
Vodné a stočné na rok 2009. Rada obce schválila
cenu vodného a stočného na rok 2009. Zatímco
vodné zůstává nezměněno (27,47 Kč, včetně 9 %
DPH), u stočného dochází k navýšení z 28,23 na
29,65 Kč (včetně 9 % DPH). Důvodem pro vyšší 
cenu stočného je zejména nárůst ceny elektrické 
energie a provozních výdajů. 

Vykácení stromu na ulici Václava Haňky. Rada
obce schválila podání žádosti o povolení vykácením
starého stromu před domem Ing. Václava Hůrky.

Tisk brožury „Vaše cesty k bezpečí“. V roce 2008
byl zahájen společný projekt Hasičského záchran-
ného sboru JM kraje, Policie ČR a Diecézní charity
Brno. Jeho cílem je informovat občany, jak mají
právně postupovat při různých druzích ohrožení.
Jednotlivá témata jsou přehledně řazena na
http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci.
Protože však každý nemá přístup k Internetu, roz-
hodla rada o vytištění asi dvacetistránkové brožury
s těmito tématy a její následné distribuci do všech
domácností obce. Náklad na vytištění bude činit
přibližně pět tisíc korun. 

Změna číslo III ÚP obce Sokolnice. Na obec se
neustále obracejí další a další osoby se žádostí
o pronájem pozemků za rozvodnou s tím, že by na
uvedených pozemcích chtěli realizovat výstavbu 
fotovoltaické elektrárny. Rada proto rozhodla za-
sáhnout do právě probíhající změny č. III našeho 
územního plánu a rozšířit plochy pro toto využití
ještě na dalších 9,8 ha. Tyto pozemky jsou ve vlast-
nictví obce Sokolnice. Žadatelé nabízí obci odkup
těchto pozemků, nebo dlouhodobý pronájem 
(cca 20 let). V minulém týdnu uzavřela obec
Moutnice výběrové řízení na nájemce jejich pozem-
ků s tím, že nejnižší cena byla 100 tisíc/ha, nejvyš-
ší 400 tisíc/ha. Rada je přesvědčena, že Sokolnice

by měly jít stejnou cestou – tedy vybrat nájemce ve
výběrovém řízení, kde podstatnou roli bude hrát 
nabídnutá výše pronájmu. 

Žádost ČD. České dráhy připravují stavbu dešťové
kanalizace od nádražní budovy kolem železniční
trati do Zlatého potoka. Kanalizace je projektována
i napříč pozemkem obce Sokolnice p. č. 3312
(v délce cca 7 metrů). Rada proti tomuto nemá 
námitky a se stavbou souhlasí. 

Odmítnutí koupě areálu bývalých kasáren. Rada
obce vzala na vědomí písemné sdělení firmy OXES,
že již nemá zájem o koupi objektu bývalých 
kasáren v lokalitě „Předky“ v obci Sokolnice.
Následně byla rozeslána nabídka prodeje dalším asi
35 nejrůznějším subjektům (zejména realitním kan-
celářím), ale nový kupec se prozatím nenašel. 

Schválení dodatku ke kupní smlouvě s firmou
Démos. Obec v loňském roce prodala pozemek na
ulici Kobylnická se závazkem, že nejpozději do
konce června 2009 k němu postaví vodovod a ply-
novod. Obec vybírá zhotovitele této stavby ve vý-
běrovém řízení. Protože ale může dojít ke zdržení,
dohodl se starosta s jednatelem firmy na prodlouže-
ní termínu do konce září 2009. Rada obce s tímto
souhlasí.

Kordis JMK, odpověď na naši žádost o zavedení
dalšího nočního spoje. Obec před několika měsíci
požádala společnost KORDIS JMK (která koordi-
nuje veřejnou dopravu v našem kraji) o vyjádření,
zda-li by bylo možné zavedení ještě jednoho noční-
ho spoje z Brna do Sokolnic (potažmo Újezdu
u Brna). V minulém týdnu přišla odpověď: „Váš po-
žadavek týkající se zajištění dalšího nočního spoje-
ní po 2. hodině ranní z Brna do Újezdu u Brna jsme
projednávali s dopravci, kteří ve Vaší oblasti zajiš-
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ťují přepravu na regionálních linkách. konkrétně se
jednalo o dopravce BORS Břeclav a Tourbus.
Dopravci nám sdělili, že z důvodů dodržení týden-
ních odpočinků řidičů a dalších provozních důvodů
je pro ně také z ekonomických důvodů zajištění 
tohoto nočního spojení nerentabilní. Jinými slovy 
to pro dopravce znamená, že po příjezdu v čase
0.02 hod. z Brna do Újezdu u Brna (jedná se o sou-
časný noční spoj linek 40 a 610) by řidič tohoto 
autobusu čekal na další spoj v noci téměř dvě hodi-
ny, aby jel potom několik málo kilometrů z Újezdu
u Brna do Tuřan a zpět a vrátil se do Újezdu u Brna
v čase 2.30 hod. s tím, že tentýž den by pak zajišťo-
val dopravu na regionální lince v oblasti Sokolnic.
Z výše uvedených důvodů tedy v současné době 
bohužel nemůžeme vyhovět Vašemu požadavku na
zajištění dalšího nočního spoje v čase kolem 2. ho-
diny ranní z Brna do Újezdu u Brna“. Radě nezby-
lo, než vzít negativní stanovisko na vědomí.

Zveřejňování hlášení místního rozhlasu na we-
bu. Rada obce se shodla na tom, že by to bylo vel-
mi dobře, aby texty hlášení místního rozhlasu byly
zveřejněny i na internetu. Tak by byly nepřetržitě
přístupné občanům, kteří hlášení z nejrůznějších
důvodů neslyšeli. Navíc internetové stránky naší
obce jsou vybaveny tak, že si každý občan sám mů-
že nastavit odběr novinek z webu. Nakonec bylo
rozhodnuto, že hlášení na web bude umísťovat paní
Jana Šebestová.

Usnesení okresního soudu. Rada obce se sezná-
mila s rozhodnutím okresního soudu Brno-venkov,
který rozhodl, že majetek zanechaný zemřelým 
panem Pavlem Trnečkou (finanční hotovost v hod-
notě 706 Kč a holící strojek v hodnotě 100 Kč) se
převádí do vlastnictví obce Sokolnice, neboť obec
zajišťovala a hradila pohřeb.

Schválení změny separace odpadů. Společnost
SITA CZ, která z naší obce odváží tříděný odpad, si
dlouhodobě stěžuje na přeplněné kontejnery, 
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zejména s plasty, papírem a tetrapakovými obaly.
Rada proto rozhodla přeskupit kontejnery tak, aby
na každém stanovišti byl pouze jeden kontejner na
sklo (do něj se bude dávat společně sklo bílé i ba-
revné) a zbylé tři kontejnery se použijí na papír,
plasty a nápojové kartony (tetrapaky). Výraznější
a nákladnější změny nemají v současnosti smysl,
neboť je předpoklad, že v letošním roce bude zříze-
no nové sběrné středisko odpadů (v areálu bývalé-
ho cukrovaru vedle skupiny garáží), kde bude 
dostatek kontejnerů na odpady všeho druhu.
Změny budou provedeny pravděpodobně v průbě-
hu března (ihned, jakmile bude možné na kontejne-
ry nalepit nové samolepky).

Nové uspořádání by mělo tedy vypadat takto:

Na Skalce: sklo směsné 1 kontejner
plast smíšený 2 kontejnery
papír 1 kontejner

Topolka: sklo směsné 1 kontejner
plast smíšený 3 kontejnery
nápojové kartony 1 kontejner
papír 2 kontejner

Polní: sklo směsné 1 kontejner
plast smíšený 1 kontejner
nápojové kartony 1 kontejner
papír 1 kontejner

Za nákupním střediskem:
sklo směsné    1 kontejner
plast smíšený    2 kontejnery
nápojové kartony 1 kontejner
papír 2 kontejnery

U zdravotního střediska: 
sklo směsné 1 kontejner
plast smíšený 1 kontejner
nápojové kartony 1 kontejner

Doporučení pro „dopisovatele“ do Sokolnického zpravodaje

Doporučení: Barevná inzerce v barvách CMYK s rozlišením 300 dpi, velikost 1:1
Vhodné formáty souborů např. *.jpg, *.tif, 
Prosté texty *.doc Obrázky a fotografie do článků posílat samostatně, rozlišení 300 dpi
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Dobrý soused

I v roce 2008 uspořádal Sbor pro občanské záležitosti pod záštitou obce Sokolnice a ve spolupráci se
Základní školou v Sokolnicích setkání s jubilanty. Tento večer se konal 28. listopadu 2008.

Nejpočetněji byli na setkání přítomni nejmladší jubilanti. Pozvání přijali i jedni z našich nejstarších 
spoluobčanů – paní Marie Kratochvílová, paní Anežka Sekaninová a pan Jan Hrdlička. Strávili jsme spo-
lečně jeden páteční podvečer v příjemném prostředí v přítomnosti svých vrstevníků a společně jsme 
zavzpomínali na své děti, na mládí a celý uplynulý život, prožitý v naší vesnici. Vždyť ne nadarmo se ří-
ká, že vzpomínky na mládí jsou těmi nejkrásnějšími vzpomínkami na světě.

Chci poděkovat za nás, kteří jsme měli v životě štěstí a mohli se zúčastnit tohoto setkání, všem, kteří 
ho připravili. Zvláště je třeba poděkovat těm nejmladším – našim školákům – protože oni nám, kromě 
připraveného kulturního programu, připomněli svojí účastí naše mládí.

Jan Černý, Padělky

Omluva – výše uvedený článek měl být otištěn v lednu. Omlouvám se autorovi, panu Janu Černému, 
za založení rukopisu. Jarmila Šustrová

Poděkování

Sokolničák

ZE ŽIVOTA OBCE

V dnešní době shonu, závisti, nenávisti se málo
lidí může pochlubit tím, že má opravdu dobré sou-
sedy. Já to říci mohu. Jedny ještě naštěstí mám
a ten druhý – pan Umlášek – dej mu Bůh lehké 
odpočinutí, byl Soused s velkým „S“.

Jako soused se přiženil a neznám lepšího člově-
ka. Poradil, pomohl, a když přestaly téci závlahy,
pustil mi do zahrady vlastní vodu, abych se nemu-
sela tahat s konvemi. Rád si popovídal, tak jsem mu
do zahrady přinesla židli, aby nemusel stát a opírat
se o hůlčičku. A protože mezi zahradami nebyl
plot, býval častým návštěvníkem. Já jsem kopala
a pan Umlášek povídal. Bylo to zajímavé i zábav-
né. O rodině, o práci, o nasazení za války. Když mu

později vypadlo nějaké jméno, snažil se mi říct,
o koho se jedná, ale ani jeden jsme si nevzpomně-
li. Já jsem nevěděla, o koho se jedná, a soused 
neustálým vzpomínáním mně nakonec řekl:
„Sousedko, vždyť Vy si vůbec nic nepamatujete. To
já, ve Vašem věku, jsem věděl všechno.“ (Tak jsem
zjistila, že jsem podle něho sklerotik.) Byl to moc
hodný člověk. S nikým se nehádal, neintrikoval.
Přeji nám všem, aby takových sousedů bylo v naší
obci víc – nebudou nesváry.

Dej mu, Bože, lehké odpočinutí a světlo věčné
ať mu svítí. Odešel opravdu hodný člověk.

Sousede, budete nám chybět. 
S úctou vzpomíná Anna Nečasová

Sokolnice mají vylepšené obecní stránky. Mno-
ho z Vás už tu adresu www.sokolnice.cz určitě 
navštívilo. A jednou z novinek, které se na nich 
objevily, je i diskuze, ve které může každý projevit
své názory a otázky. A právě zde často čtu hodně
zajímavých věcí: Jednou si nějaký starousedlík stě-
žuje na novousedlíky, podruhé zase novousedlíci
nechtějí na svých trávnících psí hovínka od staro-
usedlických psů, jindy se prý přistěhovalci málo
zapojují do života obce...

Tak by mě zajímalo, o kom je řeč. Starousedlíci,
novousedlíci, přistěhovalci... Poznám je od sebe?
A kdy se z novousedlíka stává starousedlík? A co

přistěhovalci? Je přistěhovalec přistěhovalcem,
i když se sem přistěhoval třeba i před padesáti lety?
A co třeba já? Bydlel jsem vždycky jenom
v Sokolnicích, ale narodil jsem se v Brně. Jsem 
tedy rodák? A pokud ano, jsem ještě novorodák 
nebo už starorodák? Dvacet už mi bylo, třicet mi
teprve bude. Je to dost nebo ještě málo? Ale počkat.
Můj otec byl přistěhovalec a děda taky. Jsem tedy
jenom čtvrtrodák, syn novousedlíka a vnuk starou-
sedlíka? 

To nechám na Vás. Za sebe však můžu říct, 
že jsem Sokolničák.

Tomáš Struška
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Začátkem ledna napadl první sníh a na něm přijela Královna Zima. Děti mohly dovádět na sněhu, sáň-
kovat a koulovat se. Také se jim hned lépe kreslili a vyráběli sněhuláci i sněhová nadílka z různých druhů
materiálů.

Zimní radovánky s sebou přinesly i nachlazení a chřipky, proto poklesly i počty dětí v jednotlivých 
třídách.

Nenechali jsme si však  ujít pozvání prvňáčků na návštěvu do jejich třídy. Společně prožitý čas uběhl
velmi rychle. Školáci nám předvedli, co se za pět měsíců naučili – číst jednoduchý text, počítat, psát 
písmena i číslice, zpívat nové písničky a spoustu jiných užitečných věcí.

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rozhodnuto.
Sněženky vzepřely
své prsty
z prochladlé země,
odhlasovaly konec zimě,
ať se jí to líbí, či ne,
byť svými mrazíky a mrazy
se vzteká sebevíce.
I čemeřice
drží se tradice
a svými zvonky
klinká o konci.

Liturgicky divně trčí
druhého únorového dne
svátek z Ježíšova dětství,
patřící vánočnímu tajemství.

K starověkému biskupovi z Arménie
houfně přicházejí lidé
pro požehnání,
/když zdravíčko chrání/.
Méně se vidí
jeho mučednictví – vrchol víry.

V Japonsku na sklonku
šestnáctého století
zemřeli stejnou smrtí jak Ježíš
Pavel Miki a jeho pětadvacet druhů.
Ke konečnému vítězství
i oni došli přes kříž.
Slova odpuštění pro jejich vrahy
fascinují dokonalostí následování.

I Všemohoucí bezmocný je
proti silné víře.
Benediktova sestra Scholastika
si vymodlila
tak silnou bouři,
že bratr i v noci
musel s ní zůstat a rozjímat
o krásách nebeského království.

Někomu k úsměvu,
jinému k víře
budou vždy události v Lurdech.
Nikdo není nucen
věřit tomuto zjevení.
Prostory jeskyně s odloženými holemi

budou však znamením,
že Pán, týž včera i dnes,
stále uzdravuje
na duši i těle.

Většinou také v únoru
jsme zváni k pokání.
Popelným křížkem na hlavu
vpisujem snahu o nápravu
a touhu přiblížit se,
opustit stín
a vnímat slunce,
najít víc sebe, pravé lidství
a od všech šmír je čistit
k původní a ještě větší kráse,
než domů se zas budem vracet.

Svátkem Stolce apoštola Petra
vyjadřujem, že Pán
nás pod vedením apoštolů
chce mít všechny pospolu
jak rodinu svých vlastních.
Chtít do ní patřit,
nežít jen pro sebe, nežít sám,
není to velký dar?

ÚNOR
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Zápis do 1. třídy

V sobotu 17. ledna se otevřely dveře školy pro budoucí prvňáčky. Naši malí kamarádi tu nebyli zdale-
ka poprvé. Během podzimu se přišli podívat na výstavu zvířátek a vyzkoušeli si i práci ve škole se svými
staršími kamarády z 1. třídy.

V sobotu ráno je čekalo hejno holoubků z pohádky, Popelky, zámek i obyčejná chaloupka. Holoubci se
ujali své role a pomáhali, seč jim síly stačily. Vodili budoucí prvňáčky od úkolu k úkolu a dbali na to, aby
se nikdo nebál a neztratil.

Celý zápis provázely úsměvy nebojácných malých hrdinů i jejich pyšných rodičů, vrčení kamer a cva-
kání fotoaparátů. Vždyť zapsat se do první třídy je velice důležitý krok v životě. Budoucí prvňáčci odchá-
zeli spokojení, že se jim vše podařilo splnit a odnášeli si vzpomínku na tento den nejen v podobě fotek 
či videí, ale i spousty dárků, které za svou námahu dostali.

Paní učitelky byly také spokojené, protože přišlo 29 šikovných dětí. A teď už nezbývá, než se těšit na
první zářijový den.

PS: Vážení hrdí rodiče, vyberte, prosím, nejhezčí fotku ze zápisu a pošlete ji na adresu:
janapatkova@seznam.cz

Rádi bychom některé fotky umístili i na naše webové stránky: www.zssokolnice.cz

Leden – měsíc plný akcí

My jsme si zase vyzkoušeli, jak se sedí v lavicích a opravdu nám to moc slušelo!
O to více se předškoláci těšili na sobotní zápis do základní školy, o kterém si povídali ještě celý týden.
Předposlední lednový den dostaly i naše děti pololetní vysvědčení, za to, co všechno už umí.
Také jsme si zpestřili jedno chladné a zamračené dopoledne a zacvičili si v sokolovně. Děvčatům se nej-

více líbily kruhy, na kterých se mohla houpat a kluci si zase v tělocvičně zahráli oblíbený fotbal.
Zároveň chceme touto cestou poděkovat našim rodičům, kteří během školního roku přispěli nemalou 

finanční částkou – 13.000 Kč  a firmě IMOS – 10.000 Kč na hračky a pomůcky pro děti. 
Předvánoční strom splněných dětských přání v MŠ – sponzorské peněžní i materiální dary dětem od je-

jich rodičů 13.700 Kč.
A částkou 3.300 Kč z prodejní výstavky Živý Betlém, která bude použita k dalšímu dovybavení školní

zahrady pro veselé dovádění našich nejmenších.
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Tak jako každý rok, i letos se konal školní ples.
Přípravy na něj trvaly dlouho... Vybrat pohodlné,
ale pěkné šaty a další doplňky... Osmému, deváté-
mu ročníku a paní ředitelce Zitě Butalové nezbýva-
lo nic jiného, než nacvičit předtančení, které bude
v programu tohoto plesu. Pár dní před plesem jsme
se dozvěděli, že máme cvičit i aerobik. Ze začátku
všechny dívky protestovaly. Nakonec jsme cvičily
všechny!

Byl pátek 23. ledna a my šli do školy, všechno
se chystalo. Po škole šla každá holka ke kadeřnici,
jela si pro šaty.

Jako tradičně jsme zahájili ples předtančením
žáků 8. a 9. třídy. Poté tanečníci vyzvali své part-
nerky, nabídli jim rámě a s chutí se dali do spole-
čenského tance nazvaného waltz. Pak přišli na řadu
i rodiče, ostatní příslušníci rodiny a v neposlední
řadě přátelé.

V doprovodném programu nám zatančily ele-
gantní orientální tanečnice sestavu se závojíčky
a drum sólo, připravené pí učitelkou Teterovou.
Aerobic odcvičily žákyně 6., 7., 8. a 9. třídy pod

vedením pí učitelky Holubové. Také tato novinka
měla obrovský úspěch.

Ples byl moc pěkný a na malé chyby nikdo ne-
přihlížel. Paní učitelky byly šťastné, že jsme to tak
perfektně zatančili a zacvičili.

Po tomto programu na nás čekaly písně, jak 
dechové, tak moderní. Taneční parket byl plně 
obsazen nadšenými tanečníky. K dispozici bylo
i občerstvení, které se skládalo z chutných jedno-
hubek, chlebíčků, dobrého pití a něčeho na chuť. 

O půlnoci bylo vylosování lístků do tomboly,
které jste si mohli v průběhu večera zakoupit.
Rozdávaly se krásné, užitečné a praktické věci, kte-
ré darovaly některé firmy a rodiny. Výhry potěšily
spoustu lidí a po ukončení tomboly se začalo zno-
vu tančit.

Ples skončil po 3. hodině ranní. Myslím, že si
tento ples spousta lidí užila a bude mít na něj dob-
ré vzpomínky.
PS: Pošlete, prosím, nejpovedenější fotky na mou
mailovou adresu, abychom je mohli ukázat na 
našich webových stránkách. Děkuji.

Jana Pátková

Školní ples 2009

V minulém čísle jsem Vám slíbila pokračování povídání o našich sponzorech. Přesuňme se tedy od 
keramické pece k interaktivní tabuli. Mnozí z Vás už o ní jistě slyšeli, je to jeden z nástrojů supermoderní
výuky. Školy s malým počtem žáků nemají šanci dosáhnout svými finančními prostředky na její nákup,
proto jsme oslovili firmy působící v Sokolnicích a blízkém okolí.

Dvě z jedenácti firem se nám ozvaly zpět a přispěly na nákup této tabule: firma EEIKA 2 000 Kč a fir-
ma UNI-EKOSPOL 5 000 Kč. Získali jsme tedy celkem 7 000 Kč. Zbytek jsme doplatili a zakoupili 
mobilní interaktivní tabuli. Uvedeným firmám patří náš velký dík, protože nám poskytly téměř polovinu
ceny. V současné době se učíme s touto tabulí zacházet a potřebujeme do ní koupit výukové programy, 
které spolupracují s učebnicemi žáků. Takže se máme na co těšit a naši žáci určitě také.

Poděkovat bychom chtěli i sponzorům, kteří přispěli na školní ples dárkem do tomboly. Bylo jich 
mnoho, řada firem, ale i rodičů či přátel školy. Velmi nás těší podpora, kterou od Vás všech cítíme.

29. leden

A teď už jenom závěr celého měsíce. Čím je tento den výjimečný? No přece – rozdává se vysvědčení!
První polovina školního roku 2008/2009 je minulostí a nám nezbývá, než statečně vykročit do té druhé.
Takže raz, dva, tři a tou šťastnou nohou...

Jana Pátková + žáci 8. a 9. třídy

A teď naši sponzoři
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Doba postní

Příprava na Velikonoce

Začněme od konce postní doby – od Velikonoc. Jsou to ústřední svátky všech křesťanů: celé jádro 
a síla křesťanství spočívá ve smrti, vzkříšení a oslavení Ježíše Krista. A účast na tomto tajemství získává
člověk sjednocením s Kristem skrze křest. Není potom divné, že jedním z hlavních úkolů postní doby je
vyvrcholení přípravy katechumenů na křest. Pro ostatní věřící je tato doba přípravou na obnovu křtu
o Velikonocích. 

Postní období je i příhodným časem k obnovení chápání křesťanského života jako velkého putování do 
domu Otcova. Toto období začíná udělováním „popelce“ – sypáním popela na hlavu s výzvou: „Obraťte se
a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a oli-
vových ratolestí (ev. „kočiček“ – v našich krajích) posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.
Těmito slovy započal Ježíš své poslání na zemi, aby smířil lidstvo s Otcem a aby uvedl každého na cestu
života. Bůh Otec totiž připravil plán spásy pro všechny lidi, kteří od něho pocházejí a k němu směřují. 

Papež Benedikt XVI. přijal pozvání prezidenta Václava Klause k návštěvě České republiky
Papež Benedikt XVI. potvrdil svou návštěvu na konec září tohoto roku, kdy si připomínáme památku

sv. Václava. Podle papežových slov, návštěvu vykoná „u příležitosti dvacátého výročí událostí, které změ-
nily Evropu a otevřely novou éru života katolické církve“. 

Papež by měl v České republice strávit dva až tři dny. Detaily návštěvy jsou v současné době před-
mětem jednání mezi Kanceláří prezidenta republiky, Českou biskupskou konferencí a Apoštolskou 
nunciaturou.

Římskokatolická farnost Telnice v děkanství modřickém, okres Brno-venkov 
Duchovní správce:
P. Michael Jelínek, SDB
Adresa: Nedělní bohoslužby 
Masarykovo nám. 5, 664 59 Telnice Telnice (kostel sv. Jana Křtitele) 8.30 hodin
Tel.: 544 224 215 (fara Újezd u Brna) Sokolnice (kaple Povýšení sv. Kříže) 10.00 hodin

DUCHOVNÍ  OKÉNKO

Mužský sbor Tvarožná Lhota o. s., Sdružení INEX-SDA Bílé Karpaty, obec Tvarožná Lhota

pořádá 

VIII. ročník Slavnosti Oskoruší
spojené s koštem oskorušových pálenek a jiných ovocných destilátů

dne 18. dubna 2009 ve společenském sále obecního domu ve Tvarožné Lhotě od 13.00 hodin

Kromě koštování bude na programu výstava „Oskoruše nejkrásnější 2008“, jarmark tradičních výrobků, poradna 
a prodej sazenic, tombola, zahraje cimbálová muzika, zazpívají pěvecké sbory, 

k pohoštění budou opět zabíjačkové speciality a také pochutiny z oskorušových plodů.

Vstupné pouze 30 Kč/osobu.     •     Výběr vzorků bude ukončen 20. března 2009.

Degustace vybraných vzorků proběhne dne 3. dubna 2009 od 17.00 hodin v sále obecního domu ve Tvarožné Lhotě.

Kontakt: 606 616 115    •    E-mail: durna.josef@seznam.cz
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Z HISTORIE

Převážná většina našich občanů se až do konce
19. stol. zabývala zemědělskou výrobou. Ti, co 
nevlastnili pozemky, pracovali u větších zemědělců
za plat a stravu. Někteří bezzemci a domkaři si
pronajímali menší výměru půdy od vlastníků, kteří
na ní nehospodařili (farská půda) To jim usnadňo-
valo si snáze obstarat základní potraviny. Pozemky
jim zpravidla obdělávali větší rolníci, majitelé koň-
ských potahů.  Bezzemci a domkaři jim tyto potaž-
ní práce odpracovali na jejich polích. Proto uvítali
(stejně jako zaměstnanci velkostatků) pozemkovou
reformu, která jim umožnila získat do vlastnictví
půdu hrabat Mitrovských.

První pozemková reforma se v našem regionu 
uskutečnila v letech 1926–1927. Velkostatek
Mitrovských v době pozemkové úpravy vlastnil 
2 177 ha zemědělské, z toho 1 471 ha orné půdy.

Naši rolníci si brzy uvědomili, že nestačí se při-
čiňovat jen svojí tělesnou prací a silou zvířat, ale
k tělesné práci musí připojit i práci duševní. K to-
mu je třeba nejen zkušeností předků předávaných
z generace na generaci, ale i rozsáhlé vědomosti,
týkající se nových poznatků z oboru zemědělství.
Zemědělci našeho regionu byli mezi prvními, 
kterým se podařilo přispět k založení Zimní hospo-
dářské školy ve Šlapanicích již v roce 1898. Je 
zajímavé, že kromě výuky rolnických synů zde
probíhaly také kurzy pro budoucí hospodyňky z řad
zdejších žen a dívek. Ustanovení zákona z ledna
1920 zevšeobecnilo vzdělání zemědělské mládeže
zavedením povinné docházky pro všechny pracují-
cí v zemědělství od 15 do 17 let zřízením Lidových
škol. Tato byla zřízena také v Sokolnicích, kde se
začalo vyučovat od 1. listopadu 1940. Do prvního
ročníku se přihlásilo 16 chlapců a 41 děvčat.
V příštím roce byla otevřena také Lidová škola
v Újezdě a Měníně, ale po roce byly obě zrušeny.
Lidové škole zemědělské v Sokolnicích byl proto
rozšířen obvod o obce Újezd, Měnín, Telnice,
Otmarov, Šternov, Rychmanov, Žatčany a Třebo-
myslice. Po II. světové válce již nebyla činnost 
této školy obnovena. 

Aby nebyly maminky zdržovány malými dětmi
a mohly se plně věnovat polním a domácím pra-
cím, byl zřízen v květnu 1947 v přízemí Základní
školy v Sokolnicích zemědělský útulek pro děti ve

věku od tří do šesti let. Měl průměrnou návštěvu 
35 dětí denně. Náklady na provoz hradila obec, 
vedoucí útulku platil okresní úřad a částečně 
přispívali i rodiče.

Druhá pozemková reforma se uskutečnila v roce
1945–1947 a měla tři části:
• Konfiskace, rozdělení a osídlení půdy Němců,

Maďarů a zrádců
• Revize první pozemkové reformy
• Nová pozemková reforma

V Sokolnicích byli při druhé pozemkové reformě
uchazeči rozděleni do tří skupin:
1. deputátnící a zemědělští dělníci velkostatku –

obdrželi celkem 88 ha půdy
2. malozemědělci – obdrželi celkem 20 ha půdy   
3. ostatní uchazeči – získali 27 ha půdy pro sta-

vební místa a zahrádky

Obec Sokolnice obdržela 20 ha půdy 
Pro ministerstvo sociální péče byl ponechán zámek
s bažantnicí o výměře 62 ha.

V roce 1949 byl přijat zákon o JZD. Předmětem
činnosti jednotných zemědělských družstev mělo
být především zcelování půdy, péče o zvelebení
rostlinné i živočišné výroby, zvyšování kulturní
a sociální úrovně venkova a péče o ulehčení práce
venkovské ženy. Združstevňování našich vesnic byl
složitý ekonomicko – sociální proces, který probí-
hal od počátku s jistými komplikacemi, ale bohužel
se neobešel bez násilí, bezpráví, donucování a do-
konce obětí na životech. V obcích byla vlivem 
ultralevých názorů a praktik stranických funkcio-
nářů deformována základní myšlenka zemědělské-
ho družstevnictví, kdy vstup do družstva měl být
záležitostí svobodného rozhodnutí rolníků. 

JZD prvního typu byla zakládána v našem regi-
onu již v roce 1951. Byla to družstva menšinová,
jejich členové dále hospodařili na svých polích
a navíc pracovali na družstevních pozemcích.
V dalších letech pokračovala agitace mezi rolníky
pro vstup do JZD. Postupně byli přesvědčováni
o výhodách společného hospodaření. Jako příklad
uvádíme část článku z tehdejších Vesnických 
novin, vydaných v Brně 12. února 1953.

Z historie zemědělství v našem regionu – pokračování
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Z besedy zemědělců v Sokolnicích.

Ve středu 4. února 1953 se sešli zemědělci v Sokolnicích v besedě, kterou svolal MNV na přání samotných
zemědělců, aby mohli společně prodiskutovat otázku situace v obci a hlavně poměr k JZD v místě. 
Na této besedě se zemědělci seznámili s výsledky dobrých i špatných JZD. Bylo také hovořeno o místních
poměrech a zemědělské otázce. Nezachovali se však dobře ti zemědělci, kteří se nedostavili, ačkoli 
všichni byli řádně pozváni. Myslíte si vy všichni, kteří jste dali přednost svému pohodlí posedět doma, než
poradit se o problémech, že se potíže samy odstraní?............. Přítomných 15 slyšelo z úst předsedy JZD
Šlapanice o jejich výsledcích a nedostatcích v JZD. Byly to přesvědčivé výsledky a někteří z přítomných
sokolnických zemědělců se k nim vyjadřovali pochvalně.................. 

Postupně byli rolníci přesvědčováni o výhodách společného hospodaření. V roce 1956 již převážná větši-
na rolníků do JZD vstoupila. 

Pokračování příště...
Čerpáno z publikace: Zemědělství v kraji pod Mohylou míru   
Autor: Ing. Antonín Sekanina z Telnice Upraveno: M. M.

společné foto dětí ze zemědělského útulku v Sokolnicích z let 1947–1948, 
zleva paní učitelka Růžena Klobásková, vpravo Ema Vondálová

u mlátičky paní A. Zmrzlá, M. Jíchová, R. Reichovás žebřiňákem paní J. Křížová, pan A. Švrček a další
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HASIČI

V loňském roce byla na SDH Sokolnice převedena Tatra 805. Chceme tímto způsobem informovat 
obecní radu, obecní zastupitelstvo a občany obce Sokolnice o tom, jak jsme s naší Tatrou naložili.

Abychom začali od začátku, naše Tatra byla vyrobena v roce 1957 v Kopřivnici jako hasičská tatra 
speciál. Naši členové si ji vyzvedli ve stejném roce a byli jsme jejím prvním majitelem. Tatra nám velmi
dobře sloužila až do roku 1992, i když za sebou měla nelehkou službu a i nějakou nehodu. Po vyřazení 
byla pár let uskladněna v hasičské zbrojnici a poté se přemístila do garáže ve vojenském prostoru
v Sokolnicích, kde chátrala až do roku 2007. 

V tomto roce začala novodobá historie Tatry. Rok 2007 byl pro Tatru klíčový, začala její základní 
prohlídka a oprava nejvíce poškozených částí. Začalo se se srdcem vozu, motorem. Poté byly opraveny
další části vozu
a bylo provede-
no několik tes-
tovacích jízd
kolem hasičské
z b r o j n i c e .
Veškeré naše 
úsilí se nám 
vyplatilo velmi
záhy, protože již
v roce 2007
jsme se zúčast-
nili několika ha-
sičských oslav,
z nichž nejzají-
mavější byla ha-
sičská pouť do
Křtin.

V roce 2008,
kdy Tatra již
spolehlivě fun-
govala, bylo tře-
ba vyřešit ma-
jetkové poměry
mezi obcí a sdružením ohledně majitele vozidla. K naší velké radosti se povedlo Tatru převést na starono-
vého uživatele, na Sbor dobrovolných hasičů Sokolnice. Tímto krokem se nám otevřela cesta ke klubové
atestaci vozu ve veteránském klubu v Olomouci. Klubovou atestací jsme prošli se ctí a díky ní jsme moh-
li zažádat na Magistrátu města Brna o veteránské značky. Tyto značky jsme si byli vyzvednout 28. 1. 2009.
Tento den bylo naše dvouleté úsilí završeno. 

Celkem za dva roky práce bylo odpracováno cca 500 hodin, které jsme obětovali z volných víkendů
a dovolených. A jsme velmi rádi za to, že se nám podařilo zprovoznit kus hasičské slávy a chlouby z dří-
vějších dob a doufáme, že bude dělat čest hasičům a obci Sokolnice ještě spoustu let a budeme ji moci
představovat na různých kulturních akcích a srazech veteránů.

Tímto děkujeme obecnímu zastupitelstvu obce Sokolnice a všem, kteří přiložili ruku k dílu na znovu
zprovoznění naší „ KAČENKY“ 

PH, JK

Tatra 805
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Když jsem byl školák, tak jsem se domníval, že Zlatý potok dostal název podle
rýžování zlata.

Tatínek se strýcem mě ale poučili, že Zlatý potok dostal název podle celoroční-
ho dostatku vody a množství mlýnů, které prakticky po celý rok mlely. Pro obyva-
tele, kteří podél toku celá staletí žili, byla voda a mlýny pravým dobrodiním. Při 

průtržích mračen dokázala voda ale také škodit.
Zlatý potok byl úřední název Říčky od soutoku s Rokytnicí u Ponětovic až po soutok s Cézavou

u Měnína do roku 1975. Cézava je dnes Litava. Říčka pramení v lesnaté krajině pod hájenkou Říčky kou-
sek od Bukovinky v nadm. výšce 450 m. Pod Bukovinkou přijímá další prameny, pod Kalečníkem Malou
Říčku. Jak přitékají další potůčky, (Ochozský, Hostěnický) postupně mohutní. Délka toku od pramene až
po soutok s Litavou je 36 km. Délka hlavního toku včetně všech přítoků je 100 km.

První mlýn stojí v Mariánském údolí pod Ochozí. Nazývá se Kaprálův nebo Horní mlýn. Následuje
Jelínkův neboli Prostřední mlýn. Dále pak Svobodův mlýn, Kadlcův mlýn, Pernikářův mlýn, Truksův
mlýn. V první vesnici Podolí, kterou Říčka protéká, stojí Zukalův mlýn. Druhý mlýn je uprostřed obce 
a říká se mu Svobodův. Následují Bedřichovice, kde stojí Peclův mlýn. Ve Šlapanicích byly údajně tři 
mlýny za sebou. Pod kostelem stál Skřepkův mlýn neboli Horní. V Janské ulici stojí budova Dolního mlý-
na jinak Zámeckého, majitelem byl hrabě Mitrovský. Třetí mlýn stával mezi Šlapanicemi a Ponětovicemi.
Lokalita, na které mlýn stál má místní název „Nad pustým mlýnem“. V Kobylnicích stojí Rozkydalův
mlýn. V Sokolnicích v mlýně pod zámkem mlel pan Hudec. Další mlýn stával pod Starou školou a zůstal
jen název Mlýnisko. Zanikl kolem roku 1850. V Telnici stojí Rozkydalův mlýn, telnický a kobylnický 
mlynář byli bratři. Poslední mlýn je v Měníně, mlynář pan Grolich.

Mlýny se po celé Evropě stavěly již od 9. století, byly to nákladné stavby, k mlýnu se musel prokopat
náhon a postavit splav. Toto mohla financovat pouze vrchnost nebo církev. Mlynáři patřili mezi elitu obce
jak svým majetkem, tak i vzděláním.        

Podrobný průvodce o výše uvedeném tématu vydal vlastivědný kroužek ve Šlapanicích. Má název
„Mlýny na Zlatém potoce a Rokytnici“. Napsali Josef Kopecký a Vlastimil Ustohal. (2001) 

Jiří Junk

Proč se nazýval Zlatý potok zlatý
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SOKOLNICKÝ ZPRAVODAJ – vydává obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. Sokolnický zpra-
vodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 10168.
Datum vydání 20. 2. 2009. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 3 je 6. března 2009. Příspěvky, prosím, předávejte elektronickou poštou 
na níže uvedené adresy, na disketě nebo v papírové podobě členům komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje:
Butalová Zita zitab@seznam.cz Šustrová Jarmila jarma@volny.cz
Černý Jan jcmail@volny.cz Mifková Mirka Filip Debef filip@debef.cz

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,
vzhledem k opakujícím se dotazům, jaká elektrozařízení je možné odevzdat v rámci zpětného odběru, si Vám 
dovoluji zaslat tabulku s příklady elektrozařízení.

V případě potřeby doplnění či upřesnění informací mne neváhejte kontaktovat.
Petra Dryšlová, mareketingový specialista SITA CZ   •   Telefon: +420 544 425 011, 800 102 000

Velké domácí spotřebiče chladničky, mrazničky, pračky, sporáky, myčky, klimatizace...
Malé domácí spotřebiče vysavače, žehličky, topinkovače, fény, kulmy, budíky, holicí strojky, 

kávovary, rychlovarné konvice...
Zařízení IT a telekomunikační telefony, mobilní telefony, počítače, monitory, tiskárny, faxy, 
zařízení kalkulačky, diáře...

Spotřebitelská zařízení televizory, fotoaparáty, videorekordéry, Hi-Fi věže, reproduktory...
Osvětlovací zařízení zářivky, výbojky, úsporky, halogenová světla...
Elektrické a elektronické nástroje vrtačky, pily, kompresory, řezačky, brusky, sekačky...
Hračky a vybavení pro volný čas hračky na elektronický pohon (vláčky, autíčka, roboty), počítačové hry, 

počítače pro sporty...
Lékařské přístroje mikroskopy...
Přístroje pro monitorování a kontrolu termostaty, detektory, regulátory, poplachové systémy, spínací hodiny, 

meteostanice...

Elektrozařízení ke zpětnému odběru


