
II. světová válka ve vzpomínkách našich spoluobčanů
Výročí 70 let od konce II. světové války mě inspirovalo k rozhovorům s několika našimi žijícími spoluobčany, kteří 
si dodnes živě pamatují na tragické události, které přinesla do naší obce II. světová válka. 
Oslovili jsme čtyři pamětníky těchto dnů: pana Františka Fasoru, paní Miladu Šigutovou, roz. Jíchovou, paní Marii 
Prýmovou, roz. Veselou a paní Květuši Vázlerovou, roz. Blahoňovskou. 

Jaké jsou vaše vzpomínky na začá-
tek II. světové války v naší obci?
Marie Prýmová
Černým dnem pro naši mladou  
Československou republiku se stal  
15. březen 1939. Rozhodly o nás bez 
nás světové velmoci na Mnichovské 
dohodě. Slovensko se stalo spojencem 
Německé Říše a nás obsadil Hitler  
16. března 1939 pod názvem Protekto-
rát Čechy a Morava, německy Böhme-
nund Mähren. Vypukla II. světová 
válka. Zpočátku šel život v naší obci 
docela normálně. První změny, které si 
jako dítě pamatuji, začaly ve školství. 
Desetileté a starší děti byly převedeny 
do měšťanských škol v Újezdě a Chrli-
cích. Válečné požadavky a restrikce se 
stupňovaly. Byly zavedeny od 2. října 
1939 přídělové lístky na potraviny od 
prosince pak na textil a boty. V obcho-
dech bylo málo zboží. 
František Fasora 
Ze vpádu německých okupantů jsme 
měli strach, protože otec bojoval  
v I. světové válce a ze svých zkuše-
ností nám radil, co bychom měli nebo 
naopak neměli dělat. Důležité bylo si 
opatřit dostatek potravinových zásob 
a zajistit si vhodný úkryt, v případě 
možného příchodu fronty. Lidé praco-
vali na polích, v továrnách nebo měli 
svoji živnost. Sedlákům sebrali Němci 
koně. Můj otec jel koupit na Slovensko 
pár volů, aby rodiče mohli pracovat na 
poli. Protektorátní úřady dbaly na to, 
aby se dodržovalo splnění povinných 
dodávek – odvodů např. obilí, sádla, 
vajíček atd. 
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Milada Šigutová
Celých šest let jsme téměř nevěděli, že je ve světě válka. Žijeme na venkově, i když to bylo pod velkým trestem, 
téměř v každém domě se prováděla na černo zabíjačka. Vždy se našel mezi lidmi některý sedlák, který byl ochoten 
riskovat a utajil nějaké to selátko, aby nám, domkařům, pomohl z bídy. Tato prasata se porážela většinou v noci, kdy 
nechodila žádná hlídka. Pekař pan Buček zase vždy vyšetřil trochu mouky, kterou pak ochotně přenechával občanům. 
Také pan Sekanina z č. 48 byl ochoten vypomoci různými hospodářskými produkty.
Pamatujete si na frontové události začátkem dubna roku 1945?
Milada Šigutová
Ke konci roku 1944 přijeli brigádníci. Byli to mladí chlapci z Čech, kteří v naší obci kopali zákopy. Naproti našeho 
domu vedlo koryto potoka, které museli tito zákopníci prohloubit. Na silnici mezi naším domem a domem stavitele  
a starosty obce pana Jiráčka byl vykopán velký protitankový zákop. V místech dnešní křižovatky ulic Zahradní, Po-
dešvova a U Rybníka tak vznikla téměř 5 metrů hluboká jáma. Tyto hochy hlídali rakouští vojáci. Ti si často povídali 
s mým otcem, který se naučil v mládí, během svého pobytu ve Vídni, dobře německy. Nikdy nezapomněli podotk-
nout, jak se těší na konec války. 
František Fasora
Zatím co u nás v obci pracovali zákopníci z Čech, já jsem byl poslán kopat zákopy do Oseku nad Bečvou. Domů jsem 
se vrátil až těsně před příchodem fronty. 
Marie Prýmová
Fronta se pomalu posouvala, byla to velice smutná doba, lidé žili z toho, co dům dal. Potom se však karta obrátila 
a začali vítězit Rusové. Objevila se také americká letadla, která bombardovala větší města. Zvykali jsme si na po-
plachy, které doprovázely sirény. Přišlo i na nás děti. Při poplachu nás učitelé vypustili ze školy v Újezdě, ale domů 
do Sokolnic jsme nesměli. Spolužáci z Újezda si nás vzali domů do svých domovů a my jsme se domů dostali až po 
odvolání poplachu. Jednoho dne se nad železniční tratí objevili tzv. hloubkoví letci. Cestující vyskakovali z vagónů 
a snažili se někde schovat. Byla jsem tam na kole s více lidmi. Poprvé jsem dostala ve svých 13 letech hrozný strach. 
Otočila jsem se a rychle jsem odjela domů. Hrůza padla na všechny obyvatele vesnice. Přišla chvíle, kdy ustupující 
němečtí vojáci pochodovali v noci po hlavní silnici doprovázeni světlomety a lidé se začali ukrývat do sklepů. 
V Sokolnicích bylo několik společných úkrytů, kde jste hledali bezpečí před bombardováním vy?
Milada Šigutová
Naše rodina byla ukryta v tzv. „Presshausu“ v domě, kde se dříve lisovalo víno, pocházející z vinic vysázených nad 
Sokolnicemi. Byl to velmi prostorný sklep a bylo nás tam hodně. Muži chodívali ráno domů, protože téměř v každé 
chalupě byl nějaký dobytek a bylo nutné se o něj postarat. Na to doplatil pan Koláček, který se 24. dubna vracel  
z domova a před krytem byl zabit. Na sokolnickém nádraží již byli ruští vojáci, kteří dostali od svých letců zprávu, 
že byl zabit civil a že je u našeho krytu nějak rušno. Dva němečtí vojáci se snažili do větracích komínků, vedoucích 
do prostor, kde jsme byli ukryti, hodit malé bomby. Pokud by explodovaly, prý by to všem lidem ve sklepě roztrhalo 
plíce. Přestože se Němci maskovali, oba byli odhaleni a na místě ruskými vojáky nemilosrdně zastřeleni. Když pak 
kolem 11. hodiny se vojáci Rudé armády objevili u nás ve sklepě, všichni jsme je vítali s radostí, že je konečně naše 
obec osvobozena.
Marie Prýmová
My jsme byli pozváni panem řídícím učitelem Hadašem do školního sklepa. Na dvoře školy byla vojenská kuchyně, 
kuchaři byli Rakušané. Byli na nás sice hodní, ale nebylo to příliš bezpečné místo. O ochranu obyvatel se postarala 
obec, která pro ně našla další vhodné úkryty. Jeden byl pod zámkem, druhý pod pivovarem a třetí, kam jsme odešli 
i my, byl pod „Presshausem“. Byly zde jak matky s dětmi, tak i staří lidé. Hygiena byla nedostačující, pouze jeden 

 Presshaus – úkryt většiny sokolnických občanů za II. světové války Střed obce po náletu
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záchod a v kuchyni nad sklepem jeden sporák, který musel stačit pro všechny. Muži se stali spojkami mezi sklepem  
a vesnicí. Přinášeli nám ostatním jídlo a byli i takoví, jako pan Konečný, který nás zásoboval mlékem a někdy přinesl 
v kbelíku i puding. My děti jsme se na něj vždy velmi těšily. 
Dne 24. dubna nastal radikální obrat. Němci opouštěli vesnici, jim v patách již byla Rudá armáda. Do našeho domu 
přivezli těžce raněného německého důstojníka a čekalo se na odvoz do bezpečí. Odvezli ho v 9 hodin a babička  
si oddechla, protože za dvě hodiny za ní přišli dva ruští rozvědčíci a německého důstojníka hledali. V té době již 
dolní část vesnice osvobodili Rusové, ale na horním konci se ještě Němci pokoušeli z posledních sil bránit. Při jedné 
přestřelce byl zabit můj spolužák Stanislav Vykoukal, kterému bylo tehdy necelých třináct roků. V ten den jsme se 
konečně vraceli do svých domovů. Zdevastovaná vesnice, hořící cukrovar. Němci ještě stačili vyhodit do povětří 
most přes Zlatý potok na ulici Kaštanové. Rusové pak postavili provizorní dřevěný most, aby se dalo po silnici  
jezdit. 
František Fasora
U nás doma máme poměrně velký hluboký sklep. Ale protože někteří sousedé se neměli kam schovat, poskytli jsme 
jim úkryt u nás. Např. rodině Švrčkové, která měla dvě malé děti. Dále pak ještě manželům Junkovým, kteří museli 
svůj statek uvolnit Němcům a přechodně bydleli ve dvoře na čísle 10. Já osobně jsem byl ukryt v Telnici ve mlýně, 
kde bydleli naši příbuzní. 
Jaké byly vaše zážitky a dojmy při návratu domů?
Milada Šigutová
My jsme se vrátili domů z krytu až 25. dubna. Byl krásný jarní den. Náš dům byl otevřený, všude spoušť, a na hnoji-
šti ležel náš mrtvý pes. Bylo třeba dát dům do pořádku. Mám o 14 roků mladší sestru, které v té době nebyl ani rok. 
Abych mohla rodičům pomoci s úklidem, posílala jsem svoji babičku se sestrou do zahrady. Právě v té době však 
přiletěla nad Sokolnice z letiště ve Slatině německé letadla. Vedle naší zahrady spadla na cestu (dnes ulice Zahradní) 
bomba a její střepina zasáhla a zabila našeho souseda pana Vantucha, který byl právě na zahradě. Naše babička 
zůstala naštěstí v domě, a tak zachránila sobě  
i sestře život. 
Marie Prýmová
Dne 25. dubna jsme se radovali z nově nabyté 
svobody. Vesnice byla sice ještě plná ruských 
vojáků, ani naše domy nebyly ještě volné, ale 
lidé se i nadále schovávali ve sklepech. Vá-
lečné utrpení se přímo dotklo několika rodin  
v naší obci. Ani naše rodina nezůstala těchto 
útrap ušetřena. Všude po cestách ležela i nevy-
buchlá munice. Můj mladší bratr Pepík, tehdy 
jedenáctiletý, ze zvědavosti manipuloval s jed-
nou rozbuškou a byl těžce zraněn na levé ruce. 
Ujali se ho lékaři v ruském lazaretu, který byl 
zřízen vedle školy u Junků, a dokud tady byli, 
ošetřovali jej stejně dobře jako své vojáky. Jen 
díky jim sice s doživotními následky, ale přežil. Dne 9. května 1945 nás probudila velká střelba a my, kteří jsme 
vycházeli ze sklepů, jsme se dozvěděli, že v celé naší republice skončila II. světová válka. Vojáci oslavovali střelbou  
a my občané s velkou úlevou a radostí. Lidé se po tomto datu vraceli ke své práci a k novému životu v míru.

Další příspěvek nám poskytla paní Mgr. Květuše Vázlerová, roz. Blahoňovská, rodačka ze Sokolnic
Letos 9. května oslavíme 70 let od ukončení II. světové války. Dovolte mi malou vzpomínku na období, které bylo 
pro naši rodinu velmi bolestné. Většinu příběhů znám z vyprávění rodičů, některé okamžiky si však pamatuji velmi 
dobře. Byl večer 17. září 1942, kdy se ozvaly silné rány na dveře a výkřiky: „Otevřete, Gestapo!“ Všichni jsme 
strnuli. Tatínek šel otevřít. Uslyšeli jsme hlasitý německý pozdrav a hlučný vstup do domu. Dva němečtí důstojníci  
v kožených kabátech a náš český četník… Jeden z nich dal lámanou češtinou rozkaz, abychom se všichni shromáždili 
v kuchyni. Zkontrolovali si jména, pátrali po synovi mého dědečka – Antonínu Macenauerovi. Nikdo neodpovídal, 
po chvilce jim můj tatínek německy objasnil, že nic o něm nevědí, že už ho dlouho neviděli, nedostali od něj žád-
nou zprávu. Tázající se rozčílil a nařídil prohlídku domu. My jsme ani nedutali. Asi za půl hodiny se všichni vrátili  
a oznámili, že když nenašli jeho, ani žádné dopisy a pohlednice, vezmou si s sebou paní Květoslavu Blahoňovskou 
a jejího otce Antonína Macenauera. „Vy jste holič a nám budete velmi užitečný, vězně nemá kdo stříhat a holit!!!“, 
zvýšeným hlasem konstatoval důstojník. Maminka se rozplakala, babička také a tatínek se slušně dotázal: „Nemohli 
byste, pánové, přehodnotit vaše rozhodnutí o zatčení mé manželky? Podívejte se, máme ročního chlapce a čtyřletou 
holčičku, kdo se o ně bude starat?“ Velitel se rozeřval: „O tom jste měli přemýšlet, když jste nechali zmizet toho  

Průvod obcí po ukončení II. světové války
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vašeho letce, nechci slyšet žádné řeči, vy dva si běžte sbalit své věci a pojedeme. „A vy“, obrátil se na tatínka, „mů-
žete podat žádost o propuštění pro paní“. Mezitím přišla maminka i dědeček s kufříkem a začali se loučit, já se strašně 
rozbrečela a přitiskla se k mamince, že ji nikam nepustím. Ten velící gestapák mě pohladil po hlavě a já jsem ho  
v mžiku chytla za ruku a kousla ho do zápěstí, až mu vytryskla kapička krve. Důstojník zařval na tatínka: „Rychle si 
toho uřvance odveďte, nebo ho vezmeme také s sebou!“ Tatínek mě okamžitě odvedl a zlobil se se mnou. Já se ale 
nemohla utišit. Pořád jsem jen křičela: „Maminko, maminko!!!“ 
Od té doby jsem neustále plakala, nemohla jsem se smířit s tím, že maminka není doma. Bydlela u nás tatínkova ma-
minka, pomáhala s domácností i s výchovou. Druhá babička byla nemocná, měla vysokou cukrovku a záhy zemřela. 
Když se situace uklidnila, povídali jsme si všichni o mamince, psali jí dopisy, kreslili obrázky. Maminku umístili ve 
Svatobořicích, dědečka nejdříve v Kounicových kolejích v Brně a potom ho poslali do Osvětimi. Jednoho dne přišla 
zpráva, že pan Antonín Macenauer zemřel v Osvětimi na zápal plic… PRAVDA – LEŽ ?
Maminka se vrátila v únoru 1943 – tatínek psal tak dlouho žádosti o její propuštění, až mu vyhověli. Na to si vzpo-
mínám přesně – když přijela – chytila jsem ji kolem krku a plakala jsem, že už ji nikam nepustím. Všude jsem s ní 
chodila jako pejsek, nikam nesměla jít beze mne. Myslím, že nás tato událost všechny ovlivnila na hodně dlouho. 
Maminka nechtěla, abychom se zmiňovali o jejím pobytu v koncentračním táboře. Nikomu o tom nechtěla vyprávět. 
Vždy se rozplakala. Až jsme byli všichni dospělí, mohla vzpomínat… A hlavně vnoučatům vyprávěla, jaké zlo je 
válka, co s sebou vše přináší. Před smrtí nám řekla: „Děti, nedopusťte, aby někdy ještě válka byla!“

Mgr. Květuše Vázlerová, roz. Blahoňovská

Pro zajímavost jsme vybrali několik úryvků z Kroniky obce Sokolnice 
Dění a atmosféru v obci v průběhu válečných let zde zachytil kronikář té doby, řídící učitel Josef Hadaš.
Během II. světové války utrpěla velké škody i budova základní školy, dříve obecné školy. Byla několikrát celá obsa-
zena německým vojskem, takže se nemohlo učit. Za přechodu fronty a za dobývání Sokolnic nedostala budova školy 
žádný přímý zásah, ale bomby padaly na cestu, do dvora a do zahrady. Proto byla budova hodně poškozena, všechna 
okna byla vytlučena a střecha z části zničena. 
Také učitelský sbor naší školy neušel za okupace pronásledování. Učitel Antonín Neveselý byl odvlečen Gestapem. 
Byl zadržen na cestě do školy, odvezen do Brna a pak deportován do různých koncentračních táborů v Německu. 
Odsouzen byl za „vlastizradu“ na pět let. Vrátil se těsně po našem osvobození z vězení, které trvalo dva roky a dva 
měsíce. 
Také bývalý řídící učitel Emil Šindelka neušel pronásledování. Koncem roku 1939 byl předčasně dán na trvalý odpo-
činek, který trávil po odstěhování ze Sokolnic ve svém domku v Ivančicích. Byl velmi činný v sokolských jednotách, 
a proto měl být pro svoji přednáškovou a kulturní činnost zatčen. Podařilo se mu však utéci. Gestapo proto uvěznilo 
jeho manželku Kamilu a dva syny. Později byl však zatčen Gestapem uvězněn a dne 14. června 1942 byl zastřelen  
v Kounicových kolejích. 
Svoje vzpomínky na tuto těžkou dobu sepsala po návratu z vězení jeho manželka Kamila Šindelková a věnovala je 
svému synovi Přemyslovi. S dovolením její vnučky, Ing. Ivany Sládkové zde pro zajímavost uvádíme malou část  
z těchto zápisků týkající se jejího uvěznění v Kounicových kolejích. 
…Přestože jsem 24 hodin neměla nic v ústech, neměla jsem hlad, ale hroznou žízeň. Napila jsem se, ulehla na ka-
valec a sbírala jsem dohromady myšlenky: „A co“ řekla jsem si, to všecko vytrpíme, jen když se otec zachrání. Nad 
mojí hlavou v úrovni dvora bylo malé zamřížované okno a u toho stála stráž se psem. Bylo ticho, ale najednou se 
okno osvětlilo a bylo slyšet nějaký hluk. Slyšela jsem: „Ty máš ještě uši, nač potřebuješ uši?“ A ozval se nelidský řev  
a nářek. Do toho spustili nějaký motor a pes u okna začal příšerně výt. Bylo to něco tak děsného, že mi tuhla v žilách 
krev. Nevěděla jsem, co mám dělat a začala jsem se modlit. Tak to trvalo celou noc, že jsem ani oka nezamhouřila. 
Bylo to vymyšleno se sadistickou rafinovaností – po tělesném mučení ještě takové duševní utrpení. Bála jsem se příští 
noci. Byla zas tak hrozná jako předešlá – zas ty hrozné zvuky, zas ten nářek a nelidský řev. Myslela jsem, že se z toho 
zblázním. A třetí noc byla nejhorší. Napadlo mě totiž, že mne čeká něco takového – a řekla jsem si, že jim neudělám 
tu radost – že si vezmu raději sama život…
…Samovazba je opravdu hrozný trest – když nemá člověk s kým promluvit, bez zaměstnání, bez knihy, bez radia ba 
i bez světla. Jedinou společnicí mi byly muška, která spávala na lustru a ve dne poletovala po pokoji. Div jsem ji 
neoplakala, když jsem ji jednou nalezla na okně mrtvou…
…Jednou mě probudily rány na dveře a slyšela jsem hlas: „Nech ji, už se z toho probrala!“ Jiný zas nahlédl do cely 
a povídal: „Tak to je ta zvědavá paní, já vás jednou zastřelím, jak se budete dívat z okna.“ 
…Sedla jsem do auta, kde již bylo několik lidí. Jeli jsme na Cejl, kdy byla uvězněna většina žen. Dali mně tam na 
nemocniční celu a za dva dny jsem jela ještě naposledy do kolejí k převazu. V čekárně byl pan Invald, vyvalil na mne 
oči a šeptal: „Já jsem řekl vašemu muži, že vás poslali domů a kde jste?“ Odpověděla jsem: „Na Cejlu.“ Vyběhl ven, 
šel asi pro muže, protože jen jsme sešly o několik kroků níž, viděla jsem otce, jak běží na převazovnu. Zastavil se, 
usmál se na mě a vešel do dveří. To jsem ho viděla naposled…
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Těmito několika úryvky ze sepsaných vzpomínek vdovy po Emilu Šindelkovi končí náš příspěvek k 70. výročí osvo-
bození naší obce.  M.M. a J.Č.

70. výročí osvobození naší obce
Dne 15. března 1939 bylo obsazeno Československo. Vláda abdikovala a odjela do Londýna. Nastoupila protekto-
rátní vláda v čele s Emilem Háchou. Řada občanů odešla do zahraničí a zapojili se do východního i západního od-
boje. Ale u nás doma umírali lidé. Vůbec nešlo o jednotlivce. Lidé byli zatýkáni a posíláni do koncentračních táborů, 
odkud se neměli vrátit. Během války zemřelo na 360 000čechoslováků. Museli jsme poslouchat cizího agresora a bát 
se o svou budoucnost.
Dne 22. června 1941 německá vojska napadla Sovětský svaz silou 160 divizí. Německá vojska postupovala velmi 
rychle k Moskvě a Leningradu. Za tu dobu se sovětská armáda zreorganizovala a postup německé armády zastavila. 
Rozhodující bitvy byly u Stalingradu a tanková bitva u Kursku, kde byla německá armáda poražena a sovětská vojska 
začala postupovat na západ a osvobozovat jednotlivé země. Dne 24. dubna 1945 se dočkala také naše obec osvobo-
zení sovětskou armádou. Při osvobozování naší obce bylo poničeno několik domů. Jan Lahoda

Foto pamětníků – Tereza Koláčná

Most přes Zlatý potok

Bývalá sladovna u sokolnického nádraží

Cukrovar po bombardování Sokolnic

◄ Z Kroniky obce Sokolnice



SOKOLN IC K Ý  Z PR AVODA J 4/2015 6

● Záměr výstavby cyklostezky Sokolnice–Kobyl- 
nice–Ponětovice. RO se seznámila s navrhovanou 
stavbou cyklostezky: Sokolnice–Kobylnice–Poněto-
vice. Ta by v Ponětovicích měla navazovat na cyklo-
stezku do Mariánského údolí. Předpokládané náklady 
jsou kolem 20 milionů, na stavbu je pravděpodobně 
možné získat dotaci. Nezbytnou podmínkou pro re-
alizaci je vstup do nově zakládaného mikroregionu 
Šlapanicko. RO podporuje záměr stavby cyklostezky 
Sokolnice–Kobylnice–Ponětovice.

● Servisní smlouva s fy Comimpex s.r.o. Obec ob-
držela návrh servisní smlouvy na 10 ks kamer a server 
od společnosti Comimpex. Nabízená cena se RO zdá vy-
soká, a proto návrh nebyl schválen. Obec požádá o nový 
návrh servisní smlouvy s požadavkem na snížení ceny  
o cca 50 %.

● Žádost Maverickrescue - asistence hasičů při zá-
vodech. RO schválila asistenci našich hasičů při dvou 
závodech pořádaných ve dnech 17. dubna–19. dubna 
2015 a 11. září–13. září 2015. Podmínkou účasti je 
úhrada nákladů na PHM ze strany Maverickrescue. 

● Uzavření DPP s panem Balákem na sečení trávy.
RO schválila uzavřít s panem Balákem DPP na sečení 
trávy za stejných podmínek, jako v loňském roce.

● Kabelizace další části obce Sokolnice. E.ON zaslal 
obci oznámení, že pro rok 2017 plánuje realizaci pře-
ložky vzdušného vedení NN  do kabelu v ulicích Komen-
ského, Ulička, nám. Zbyňka Fialy, Krátká a Pod Stráží. 
Po telefonickém upřesnění tohoto záměru bylo zjištěno, 
že dosud akce nebyla schválena příslušnou komisí, ne-
byl vybrán projektant a není tak jisté, zda se kabelizace 
uskuteční v roce 2017, nebo až v letech následujících. 
Se zástupcem E.ON bylo dohodnuto, že bude obec prů-
běžně informovat o vývoji tohoto záměru.

● Připomínky občanů k parkovištím a chodníkům 
na ulici Niva. Po kontaktním setkání občanů s Ing. 
Rackem a Ing. Skřičkou, kteří se podílejí na přípravě 
projektu výstavby parkovacích míst a rekonstrukce 
chodníků, měli občané možnost zaslat své připomínky  
a náměty k jednotlivým návrhům do 28. února 2015. 
Obec v tomto termínu obdržela celkem čtyři připomínky 
týkající se ulice Niva. Vzhledem k tomu, že část připo-
mínek je směřována k odstranění „nového chodníku“ 
po pravé straně a následné stavby nového o něco blíže 
k RD, rozhodla rada vyžádat si odhad nákladů u jednot-
livých variant a jednání přerušit. Pravou stranou je myš-
lena západní strana ulice, levou stranou východní strana.
Varianta „A“ – zleva: RD; 1,4 m zeleň; 1,5 m chodník; 
2,2 m parkovací pruh; 4,0 m  jízdní pruh; 2,2 m par-

kovací pruh; 1,5 m chodník a 1,0 m zeleň; RD vpravo.  
U této varianty je uvažováno s ponecháním „nového“ 
chodníku na jeho původním místě s tím, že po rozšíření 
doleva by sloužil jako parkovací pruh. Je třeba zjistit, 
zda konstrukce chodníku by umožnila parkování aut bez 
deformace dlažby. 
Varianta „B“: rozdělit ulici přesně „na osu“ skladba by 
vypadala následovně – RD, zeleň, chodník, parkovací 
pruh, jízdní pruh, parkovací pruh, chodník, zeleň, RD.  
U této varianty je nutné odstranit „nový“ chodník na jeho 
původním místě.
Varianta „C“ – zleva: RD; 0,5 m zeleň; 1,5 m chodník; 
2,0 m parkovací pruh; 4,0 m  jízdní pruh; 2,0 m par-
kovací pruh; 1,5 m chodník a 2,5 m zeleň; RD vpravo.  
U této varianty je uvažováno, že by pravá strana ulice 
byla beze změny („nový“ chodník by zůstal, stejně tak 
pás zeleně před domy na pravé straně). 
RO přerušila projednávání tohoto bodu a požádala  
Ing. Racka o odborný odhad nákladů jednotlivých 
variant.

● Připomínky občanů k parkovištím a chodní-
kům na ulici V. Haňky. Po kontaktním setkání občanů  
s Ing. Rackem a Ing. Skřičkou, kteří se podílejí na pří-
pravě projektu výstavby parkovacích míst a rekonstrukce 
chodníků, měli občané možnost zaslat své připomínky  
a náměty k jednotlivým návrhům do 28. února 2015. 
Obec v tomto termínu obdržela celkem čtyři připomínky 
týkající se ulice Václava Haňky. Největším problémem 
této ulice je požadavek Policie ČR, aby zde byla vy-
budována dešťová kanalizace – podle Ing. Racka PČR 
nesouhlasí se stávajícím způsobem odvodnění, ani s ji-
nými návrhy, vyjma klasické kanalizace. Rada přerušila 
projednávání tohoto bodu, rozhodla se pozvat na příští 
schůzi rady projektanta – Ing. Racka, zajistit si odborný 
odhad nákladů na stavbu kanalizace na ulici V. Haňky 
(do 09. dubna 2015) a požádat Ing. Racka o odborný od-
had nákladů výstavby parkovacích míst a rekonstrukce 
chodníků na této ulici (vyjma stavby kanalizace) do  
31. března 2015.

● Připomínky občanů k parkovištím a chodníkům 
na ulici Podešvova a Topolka. Po kontaktním setkání 
občanů s Ing. Rackem a Ing. Skřičkou, kteří se podílejí 
na přípravě projektu výstavby parkovacích míst a rekon-
strukce chodníků, měli občané možnost zaslat své při-
pomínky a náměty k jednotlivým návrhům do 28. února 
2015. Obec v tomto termínu obdržela celkem jednu při-
pomínku podepsanou 32 občany. Vzhledem k tomu, že 
občané, mimo jiné, navrhují odstranění „nového chod-
níku“ po pravé straně a stavby nového o něco blíže k RD, 
rozhodla rada vyžádat si odhad nákladů u jednotlivých 
variant a jednání přerušit. Pravou stranou je myšlena zá-
padní strana ulice, levou stranou východní strana. 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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Vážení občané Sokolnic,
v loňském roce rada obce rozhodla o pořízení „Programu rozvoje obce Sokolnice“ na příštích pět let. Smys-

lem pořízení strategického dokumentu je mimo jiné zlepšení kvality řízení obcí a zlepšení plánování projektů obce  
v novém programovém období. 

MAS Slavkovské bojiště bude spolutvůrcem tohoto programu, který je metodicky zajištěn Ministerstvem pro místní 
rozvoj. Dokument bude popisovat aktuální stav a především stav žádoucí – jak by měly Sokolnice vypadat za pět až 
deset let. Aby bylo možné vypracovat smysluplný a vyvážený program rozvoje obce, je nutná aktivní účast všech oby-
vatel. Proto prosím věnujte pozornost dotazníkům, které na přelomu dubna a května tohoto roku dostanete do svých 
schránek. Jejich prostřednictvím můžete sdělit svůj názor na život v obci, co se Vám líbí, nebo naopak nelíbí, co byste 
chtěli zlepšit. Váš názor je při zpracování programu důležitý, pomůže nám lépe definovat silné a slabé stránky života 
v Sokolnicích. 

Těšíme se na Vaše názory. 
Mgr. Hana Tomanová

Manažerka MAS Slavkovské bojiště

Občané navíc navrhují stavbu parkovacích míst i na trav-
naté ploše kolem zahrady Bednárny a dále na travnaté 
ploše mezi silnicí na Topolce a plotem bývalého cukro-
varu. RO přerušila projednávání tohoto bodu a rozhodla 
požádat Ing. Racka o odborný odhad nákladů:
– Varianty předložené Ing. Rackem.
– Varianty předložené občany s výjimkou výstavby dal-
ších parkovacích míst na travnaté ploše kolem zahrady 
Bednárny, se kterými rada nesouhlasí.
– Varianty se stavbou parkovacích míst i na travnaté 
ploše mezi silnicí na Topolce a plotem bývalého cukro-
varu v maximálním rozsahu.
– Varianty s úpravou tvaru křižovatky Podešvova–To-
polka, na kterou má obec již dokumentaci. 

● Připomínky občanů k parkovištím a chodní-
kům na ulici Zahradní. Po kontaktním setkání občanů  
s Ing. Rackem a Ing. Skřičkou, kteří se podílejí na  
přípravě projektu výstavby parkovacích míst a rekon-
strukce chodníků, měli občané možnost zaslat své při-
pomínky a náměty k jednotlivým návrhům do 28. února  
2015. Obec v tomto termínu neobdržela žádnou 
připomínku.
Rada tedy nebude měnit své dřívější rozhodnutí (tj. stá-
vající vodorovné dopravní značení bude časem rozšířeno 
na maximální šíři a u případného vstupu či vjezdů do 
domu se nebude parkovat).

● Projekt křižovatky Polní–Šlapanická–V. Haňky. 
Rada projednala stanovisko od fy CEKR k projektu 
úprav křižovatky Polní–Šlapanická: 
Příčný práh bude instalován na ulici Šlapanická (za od-
bočkou ulice Polní) a dále na začátku ulice Polní. Stano-
visko RO: řádné nasvětlení míst pro přecházení i příč-
ných prahů zajistí obec v rámci nově projektovaného VO 
v obci. 
Příčný práh bude instalován na konci ulice Na Paděl-
kách a Nová (u křižovatky s ulicí Tuřanská). Stanovisko 
RO: řádné nasvětlení tohoto příčného prahu v ulici Na  
Padělkách zajistí obec instalací dalšího světelného bodu 
na stávající sloup NN. V ulici Nová je osvětlení dosta-
tečné – instalaci nic nebrání. 

Celá ulice Polní, Na Padělkách a Nová bude označena 
jako „Zóna 30“ s dopravním režimem v podobě před-
nosti zprava. Stanovisko RO: souhlasí.
Jako příčné prahy na ulici Na Padělkách a Nová budou 
použity prefabrikáty, osazené kousek od silničního ob-
rubníku tak, aby nebránily odtoku dešťové vody. Stano-
visko RO: souhlasí RO i projektant.
Na ulici Šlapanická a Polní budou použity přejízdné 
prahy integrované s přechody pro chodce (přesněji ře-
čeno jako místo pro přecházení). Stanovisko RO: sou-
hlasí RO i projektant.
Odvodnění ulice Šlapanická – změna příčného sklonu  
a odvedení dešťové vody pomocí vsaku do přilehlého 
pásu zeleně, před stavební úpravou zpomalovacího 
prahu, bude doplněna uliční vpusť (doplnění bude i na 
ul. Polní) a bude realizována stavba cca 38 metrů nové 
dešťové kanalizace + nové uliční vpusti. Stanovisko RO: 
souhlasí RO i projektant.
Dešťová voda ze sjezdů a chodníku poteče na přileh-
lou místní komunikaci – stavebně bude provedeno, 
tak, aby voda byla eliminována a nestékala z plochy 
sjezdů na komunikaci. Stanovisko RO: souhlasí RO  
i projektant.
Bude zmenšena plocha křižovatky a změněn poloměr 
R15 na R9 na křižovatce Polní–Na Padělkách. Stano-
visko RO: souhlasí RO i projektant.
Rada nesouhlasí s vytvořením parkovacího pruhu na  
komunikaci Šlapanická. 

● Prodloužení veřejného osvětlení u rybníka. Rada 
obce schválila prodloužit veřejné osvětlení od sokol-
ských šaten k domu č.p. 155

● Parkové úpravy před obecním úřadem. Rada 
schválila návrh výsadby před budovou obecního úřadu. 
Požaduje, aby navržené dřeviny byly vysoké maxi-
málně 2,5 metru. Rada souhlasí také s návrhem úprav 
před úředními deskami s tím, že výsadba zeleně bude 
provedena do rostlé země, projektantka navrhne vhodný 
způsob dlažby a kamenná zídka bude snížena na úroveň  
dlažby.

■
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Osvobození 1945
Okupace...Válka... Smrt... Osvobození...
...bílý kůň a na něm jezdec s lukem. Byl mu dán věnec dobyvatel, aby dobýval... (Mor)
...kůň ohnivý a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili... (Válka)
...černý kůň a jezdec měl v rukou váhy... Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. 
Olej a víno však nech!... (Hladomor)
...kůň sinavý a jméno jeho jezdce Smrt a svět mrtvých zůstával za ním... (Smrt) (kniha Zjevení)

Sedmdesát let uplynulo od osvobození Čech, Moravy a Slezska, území Koruny české bylo zbaveno tíhy nacis-
tické okupace. Těžko vyjádřit utrpení lidstva té doby, něco málo snad napoví suchá čísla: celkový počet obětí druhé 
světové války – sedmdesát dva miliónů lidí, z toho čtyřicet sedm miliónů civilů...! Malé srovnání pro nejmladší,  
v současnosti žije v EU necelých 500 miliónů lidí, lehce si tedy spočítáte, jakou díru do světové populace by i dnes 
udělalo vymazání celé jedné sedminy Evropy.

Ruku na srdce, pro dnešní mladou generaci znamená 70 let historie totéž, jako let 1000, je to prostě něco strašně 
vzdáleného. Kdo neprožil, nepochopí. Na druhou stranu, sedmdesát let je dost dlouhá doba na to, aby dvě generace 
časem pochopily, že ono Osvobození bylo vlastně pouhým politickým termínem. Jeden okupant vystřídal druhého, 
ploty a Zdi rozdělující obyčejné lidi se pouze přesunuly, uměle živený strach a morální bída srážely Evropana na 
kolena dalších 45 let. 

Kdo se nepoučí z historie, je odsouzen si ji zopakovat (G. Santayana). Opět vyjela čtveřice Jezdců apoka-
lypsy, pouhých pár verst východně za našimi humny znovu hřmí děla a umírají lidé... nedopusťme, aby se historie  
opakovala. Laďa Žilka

Tvrz Hanička 
je přístupná veřejnosti 
a nalézá se v ní 
muzeum historie 
opevnění pohraničí. 
A v neposlední řadě 
je díky nadšení 
několika amatérů 
rekonstruován 
a zpřístupněn 
bunkr R-S-87. 
Návštěva bunkrů 
a pevností 
v Orlických horách 
je nezapomenutelný 
zážitek, 
možnost na vlastní oči 
vidět a doslova si osahat
historii je silnější, 
než jakýkoliv suchý  
výklad ve škole, 
či dokument v televizi…

Foto: Laďa Žilka
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O K É N K O  D O  M AT E Ř S K É  Š K O LY

Co všechno prožily děti z naší mateřské školy za poslední týdny…
• Shlédly představení divadla Kača a Kača pod názvem: Afrika – zábavné putování se zvířátky za dobrodružstvím 

po Africe, hledání malého medvídka.
• Výstava plyšových medvídků v prostorách Muzea Brněnska ve Šlapanicích – všichni odvážní předškoláci se  

v doprovodu p. učitelek vydali na tuto výstavu autobusovou linkou IDS.
• Den otevřených dveří v naší MŠ – všichni, kteří do školky už dávno nechodí nebo se k nám teprve chystají, 

měli v pátek 20. března od 16.30 hodin do 18.00 hodin možnost prohlédnout si třídy i ostatních prostory školky.  
V tento den byla v MŠ, jako zatím každoročně, malá prodejní výstavka drobných velikonočních a jarních výrobků.

Z Á K L A D N Í  Š K O L A

Recitační soutěž
Jako každý rok i letos proběhla na naší škole soutěž pro I.stupeň o nejlepší recitátory. Nejprve se soutěžilo v jed-

notlivých třídách, ze kterých postoupili tři nejlepší do školního finále. To se uskutečnilo ve školní aule před zraky 
všech žáků z I.stupně. Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií. První kategorie byla nepostupová a zúčastnili se jí 
prvňáci. Vítězem se stal Adam B. a Kuba M. Druhou kategorii tvořili druháci a třeťáci a dva nejlepší postoupili do 

• Vynášení Moreny – každoroční vítání jara ve ven-
kovních prostorách Domova seniorů (nádvoří, zá-
mecký park). Děti se loučily se zimou – zapálenou 
smrtku jsme pustili po vodě a barevnými větvič-
kami jsme symbolicky přivítali jaro.

• Fotografování dětí – profesionální fotograf bě-
hem celého dopoledne fotografoval děti na indivi-
duální portréty i společné třídní snímky, které nám 
všem uchovají vzpomínky na hezky prožitý školní 
rok.

• Příprava na velikonoční svátky – barvení vy-
fouknutých vajíček, tvoření vajíček z netradičních 
materiálů, vyrábění přáníček, výzdoba tříd, šaten  
a spousta jiných činností spojených s touto tradicí.

• A krásný zážitek dětem připravil herec p. Ševčík  
z brněnského divadla RADOST s klasickou lout-
kovou pohádkou „Červená Karkulka“.
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I S Š  S O K O L N I C E

okresního finále v Ivančicích. Vítězkou byla Míša Š. a Nela H. V poslední (také postupující)  kategorii soutěžili žáci 
čtvrté a páté třídy. A do okresního finále vybrala porota Vojtu W. a Klárku CH. Všichni soutěžící sklidili zasloužený 
potlesk od spolužáků i od poroty a byli odměněni diplomy.

Na závěr nutno podotknout, že porota měla opět těžké rozhodování, děti se ve škole i doma pečlivě připravovaly 
a předvedly velmi dobré výkony. Některé vystupovaly před žáky z jiných tříd poprvé, někdo bojoval s trémou, ale 
všechny básničky byly velmi pěkné. V okresním finále se naši žáci také neztratili. Básně odrecitovali krásně, bohužel 
mezi tři nejlepší, kteří postoupili do krajského finále, se nedostal nikdo z naší školy. Ale konkurence byla veliká,  
v každé kategorii soutěžilo téměř 40 dětí. Mgr. David Elicer

Velikonoční dílny
Velikonoční dílny patří k již tradičním aktivitám naší školy. Získaly velikou oblibu jak mezi žáky, tak i mezi rodiči 

a prarodiči. 
Učitelé mají vždy plnou hlavu starostí, aby vymysleli něco nového. Vzhledem k tomu, že se letos tato akce konala 

již po deváté, je to úkol nelehký. Vždy máme takové malé mrazení a mravenčení, že se to třeba nepovede…
Naštěstí ani letos, ačkoliv byl apríl, se tato představa nestala skutečností, a po poledni se aula začala plnit krásnými 

výrobky. Před 15. hodinou se učitelé mohli naposledy pokochat tou krásou a přesně v 15 hodin se otevřely dveře auly. 
Rodiče vzali výstavu útokem, do půl čtvrté jsme se u pokladen nezastavili. Nicméně v ničem to nepřipomínalo 

obchod, neboť všichni zářili úsměvy, jak „prodavačky“, tak kupující, vyměňovali si vlídná slova a vůbec byla vý-
borná atmosféra. Po náročném nákupu si rodiče, prarodiče i děti mohli vychutnat malé občerstvení v naší kuchyňce, 
posedět, popovídat. A to je přece to nejkrásnější…

Děkujeme všem, kteří přinesli do školy pohodu a dobrou náladu. Mgr. Jana Hrdličková

Komunitní škola
Jak všichni dobře víte, v minulých letech byla zrekonstruována budova základní školy. Budova dobře slouží 

učitelům i dětem. Je ale škoda, že po skončení výuky osiří. A to se právě projektem komunitní školy snažíme  
změnit. 

Komunitní škola se bude snažit nabízet občanům Sokolnic různé vzdělávací kurzy, kroužky, přednášky, besedy 
a další akce, díky kterým bychom se všichni mohli trošku vzdělat, dozvědět něco nového a taky se trochu pobavit.
Jako malou ochutnávku pro Vás ZŠ Sokolnice ve spolupráci se školskou komisí připravila první dva kurzy:
Keramické dílny – v keramických dílnách se naučíte základní postupy a vyrobíte si vlastní keramické dekorace. 

1. skupina (maximálně 10 lidí) 6. května 2015 a 20. května 2015 v 17.00–18.30 hodin. V případě zájmu 
bude otevřena i druhá skupina.
2. skupina (maximálně 10 lidí) 13. května 2015 a 27. května 2015 v 17.00–18.30 hodin. 
Cena kurzu pro sokolnické občany je 150 Kč, důchodci 120 Kč

Počítačový kurz – kurz je určen těm, kteří už s počítačem trochu pracují a chtěli by se dozvědět a naučit víc o tom, 
co nám nabízí internet při práci s dokumenty.

Témata: on-line úložiště, on-line tvorba dokumentů, sdílení dokumentů, přehled služeb Google.
Kurz je rozdělen do čtyř hodinových lekcí vždy v úterý 12.5., 19.5., 26.5. a 2.6. v 17.00–18.30 hodin.
Cena kurzu pro sokolnické občany je 150 Kč, důchodci 120 Kč

Přihlašovat se na kurzy můžete buď e-mailem: kurzy@zssokolnice.eu nebo osobně v ředitelně základní školy.
Mgr. Tomáš Struška

Z projektové práce ISŠ Sokolnice
Integrovaná střední škola v Sokolnicích realizuje každoročně několik projektů, podpořených různými granty  

a institucemi, které mají zvýšit úroveň vzdělávání a konkurenceschopnost naší školy.
V dnešním příspěvku Vás chceme blíže seznámit se dvěma projekty, které podporuje Evropská unie – Leonardo 

da Vinci a Erasmus+. Jsou to projekty zaměřené na učňovské školství a jejich cílem je umožnit žákům i pedagogům 
získání nových zkušeností a dovedností v zahraničí.
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Program Leonardo da Vinci
Projekt s názvem Elektromobilita si vytknul dva cíle. Prvním z nich je  společně s partnerskými školami HEMS 

Darmstadt, Německo, LBS2 Bregenz, Rakousko a hospodářskou komorou HWK Trier v Německu vytvořit učební 
materiály, ve kterých budou žákům zúčastněných škol zprostředkovány základní informace od historie až po budouc-
nost elektromobilů. Žáci se dozvědí podrobnosti o konstrukci elektromobilů, elektromotorech, bateriích a nabíjecích 
stanicích. Právě podpora a rozvoj elektromobility může zásadním způsobem ovlivnit naše životní prostředí.

Druhým cílem, na kterém se podílejí sami žáci všech partnerských škol, je postavení elektroskútru a elektrokol. 
V prosinci minulého roku se žáci sešli v HEMS Darmstadt a pod vedením pedagogů přestavěli skútr z roku 1973 na 
elektroskútr s nejmodernějším vybavením.

Letos v únoru projekt pokračoval stavbou elektrokol. Nadšení pedagogové ze školy HEMS Darmstadt obstarali 
vysloužilá jízdní kola, z rakouské školy LBS2 Bregenz přivezli akumulátory a reklamní polepky s logy zúčastněných 
škol, naše škola vyrobila nabíjecí stanice, jedenáct žáků si přivezlo své znalosti a šikovné ruce, vytvořili smíšené 
týmy a pustili se s vervou do práce.

Během tří dnů se jim podařilo na připravené rámy namontovat potřebné součástky, vybavit kolo elektronikou, 
opatřit baterií, novými světly, brzdami a dalším vybavením tak, aby na konci vznikla tři plně funkční elektrokola. 
Uplatnili zde nejen svoje teoretické znalosti. Během montáže museli vyřešit řadu mechanických a elektrotechnických 
úloh. Jejich společná práce byla ztížena ještě tím, že se mezi sebou dorozumívali anglicky, protože v naší škole už se 
němčina nevyučuje. Pro žáky byl projekt velkou výzvou, ve které obstáli na jedničku. 

Přestavba kol na elektrokola má veřejnosti ukázat, jak se lze vypořádat se stále zhoršujícími se klimatickými po-
měry na Zemi a jak lze v provozu využít ekologičtějšího způsobu dopravy. Hotová elektrokola podpoří myšlenku 
celého projektu seznámit veřejnost s alternativními zdroji energie, které méně zatěžují životní prostředí. Neméně 
významnou součástí projektu je internacionalizace vzdělávání a evropskou spolupráci.

V květnu absolvují žáci a pedagogové s elektrokoly reklamní jízdu kolem Bodamského jezera a poté každá škola 
obdrží jedno elektrokolo, které bude využívat pro své potřeby.

Program Erasmus+
Program je nástupcem končícího programu Leonardo da Vinci. Naše škola realizuje projekty stáží žáků a peda-

gogů v zahraničních školách, finančně podpořené EU, již od roku 1998. O jejich úspěšnosti svědčí, že jsme i pro léta 
2014–2016 obdrželi schválený grant. Pro Vaši představu – z podaných přihlášek je schválený asi jen každý desátý 
projekt.

Naši žáci a učitelé teoretického i praktického vyučování dostanou možnost prohloubit a rozšířit si svoje znalosti  
a dovednosti v partnerských školách HEMS Darmstadt, Německo, LBS 2 Bregenz, Rakousko a SOŠE Handlová, 
Slovensko. Hlavní náplní jejich stáže bude práce s programovatelným relé LOGO, jako je sestavování, montáž, 
zapojování a oživování slaboproudých elektrických zařízení a jejich součástí, údržba a opravy řídicích obvodů, ovlá-
dacích prvků a dalších komponent automatizační a regulační techniky a systémů, základní úpravy digitálních obra-
zových záznamů pomocí grafických programů.

Pedagogové si budou prohlubovat dosavadní odborné znalosti z oblasti elektrotechniky, energetiky, elektroniky  
a ICT, jazykové kompetence, poznávat nové výchovně vzdělávací procesy a metody v prostředí vzdělávacím a pod-
nikatelském, získávat přehled o uznávání formálního vzdělávání, kvalifikace a požadavcích na profil absolventa pří-
pravy na povolání, o vzdělávacích systémech v cizích zemích, možnostech inovace vzdělávání v evropské dimenzi. 

Stáž jim umožní všestranný profesní 
a osobnostní rozvoj.

První týdenní stáž pedagogů se 
uskutečnila v říjnu loňského roku, 
žáci vyjedou na třítýdenní stáže do 
partnerských škol v květnu, červnu  
a září tohoto roku, další stáže jsou 
plánovány na příští rok. Celkem vy-
jede do zahraničí v rámci tohoto pro-
jektu 35 žáků a pedagogů.

Po skončení stáží všichni žáci 
obdrží Europass mobility, který 
jistě bude výhodou při hledání 
zaměstnání.

Na obrázku si můžete prohléd-
nout vyrobená elektrokola a reali-
zační tým. Jitka Čermáková
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Sokolnický košt 2015
Spolek přátel dobrého vína Sokolnice, za podpory kulturní komise obce Sokolnice, uspořádal v sobotu 7. března  
2015 v místní sokolovně Sokolnický košt 2015 za účasti 459 vzorků vína od 193 vystavovatelů z 34 vinařských 
obcí. Největší kolekci vystavovaných vín z jednoho sklepa dodal Ing. Oldřich Životský a synové v počtu 19 vzorků.

Titul Šampión sokolnického koštu 2015 byl udělen:
• Bílá vína mladá – veltlín zelený r. 2014 od vystavovatele ŠSV Velké Pavlovice, získal 92 bodů.
• Bílá vína ročníková – rulandské bílé výběr z hroznů r. 2011 od vystavovatele Josefa Nováka z Borkovan, obdržel 

92 bodů. 
• Rosé vína mladá – frankovka, kabinet r. 2014 vystavovatele Jiřího Radochy z Čejkovic, získal 89 bodů
• Červená vína mladá – neronet, suché, zemské r. 2014 vystavovatele Jiřího Radochy z Čejkovic, dosáhlo na  

92 bodů
• Červená vína ročníková – svatovavřinecké r. 2006 vystavovatelky Blaženy Otáhalové z Kobylí získalo 92 bodů.
Sokolnický košt navštívilo téměř 400 návštěvníků, kteří 
si pochvalovali úroveň vystavených vzorků vína, orga-
nizaci výstavy i chutné občerstvení a bohatou tombolu. 
Dobrou náladu mezi přítomnými navodila kombinace 
kvalitního vína a výborné cimbálové muziky Sylván.
Velký dík patří organizátorům Sokolnického koštu, kteří 
jeho přípravě věnovali bezpočet hodin.
Je na místě poděkovat i manželkám členů spolku, které 
pracovaly v pokladně výstavy, zajišťovaly občerstvení  
v průběhu koštu a v neposlední řadě udržovaly stále dob-
rou náladu svých protějšků.
Poděkování patří též skupině mladých příznivců vína, 
kteří se ujali nalévání vzorků.
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Noc kostelů – program v zámecké kapli v Sokolnicích

PÁTEK 29. KVĚTEN 2015

18.00–18.10 hodin Zahájení Noci kostelů

18:10–18.30 hodin Kaple v historii a současnosti (komentovaná historická prohlídka zámecké kaple)

18.30–18.50 hodin Hudba z kůru (doprovodný varhanní koncert)

18.50–19.15 hodin Rod Lédochowski – hrdinové polského národa a jejich vztah k Sokolnicím 

19.15–19.35 hodin Melodie sokolnické scholy 

19.35–20.05 hodin Svatá země v obrazech 

20.05–20.25 hodin Hudba z kůru (doprovodný varhanní koncert)

20.25–20.45 hodin Kaple v historii a současnosti (komentovaná historická prohlídka zámecké kaple)

20.45–21.05 hodin Melodie sokolnické scholy 

21.05–21.30 hodin Rod Lédochowski – hrdinové polského národa a jejich vztah k Sokolnicím 

21.30–21.40 hodin Chvíle ztišení 

21.40–22.00 hodin Závěrečná modlitba

Doprovodný program

18.00–19.00 hodin Program pro nejmenší návštěvníky naší kaple

18.00–22.00 hodin Vzpomínka na sokolnické občany (výstava parte)

18.15–19.30 hodin Pohledy ze zámecké věže (výstup na věž)

18.30–19.30 hodin Víno v Bibli I. 

19.45–20.45 hodin Víno v Bibli II. (interaktivní přednáška s ochutnávkou vín, omezený počet účastníků –  
 možnost přihlásit se na vinovbibli.sokolnice@seznam.cz)

Velikonoční hrkání 
I přes letošní větrné a chladné počasí jsme se na tradičním velikonočním hrkání sešli v obvykle hojném počtu. 

Ani brzké vstávání děti neodradilo. Nadšeně hrkali všichni, od těch nejmladších až po nejstarší děti. Děkujeme všem 
dobrým lidem, kteří nás pohostili třeba teplým čajem nebo nás obdarovali sladkou odměnou. Tak zase příští rok.



SOKOLN IC K Ý  Z PR AVODA J 4/201514

Duben je měsícem, kdy si počasí dělá, co chce, a proto i včely využívají každé chvilky pěkného počasí, kdy to 
potom vypadá jako při rojení. Matky kladou nová vajíčka a nové dělnice rychle zaplňují po zimě prázdné uličky mezi 
rámky. Včele to trvá od nakladeného vajíčka 21 dní do vylíhnutí. U trubce to je 24 dní a u matky 16 dní. Ale toto jsme 
již dávno vzpomenuli v předešlých příspěvcích. Ale na co jsem za tu dobu, co dělám včelího dopisovatele, zapomněl, 
je jak je to v úle uspořádané. Musíme si uvědomit, že včelím domovem byly obvykle dutiny stromů. A tyto mají přeci 
podlouhlý, svislý tvar. A proto i včely mají naučené se shromažďovat v tomto tvaru, včetně roje. To, že včelař nabídne 
včelám rámky, aby se stavba díla lépe prohlížela, je sice pěkné, ale včely se snaží udržet podlouhlý, svisle válcovitý 
tvar, i když je obsazen přes více rámků nad sebou. To, že je velké množství rámkových mír, je celkem včelám jedno, 
hlavně záleží na včelaři, jak se naučí včelám vyhovět. Samozřejmě, uprostřed dokola klade matka dílo a to nevím, jak 
to má zjištěné, ale s velkou přesností z obou stran plástu klade vajíčka. Někdy zaklade vajíčky podle velikosti rámku, 
třeba jeden prostřední celý a nad a pod jenom kruhovou část. Co se týče pylu, tento nosí včely na zadních nožičkách, 
říká se jim také rousky. Pyl po zpracování, aby nekvasil v buňkách, je napěchován hlavičkami včel do buněk co 
nejblíže k plodu, protože je součástí krmení larviček do doby, než je plod zavíčkovaný. Někdy samozřejmě najdeme 
pylovou buňku mezi plodem, ale jen sporadicky krajem plástu. A samozřejmě, kromě plodu a to jak dělnicího tak  
i trubcího a již vzpomenutého pylu, jsou buňky zaplňovány zpracovaným nektarem, čili medem. Med tvoří takové 
oblouky vždy umístěné nad plodem a teď záleží na roční době i medové snůšce, kam až med zasahuje a mnohdy 
vidíme závod mezi kladoucí matkou a včelami, kdy se závodí, kdo dřív obsadí buňky. Jestli medem, nebo plodem. 
Jak říkám, jsou jak ti lidé, jenom prachy a ne děti. A to, že ukládají zásoby, jak se říká nad hlavou, čili nad plodem, 
má svůj význam, protože se připravují na zimní období, kdy jdou za teplem nahoru za zásobami. Ještě nebylo vzpo-
menuté místo, kam včely staví matečníky. Tyto jsou projevem rozmnožování včel. Obvykle je včelař hledá a odstra-
ňuje, aby se včely nerojily. Hledá je na spodních hranách rámků, ale nejsou výjimky, že je včelstva schovají do dutin 
uprostřed plástu, a to je ještě chrání svými pobíhajícími tělíčky, aby jej včelař nenašel.
A pár drobností na závěr:
• po opylení přestanou květy ronit nektar a ztrácejí vůni, na co by se dělaly nějaké zbytečnosti, to je možné u lidí. 
• pokud je vzdálenost rámku od stěny úlu menší než 7 mm, včely tmelí propolisem, větší než 10 mm prostavují 

buňkami, obvykle trubčími.
• jeden květ jabloně obsahuje okolo 100.000 pylových zrn, jedna jehněda lísky okolo 6 000 000 pylových zrn.
• výkonná včelí matka naklade ročně 200.000 vajíček. Ve vrcholném období vývoje včelstva denně naklade až 

dvojnásobek své vlastní váhy. Například slepice, kdyby se chtěla vyrovnat včelí matce, musela by denně snést 
asi 25 vajec. Václav Hůrka

V Č E L A Ř S K Ý  M Ě S Í Č N Í K

Velkopáteční křížová cesta v parku
Na Velký pátek (3. dubna 

2015) se naše farnost sešla tra-
dičně v sokolnickém zámeckém 
parku, kde si asi stovka telnic-
kých, sokolnicích a prateckých 
farníků připomněla okamžiky 
Kristovy bolestné cesty na 
Kalvárii. 

Křížovou cestu tentokrát 
vedli letošní prvokomunikanti 
za hudební podpory členů spole-
čenství mladých. Na závěr všem 
požehnal P. Ladislav Kozubík.

http://www.farnosttelnice.cz/
inpage/03-04-2015-velkopa-
tecni-krizova-cesta-v-parku/

FA R N Í  O K É N K O
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S O K O L

Oprašte svá košťata, přepočítejte bradavice a zuby, natupírujte vlasy a hurá na ostrůvek.
TJ Sokol Sokolnice si dovoluje všechny pozvat 30. dubna 2015 v 17.30 hodin
na ostrůvek, kde proběhne již tradiční

Kolem 18 hodiny vyrazíme v průvodu obcí, nezapomeňte pokličky, řehtačky, zkrátka vše, 
co dělá rámus.

Poté se vrátíme na ostrůvek, 
kde si zarejdíme kolem velké vatry, 
nakonec si opečeme špekáčky.

Pro malé čaroděje a čarodějnice 
bude připravena tombola 
a samozřejmě také nějaké to překvapení.

Pro všechny účastníky bude otevřen bufet a nebude 
chybět disco muzika, o kterou se postará DJ Jarda

D O M O V  P R O  S E N I O RY

Petr Švancara, narozený 5. 11. 1977 je bývalý český fotbalový útočník, který po ukončení profesionální kariéry 
hraje v nižší amatérské rakouské fotbalové soutěži. Velkou část kariéry strávil ve Zbrojovce Brno. Byl to fotbali-
sta s výbornou technikou a specifickým herním stylem. Jeho fotbalovým vzorem byl Argentinec Diego Maradona.  
V kabině i mimo ni byl znám jako bavič okolí. Ve své profesionální kariéře hrál v ČR a na Slovensku a připsal si jeden 
start v české reprezentaci do 21 let.

Tento mladý sportovec se po vzájemné dohodě s vedením Domova pro seniory Sokolnice stal jeho patronem. Chce 
být vzorem pro mladé lidi a svou účastí na akcích pořádaných v našem domově ukazovat mladým lidem, že život je 
nejen dětství, mládí a dospělost, ale také seniorský věk a stáří.

Podle jeho slov je potřeba uvědomit si už v mladém věku, že jednou zestárnou nejen naši rodiče, ale také my sami. 
Stane-li se tato myšlenka součástí našeho všedního života, nebudeme snad tolik zaskočeni, až do této životní fáze 
vstoupíme i my. Mgr. Eva Stiborová
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 ► Hledám ke koupi domek se zahradou v Sokolnicích nebo v okolí do 10 km. Telefon: 792 284 071
 ► Koupím byt v OV nebo může být i družstevní v Sokolnicích. Telefon: 722 063 341

inzerce

TJ Sokol Sokolnice pořádá 

1. května 2015

Sraz účastníků všech věkových kategorií
je ve 13 hodin u sokolovny

Mladší děti v doprovodu rodičů

S sebou svačinku, pití, pláštěnku a dobrou náladu

Srdečně zvou Sokoli

H A S I Č I

Dovolujeme si pozvat děti Základní školy Sokolnice na nábor do kroužku mladých hasičů.
Kroužek je vhodný pro děti od 5 let, učí se v něm být samostatnější, tělesně připravené a základům chování  
v případech mimořádných událostí 

Pravideně se účastníme ligy Brno-venkov v požárním sportu, jejíž součástí je

● požární útok
● štafeta 4x60 m 
● štafeta dvojic
● štafeta ctif 
● požární útok ctif
● závody požárnické všestrannosti

Dvakrát do roka pořádáme výlet na 1 den 
Jedenkrát do roka 6–7 denní soustředění na Vysočině

Mimo tréninky pořádáme grilování na začátek práznin a také na konci, k jejich ukončení. 
Pořádáme i jiné aktivity, kdy je nutné odpočívat.
Uvítáme i podporu rodičů, kteří by měli zájem pracovat s kroužkem, 
popřípadě s SDH Sokolnice

Informace najdete na našem facebooku, webových stránkách 
nebo přímo na hasičce v sobotu mezi 15.–17. hodinou

Srdečně vás zvou děti, instruktoři a vedoucí  
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24. ročník SAŇAŘ CUP
SOKOLNICE | Futsal aréna u rybníka | 3.–6. července 2015

Doprovodný program 
Vodní šlapadla, skákací hrad, jízda kočárem, pečená 

selata a jiné speciality. Součástí sobotního večera bude 
vylosování bohaté tomboly.

www.sanarcup.cz

Cena: na místě 290 Kč | v předprodeji 230 Kč | Předprodej: Trafi ka Jany Hradílkové, 
Restaurace U Husara, Restaurace a Pizzerie Na Sokolovně nebo na čísle +420 602 710 719

Tradiční letní diskotéková noc

DJ Boris!

PÁTEK 3. 7. od 20.00

mediální partneři

20.00–21.30 22.00–23.30

24.00–3.00

Moderuje Ondra Fric

AWAKE BUTY
FLASH

SOBOTA 4. 7. od 20.00



SOKOLN IC K Ý  Z PR AVODA J18 4/2015

Martin Strýček
ADVOKÁT

KOMPLEXNÍ POSKYTOVÁNÍ 
PRÁVNÍCH SLUŽEB:

 ( právo občanské (zejména převody 
nemovitostí, věcná břemena, smlou-
vy kupní, darovací, nájemní, o  dílo 
atd.),

 ( právo obchodní (zakládání společ-
ností, pohledávky, obchodní spory),

 ( právo trestní - obhajoba v  trestním 
řízení, zastoupení poškozeného

 ( právo rodinné (výživné, rozvody, vy-
pořádání majetku),

 ( právo dědické, pracovní, přestupko-
vé, zastoupení ve správním řízení

 ( zastupování před soudy a  státními 
orgány, poskytování právních po-
rad, vyhotovování a  připomínková-
ní smluv všeho druhu, sepis žalob, 
právních rozborů, návrhů, žádostí, 
jednání s  advokáty, RK, notáři, exe-
kutory atd.

Mgr. Martin Strýček | advokát | ev.č. ČAK 13599 | IČ 73627925
(kancelář) U Červeného mlýna 64/1, Ponava, 612 00 Brno | datová schránka: rd2ga7n

ze
Sokolnic

+420 775 305 261 | strycek@ak-strycek.cz

inzerat-v04.indd   1 2.4.2015   12:18:30
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Svaz rybářů Sokolnice

pořádá dne 23. května 2015

na rybníku Na návsi v Sokolnicích

v čase 6.00–14.00 hodin

Informace k závodům na
www.svazrybarusokolnice.cz

194/2015

Periodický tisk územního samosprávného celku 
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice, 
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Nemá žádné regionální mutace.

Náklad 850 výtisků. 
Určeno k bezplatné distribuci.

Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.
Evidenční číslo tisku přidělené 
MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání 24. 4. 2015. 
Příspěvky můžete odevzdávat 
na Obecním úřadě Sokolnice 
nebo posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 5 je 7. 5. 2015.

Kontakt inzerce: 
Ivanka Hamanová, e-mail: hamanova@sokolnice.cz
Elektronická verze Sokolnického zpravodaje, 
termíny uzávěrek a vydání jsou umístěny 
na webových stránkách www.sokolnice.cz

Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. 
Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány.
Komise neodpovídá za obsah inzerce.

Grafická příprava, sazba a tisk:
Střední škola grafická Brno
Šmahova 110, Brno-Slatina,
telefon: 548 211 313

Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha
13. května 2015

Hlavní téma letošní sbírky: 
Nádory reprodukčních orgánů – možnosti prevence 
(gynekologické nádory u dívek a žen, nádory varlat u mužů)

Číslo sbírkového účtu:
Na sbírkový účet 65 000 65/0300 
je možné přispívat od 1. dubna do 30. listopadu 2015.

Celoročně můžete podpořit projekty LPR Praha příspěvkem na běžný účet 8888 88 8888/0300 
nebo zřízením trvalého příkazu ve prospěch LPR Praha. Více na www.lpr.cz.

Za každou podporu Vám předem děkujeme!

Dárcovské SMS: od 1. dubna do 31. října 2015 můžete podpořit projekty Ligy proti rakovině Praha 
také formou odeslání dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET na číslo 87 777. 
Cena DMS je 30 Kč, LPR Praha obdrží Kč 28,50.

Více na www.darcovskasms.cz   
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CITY

VIVO CONNECTION spol. s r.o.     http://www.citymail.cz     info@vivo.cz     515 537 537

Přijďte si vše nejdřív vyzkoušet do naší prodejny ve Šlapanicích vedle Alberta

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON, MOBIL

Zkuste nový balíček internetu + TV
s nespoutaným výběrem kanálů

jen za 790 Kč

V novém revolučním balíčku najdete rychlý 200 Mbit internet, 30 základních kanálů plus
možnost výběru dalších 30 ze 100 prémiových kanálů které nabízíme včetně 30 v HD
a 200 volných minut volání z pevné linky. Nabídka televize celkem zahrnuje 60 TV kanálů,
funkci návratu o 48 hodin zpět na všech kanálech zdarma, nahrávání  i možnost videopůjčovny.

Kanály HBO HD, HBO 2 HD, HBO Comedy HD  k balíčku větší  na 1/2 roku pro nové zákazníky zdarma
při objednání do 30.05.2015 

Nabídka je platná do 30.08.2015 ve všech oblastech s dostupností našeho optického internetu. Platné podmínky balíčku jsou na našich stránkách www.citymail.cz.
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