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●  V lednu jsme se s dětmi ze třídy Motýlci vydali na 
dalekou cestu a rozhodli jsme se prozkoumat severní  
a jižní pól – země plné sněhu a ledu. Prostřednictvím nej-
různějších aktivit a her se děti dozvídaly nové informace 
o životě na těchto částech země – vyzkoušely si postavit 
iglú z kostek cukru i papíru, seznámily se s Eskymáky, 
kteří je naučili chytat ryby a jezdit na sněžnicích, skama-
rádily se ze zvířátky žijících na pólech – tučňáky, ledními 
medvědy, rybami...
Cesta byla dlouhá, ale plná dobrodružství a zážitků...
Přivezli jsme si s sebou alespoň trošku sněhu a užili jsme 
si ho na školní zahradě.
Na konci ledna jsme si s dětmi povídali o lidském těle – 
zjistili jsme, v čem jsou lidé stejní a v čem se od sebe liší, 
co tvoří naše tělo a jak o sebe správně pečovat a starat 
se, abychom byli zdraví.
●  Na Nový rok 2021 jsme si ve třídě Kuřátek připomněli 
lidovou tradici Tří králů. Děti si vystřihovaly papírové ko-
runy, zpívaly koledy „My tři králové jdeme k vám“ a cho-
dily po třídě jako koledníci. Z velkých molitanových kos-
tek děti stavěly Betlém a střídaly se v rolích králů Kašpar, 
Melichar, Baltazar.
V úterý 13. ledna hustě padal bílý sníh a děti byly nad-
šené. Z kopce na školní zahradě si to děti svištěly na 
bobech, lopatách dokud to šlo, stavěly sněhuláky, odhr-
novaly sníh lopatami, válely se ve sněhu. A že jsme byli 
mokří? Nikomu to nevadilo! Máme přece v šatně sušák, 
kam se vešly všechny oteplovačky a rukavice.
Také nám v lednu mrzlo, chodili jsme na vycházky okolo 
zamrzlého rybníka, ale na bruslení to nebylo. Některé děti 
byly bruslit s rodiči na blízkém kluzišti v okolí. Povídali 
jsme si, jak je to s bezpečností při bruslení. Ve třídě jsme 
si hráli na „Ledové království“, děti tvořily z papíru lesklé 
sněhové vločky; lepily obrázky se zimními sporty i s po-
hádkovou Elzou a Olafem. Při pokusech s ledem a vodou 
jsme zkoumali jejich vlastnosti, děti si procvičovaly pro-
storovou orientaci (nahoře, dole, nad, pod, vpravo, vlevo.)
Poznávali jsme dalekou zemi Grónsko, děti se seznámily 
se životem Eskymáků, namalovaly jejich vlajku. Učily se 
pracovat s globusem a velkou mapou, hrály si na ledního 
medvěda, lovily mu ryby v ledovém moři a vyzkoušely 
jízdu psím spřežením a lyžovaly. Při stavbě iglú ve třídě 
děti poslouchaly báječnou „Grónskou písničku“ od Jarka 
Nohavici. 

●  Návrat po vánočních prázdninách se nám ve třídě 
Koťátka trochu zkomplikoval nepřítomností paní uč. Ha-
ničky, na kterou se děti moc těšily. Vše jsme ale ustáli 
a děti byly rády, že opět vidí své kamarády. Pochlubily 
se vánočními dárky a pověděli jsme si, jak to chodí „Na 
tři krále“. Potom jsme chvíli cestovali raketou až do ves-
míru, odkud se dá naše planeta Země krásně pozoro-
vat. Povídáním o zimě se děti snažily přičarovat alespoň 
trochu sněhu. To se jim na pár dní povedlo, než se vše 
zase proměnilo v bláto. A tak jsme alespoň s černouš-
kem navštívili Eskymáky v Grónsku a na pořádnou zimu 
si jenom hráli. Třeba se nám v únoru přece jen ukáže  
a my si to před jarem ještě pořádně užijeme.
●  V měsíci lednu děti ve třídě Sluníčka netrpělivě oče-
kávaly, kdy už konečně paní Zima sešle nadýchanou bě-
lostnou sněhovou nadílku. Vskutku se dočkaly, i když jen 
na několik dnů. Ale i tak holčičky i kluci stihli vločkovou 
peřinu využít k dovádění na školní zahradě. Nicméně si 
zkusili nerozpustné sněhové vločky vytvořit pomocí le-
pidla a soli, barev i nůžek a papíru, a to vše úspěšně. 
Nadále se věnujeme rozvíjení ctnosti starostlivosti – uklí-
zíme si hračky, oblečení, použité nádobí po jídle, ale také 

se staráme o kamarády ve třídě, aby 
nám tu spolu bylo dobře. Zkrátka 
pohodička... Předškoláci pilně zdo-
konalují svoje dovednosti během 
všech aktivit v mateřské škole,  
i když jsou někdy trochu zapeklité. 
Poslední den v měsíci dostaly naše 
děti pololetní vysvědčení a sladkou 
odměnu. Povídali jsme si, co se nám 
ve školce líbí, co se nám podařilo 
nebo naopak nepodařilo, co dalšího 
společně naplánujeme, prostě na 
co se budeme dalšího půl roku těšit, 
učit se a dozvídat nové vědomosti  
a prožitky. ■

Koťátka

Motýlci
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Sluníčka Sluníčka

Sluníčka

Už jsme čtenáři
Dobrý den, milí čtenáři. 
Je začátek února a my už jsme mezi vámi. Už umíme 
krásně číst a v půlce ledna jsme začali chodit do čtenář-
ského klubu. Čtení nás baví, někteří z nás přečetli i doma 
celou knížku. V klubu čteme příhody dvou žabáků Kvaka 
a Žbluňka, kteří se rádi bojí. Malujeme obrázky jejich 
strachů a povídáme si, co podobného se kdy přihodilo 
i nám. I když čtení s rouškou není zrovna příjemné, ne-
dáme se a čteme o to hlasitěji.
U knížky se dovedeme i zasmát a to je důkaz, že nám 
čtení jde opravdu dobře. -Vaši prvňáci- Čtenářský klub

Motýlci Motýlci
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Zprávy z Rady
●  Odstoupení od nájemní smlouvy č. Z-012/11
Obec uzavřela dne 20. června 2011 nájemní smlouvu 
číslo Z-012/2011 na pronájem zahrádky za starým zdra-
votním střediskem. Nájemce však zahrádku nevyužívá 
v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou a je v prodlení 
s úhradou nájemného. Na 2× zaslanou písemnou výzvu 
k úhradě nájemného v roce 2020 nereagoval. Místosta-
rostka navrhuje od smlouvy odstoupit z důvodu opakova-
ného a dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících 
z uzavřené smlouvy. 
RO schválila odstoupení od nájemní smlouvy číslo 
Z-012/2011 a uložila místostarostce neprodleně zaslat 
nájemci oznámení o odstoupení od nájemní smlouvy 
číslo Z-012/2011, s výzvou na vyklizení a předání po-
zemku v termínu do 31. března 2021.
●  SUEZ CZ – změna ceníku VOK
Společnost SUEZ CZ a.s. předložila návrh na změnu 
(navýšení) ceny za odvoz a odstranění některých druhů 
odpadů (textilní materiály, směsný komunální odpad, ob-
jemný odpad a plasty) z velkoobjemových kontejnerů ze 
sběrného dvora, od 1. února 2021. 
RO schvaluje Přílohu č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 140621316, 
Ceník č. 2 – Odvoz a odstranění odpadu z velkoobjemo-
vých kontejnerů s platností od 1. února 2021. 
●  Střednědobý výhled rozpočtu obce Sokolnice 

na léta 2022–2028
Radě obce byl předložen návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu obce Sokolnice na léta 2022–2028. 
Rada obce odsouhlasila návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu obce Sokolnice na léta 2022–2028 a uložila 
místostarostce obce do 19. února 2021 zveřejnit střed-
nědobý výhled rozpočtu obce způsobem stanoveným 
v § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. RO dále uložila mís-
tostarostce obce do 19. února 2021 zveřejnit na úřední 
desce informaci, kde je návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho 
listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení 
střednědobého výhledu rozpočtu. 
RO uložila starostovi předložit návrh střednědobého vý-
hledu rozpočtu obce Sokolnice na léta 2022–2028 nej-
bližšímu zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice.
●  DPP se správcem sportoviště
RO byl předložen návrh na uzavření DPP se správcem 
sportoviště (Oranžové hřiště za OÚ) na rok 2021.
RO schválila uzavření DPP se správcem sportoviště na 
rok 2021 dle předloženého návrhu. 
●  DPP se členy SPOZ
RO byl předložen návrh na uzavření dohody o provedení 
práce (DPP) se členy sboru pro občanské záležitosti 
(SPOZ). Jedná se o recitace a slavnostní přednes při ob-
čanských obřadech, uvádění a organizování občanských 
obřadů a provozování živé hudby při občanských obřa-
dech v obřadní síni obecního úřadu Sokolnice nebo na 
jiném, matrikářkou určeném místě, a smuteční řeč při 
pohřbech. 
RO odsouhlasila uzavření DPP dle předloženého návrhu. 

●  Smlouva na zpracování Sokolnického zpravodaje
Střední škola grafická Brno, Šmahova 364/110, 
627 00 Brno, IČO: 00226467, předložila návrh smlouvy 
o podmínkách přípravy a tisku periodika – Sokolnický 
zpravodaj. 
RO schválila text a uzavření smlouvy o podmínkách pří-
pravy a tisku periodika – Sokolnický zpravodaj mezi obcí 
Sokolnice a Střední školou grafickou Brno, Šmahova 
364/110, 627 00 Brno, IČO: 00226467. 
RO uložila starostovi uzavřít smlouvu o podmínkách pří-
pravy a tisku periodika Sokolnický zpravodaj se Střední 
školou grafickou Brno, nejpozději do 29. ledna 2021.
●  Smlouva o právu stavby
Obec Sokolnice připravuje stavbu s názvem: Sokolnice – 
rekonstrukce ulice Na Skalce. Součástí stavby je i nové 
připojení na krajskou komunikaci na ulici Brněnská. Kraj-
ská komunikace se nachází na pozemku p.č. 1050/1, 
který je také ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Aby bylo 
možné získat stavební povolení, je třeba uzavřít s krajem 
smlouvu o právu stavby.
RO schvaluje text a uzavření Smlouvy o právu provést 
stavbu číslo AC JMK /21/OM mezi obcí Sokolnice a Ji-
homoravským krajem a uložila starostovi nejpozději do 
15. března 2021 tuto smlouvu uzavřít.
●  Zajištění paty násypu komunikace 

na ulici Slovákova
Na východní straně ulice Slovákova je zajištěna pata 
místní komunikace strmým hliněným svahem. Toto za-
jištění je nedostatečné, což má za následek postupné 
deformace obrubníků a komunikace vlivem zatížení od 
místní dopravy. Projektant předložil stavebně úspor-
nější variantu řešení s názvem: „Sokolnice – ulice Slo-
vákova zajištění paty násypu komunikace na pozemku 
p.č.  368/4“. Jedná se o stavbu gabionové zídky s do-
plněním krajnice a svahu komunikace. Pro vyloučení 
stékání srážkové vody ze svahu na sousední pozemek 
budou v patě násypu osazeny betonové žlabovky se za-
ústěním do stávající dešťové kanalizace.
RO schválila předloženou variantu zajištění paty násypu 
komunikace na ulici Slovákova a uložila starostovi zajistit 
vše potřebné pro vydání příslušného územního rozhod-
nutí na SÚ.
●  Záměr využití objektu Vladimírov
Obec obdržela dopis od společnosti Sandwaste Invest- 
ments s.r.o., Černopolní 219/26, 613 00 Brno, IČO: 
06860265, která plánuje koupit objekt Vladimírov, po-
zemek p.č. 2931, v němž tato společnost popisuje záměr 
využití výše uvedeného objektu. Jedná se o společnost, 
která se mimo jiné zabývá stavební a dopravní činností 
a chtěla by v budově zřídit kancelářské zázemí pro svoji 
činnost a na nádvoří objektu vybudovat plochy pro parko-
vání svých stavebních strojů. Společnost zamýšlí koupi 
i okolních pozemků, na kterých by chtěla zbudovat kry-
tou střelnici. Objekt Vladimírov i pozemky přiléhající k ob-
jektu se nachází v lokalitě označené v územním plánu Vz, 
s přípustným využitím administrativní budovy s 1 bytovou 
jednotkou pro osoby zajišťující dohled nebo pro majitele 
provozovny, komunikace a parkovací stání pro potřebu 
daného provozu a stavby technické infrastruktury. 
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RO vzala na vědomí představení záměru využití objektu 
Vladimírov od společnosti Sandwaste Investments s.r.o., 
Černopolní 219/26, 613 00 Brno, IČO: 06860265. RO 
upozorňuje, že budoucí majitel či investor musí přestavbu 
objektu Vladimírov do budoucna uzpůsobit regulativům 
vyplývajícím z platného Územního plánu obce Sokolnice. 
Totéž platí i u případného využití okolních pozemků. 
●  Prodejní prostory u rozvodny
Obec obdržela od spol. IMAG Architekt, s.r.o., Lidická 49, 
602 00 Brno, rozpracovanou PD „Prodejní prostory, So-
kolnice u Brna, ul. U Rozvodny“ s žádostí o stanovisko, 
zda je tato PD v souladu s Územně plánovací dokumen-
tací obce. 
RO vzala na vědomí předloženou projektovou doku-
mentaci, která řeší stavbu „Prodejní prostory, Sokol-
nice u Brna, ul. U Rozvodny“. RO upozornila žadatele na 
sporné náležitosti rozpracované PD a uložila starostovi 
vyrozumět žadatele o stanovisku rady obce do 19. února 
2021. 
●  OZV o místním poplatku z pobytu
Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 609/2020 
Sb., (tzv. daňový balíček), kterým se mění některé zá-
kony, mimo jiné došlo k novelizaci zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích. Z toho důvodu je nutno uvést 
do souladu s výše uvedenou novelou zákona o místních 
poplatcích OZV o místním poplatku z pobytu, kterou obec 
v minulosti vydala. 
RO vzala na vědomí novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích a uložila starostovi předložit návrh 
nové OZV o místním poplatku z pobytu k projednání na 
nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
●  Aktualizace PRO Sokolnice
Obec má zpracovaný a schválený Program rozvoje obce 
Sokolnice do roku 2021. Proto obec požádala MAS Slav-
kovské bojiště, z.s. o zaslání cenové nabídky (dále jen 
„CN“) na aktualizaci dokumentu na období 2022–2026.
RO schválila předloženou CN na aktualizaci dokumentu 
Program rozvoje obce Sokolnice na období 2022–2026.
●  Přípojka dešťové kanalizace v ul. Na Skalce
RO na své poslední schůzi přerušila projednávání žádosti 
o souhlas se stavbou dešťové kanalizační stoky v ulici 
Na Skalce na pozemcích ve vlastnictví žadatelů a na po-
zemku p.č. 1089/1 v majetku obce a požádala o předlo-
žení stanoviska Ing. Skřičku, který zpracovává PD stavby 
„Rekonstrukce ulice Na Skalce“, kde by předmětná 
dešťová kanalizace měla být napojena, zda tato stavba 
není v kolizi s plánovanou rekonstrukcí ul. Na Skalce.  
Ing. Skřička zaslal vyjádření, kdy po konzultaci s odbor-
níkem na dešťovou kanalizaci a orientačním přepočtu 
kapacity dešťové kanalizace konstatoval, že plánované 
odvodnění nezpůsobí problémy s odvedením dešťových 
vod v oblasti ul. Na Skalce. 
RO vyjádřila souhlas se stavbou dešťové kanalizační stoky 
v ulici Na Skalce ve vlastnictví žadatelů a na pozemku 
p.č. 1089/1 v majetku obce Sokolnice za podmínek, že 
na hranici pozemků vlastníků a obce bude zřízena ještě 
jedna šachta, a dále že vlastníci vybudují kanalizaci na 
svoje náklady a (tu část pod pozemky obce) po kolaudaci 
předají obci do vlastnictví. RO upozorňuje, že je třeba ze 

strany vlastníků předložit obci návrh na uzavření smlouvy 
o právu stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 
v rámci které budou výše uvedené podmínky upraveny.
●  Dps Sokolnice – dohoda o vzájemné úpravě vztahů
Domov pro seniory Sokolnice, p.o. předložil radě návrh 
Dohody o vzájemné úpravě vztahů v souvislosti se stav-
bou při nadměrném zatěžování komunikací a vzniku 
škod na komunikacích. Domov pro seniory je investorem 
stavby nazvané „Humanizace pobytových služeb Sokol-
nice“, k.ú. Sokolnice, kdy předmětem dohody je stano-
vení podmínek, za nichž bude stavebník užívat formou 
nadměrného zatížení místní komunikaci v ulici Za Sýpkou, 
ev. číslo 8c, při vjezdu těžkého dopravního prostředku.
RO schválila text a uzavření Dohody o vzájemné úpravě 
vztahů v souvislosti se stavbou při nadměrném zatěžo-
vání komunikací a vzniku škod na komunikacích mezi 
obcí Sokolnice a Domovem pro seniory Sokolnice, p.o. 
a uložila starostovi uzavřít tuto dohodu nejpozději do 
19. února 2021.
●  Provozní řád ŠROT GEBESHUBER Sokolnice
Obec obdržela od KÚ JMK oznámení o zahájení řízení pro 
vydání rozhodnutí o udělení souhlasu podle ust. § 153 
odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle § 78 
odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném 
do 31.12.2020 (dále jen „zákon o odpadech“) k provo-
zování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů dle 
§ 14 odst. 1 zákona o odpadech v souvislosti s provo-
zováním zařízení společnosti ŠROT GEBESHUBER s.r.o. 
V návrhu ke schválení provozního řádu nedochází dle 
sdělení KÚ JMK k žádným změnám oproti aktuálně plat-
nému PŘ. Rada se již v minulosti zabývala podněty ob-
čanů ke změně provozní doby, která je v platném provoz-
ním řádu stanovena pro veřejnost PO + ST 7.00–17.00, 
ÚT + ČT + PÁ 7.00–15.30, SO 8.00–13.00; pro úpravu 
odpadů PO–PÁ 6.00–22.00, SO 7.00–22.00, SO 8.00 
až 14.00 – provádění hlučných činností (používání hyd-
raulických nůžek, nakládání vagónů vlečky). Obec ob-
držela od KÚ JMK toto oznámení dne 25. ledna 2021  
s tím, že má lhůtu na vyjádření do 1. února 2021. Proto 
požádala prostřednictvím starosty obce KÚ JMK o pro-
dloužení lhůty min. do 12. února 2021, aby věc mohla 
projednat RO. Pro jednání byl vyžádán poslední Protokol 
o zkoušce měření hluku v mimopracovním prostředí ze 
dne 16. října 2020. Z jeho závěrů vyplývá, že za plného 
provozu zařízení nebyl hygienický limit ani na jednom ze 
stanovišť překročen. RO ale konstatovala fakt, že provoz 
tohoto zařízení je rušivý, bez ohledu na skutečnost, že ne-
jsou překročeny zákonem stanovené limity, což má přímý 
dopad na občany naší obce. RO o tomto bodu dlouze 
diskutovala. 
Rada obce navrhla, aby rozsah provozního řádu společ-
nosti ŠROT GEBESHUBER s.r.o., se sídlem Sokolnice, Ko-
bylnická 457, PSČ 66452, IČO 494 34 004 byl KÚ JMK 
změněn následovně: Provozní doba, která je v platném 
provozním řádu stanovena pro veřejnost PO + ST 7.00  až 
17.00, ÚT + ČT + PÁ 7.00–15.30, SO 8.00–13.00 beze 
změny. Provozní doba, která je v platném provozním 
řádu stanovena pro úpravu odpadů PO–PÁ 6.00–22.00,  
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PO–PÁ 7.00–19.00 provádění hlučných činností (použí-
vání hydraulických nůžek, nakládání vagónů vlečky) SO 
7.00–22.00 bez provádění hlučných činností (používání 
hydraulických nůžek, nakládání vagónů vlečky). 
RO uložila starostovi zaslat KÚ JMK vyjádření s návrhem 
na změnu rozsahu provozního řádu společnosti ŠROT GE-
BESHUBER s.r.o., se sídlem Sokolnice, Kobylnická 457, 
v termínu do 12. února 2021
●  Kabelizace bývalého vojenského areálu na ul. Polní
Rada obce na své schůzi dne 15. října 2020 projed-
návala cenovou nabídku (dále jen „CN“) na kabelizaci 
bývalého vojenského objektu na Polní od spol. ENERG-
PRO s.r.o. Sokolnice. Projednávání přerušila a uložila 
místostarostce poptat další CN. Nyní byla radě předlo-
žena CN od Střední školy elektrotechnické a energetické  
Sokolnice. 
RO schválila CN, kterou předložila spol. ENERGPRO s.r.o. 
Sokolnice na provedení kabelizace bývalého vojenského 
areálu v ul. Polní, Sokolnice.
●  VŘ na zhotovitele stavby rekonstrukce ul. Niva
RO byl předložen návrh příkazní smlouvy na výkon za-
davatelských činností na zakázce zadávané jako ve-
řejná zakázka malého rozsahu služby s názvem: „Ulice  
Niva–Sokolnice“. 
RO odsouhlasila text a uzavření Příkazní smlouvy  
č. 7179/2021 na výkon zadavatelských činností se spol. 
RTS, a. s. Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČO 255 33 843 
a uložila starostovi nejpozději do 26. února 2021 tuto 
smlouvu uzavřít.  -OÚ-

Periodický tisk územního samosprávného celku  
Sokolnický zpravodaj, vydává obec Sokolnice,  
Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. 
Je vydáván desetkrát ročně. Místo vydávání Sokolnice. 
Nemá žádné regionální mutace.  
Náklad 930 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. 
Řídí Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje.
Evidenční číslo tisku  
přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.

Datum vydání Sokolnického zpravodaje  
č. 2 je 19. 2. 2021. 
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Sokolnice nebo 
posílat na adresu zpravodaj@sokolnice.cz. 
Uzávěrka Sokolnick. zpravodaje č. 3  je 11. 3. 2021.

Kontakt inzerce:  
Andrea Hrdličková, e-mail: hrdlickova@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, příspěvková organizace, Šmahova 364/110, 
Brno-Slatina, telefon: 548 211 313

Únor
Únor je měsícem zařazeným do období včelařské zimy.  

I když by se dalo říci, že únor se konečně trochu zimně 
projevil. A při sběru měli na poslání vzorků bylo na pod-
ložce u silnějších poznat podle vysrážené vody, že už 
matka začala pomalu klást. Uvidíme ze vzorků, jaká 
budeme dělat léčebná opatření tento rok, ale před-
pokládám, že dost včelstev uhynulo, jak se u včelařů 
říká – padlo, a bude tento rok co obnovovat, vše bude 
hlavně záviset na počasí a hlavně také začít sledovat 
spady roztočů již koncem jara a průběhu léta. V sou-
časnosti členové připravují vzorky z jednotlivých stano-
višť na poslání do laboratoře. A i to se odehraje pouze 
jednotlivě, bez společného setkání. Včelaři využívají 
volného času na čištění, vyvařování vosku, natírání za-
šlých barev na úlech, stloukání a vyplétání rámků. Také 
kontrolují včelnice, jestli nejsou navštěvována rušícím  
ptactvem. 

Teď pár postřehů z konference v Bratislavě, kde bylo 
poukázáno na snižování počtu včelstev v EU z asi 16,5 
milionu včelstev na 10 milionů, nebo i méně, což se zase 
odrazí v opylování a tím i zabezpečení produkce potravin. 
V EU byl vzpomenut pokles počtu včel, ale v Číně plá-
nují nárůst z 8 na 10 milionů včelstev, kde rodiny včelaří 
i s 200–300 včelstvy, se kterými v průběhu roku kočují 
i na vzdálenost 2000 kilometrů. Dále byl vzpomenut 
předstih Číny v laboratorním vyšetřování medu a i vý-
robě sirupů na míru, také použití ultrazvuku, kdy dochází 
zničení všeho živého v medu, jako náhrada za paste-
rizaci. Celkově ve větší míře se řeší dopad na poklesu 
opylovatelů na ekonomiku, kdy bylo potvrzeno, že včely 
mají určitou hranici v opylování, kterou doplňují včely sa-
motářky, čmeláci a ostatní hmyz. Stačí, aby se rozšířilo 
biofarmaření z 5 na 20 % a u včel se zvýší návštěvnost 
o 50 %, samotářek o 60 % a u čmeláků až o 150 %, po-
užití v těchto oblastech insekticidů cíleně a minimálně je 
samozřejmostí.

Určitě jste zaregistrovali informace o vlivu pesticidů na 
ospalost včel, ztrátu orientace. Co to musí dělat s hmy-
zem, když se obilí stříká asi sedmkrát, jablka v Polsku až 
dvacetkrát. O vlivu na lidech se ani nebavím. 

-Václav Hůrka-

Koronavirus a zájezdy
Koronavirus zasáhl do života každého z nás, někomu 

více, někomu méně, a tak zasáhl také do činnosti kulturní 
komise. Díky koronaviru nemohou její členky organizovat 
žádné zájezdy a nemohou tak uplatnit svůj organizační 
um a pozvat nás na nějaký zájezd. 

Jedná se o návštěvy divadel, která ale i tak bohužel 
nehrají, a také o nákupní zájezdy do Polska a o léčebné 
zájezdy do termálních lázní v Maďarsku. 

Léčebné účinky termální vody jsou vědecky ověřené  
a již Římané, kteří území dnešního Maďarska v minulosti 
obývali, koupele hojně využívali. Později také Osmané, 
však Turecké lázně jsou známé dodnes. 
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Pěší nebo cyklovýlet k vodní nádrži Balaton
Start – ve středu obce v zadní části 
za kapličkou se nachází pomník pad-
lých sokolnických občanů v I. a II. 
světové válce, odhalen a posvěcen 
byl 30. 9. 1922.
Na základní škole u vstupu do bu-
dovy je pamětní deska Emila Šin-
delky. Od kapličky se dáme ul. Br-
něnskou směr Brno, pokračujeme 
nám. Zbyňka Fialy, odbočíme vpravo 
na ul. Václava Haňky k bodu 2 na 
křižovatku Šlapanická–Polní. Na této 
spojnici stojí kříž z roku 1867 rodiny 
Konečných z popisného čísla 8. Byl 
postaven na památku dvou dcer 
(dvojčat), které zemřely ve svých  
20 letech v jeden den 2. prosince 
1866 na choleru. Dále pokračujeme 
ulicí Šlapanickou na Předky bod 3 

vyhlídka na obec, oboru, zámek a vl-
nící se železniční trať. Pokračujeme 
stále rovně po polní cestě až bod 4., 
kde odbočíme vlevo k bodu 5 k říčce 
Dunávce. Tato říčka se proplétá so-
kolnickou krajinou až k Otmarovu. 
Na tomto rozcestí, jen pro Vaši ori-
entaci, je vpravo bývalá vesnice (až 
do konce II. svět. války Maxdorf) po 
válce Dvorska, nyní je součástí měst-
ské části Brno-Tuřany. My budeme 
pokračovat vlevo na jih podél říčky 
až k bodu 6 k vodní nádrži Balaton. 
V bývalém prostoru Žabárníka byla 
vybudována asi v letech 1970–1975 
k přečerpávání vody pro závlahy. 
Voda byla čerpána volným kanálem 
a potrubím pod povrchem přes so-
kolnický rybník až pod Mohylu míru 
a odtud až do nádrže za obcí Prace. 
Do nádrže Balaton byla přivedena 
voda až z řeky Svratky od obce Re-
bešovice. Pokračujeme stále rovně  
k bodu 7 po toku Dunávky, kde stojí  
v hájku myslivecká chata sokolnic-
kého sdružení. Byla vybudována  
v letech 1972–1974. Pokračujeme 

rovně, na rozcestí dáme se vlevo 
do kopce k bodu 8. V bývalém vo-
jenském areálu je budovaný park  
s výsadbou různorodých stromů, 
travnaté hřiště, sjezdovka pro bo-
bisty, sáňkaře i začínají malé lyžaře, 
(ale jen když nasněží), je tu také 
dostatek prostoru pro mnoho jiných 
aktivit. Pokračujeme ulicí Polní na 
křižovatku s ul. Novou, po které se vy-
dáme k bodu 9. Na konci této ulice, 
pokud odbočíme vpravo, po pár de-
sítkách metrů najdeme vpravo v poli 
od 14. 8. 1932 kříž rodiny Čumpové 
z popisného čísla 72.
Odtud se vrátíme do středu obce. 
Trasa měří asi 6,5 km

Přejeme vám pěkné počasí a pohodu 
při poznávání okolí obce. ■
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inzerce

Do konce první světové války bylo Maďarsko, tehdy 
Uhry, o 68 % větší než dnes. Po této válce vítězné země 
68 % území Maďarska rozdělily mezi sousední země, 
a to i přesto, že Maďarsko válku nezačalo. Největší část 
dostalo Rumunsko a kupodivu i Rakousko dostalo svůj 
díl, spolková země Burgenland je celá bývalá část Uher. 
Tak jako se na jihu Slovenska mluví Maďarsky, i zde se 
tak mluví. Také Jugoslávie kousek dostala. Touto úpravou 
se tři miliony Maďarů ze dne na den ocitly mimo svoji 
vlast a statisíce rodin byly rozděleny novými hranicemi. 
V Evropě je to národ, jehož největší počet obyvatel žije 
mimo svoji vlast. I tak se dá zbavit konkurence. Maďaři 
na památku těchto ztrát postavili pomník, na který na-
psali: Nem, nem, soha! (Ne, ne, nikdy!). Nedivil bych se, 
kdyby byli naštvaní na celý svět. Obyvatelé města Sopron 
a jeho okolí se rozhodli proti připojení k Rakousku bránit 
i silou, a tak je vítězné země, asi bojování měli již dost, 
nechali v Maďarsku. Na mapě je vidět, jak se hranice 
městu Sopron vyhýbá.  

Uhry byly zemědělská velmoc a úspěšná, metro ot-
vírali v Budapešti v roce 1898 a celé vybudované v se-
cesním slohu. A kdy my? Ze západní Evropy se do Uher 
vozila selata, která se pasením vykrmovala na hmotnost  
120 kilo a masné výrobky se vyvážely nazpět. Díky tomu, 
že hmotnost dosáhla pouze pasením bylinek na lou-
kách v Pustě, jejich maso bylo prý velmi chutné, jemné  
a netučné.

Když v Maďarsku slyšíte jejich řeč, napadne vás, že 
žádnému slovu nemůžete rozumět, ale není to tak. Jsou 

maďarská slova, kterým každý u nás rozumí, a to moc 
dobře. Guláš, perkelt, čabajka, klobása, lečo, čalamáda, 
langoš, to jsou slova, která se k nám dostala díky výrob-
kům nejen z prasat, ale také z hojně pěstované zeleniny. 
Ale Maďaři nechovali jen prasata, chovali také koně, 
krávy, buvoly, ovce a kozy. O každý druh zvířat se sta-
rala jiná skupina pasáků, na nejvyšším postu byli pasáci 
koní, na nejnižším pasáci prasat. Buvoli se dnes chovají 
v mnoha zemích Evropy, hlavně na jihu, ale Maďaři je 
chovali již ve středověku. Mimochodem z buvolího mléka 
se dělá sýr mozzarella.

Hodně turistů bylo zklamáno, když si objednali v re-
stauraci guláš a dostali gulášovou polévku. Pokud chcete 
guláš, musíte si objednat perkelt. My totiž máme v gulá-
ších proti Maďarům „guláš“, oni třeba vůbec neznají gu-
láš segedínský. O vlivu maďarské kuchyně u nás svědčí 
i názvy uzenin, Uherský salám nebo Debrecínské párky.  

Známe však i další maďarská slova, třeba: bunda, ba-
gančata, šohaj.

Herdek, to jsem toho napsal, no vidíte, to je další slovo 
z maďarštiny a znamená ďábel, já ho však znám víc ve 
větném spojení: to je herdek baba, nebo herdek ženská, 
myšleno rázná žena.   

Nejlepší paprika je určitě z Maďarska, ale její pojme-
nování není maďarské, jak bychom si mohli myslet, slovo 
paprika pochází ze srbochorvatštiny.

Už aby ten koronavirus co nejdříve skončil a mohli jsme 
jet do termálních lázní a aby každý, kdo chce, mohl jet, 
kam chce. -Jan Fojtl-
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Jan Melichar Bořita z Budče v exilu
Po prodeji panství sokolnického bydlel Jan Melichar 

Bořita u své první manželky Kateřiny rozené z Hodic na 
Českém Rudolci.

Panství českorudolecké bylo dost obsáhlé, bohaté 
zejména na lesy. Toto panství Kateřina zdědila r. 1612 
po svém zemřelém otci Jiřím z Hodic, po němž mimo ni 
zůstaly ještě nedospělé děti Zdeněk, Karel Václav a Apo-
lena. Rodina Hodicových byla náboženství českobratr-
ského, v této víře byli vychováni zejména svou matkou 
Marií Annou, která byla dcerou Petra Voka z Náchoda na 
Žeroticích a Boskovštejně.

Marie Anna zamítla přestoupit ve smyslu císařského 
nařízení na katolictví přesto, že jako nekatolička v zemi 
zůstat nesměla. Volila raději odchod do ciziny, a tak 
ihned po vyhlášení jednala s knížetem břežským Janem 
Kristiánem stran svého přestěhování do Břehu (Slezsko), 
kde jednota bratrská nacházela tehdy útulek. Toto město 
leželo blízko moravsko-slezských hranic a bylo v naší 
zemi dobře známé, neboť tam studovalo před válkou tři-
cetiletou mnoho Moravanů. Jan Melichar se ke své tchyni 
připojil a chystal se k odchodu s ní, se svojí manželkou 
Kateřinou a tehdy nedospělou svojí švagrovou Apolenou 
Hodickou, přes Brandýs nad Orlicí do Lešna, odkud brzy 
přešli do Břehů. Karel starší z Žerotína psal tehdy svému 
úředníku v Brandýse nad Orlicí, kde jak známo popřál na 
svém statku roku 1634 v Klopotech dočasný útulek Janu 
Amosi Komenskému, aby průchodu do ciziny spějících 
Bořitů a Hodických poskytl potřebné přátelství a služby.

Stará paní odcházela do ciziny nejenom ve snaze za-
chovat si svoje českobratrské vyznání, ale ochránit si 
svoji nedospělou dceru, sirotka Apolenu před císařskou 
výchovou a konversí. Proto tento odchod bylo nutno pro-
vést tajně, neboť osoby stavu šlechtického směly sice 
emigrovat, siroty po šlechticích s sebou vzít nesměly.

Bývalý sokolnický pán Jan Melichar Bořita se svojí man-
želkou a Marie Anna z Hodic se svou nedospělou dcerou 
odešli do ciziny kolem 16. června 1629.

Odchod členů rodiny Hodických byl jistě pohnutý, ne-
méně pohnutý byl však asi i odchod manželů Bořitových. 
Bývalý sokolnický pán vyúčtoval svoje pohledávky na zemi 
Moravskou obnosem 47.000 zlatých. Takových a podob-
ných pohledávek bylo mnoho, neboť náklady na povstání 
a válku byly jistě značné a vojskem pleněná, císařskými 
obsazená a porobená země nebyla s to je zaplatit. Do  

ciziny tak rodina Jana Melichara Bořity odcházela zchudlá 
a v poměrech, které zvlášť v roce 1629 byly pro emigraci 
krajně nepříznivé.

Jak již bylo zmíněno, rodina Bořitova a Hodických se 
brzy z Lešna odstěhovala do Břehu nepochybně proto, 
aby byli blíže domovině. Roku 1631 je zaznamenáno, že 
tam paní Marie Anna z Hodic bydlela a s ní tam bez vší 
pochybnosti bydlela její dcera Kateřina Bořitovna. Město 
Břeh je přibližně 40 km od Vratislavi, v němž bydlel v dob-
rovolném vyhnanství bývalý vůdce moravských aktivistů 
Karel starší ze Žerotína. Ten psal svojí dceři Bohunce 
český dopis datovaný 11. 3. 1632, v němž jí podává 
smutnou zprávu, že: „zde ve Slezsku ztratili jsme naši 
paní Kačenku z Hodic, manželku pana Jana Bořity, která 
svůj život dokonala 20. února a příští pátek je pohřeb 
její. Nechala po sobě mateři své a panu manželu svému 
velkou zármutku a my také jsme zarmouceni nad ztrátou 
její“.

Dopis Karla staršího z Žerotína je vedle zprávy samé 
pozoruhodný tím, že se nezmiňuje ničím, kde Jan Meli-
char meškal a čím byl zaměstnán, tehdy asi čtyřicetiletý 
a rovněž ničím o dětech Bořitových. Ani nijak nelze najít 
po plukovníkovi Bořitovi v jeho vyhnanství bližších zpráv.

O dalších osudech bývalého sokolnického pána a plu-
kovníka moravských stavů jsou zprávy nejisté. Dle nich 
se po smrti své manželky Kateřiny oženil po druhé. Jeho 
druhou manželkou se stala Jana Dobřenská. Tíha vy-
hnanství doléhala na něj velmi tíživě. Účastí na povstání 
pozbyl veškerý svůj majetek, let přibývalo, nepřízeň 
a opuštěnost doléhala na něho v cizině velmi těžce. Toto 
strádání jasnily ještě vzpomínky na daleký domov. Není 
pochyb, že provázely jeho bludnou poutí do Lešna, Břehu 
a snad i jinam až do roku 1652, kdy zemřel, neví se však 
kde. Použitá literatura: Ing. Antonín Sekanina

Pohled do historie Telnice a jejího okolí

Vraťme se opět do doby, kdy bylo sokolnické panství 
svou rozlohou největší na Moravě a bylo pravděpodobně 
i panstvím nejcennějším. Uvádíme několik historických 
zajímavostí té doby o obcích patřících k sokolnickému 
panství.

Horákov býval původně samostatným panstvím, při 
němž byl zámek a v obci tvrz. Po vystřídání různých ma-
jitelů dostal se Horákov kolem r. 1450 rodu pánů ze 

Zamyšlení na leden
„Zdraví a klidná mysl jsou dva největší dary. Ve všem 
ostatním jsou si lidé rovni nebo si mohou najít náhradu.“

William Hazlitt

„Milovat bližního dříve znamenalo; nečinit mu bezpráví 
a ovazovat jeho rány. Od nynějška láska nepřestane být 
soucitná, ale bude se stravovat v životě věnovanému 
tomu, abychom všichni společně pokročili dál.“

Pierre Teilhard Chardin 

Muž a žena, rodiče a děti, bratr a sestra, přítel a pří-
telkyně, sousedé, spolupracovníci, žák a spolužák – ti 
všichni jsou na sebe odkázáni a patří k sobě. Podívejme 
se kolem sebe a zkusme nebýt lhostejní k tomu co se 
děje. Otevírejme oči, srdce a ruce pro nouzi kolem sebe  
a pomozme tam, kde je potřeba.

„Teprve když nejen přátelsky smýšlíme a mluvíme, ale 
jdeme, obětujeme čas, peníze a námahu, teprve tehdy  
v podstatě přestáváme mít na mysli sami sebe.

A. Koberle    ■
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Začátky „bigbítové“ skupiny Bonapart
Milí pamětníci té doby, kdy nejen v naší obci, ale i v přilehlých vesnicích 
jste mohli vidět a poslouchat mladé nadšence, kteří svou hrou a zpěvem 
zpestřili mnohé kulturní akce.
Začnu tedy od jejich úplného začátku a ten nebyl vůbec lehký!!

Dva kamarádi z Telnice, navštěvu-
jící sedmou a osmou třídu základní 
školy v blízkých Chrlicích, poznali 
kouzlo hry na kytaru. Oba vlastnili 
obyčejné „španělky“. Těmi kluky byl 
Miloslav (Slávek) Kukla a František 
Čech, oba kluci si oblíbili především 
písně u táboráků. Otec Františka, 
učitel na hudební nástroje v LŠU, 
u svého syna a jeho kamaráda 
sklony k muzicírování podporoval 
a dokonce se postavil do čela hudeb-

ního celku, který tak jeho přítomností 
vznikl. Pořídil svému synovi malý bu-
bínek, sám se ujal hry na akordeon 
a Kuklu nechal při kytaře. Tento malý 
soubor několikrát vystoupil v Telnici 
v rámci schůze spotřebního družstva 
Jednota v hostinci U Laštůvků. Za-
hráli a zazpívali něco z lidových písní 
a skladeb odposlouchaných z vy-
sílání Československého rozhlasu. 
Zajímavostí zůstává, že až do konce 
činnosti všeho, co z toho vzniklo, pan 

Čech obětavě podporoval a posky-
toval svou osobu jako kapelníka při 
tehdy povinných takzvaných přehráv-
kách lidových umělců. Což mělo pod-
statný vliv na jejich odměňování. 

Před létem roku 1965 se ke dvojici 
Kukla–Čech pod dojmem vzedmuté 
vlny bigbítového opojení přidal ka-
marád, rovněž z Telnice Pavel Šustr, 
který od Čecha převzal „rytmičák“, 
Čech se vrátil ke kytaře, na niž si 
on i Kukla pořídili elektrofonické 
snímače strun. Bigbítoví nadšenci 
z Telnice přesvědčili představitele 
MNV o své opravdovosti a získali 
možnost používat ke zkoušení jednu 
malou neomítnutou místnost přímo 
v prostorách úřadu. Během několika 
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Sloupna. Mezi bratry Janem, Milotou a Ondřejem nebylo 
svornosti, stále se hádali, soudili a nedbali ani rozsudku 
zemského hejtmana pana Jana z Cimburka a z Tovačova. 
Spory a škodami, které si schválně činili, trpěli nejen 
sami, ale i poddaní. Roku 1458 žaloval Jan svého bratra 
Milotu, že on brání jeho lidem jezdit po cestách panství 
Janova, „tepá je i honí, nedada jim tudy jeti skrze ves 
svú“. Jana pak zase žaloval bratr Ondřej, že mu „hrázi 
odjal a sad dělaje i vrby mu porúbal a zatopil hrázi celým 
svým rybníkem přidávaje vody více než topiti má“. A Jan 
současně pohnal Ondřeje k soudu, že mu mocí odjímá 
sad v Kobylnicích, „že mu vpadl ve třech místech do lesa 
a rúbal mu v něm, nemaje k tomu práva, že mu pase po 
sečích a lidem v Sokolnicích velkou škodu činí“. Rozva-
dění bratři neudrželi dlouho vesnici Horákov a prodali ji 
ke statku kobylnickému r. 1533 a ten byl připojen k pan-
ství sokolnickému.
Ponětovice bývali také samostatný statek a dostaly se 
rovněž pod panství rozvaděných bratrů ze Sloupna. Dědic 
Ponětovic prodal celý statek Janovi z Kyjovic a na Kobyl-
nicích. V té době byla již tvrz v Ponětovicích pustá. Další 
osudy mají Ponětovice stejné s Kobylnicemi a připadly 
rovněž k panství sokolnickému.
Jiříkovice tvořily kdysi rovněž jediný statek a patřily pů-
vodně faře šlapanické a dávali robotu i desátek tamnímu 
faráři. V druhé polovině XIV. století byly rozděleny na tři 
části, z nichž největší byl statek panství blažejovského, 
menší byl statek jirkovský a nejmenší patřil panství so-
kolnickému, jemuž v době, kdy byl získán, patřilo v Jiří-
kovicích jen 13 domů. Po rozdělení byla každá část Jiří-
kovic samostatná, měla svůj obecní úřad, tj. po jednom 
rychtáři, purkmistrovi (starostovi) a po dvou konšelích. 
Protože Jiříkovice patřily třem majitelům, mohli snadno 
sedláci (říkali si mezi sebou soused) srovnávat roboty 
a desátky. Vzbuzovalo mezi nimi nelibost, že sokolnická 
vrchnost byla nejpřísnější, vyžadovala největší robotu 
a platy. Občané jiříkovští museli i v zimě chodit do lesa 
sekat dříví a kdo zavezl půl sáhu dříví do Sokolnic, po-
čítalo se mu za to jeden den roboty. Pro stavební dříví 
pro potřebu vrchnosti jezdili až do Boskovic. Mezi nejvíce 

nenáviděné úředníky sokolnického panství patřil vrchní 
Kleveta, který se k poddaným choval velmi nepěkně, byl 
hrubý a přísný. Sedlákům se posmíval, ač sám pocházel 
ze selského rodu z Boskovic.
Líšeň patřila původně a dlouhou dobu pánům z Kunštátu 
a po několikeré změně majitelů se dostala do majetku 
Bohuslava Bořity z Budče na Líšni, Kobylnicích a Jiříko-
vicích r. 1596. Spojený majetek sokolnického panství, 
Kobylnic a Líšně měl v té době největší rozlohu. Líšeň zů-
stala u sokolnického panství jen asi 50 let a přešla poz-
ději na rod hrabat Belcrediho, který ji držel až do zrušení 
roboty.
Kobylnice měnily z počátku několik majitelů a patřily také 
zmíněným rozvaděným bratrů ze Sloupna. Po r. 1576 je 
koupil Bohuslav Bořita z Budče, který – jak již bylo zmí-
něno – koupil r. 1596 sokolnické panství. Ke kobylnic-
kému statku patřil v té době již Horákov od r. 1533, Po-
nětovice od r. 1531, Jiříkovice od r. 1567 a na kratší dobu 
Medlánky a Líšeň. Je tedy tvůrcem sokolnického panství 
Bohuslav Bořita z Budče r. 1596 (zemřel asi r. 1607) otec 
Jana Melichara Bořity.
Vraťme se krátce k dějinám Sokolnic. Po Bohuslavu Boři-
tovi z Budče koupila sokolnické panství Eliška Bergerová, 
roz. Kumrová a při této změně majitele se po prvé mluví 
o s l a d o v n ě  při sokolnickém panském pivovaru. Po 
její smrti zdědila sokolnické panství její dcera Františka 
Priska, provdaná hraběnka z Magni a na Strážnici, která 
zmenšila panství sokolnické 29. ledna 1654 tím, že Med-
lánky odkázala šlechtickému dámskému ústavu v Brně, 
který sama založila. Po její smrti nastávají na panství so-
kolnickém rychlé změny. R 1664 je drží Marie Polixena 
vdova Passmannová z Pannasu, r. 1690 její druhý man-
žel Jan Albert, hrabě z Lamberka, který patřil k důležitým 
rádcům císaře Josefa I. Jím stává se tento rod znovu na 
krátkou dobu majitelem sokolnického panství. Krátce 
potom r. 1693 přejímá sokolnické panství Karel Beneš 
z Lamberka a r. 1705 koupil toto panství za 154.000 zla-
tých a 2.000 dukátů klíčného Walter Xaver kníže z Diet-
richsteina, u jehož rodu zůstalo panství téměř 150 let.

-Z obecní kroniky čerpala Miroslava Mifková-
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dnů zajistili pomocí svých přívrženců 
„natáhnutí“ elektrické energie do 
propůjčené místnosti. Tu potom za 
vydatného míchání malty všemi pří-
tomnými Šustr, coby vyučený zedník, 
opatřil omítkou. Než stačili svou big-
bítovou skupinu jakkoli nazvat, ještě 
téhož roku na podzim Pavel Šustr 
odjel, na tehdy dva povinné roky na 
vojnu, a už se ke svým hudebním 
kamarádům nevrátil. Na bicí po něm 
začal hrát Bohuslav (Slávek) Tichý. 
Brzy se všichni tři odebrali do Brna, 
kde za úplatu pomocí novinového 
inzerátu získali starou bicí soupravu, 
kterou Tichému jeho chápající rodiče 
zaplatili. Za účelem přepravy vzal 
každý ze členů nově vznikající bigbí-
tové skupiny nějaký bicí komponent 
do náruče a vlakem se přemístili do 
svého bydliště. Kukla hrál házenou 
v místním sportovním oddíle Sokol 
Telnice nejprve za žáky, posléze i za 
dorost a muže. Do herního celku 

k nim na konci roku 1965 nastoupil 
coby brankář z nedalekých Sokolnic 
z Kaštanové ulice Petr Žanda. Sezná-
mil se s Kuklou i s jeho hudebními 
aktivitami. A protože se sport a mu-
zika nevylučuje, vstoupil do jejich 
telnického bigbítu. Poté, co všichni 
tři kytaristé – Kukla, Čech a Žanda 
pořídili stejné elektrofonické kytary 
značky Jolana Marina, nazvali na-
krátko stejnojmenně i svou skupinu. 
Po krátkém čase došlo k přejmeno-
vání na tehdy atraktivněji anglicky 
znějící The Lobster a nakonec The 
Cellars Men. Začalo horečnaté ob-
dobí. Na jedné straně houževnaté 
zkoušení písniček z repertoáru již 
v té době slavných britských The 
Beatles a podobných. Zpěv v telnic-
kém bigbítu zajišťoval především 
Žanda doplňovaný Kuklou. A také 
nacvičování kytarových instrumen-
tálních skladeb hraných například 
rovněž anglickou skupinou The Sha-

dow, většinou v podání Slávka Kukly. 
Na druhé straně zajišťování zvukové 
aparatury. Se svolením vedení pro-
lézali půdu MNV, kde demontovali 
použité a nepotřebné reproduktory, 
kterými osadili svépomocí vyrobené 
reproduktory. Na jejich vzniku spolu-
pracovali všichni členové telnického 
bigbítu a jejich příznivci a přátelé. 
Dohled a hlavní slovo nad výrobou 
měl samozřejmě zasvěcený v oboru 
Čech. Z vyřazených částí místního 
rozhlasu získali staré krystalové mi-
krofony. Zesilovače jim stavěli místní 
kamarádi, novodobí elektroamatéři. 
Manipulace s jejich výtvory byla po-
měrně nebezpečná, protože vesměs 
nebyly opatřeny ochrannými kryty. 
Často byly při přemísťování drženy 
za transformátor, a tím pod napětím. 
Také jejich konstrukce nezaručovala 
úplnou bezúhonnost. Mnohdy totiž 
elektrický proud probíjel do mikro-
fonních stojanů i kytar. Naštěstí se za 
ta léta jejich činností nestal vážnější 
úraz v této ani z doslechu v jiných 
bigbítových skupinách. Po nějakém 
čase nově zrekonstruovanou míst-
nost tamní političtí papaláši zabrali. 
Nutno ale dodat k jejich dobru, že 
bigbíťáky tak úplně na holičkách ne-
nechali. Poskytli jim na zkoušení pro-
story přístavku hlavní budovy úřadu. 
Proto ten název The Cellars Men –
sklepní muži neboli sklepníci. Zřizo-
vatele jim dělala zdejší organizace 
osvětové besedy.

Pokračování příště.
Čerpáno z přílohy časopisu NEW, 
s názvem Bigbítová skupina 
BONAPART v sousedství Brna, 
počátky bigbítu 1. díl. 
Napsal Jiří Donné.

-Podle původního textu 
zpracovala Miroslava Mifková-

František (Franz) Richter
* 29. 8. 1774 Brno
† 12. 5. 1860 Brno

František Richter se narodil na Zelném rynku v Brně jako 
syn stříbrníka. V 17 letech vstoupil do učení ke známému 
brněnskému lékaři Arnoštu Rinkolinimu. Po tříleté učební 
době přešel na vídeňskou vojenskou akademii císaře Jo-
sefa a byl přidělen jako pomocný chirurg do polní nemoc-
nice. Po čtyřech letech se mu podařilo vyvázat se z vojen-
ské služby. V roce 1802 po zkoušce mu vydalo olomoucké 
lyceum osvědčení o znalostech z chirurgie a porodnictví. 

Za zkoušku hned zaplatil obvyklou taxu 10 zlatých. Té-
hož roku se oženil a přesídlil jako panský lékař do Námě-
ště nad Oslavou, roku 1807 požádal o svolení usadit se 
jako chirurg v Brně na předměstí (dnešní Sady Osvobo-
zení a Bratislavská s okolím). Rok 1815 ho zastihl jako 
ranhojiče v polní nemocnici v Boskovicích. Odtud žádal  
o uvolněné místo městského chirurga v Brně. Nebyl však 
přijat. Snad proto se rozhodl opustit povolání ranlékaře 
a věnovat se malířství a kresbě. V Brně si zařídil školu 
kreslení, kterou provozoval do vysokého stáří. Malířkou 
byla i jedna z jeho tří dcer, Karolina Paurová, provdaná za 
lékaře v Sokolnicích.

-Převzato z Telnického zpravodaje 03/2015-

10

Rok 1972 nebo později 
Na fotce zleva je Ladislav Jadrný, Bohuslav Kukla, Jaroslav Masař, Bohuslav Tichý, 
Jiří Fišer a Jiří Lang. Dole zleva Petr Richter a Hanke Gabriel
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Pohled na Sokolnice od Františka Richtera

Poděkování
Nový rok pro nás nezačal 

zrovna jednoduše. 
Leden a únor pro nás kaž-

doročně bývají nejnáročnější 
měsíce a obvykle je pokrýváme 
z rezerv z předchozího roku. 
Uplynulý rok byl ale náročný 
pro všechny, LÍPA byla zhruba 
tři čtvrtiny roku bez výdělků  
a ty minimální rezervy, které 
se nám podařilo vytvořit, jsme 
vyčerpali v první a druhé vlně. 
Dotace, které náš provoz fi-
nancují, obdržíme nejdříve  
v březnu (spíše v dubnu), ale 
potřebovali jsme nějak překle-
pat první týdny nového roku. 

Bylo na čase si přiznat, že 
jsme se dostali do existenční 
krize. Doufali jsme, že když oslovíme veřejnost s naší si-
tuací, tak se nám energie, se kterou do naší práce vklá-
dáme celé srdce, snad trochu vrátí v podobě finanční 
podpory.

A Vaše reakce nám braly dech a vháněly do očí slzy 
dojetí. Okamžitě jste na naše volání o pomoc reagovali a 
nám docházela slova. Nic, ani moje grafomanická schop-
nost všechno okecat, nedokáže vyjádřit pocity, které 
jsme v následujících dnech zažívali. Žádná slova nedo-
kážou popsat tu hlubokou vděčnost, kterou cítíme, tu ra-

dost z toho, že Vám LÍPA za to stojí, že naše práce se Vám 
jeví potřebná.

Celé tohle povídání směřuje do jednoho jediného slova. 
Abyste si ho dokázali přečíst se správným přízvukem, mu-
síte si představit, jak Vám ho teď říkáme přímo z hloubi 
našeho lípového srdce.

DĚKUJEME!

-Tereza Šteflová, Irena Zigmanová, Alena Haluzová, 
Lydie Tomšíková, Monika Michalčíková-
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Únor bílý, pole sílí
A únor na blátě oslabuje naše psychické zdraví… Mys-

líme na Vás (a na nás) a pořád přemýšlíme nad tím, čím 
bychom pomohli tu dnešní těžkou dobu přežít a zároveň 
si zachovat zdravý rozum.

Rodinná poradna v LÍPĚ je Vám k stále k dispozici. 
Nabízí psychologické poradenství v oblasti výchovy dětí, 
partnerského a rodinného života. Poradna je otevřená 
pro všechny rodiče v lokalitě. Nabízí jednorázové či krát-
kodobé poradenství, které je pro rodiče zdarma. V sou-
časné situaci je stále více aktuální a kromě problémů, 
které ve svém životě řešíme, musíme nyní čelit napří-
klad dlouhodobé izolaci, omezení aktivit, které nás jindy 
nabíjejí pozitivní energií, několika měsícům distanční 
výuky nebo homeoffice, případně i onemocnění, jeho  
následkům nebo obavám o zdraví či život svůj nebo na-
šich blízkých. Všechny důsledky epidemiologické situace 
se podepisují na naší psychice a každý z nás má hranici, 
kterou je nyní výrazně snadnější dosáhnout. Každému 
z nás je poradna otevřená a může si ulevit od tíže, vy-
povídat se, svěřit se a v případě potřeby dalšího řešení 
můžeme pomoci nasměrovat na správná místa následné 
péče. Můžete nás kontaktovat na poradna@lipa-kc.cz 
nebo na telefonním čísle 735 207 303.

Pro zachování rodinné pohody i přes intenzivní spolu-
bytí posledních dnů jsme spustili půjčovnu deskových 
her. Půjčit si můžete spoustu zcela nových her, které 
jsme v loňském roce nakoupili z dotace z obce a ESF na 
nově založený badatelský klub – deskOFFky. Ty bohužel 
aktuálně nemohou probíhat, tak Vám tyto hry nabízíme 
k domácímu hraní. Výběr najdete na http://lipa-kc.cz/
deskove-hry/.

Stále je Vám k dispozici půjčovna knih, kterou v nej-
bližší době také plánujeme převést do webové databáze. 

V následujících týdnech také dokončíme a zveřejníme 
půjčovnu našeho vybavení – jedná se především o spor-
tovní a zábavné pomůcky, které využíváme nejvíce o pří-
městských táborech a ve zbývajícím čase nám leží bez 
užitku ve skladu.

Novinkou, kterou jsme vypustili do světa na začátku 
února, jsou Zábavné kufříky. V každém kufříku najdete 
hry, tvoření, knížky a všemožné aktivity na dané téma 
(vesmír, dinosauři, atd.). Tématické kufříky plné aktivit 
postupně doplňujeme o nové kousky. V době uzávěrky 
zpravodaje je ještě nemáme na webových stránkách, ale 
v tuto dobu byste je tam už měli najít.

Pokud navíc doma nějaký takový nevyužitý školní kufřík 
máte, rádi se mu postaráme o nové využití.

Kufříky, hry i knížky půjčujeme za dodržení všech plat-
ných hygienických nařízení.

A v neposlední řadě stále pracujeme na nových aktivi-
tách, které nás vytáhnou ven na čerstvý vzduch. Kromě 
putování na všechny způsoby vymýšlíme i něco neokou-
kaného. Pro více informací číhejte na našich webových 
nebo facebookových stránkách.              -Tereza Šteflová-

Vesmírný kufřík

Korálky
Náhrdelník nebo náramek si mohou vyrobit malé 

i velké parádnice samy. Nebo i šikovný manžel, syn, bratr, 
vnuk. Nevadí, že specializované obchody jsou zavřené, 
v mnohé textilní galanterii korálky prodávají také. Dosta-
nete tam koupit i uzávěry a silonovou nit, na kterou se 
korálky navlékají. 

Na fotografiích vidíte především 
vzor květinky. Technika navlékání je 

celkem jednoduchá. Jinobarevné korálky, které mají tvo-
řit kvítečko, navléknete tři na nit a tu potom provléknete 
znovu korálkou, tvořící střed. Druhou polovinu květinky 
uděláte stejně. 

Fantazii se meze nekladou, takže můžete navlékat, do-
kud vám budou korálky stačit. Náramky a náhrdelníky na 
fotografiích vyrobila Adélka Žemlová.    -Jitka Čermáková-


