokolnicích. Padl ve 
věku 21 let.

Brumla Jan * 1888 † 1915. Padl ve věku 27 let.

Brumla Antonín * 1892 † 1915
Syn Antonína Brumly, ¼láníka v Sokolnicích č. 9. Od 
roku 1915 je nezvěstný.

Burk Jan * 1896 † 1915
Syn Jana Burka, rolníka v Sokolnicích č. 1. Padl ve 
věku 19 let.

Doležal František * 1898 † 1918
Od r. 1918 je veden jako nezvěstný.

Dvořák Josef * 1892 † 1917
Syn Jana Dvořáka, kočího v Sokolnicích. Padl ve věku 
25 let.

Dvořák František * 1889 † 1917
Starší bratr Josefa Dvořáka. V roce 1911 se oženil. Od 
roku 1917 je nezvěstný.

Galle Antonín 
* 1889 † 1916
Rolnický syn z č. 50 
(dnes ul. Masarykova) 
v Sokolnicích. 
Padl ve věku 27 let 
na italské frontě 
v Tyrolích. Jeho 
jméno je také dodnes 
uvedeno na rodinném 
hrobě v Telnici.

Hájek Vincenc * 1887 † 1914. Padl ve věku 27 let.

Harašta Vincenc * 1875 † 1916
Od roku 1916 je nezvěstný. Bylo mu 41 let.

Horák Antonín * 1888 † 1917
Narozen v rolnické rodině v Sokolnicích č. 25 (dnes 
ul. Masarykova). Padl ve věku 29 let.

Inek Josef * 1886 † 1918
Od roku 1918 je veden jako nezvěstný.

Kalenda Engelbert * 1897 † 1918
Narozen na č. 173 v Sokolnicích. Syn Josefa Kalendy, 
obuvníka v Sokolnicích. Od roku 1918 je nezvěstný.
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Kaňkovský Emil 
* 1888 † 1914
Padl ve věku 26 let 
na ruské frontě.

Kaňkovský Vladimír * 1899 † 1918
Od roku 1918 je uváděn jako nezvěstný.

Kašpárek František 
* 1894 † 1915
Syn Františka 
Kašpárka, topiče 
v sokolnickém 
pivovaře. 
Padl ve věku 21 let 
na ruské frontě.

Klíč Antonín * 1896 † 1917
Narodil se 11. ledna 1897. Datum uvedené na pomníku 
padlých je mylné. Padl ve věku 21 let.

Lerch Antonín 
* 1885 † 1916
Syn Antonína 
Lercha, podruha 
v Sokolnicích. 
Podlehl válečným 
útrapám ve věku 
31 let na ruské frontě.

Loubal Josef * 1892 † 1917
Syn Jana Loubala, tesaře v Sokolnicích. Zemřel v ne-
mocnici 4. prosince 1917 ve věku 25 let.

Minařík František * 1892 † 1918
Zemřel ve věku 26 let na následky nemoci.

Ondráček Josef * 1896 † 1915
Podlehl válečným útrapám ve věku 19 let.

Sedláček František * 1893 † 1916
Syn koláře Františka Sedláčka ze Sokolnic č. 81 (dnes 
nám. Zbyňka Fialy). Padl na italské frontě jako dělo-
střelec ve věku 23 let.

Sedlák František* 1892 † 1918
Citace z deníku pamětníka z Telnice: „Z válečných 
událostí budiž poznamenána jedna, že 22. března 1915 
v pondělí se vyhladověním vzdala pevnost Přemyšl. 
Přemyšl byl čtyři a půl měsíce obležen od Rusů. V po-
sádce se nalézal také bratr mojí švagrové František 
Sedlák ze Sokolnic.“
Od 5. listopadu 1914 sevřela ruská armáda ve vojenské 
pevnosti Přemyšl v Haliči na 110 tisíc mužů. Posádka 
se vzdala až v březnu z důvodu nedostatku zásob. Zde 
také pravděpodobně zahynul František Sedlák, i když 
je evidován jako nezvěstný až v roce 1918. 

Sekanina Antonín * 1894 † 1917
Padl ve věku 23 let.

Sikmund František * 1899 † 1918
Syn panského služebného v Sokolnicích. Padl v 19 letech.

Stehlík Antonín * 1880 † 1916
Padl ve věku 36 let.

Svoboda František 
* 1894 † 1917
Padl ve věku 23 let 
na italské frontě.

Šebesta František * 1894 † 1920
Z fronty se vrátil domů. V srpnu 1919 se oženil, ale ná-
sledující rok ve věku 26 let zemřel. (Možnou příčinou 
je španělská chřipka.)

Šebr Alois * 1896 † 1915
V dragounském pluku se účastnil bojů proti Rusům na 
východní frontě. Zahynul při podzimní ofenzivě ruské 
armády, která téměř porazila rakouská vojska v jižní 
Haliči. Padl 28. ledna 1915 ve věku 25 let a byl pocho-
ván ve Wadovicích v dnešním Polsku.

Šebr Leopold * 1891 † 1914
Syn Cyrila Šebra, panského kočího v Sokolnicích 
a starší bratr výše uvedeného Aloise Šebra. 
Padl ve 23 letech.
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Ve středu 23. července 2014 v 18 hodin 
bude v zámecké kapli sloužena mše 
za oběti I. světové války ze Sokolnic

V bojích a na následky válečných útrap zemřelo 39 zdejších mužů, z nichž 31 bylo ve věku od devatenácti do dva-
ceti devíti let. To při počtu 1476 obyvatel Sokolnic (dle sčítání z roku. 1910) činilo ztrátu přibližně 5 % mužské po-
pulace v obci (při 51% zastoupení mužů v populaci). Tragické následky nesly především pozůstalé rodiny. Po zemře-
lých zůstalo 12 vdov a 30 sirotků a z fronty se vrátilo 11 invalidů. Například rolnické rodiny se musely při ztrátě je-
diného syna, který byl od dětství vychováván k převzetí hospodářství, vyrovnat s otázkou, kdo bude jejich pokra-
čovatelem a živitelem rodičů ve stáří. Tak v hospodaření na č. 50 pokračoval František Němčanský, který se oženil 
se sestrou padlého Antonína Galleho či na č. 25 po padlém Antonínu Horákovi pokračovala jeho sestra s manželem. 
Ti, o kterých nebylo ještě dlouho po válce žádných zpráv, byli prohlášeni za nezvěstné a i bez úředního potvrzení 
bylo na pomníku uvedeno datum jejich úmrtí k roku 1918. V této souvislosti je paradoxní případ Františka Sedláka. 
V dědickém řízení po zemřelé matce se sourozenci v jeho prospěch ještě v roce 1924 zřekli několika polností, přes-
tože o něm nebylo několik let žádných zpráv. 

Celkový odhad válečných obětí I. světové války činí v českých zemích přibližně 300.000 osob, což je odhadem 
2,9 % tehdejší populace. Úbytek takového množství mužů znamenal výrazné snížení počtu sňatků a snížení porod-
nosti, který ještě v pozdějších letech přinesl tzv. reprodukční ztráty v odhadovaném počtu 550.000 nenarozených 
dětí. Ekonomické strádání civilního obyvatelstva se projevilo v konečném důsledku úmrtím přibližně 60.000 osob. 
Po válce nastoupila ještě pandemie španělské chřipky, jíž padlo za oběť nespočetně více obyvatel než v přímých vá-
lečných událostech na všech evropských frontách. 

I. světová válka sice znamenala vznik samostatné republiky, ale následky rozkolísané politické, sociální a hospo-
dářské situace v Evropě jsme v podobě návazných dějinných událostí nesli ještě mnoho desítek let, fakticky až do 
pádu železné opony v roce 1989. 

Děkuji Josefu Junkovi za spolupráci a poskytnuté fotografi cké materiály. Ing. Josef Chudáček
Zdroje: SRB, Vladimír: Tisíc let obyvatelstva českých zemí, Karolinum, Praha 2004
 NEDOROST, Libor. Češi v 1. světové válce. 1. díl, Mým národům, Libri, Praha 2006
 Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, Český statistický úřad, Praha 2006. 
 Kronika obce Sokolnice, str. 14, 15, 50, 51, rok 1929.
 Archiv autora.

Štefl  Jakub * 1875 † 1917
Syn Štěpána Štefl a, podruha v Sokolnicích. Podlehl vá-
lečným útrapám ve věku 42 let.

Tichý Josef 
Jeho jméno není uvedeno na pomníku padlých. Je zmí-
něn pouze v obecní kronice jako padlý voják.

Umlášek Jan * 1895 † 1915
Syn Františka Umláška, rolníka v Sokolnicích č. 23 (dnes 
ul. Masarykova). Padl ve 20 letech.

Vrbas František 
* 1887 † 1916
Padl ve věku 29 let na 
ruské frontě.

Zmrzlý Vincenc * 1899 † 1918
Syn Tomáše Zmrzlého, kováře v Sokolnicích. Narozen 
na č. 121. Zemřel na následky nemoci 31. ledna 1918.

K válečným obětem jsou kronikářem Ignácem Kon-
šelem dodatečně připojeni také Antonín Burk a Stani-
slav Konšel. Jejich jména na pomníku padlých nena-
lezneme.

Burk Antonín 
* 1895 † 1926
Narozen v Sokolni-
cích č. 6 (střed obce, 
dnes ul. Komenského). 
Po návratu z fronty 
u něj propukla duševní 
choroba, pro kterou 
byl zbaven svépráv-
nosti. Chvílemi také 
pobýval v ústavu pro 
choromyslné v Černo-
vicích. Zemřel v 31 le-

tech na následky nachlazení či zápalu plic. Pohřben je 
v rodinném hrobě na hřbitově v Telnici.

Konšel Stanislav
Zemřel ve věku 24 let.
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• V měsíci květnu jsme pozvali nejen maminky, ale i ostatní 
členy rodiny do naší školičky na besídku ke svátku maminek. 
V každé ze čtyř tříd si děti připravily krátký program – bás-
ničky, písničky, tanečky nebo pohádku a na závěr si vyrobily 
s maminkami malý dáreček pro radost.

• Protože už tu máme pěkné, někdy skoro letní počasí, vydali 
jsme se na výlet do židlochovické obory, podívat se na muf-
lony, na návštěvu do telnické školky, na pěší výlet na Bala-
ton, na výlet do Brna na výstavu vláčků. Předškoláci jeli do 
vzdělávacího centra Lipka na výchovný program pod názvem 
Život ve vodě.

• Rodičům budoucích prvňáčků poradila, co připravit do aktovky pro svoje děti do 1. třídy ZŠ, paní učitelka 
Ludíková.

• Také jsme se vypravili na házenkářské hřiště, kde jsme v házené fandili sokolnickým školáků. 
• Ve školce jsme zhlédli hudební pohádku: Zvířátka a loupežníci.
• Předškolní děti ještě čeká týdenní škola v přírodě na Vranovské přehradě a pro předškolní děti, které se jí nezú-

častní, bude přichystán program ve školce – podvečer s hasiči, opékání špekáčků a přespávání v MŠ.
• Poslední dny v letošním školním roce pasujeme předškoláky na budoucí prvňáčky, rozloučíme se s nimi na školní 

zahradě pohádkou a hudebním pořadem nejen pro všechny děti, ale i jejich rodiče.
• Na závěr nás čeká poslední školní výlet a tím je cesta do kohoutovické obory na divoké kance.
• … tak a další školní rok je u konce, přejeme všem dětem pěkné prázdniny a nejen jim slunečné léto a načerpání 

nových sil do toho nového 2014/15.

Výsledky zápisu do mateřské školy
V polovině května 2014 probíhal zápis do naší MŠ pro rok 2014/2015. Bylo podáno 51 žádostí o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání. Z toho mohlo být přijato pouze 26 dětí, neboť v době konání zápisu byl znám přesně 
tento počet předškolních dětí, které zahájí od září 2014 řádnou školní docházku. Ředitelka při rozhodování 
v přijímacím řízení rozhodovala dle stanovených kritérií. Mezi hlavní kritéria patřil věk dítěte, dalšími zvýhod-
ňujícími kritérii byly trvalé bydliště, zaměstnání obou rodičů, způsob docházky a přítomnost staršího souro-
zence v MŠ. Dle platných předpisů je nepřípustné klást hlavní důraz na trvalé bydliště nebo zaměstnanost maminek. 
V tomto případě by došlo, podle Desatera rovného zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání vydanému 
ombudsmanem Pavlem Varvařovským, k diskriminaci dětí, jež nemají trvalé bydliště v Sokolnicích, nebo k diskrimi-
naci dětí, jejichž matky jsou na mateřské dovolené s mladším dítětem. MŠMT doporučilo mateřským školám se po-
stupem uvedeným v tomto dokumentu řídit.
Kapacita mateřské školy je v současné době 103 dětí, poněvadž byla naší MŠ udělena Krajskou hygienickou stanicí 
výjimka na takto zvýšený počet dětí od září 2013, a to po dobu tří let. Proto se MŠ naplňuje tímto počtem dětí od 
1. září 2014. Všechny přijaté děti mají trvalé bydliště v obci Sokolnice.

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

Velikonoční koncert v zámecké kapli Domova pro seniory v Sokolnicích
Na závěr letošních velikonočních svátků naplánovalo ve-

dení Domova pro seniory v Sokolnicích ve spolupráci se sta-
rostou obce Sokolnice a starostou obce Telnice slavnostní ko-
morní koncert duchovní hudby, který každá zmíněná obec  
podpořila také fi nančním darem.

Nádherné sakrální skladby zazněly v nastudování komor-
ního orchestru MUSICA NOVA, jehož uměleckým vedoucím 
je pan Jaroslav Martinásek. Díky slavnostnímu prostředí vy-
zdobené zámecké kaple, ve které se koncert konal, znamenal 
koncert pro přítomné seniory i ostatní návštěvníky sváteční 
hudební zážitek. 

Za spolupráci na realizaci akce děkujeme obci Sokolnice, obci a farnosti Telnice a všem ostatním, kteří k uskuteč-
nění akce přispěli.
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Oprava Boží Trojice v Sokolnicích
V květnu letošního roku byla ukončena oprava Boží 

Trojice v lokalitě Na Skalce na ulici Tuřanská, která byla 
již několik let v zanedbaném stavu. Opravu organizo-
vala a v převážné míře hradila místní organizace KDU-
-ČSL ve spolupráci s Obecním úřadem v Sokolnicích. 
V rámci prací byly vytrhány přerostlé dřeviny, odstra-
něna opadávající omítka, upraveny klempířské prvky, 
zapraveny spáry mezi křidlicemi. Po opravě omítky 
a fasádním nátěru byl uložen nový okapový chodník, 
který bude odvádět dešťovou vodu od soklu stavby. Ná-
sledně byl obecními pracovníky upraven okolní terén 
a zaseta tráva.

Děkuji všem, kteří se podíleli na společném díle 
prací, dary či věcnými připomínkami a radami. 

Ing. Josef Chudáček Boží Trojice –  rok 2014Boží Trojice – rok 2013

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na letošní

Dožínkové slavnosti spojené se slavností Povýšení svatého kříže
v neděli 14. 9. 2014 13.00 hodin mše svatá v zámecké kapli Povýšení svatého kříže
 14.00 hodin začátek programu na nádvoří zámku v Sokolnicích

 Během odpoledne vystoupí se svým programem Mužácký sbor z Moravských Knínic, 
 děti ze Sokolnic, FS Hruška z Újezda u Brna, ZUŠ Židlochovice, cimbálová muzika Kyničan.
 V případě nepříznivého počasí se bude program plánovaný po mši svaté 
 odehrávat v aule místní základní školy od 14.30 hodin

Srdečně zvou o.s. Sokolnický dům, farnost Telnice, Domov pro seniory Sokolnice.S podporou obce Sokolnice

Východní Čechy podruhé
Milí čtenáři, možná si vzpomenete na článek o zájezdu po východočeských zámcích v říjnu loňského roku. Tehdy 

jsme tak úplně nedokončili trasu, protože velký autobus se nevešel pod malý most, a nedostali jsme se tedy do Li-
tomyšle. Díky neutuchajícímu nadšení a elánu paní Aničky Nečasové jsme se do ní mohli podívat letos. Jak slíbila, 
také pro letošní rok naplánovala zájezd, který rozšířila o další zajímavý zámek v Častolovicích – a abychom se zámků 
„nepřejedli“, proložila cestu návštěvou afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicích v Čechách.

Pro zájezd vybrala paní Nečasová 8. květen 2014. Den jako stvořený pro cestování, v letošním netradičním jaru ani 
moc teplo, ani zima, trochu sluníčka i kapku deště, který nám ovšem plány nepřekazil. Po loňském kladném ohlasu 
byl letos o zájezd daleko větší zájem, všechna místa v autobuse byla obsazena již několik dní po vyhlášení v obecním 
rozhlasu. Účastníci byli ze všech věkových skupin, od dětí až po aktivní důchodce, kteří se většinou takových akcí 
zúčastňují pravidelně a rádi.

O zájmu a disciplíně zúčastněných svědčil fakt, že jsme ze Sokolnic odjížděli dokonce o dvě minuty dřív, než bylo 
stanoveno. Ani jsme se nenadáli a už jsme byli v Litomyšli. Dokonce více než hodinu před objednanou prohlídkou. 
Do desáté hodiny jsme dostali volno na individuální objevování města. Už jste se ve škole učili o hudebních sklada-
telích? ptám se dětí. Přikyvují a já je seznamuji s Bedřichem Smetanou, který stojí na náměstí, pochopitelně dnes už 
jen jako bronzová socha.

V zámku se nás ujal sympatický mladý muž, který velmi poutavě vyprávěl o historii zámku. Nejprve nás zavedl 
do zámeckého divadla. Dozvěděli jsme se, že zde nehráli profesionální umělci, ale panstvo bavilo sebe samo, hráli 
zde majitelé zámku a jejich návštěvy. Podle společenského postavení měli pozvaní hosté místa k sezení s opěradlem 
nebo prosté lavice, vpředu seděla nejvyšší šlechta, měšťané na bočních lavicích a představení mohlo navštívit do-
konce i služebnictvo, pro to ovšem byla místa ke stání vzadu. Divadlo je celé dřevěné. Že nikdy nevyhořelo, i když 
se ke svícení používaly svíčky a lampy s otevřeným ohněm? Určitě v tom hraje svou roli kus štěstí, ale předchůdci 
dnešních hasičů byli kominíci, kteří seděli na okraji hlediště, na kolenou připravené měchy s vodou na hašení požáru. 
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Zámek sám se vyznačuje klasicistní výmalbou, iluzorní, dnes bychom řekli 3D, jak říká průvodce. Padesát míst-
ností, každá vymalovaná originálně, vše dílo jednoho malíře, který na něm strávil třicet roků. A neméně zajímavý byl 
průvodcův komentář k vybavení zámku. Přiznávám, že mě doposud nenapadlo přemýšlet o tom, že tehdejší šlechta 
nakupovala a vystavovala drahý nábytek a vybavení jen proto, aby dala najevo svou okázalost, i když ve skutečnosti 
nebyli zdaleka tak bohatí, jak to navenek vypadalo. Proto dnes můžeme obdivovat například velmi zachovalý jídelní 
porcelán, ze kterého šlechta jedla jen při vzácných příležitostech, ve všední dny jedli jen v malé jídelně z kamenino-
vého nebo cínového nádobí. Nebo obrazy Františka Lotrinského a Marie Terezie na zámku, kteří ani neměli tušení, 
že nějaká Litomyšl existuje? Jen z důvodů reprezentativních. A ještě jedna zajímavost – dnes to bereme jako samo-
zřejmost, ale na tehdejší dobu byl ciferník hodin, doplněný o datum, velmi pokrokový. Na závěr jsme si prohlédli 
klavírní křídlo, na kterém hrával Bedřich Smetana a už byl čas, abychom jeli dále.

V Holicích v Čechách nás nejprve čekal oběd, který paní Nečasová starostlivě objednala. Takto posilněni jsme se 
vydali objevovat Afriku. Po skupinách jsme si prohlédli fi lm o cestách Dr. Emila Holuba a trofeje, které ze svých 
cest přivezl. Naše malé účastnice objevily i ztracenou náušnici paní pokladní, která je za to odměnila obrázkovým 
leporelem.

Předposledním bodem dnešního programu byl zámek Častolovice. Než na nás přišla řada, stihli jsme si prohlédnout 
i místní zookoutek. I tady nám průvodce svým výkladem potvrdil, že tehdejší šlechta to opravdu neměla jednodu-
ché. Možná víte, že maminka současné majitelky Marie Diany Sternbergové – nebo česky Šternberkové – Cecílie –
napsala knihu Cesty (paměti české aristokratky). Z výtěžku za její prodej si koupila vypalovací pec na výrobu šperků, 
aby mohla zaopatřit rodinu. Některé šperky jsme si mohli prohlédnout, opravdu byly velmi pěkné. Stejně tak mě 
nadchnul cestovní psací stroj i šicí stroj nebo polštářky z vlčí kůže, opravdu byly paní Šternberkovy pilné. Dřívější 
majitelé častolovického zámku se ukázali jako prakticky uvažující i v jiných ohledech – jako jeden z prvních zámků 
vůbec měl vestavné skříně, nad silnými zdmi zámecké kaple měli zásobník vody a látka, která byla použita na tapety 
ve věžovém pokoji, byla původně určena na výrobu pánských pyžam. Jenom s houfnicemi to poněkud netrefi li, hra-
dební vážila 300 kg, ta na lov kačen byla sice o něco menší, ale museli ji obsluhovat dva a když se náhodou trefi li 
do kačeny, asi z ní moc nezbylo – cituji průvodce. Ještě než stihla černá paní častolovická sestoupit z obrazu na 
zem (jako ostatně každou noc), skončila i naše prohlídka zámku. Pan průvodce nám proti zvyklostem poděkoval za 
náš zájem dřív, než jsme mohli poděkovat my jemu za zajímavý výklad. Venku už na nás čekal přistavený autobus 
s osvědčeným řidičem panem Hrdličkou, aby nás spolehlivě odvezl do posledního cíle naší cesty – domů.

Ráda jménem všech účastníků opět veřejně děkuji paní Nečasové za pečlivě zorganizovaný poznávací zájezd. 
Myslela opravdu na všechno, například možnost využití slev na vstupném nebo rodinných pasů, malé občerstvení pro 
malé účastníky, vše bylo pečlivě naplánováno, objednáno, zajištěno. Obrovský kus práce, za který jí budiž odměnou 
alespoň naše díky a spokojenost. J. Č.

Květinový den v Sokolnicích
K měsíci květnu patří kromě jiného i sbírka u příležitosti tzv. Květinového dne. Jak je již občanům známo, jde 
o celonárodní akci Dne boje proti rakovině. Bývá jí vyhrazena většinou druhá májová středa, letos 14. května. 
Celý den je ve znamení žluté. Dobrovolníci ve žlutých tričkách Ligy boje proti rakovině  nabízí k prodeji jak jinak 
než žluté květiny. A ty potěší každého.  A když k tomu ještě přičteme, že vybrané peníze jdou na projekty pomáha-
jící v boji proti zákeřné rakovině, může nás to hřát na srdci dvakrát. Letos se v Sokolnicích vybralo 2.366 Kč na 
boj proti rakovině plic a prevenci kouření. Všem velmi děkujeme.  Jiřina Chudáčková, Jitka Fričová

D U C H O V N Í  O K É N K O

Jeden den na Petrově 2014
Ve čtvrtek 29. května 2014 se areál katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově a jeho okolí zaplnil dětmi školního věku, 

které přijely z různých farností brněnské diecéze se svými kněžími a katechety, aby společně prožili den plný her 
a zajímavých setkání nazvaný JEDEN DEN NA PETROVĚ. 

Akce Jeden den na Petrově se koná jednou za dva roky a zájem o ni stále roste. Poprvé proběhla v roce 2010 za 
účasti 700 dětí. V roce 2012 projevilo zájem již 1.200 účastníků a na letošní „den“ přijelo 1.900 dětí (ze Sokolnic 
nás vyrazilo 14). Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského, které akci organizačně zajišťuje, připravilo 
tentokrát program s mottem: „Svatí jsou darem pro svět“. V rámci programu se děti se setkaly s brněnským bisku-
pem Vojtěchem Cikrlem, navštívily brněnskou katedrálu, při hrách si prohlédly areál Petrova a jeho okolí: Denisovy 
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Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 8–9 je 5. 9. 2014. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou na níže 
uvedené adresy 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 23. 5. 2014. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Červen-červenec jsou měsíce zařazené do období včelařského časného a plného léta. Sami vnímáme průběh po-
časí, kdy jaro mělo prudký nárůst teplot a i celkově to bylo o měsíc urychleno. Hlavní brzdou však byl nedostatek 
vláhy, ale celkově čarodějná příroda si poradila a všechno dohnala. Tak i včely si poradily, a to nejen s rozmnožová-
ním , to znamená s rojením, ale i se snůškou medu, kdy jako vždy se promíchala řepková snůška a navazující ostatní. 
Pak tu máme med rychle krystalizující, který neztrácí na kvalitě, ale záleží na chuti, kdy mnozí nemají rádi toto me-
dové skupenství. Ideálním řešením je pastování tohoto medu, což je mechanická úprava, která zanechá stejné kvality 
medu a i pastovitou nestékající a při tom roztíratelnou vlastnost. Ale než se dostane med k našemu stolu, musí včely 
vyvinou velké úsilí. A to nejenom, že uletí i pět kilometrů tam i zpět.

Využívá své trávící ústrojí , které si v krátkosti popíšeme. Tak jako u lidí i tady začíná ústním otvorem umístě-
ným na spodině hlavy, který vede přímo do hltanu. Ústa jsou opatřena kusadly a sosákem. Vlastní trávicí soustava se 
skládá ze tří částí. První část zahrnuje hltan, jícen a medný váček neboli volátko. Do hltanu vyúsťují hltanové žlázy. 
Medný váček slouží jako rezervoár potravy, slouží také k přenášení nektaru nasbíraného z květů a vody. V medném 
váčku začíná přeměna na med za účasti invertázy hltanové žlázy. Obsah medného váčku může včela zpětně vyvrho-
vat do buněk, případně nakrmit své kolegyně. Druhá část trávicí trubice je vlastně žaludkem, ve kterém jsou za účasti 
proteolytických enzymů tráveny bílkoviny. Od medného volátka je žaludek oddělen česlem, které brání pronikání ob-
sahu žaludku zpět, a co projde česlem, už je potravou včely. Další částí trávicí trubice je zadní střevo. Je odděleno od 
žaludku pylorickou chlopní. Za tou je velmi krátký vrátník, na který navazuje tenké střevo. Tenké střevo přechází ve 
výkalový vak, který představuje přední část konečníku a je schopen velkého rozšíření, ve kterém se hromadí výkaly. 
Celá trávicí soustava je zakončena análním otvorem.

Přímo s trávící soustavou souvisí samozřejmě včelí potrava, řečeno taky pastva. Určitě se nebudeme divit, když 
při použití monokultur dochází ke zdravotnímu oslabování včelstev. Najednou i na projektech EU se řeší spolupráce 
na ozelenění krajiny a z toho vyplývající různorodost osévaní krajiny. 

A na závěr, tak jak máme různé mezinárodní dny, květen byl vyhlášen Mezinárodním měsícem včelařství a dva-
cátý květen Mezinárodním dnem včel. Václav Hůrka

VČE L AŘS K Ý  MĚS ÍČN Í K

 ► Koupím udržovaný dům nejlépe se zahradou do 3 mil. Kč ve Tvarožné. Za nabídky děkuji. 
Telefon: 721 387 897. 

 ► Koupím byt 2–3+1 v Sokolnicích, balkon výhodou. Telefon: 722 712 978.

inzerce

Ráda bych tímto způsobem poděkovala paní A. Nečasové za zorganizování zájezdu do východních Čech. Myslím, 
že se mnou budou všichni účastníci zmiňovaného výletu souhlasit, že vše bylo z její strany velmi pečlivě připraveno 
a zajištěno, což jistě stálo hodně času a úsilí. Krásné a zajímavé pamětihodnosti, příjemná a klidná atmosféra, 
slušné počasí, to vše přispělo k pěknému zážitku, navíc ochota a vstřícnost paní Nečasové. Zaslouží si proto velké 
DĚKUJEME. Už teď se těšíme  na příští putování po památkách. Za všechny L. Bartoňová

sady, kapucínské zahrady a Biskupský dvůr. Celý den začal přivítáním a mší svatou v katedrále sv. Petra a Pavla. Poté 
se děti vydaly ve skupinkách v doprovodu dobrovolníků po připravených trasách. Na stanovištích potkávaly „živé“ 
světce. Byli to jak svatí, kteří žili před mnoha staletími (např. sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Ludmila), tak i světci a svě-
tice, kteří žili nedávno (např. brněnská rodačka bl. Restituta Kafková, sv. Matka Tereza, sv. Jan Pavel II.). Aktivity 
související nějakým způsobem s postavou světce pak dětem umožnily získat nové vědomosti a učit se spolupráci. 
Věřím, že se dětem den líbil i přes deštivé počasí.  Jiřina Chudáčková
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