
Sokolnický
zpravodaj

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC KVĚTEN 2009ZDARMA

V lednovém čísle Sokolnického zpravodaje vyhlásila Kulturní komise a Komise pro vydávání
Sokolnického zpravodaje soutěž

Sokolnice krásnější – velikonoční výzdoba
Jednalo se o výzdobu oken, dveří nebo vrat a o celkovou úpravu domu.

Komise požádala paní Debefovou, Brzobohatou,
Vondálovou a mě, abychom obešly všechny domy
a vybraly tři vítěze.
Úkol to byl nelehký.
Nejprve jsme s obchůz-
kou vyčkávaly, aby se
do soutěže mohli zapojit
i opozdilci, kteří výzdo-
bu dělají až těsně před
Velikonocemi. Po Veli-
konočním pondělí jsme
se některé na kole, ně-
které pěšky vydaly na
prohlídku obce. Zodpo-
vědně jsme prohlédly
všechny domy v Sokolnicích, ale domů, které mě-
ly nějakou výzdobu, bylo žalostně málo. Poté jsme

se všechny sešly a vybraly tři vítěze. Touto cestou
bych chtěla poděkovat všem, kteří se o své domy

starají a vyzdobují si je
a tím přispívají k celko-
vému zkrášlení obce. Je
mi jasné, že výzdobu si
naši spoluobčané dělají
hlavně pro svůj dobrý
pocit, ale určitě každé-
ho potěší, když si jeho
snahy někdo všimne.
Jen je škoda, že nějaká
ta jarní výzdoba nebyla
u každého domu. Snad
při letních procházkách

Sokolnicemi uvidíme více letničkových truhlíků
a krásně rozkvetlých záhonů.

Za hodnotící komisi Olga Vinklerová
Nejlépe se umístily výzdoby těchto domů:
1. Slovákova  631 – rodina Bulova za velkou a netradiční výzdobu, která byla opravdu jedinečná
2. Telnická  373 – rodina Mokrá za tradiční a vkusnou výzdobu
3. Borky 606 – rodina Raidova za velikonoční  truhlíky, které zdobily opravdu každé okno spodního patra domu.

Děkujeme sponzorům soutěže: Fiala Pavel, řeznictví a uzenářství, paní Gottwaldová Marie, květiny, pan Doležal
Jan, Okrasná školka Telnice, lékárny Cyrmex, pan Drda Josef a pan Král Zdeněk.

1. místo

2. místo

3. místo
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Vážený pane místostarosto,

reaguji na Váš požadavek o vyjádření k některým požadavkům občanů k dopravní situaci ve vaší obci 
a zasílám následující vysvětlení:

1. umožnění jízdy cyklistům v protisměru v jednosměrné ulici
Cyklistickou dopravu řeší ČSN 73 6110 v kapitole 10.4. V odst. 10.4.2.7. je uvedeno, cituji: „V jedno-
směrných místních komunikacích může být cyklistům v odůvodněných případech umožněn průjezd
v obou směrech. Takové uspořádání je možné použít jen na komunikacích funkčních skupin Ca/ nebo
D1, a to jen v přehledných úsecích“. V dalších podmínkách je mimo jiné uvedeno, že takto vedený jízd-
ní pruh musí mít stejné šířkové uspořádání jako ve standardních podmínkách (tedy min. 1,00 m pro kaž-
dý směr jízdy) a musí být vyznačen svislým i vodorovným dopravním značením. Šířkové podmínky ani
přehlednost úseku nejsou v požadované ulici splněny.

2. stání v jednosměrné ulici
Zastavení a stání vozidel je řešeno v § 25 zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
Z tohoto paragrafu vyjmu jen to, že řidič smí zastavit a stát jen vpravo, ve směru jízdy. V jednosměrné
ulici smí zastavit a stát vpravo i vlevo. Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 m pro každý směr jízdy. To znamená, že v jednosměrné ulici musí zůstat jízdní pruh o šířce
nejméně 3 m.

Doufám, že poskytnuté vysvětlení bude pro občany dostačující, jinak jim doporučuji výše citované před-
pisy prostudovat.

S pozdravem ing. Vladimír Otevřel
V Želešicích dne 4. května 2009

O z n á m e n í !
**********************************************

Ve středu 10. června 2009 v době od 16.00 do 16.30 hodin se na návsi před základní ško-
lou uskuteční sběr nebezpečného odpadu (ledničky, mrazničky, televizory, rádia, monitory k počítačům,
žehličky, fény, vysavače, mobily, mikrovlnky a další elektrozařízení) a pneumatik.
Na sběr odpadů bude přistaveno vozidlo firmy SITA CZ a. s. Výše uvedené odpady zde mohou odevz-
dat občané, kteří mají trvalé bydliště v obci Sokolnice a mají uhrazen místní poplatek za likvidaci 
odpadů. Občané jsou povinni na požádání prokázat svoji totožnost pracovníkům obsluhy vozidla a dbát
jejich pokynů. 
Při tomto sběru se nebude odebírat drobný nebezpečný odpad (akumulátory, léky, plechovky od barev,
atd.). Sběr těchto odpadů se uskuteční v jiném termínu. 

Jiří Životský, starosta obce

TJ SOKOL SOKOLNICE
POŘÁDÁ V ÚTERÝ  23. ČERVNA 2009 V 17.00 HODIN

Pohádkové sportovní odpoledne

Sraz je na házenkářském hřišti, odtud se vypravíme na pohádkovou cestu značenou fáborky.
Na ní si zasoutěžíme s pohádkovými postavičkami. 

Naše putování zakončíme na ostrůvku, kde si opečeme špekáčky.
Jste srdečně zváni
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TJ SOKOL SOKOLNICE

srdečně  zve všechny občany na

JÁNSKÉ HODY

konané ve dnech 12.–14. června 2009

Program:
pátek 12. 6. 2009 ve 20 hod DISKOTÉKA
sobota 13. 6. 2009 ve 20 hod PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA
nedělě 14. 6. 2009 v dopoledních hodinách zvaní stárek a stárků na hody

od 13 hod hraje před sokolovnou krojovaná kapela
ve 14 hod předání hodového práva stárkům  
HODOVÁ ZÁBAVA na hřišti

V měsíci máji
po celém kraji
i keře rozkvétají,
stále výše vznáší se
půvab květů do ovzduší
a jejich silice
proniká tělem k duši,
dýchání je rozkoší,
vůně sálá,
vede k chválám.

Ze všech nejvíc
je rozšířen šeřík.
Je v různých barvách
i variacích,
plný v zahradách,
divoký v parcích
i po mezích.
Erbovní kytice
pátého měsíce.

Užasle fandívám
bělostným kalinám.
Svými lampami
svítí do dáli.

Nejvíc se zasním,
když kvete jasmín.
Jeho vůně
fascinuje,
rozmazluje a hýčká.
Ve vůních jednička.

V měsíci patřící
Matce Páně
začínáme
jejím Ochráncem,
nazaretským tesařem
a mužem práce.
Připomíná nám vždy znova,
že práce nás má posvěcovat,
že máme zdravé ruce
k napodobování Tvůrce.

Dva ze sboru apoštolů,
Filip a Jakub, spolu
svůj svátek slaví.
Zastánci jedné pravdy
připomínají, že po dvou je Pán
poslal do světa.
On s nimi třetí.
Společenství.
Čtyři čeští světci
zdobí tento měsíc:

Nejprve
Jan Sarkander.
Tak byl ctěn,
že skřipec,
na němž byl mučen,
museli obalit sklem.
Lidé vedeni touhou
alespoň se dotknout.
toho, co souvisí
lidskou svatostí,

brali si z něj třísky.

Při studiích v Olomouci
jsme na to místo
často chodívali
nabírat z jistot
toho, jež nevyzradil.

Druhého Jana
přijala Praha.
Oltář ze stříbra
u svatého Víta
je díkem lidu
mučedníka
zpovědního tajemství.
Jeho sochy se skví
po celém světě.

Třetím světcem
české krve
je Klement Maria Hofbauer.
Vskutku katolík
z jihomoravských Tasovic,
apoštol Varšavy
a posléze Vídně,
obhájce práv církve.

Památku paní Zdislavy,
rodačky z Moravy,
máme rádi na paměti.
Matka čtyř dětí
třičtvrtě tisíciletí
učí lásce,
která rozdává se.

Svátky svatých
jsou vždy spjaty
a tajemstvími Páně.
V květnu protkávané
většinou třemi:

Nanebevstoupení.
Ukazuje, kde nás zajatce
všechny Pán chce
jednou mít.

K tomu musel sestoupit
Duch svatý,
aby záchranné Boží dílo
všude na zemi doma bylo.

Říci o nerozdílné lásce Boží chce
svátek  Nejsvětější Trojice.
Jeho hlavní poselství:
Bůh je společenství,
kterému je vlastní
jen vztah lásky.
K této podobě
stvořen je člověk.

Dvojtečka měsíce:
V tuto lásku vtažena
Maria sloužit jde
a svým příkladem zve nás...

KVĚTEN
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V měsíci dubnu pokračovaly další lekce edukativních skupinek pro předškoláky.
Družstvo čtyř děvčat – Jordánová Nikolka, Smrčková Pavlínka, Tomešková Lucinka a Vinklerová Kristýn-
ka – se zúčastnilo soutěží v gymnastice v Brně-Pisárkách. Zastupovaly naši školku a umístily se na krás-
ném 10. místě z celkového počtu 26 družstev z Brna-venkova. Gratulujeme!
Také se naše děti vypravily na výlet k Balatonu a do Telnice za kamarády do mateřské školy.
Učitelky MŠ navštívily Dětský domov LILA v Otnicích. V novém školním roce uvažujeme o občasném
navštěvování sokolnických dětí v tomto zařízení.
„Pálení čarodějnic“ – proběhlo v naší školce poslední dubnové dopoledne. Děti si vyrobily papírové 
ježibaby, které jsme s radostným úsměvem a za doprovodu písniček, říkadel a zaklínadel spálily na ohni
ve školní zahradě.
Zahájily jsme první lekci plavání v krytém bazénu v Blučině s předškolními dětmi.
V dnešních dnech vrcholí přípravy ke Svátku matek. Na besídku pro maminky si děti chystají nejen krát-
ký program spojený se soutěžemi a úkoly pro maminky, ale také přípravu přáníček a dárečků. 

Naše velké poděkování patří také paním kuchařkám ze školní jídelny, které jsou vždy ochotny připravit 
dětem těsto na perníčky nebo cukroví. Právě v těchto dnech nám dozlatova  upekly voňavé linecké cukro-
ví na společnou besídku. A to nemluvíme o všech těch dobrotách, kterými nás rozmazlují celý školní rok.
Zároveň chceme poděkovat dvěma tetám, které se starají o čistotu kolem nás, dbají na to, aby se dětem ve
voňavých postýlkách krásně spalo. Někdy se stane „kalhotková“ nehoda – vždy je tu hodná teta, která hned
pomůže.
První týden v květnu proběhl ve školce Zápis dětí na nový školní rok a Den otevřených dveří pro budou-
cí malé „školáčky“.

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
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A co ještě plánujeme? Výpravu do Bažantnice a židlochovické obory, výlet za zvířátky do Telnice na sou-
kromý pozemek, účast na soutěži družstva chlapců v atletice v Brně-Pisárkách, návštěvu Divadla Bolka
Polívky: pohádka Strašidelný mlýn, týdenní pobyt pro předškoláky – Škola v přírodě v rekreačním stře-
disku Borovina, Podhradí nad Dyjí. Rodiče předškoláků  ještě čeká setkání s p.uč. I.třídy základní školy.
A pak už se do naší školky opět po roce nastěhují pracovníci různých firem a budou sekat, bořit, zdít, 
malovat a renovovat školku, abychom se do ní po prázdninách mohli znovu vrátit. Do nové, čisté, krásné
a moderní sokolnické školky :-)

SOKOL

V sobotu 30. května 2009 se stávají TJ Sokol Sokolnice opět pořadatelem turnaje nejmenších házenká-
řů. Mini žáci Sokola Sokolnice dostali znovu příležitost představit se v mistrovských utkáních na domácí
půdě, před domácím publikem. Zatímco v listopadu loňského roku se všechna utkání tohoto turnaje ode-
hrála z důvodu špatného počasí v místní sokolovně, nyní se bude konat sportovní klání na sokolském 
hřišti u rybníka. Pro všechny přítomné bude k dispozici občerstvení v místním bufetu. Začátek turnaje 
je v 9 hodin. 

Myslíme si, že nejenom pro naše mini žáky, ale i pro všechny přítomné, to bude velmi příjemný spor-
tovní zážitek. Srdečně zveme všechny přátele sportu a doufáme, že nás přijdete povzbudit. Současně 
zveme také především všechny rodiče. Přijďte svojí přítomností povzbudit svoje děti. 

Zveme také všechny ostatní zájemce o tento zajímavý sport, který má v Sokolnicích bohatou tradici.
Házená se zde hraje na velmi dobré úrovni a pouze absence sportovní haly nám nedovoluje hrát nejvyšší
domácí soutěže. I přesto se podařilo našemu družstvu mužů hrát od roku 2003 do roku 2008 druhou nej-
vyšší soutěž České republiky. Dětem dnes schází pohyb na čerstvém vzduchu a házená je u nás v jednou
z možností, kde se mohou sportovně vyžít. Rádi uvítáme všechny zájemce o tento krásný a atraktivní sport.

Libor Beránek (trenér a vedoucí mužstva)

Mini žákovská soutěž opět v Sokolnicích

HASIČI

Poslední dubnovou neděli se i letos uskutečnila Hasičská pouť ve Křtinách. Ani naše jednotka si nene-
chala tuto pouť ujít a jako již tradičně jsme se zúčastnili. Letos pro nás byla pouť významnější, poprvé jsme
s sebou vzali náš prapor a také naše nejnovější členy z řad dětského družstva.

Po příjezdu všech nahlášených jednotek jsme byli zařazeni do průvodu, kde jsme měli trojnásobné 
zastoupení. Hned ze začátku průvodu mezi vlajkonoši, později mezi zúčastněnými v průvodu se pro-
bleskly i uniformy našich dětí, a abychom nezapomněli, naše Tatra se vyjímala v průvodu mezi veterány.
Celý průvod se přesunul do Křtinského chrámu na slavnostní mši svatou.

S koncem slavnostní mše začaly ukázky činnosti složek integrovaného záchranného systému na ná-
městí, kde se nejdříve představila historická technika a způsob dobového hašení, poté předvedly své 
umění děti z místních hasičských sborů. Stranou nezůstali ani zdravotníci, kteří předváděli jak správně 
poskytnout první pomoc. Na závěr se předvedla výšková technika, se zavěšeným záchranným rukávem,
která předvedla moderní záchranu z výškových budov. Abychom naše úspěšné pouťové tažení zakončili
pěknou tečkou na závěr, prohlédli jsme si také blízkou jeskyni Výpustek a starou huť u Adamova.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným, kteří vydrželi v parném dni celý průvod i slav-
nostní mši a také rodičům, kteří nám svěřili své ratolesti do láskyplné péče.  

PH, JK

Hasičská pouť ve Křtinách při příležitosti oslav svátku sv. Floriána
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Oprava kříže

Na podzim loňského roku byl opraven a opětovně instalován kříž na zdi naproti bývalého kravína. Dle 
tradice se jedná o votivní kříž věnovaný manželkou jednoho z hrabat Mitrovských. Skládá se z litinových

odlitků kříže, korpusu Krista a plakety s nápisem „Deo Gratias 1921“.
Jednotlivé části byly zbaveny zbytků nátěrů, opraveny zámečníkem,
pozinkovány a opatřeny antikorozní povrchovou úpravou. Místo pro
zavěšení bylo posunuto cca o 5 metrů, opatřeno novou omítkou.

Poděkování patří všem, kteří se na opravě podíleli, zejména pánům
Limberskému a Murgašovi  za zámečnické úpravy a Petru Janouškovi
ze Sokolnic za zednické práce. Zásluhy dobrovolnické práce jsou o to
větší, že místo bylo ve velmi zanedbaném stavu a veškeré práce byly
provedeny s ochotou, svépomocí a zdarma. 

Bohužel péče o drobné sakrální památky, které jsou hmatatelnou
součástí historie obce, stojí mimo zájem většiny občanů a bohužel 
i obecního zastupitelstva. Přesto doufám, že tato oprava alespoň 
částečně přispěla ke zkultivování této části naší obce.

Ing. Josef Chudáček, Sokolnice 493

Pozvánky

Srdečně Vás zveme na hodovou mši svatou ke svátku patrona obce svatého Jana Křtitele, která se
uskuteční 14. června 2009 v 10.00 hodin v zámecké kapli v Sokolnicích. Vítány jsou děti a mládež
v krojích.

13. června slavíme svátek svatého Antonína Paduánského. Kaple sv. Antonína Paduánského je také
nad Újezdem u Brna. 

Novorománská kaple postavena v letech 1862–63 na paměť 1 000. výročí příchodu slovanské mise
Cyrila a Metoděje na Moravu a vysvěcena 5. července 1863. Je postavena na místě původní kaple 
z roku 1703, která podle nařízení Josefa II. byla roku 1785 zavřena. Odtud byla ráno 2. prosince 1805
zahájena slavkovská bitva dělostřelbou rakouských děl ve směru na Telnici. Roku 1814 byla kaple
zbořena, její místo označovaly mezníky. Za druhé světové války byla dnešní kaple při osvobozování
obce 24. dubna 1945 značně poškozena. Po válce byla opravena a 25. srpna 1946 znovu vysvěcena.

DUCHOVNÍ  OKÉNKO

Pouť na kapličku do Těšan

Letos proběhne pouť na těšanskou kapličku v neděli 24. května 2009. Kaplička Panny Marie v Těšanech
byla postavena jako poděkování za šťastný návrat těšanských politických vězňů z koncentračních táborů.

Oznámení

Br. Jiří Brabec, L. C. , rodák ze Žatčan, přijme jáhenské svěcení v Římě 30. června 2009 z rukou Mons.
Mauro Piacenza.
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Z HISTORIE

K jedné z hlavních činností v zemědělství patří
od nepaměti chov hospodářských zvířat. Velkým
pomocníkem člověka byl vždy kůň. Pokud vychá-
zíme z informací o chovu těchto zvířat v našem 
regionu, je zřejmé, že stejně jako v celé Rakousko-
uherské monarchii byli držitelé půdy převážné šle-
chtici, velkostatkáři a církev. Všichni ostatní byli
pouze poddaní. Sedlák byl nevolníkem a robotoval
do úpadu na panském s celou rodinou i koňmi. Kůň
byl v té době jedinou potažní silou, mimo volů
a krav. Z hlediska veřejného sloužil tehdy chov 
koní především potřebám vojenským. Kůň měl pro
armádu rozhodující význam, a proto až do roku
1869 vedlo a řídilo chov koní ministerstvo války. 

Založení hřebčí stanice v Sokolnicích a osvěto-
vá činnost jejích zaměstnanců pomohla odstranit
v selských chovech nedostatky, plynoucí z pobytu
hříbat v malých, málo větraných a dusných stájích,
z nedostatku pohybu na vzduchu a slunci, z před-
časného zapřahání a ze špatného podkování. Stav
hřebců na stanici v Sokolnicích se pohyboval 
kolem 5–8 kusů. Ročně bylo připuštěno asi osmde-
sát až devadesát klisen. Úroveň chovu koní v na-
šem regionu byla poměrně vysoká. Chovatelé, 
zejména mezi první a druhou světovou válkou, se
zabývali odchovem hříbat. Klisny měli zapsané
v plemenné knize. Zúčastnili se celé řady výstav
a jedním z nejúspěšnějších chovatelů z naší obce
byl pan Burk. Druhá světová válka poznamenala
velmi podstatně chov koní a to nejen v našem regi-
onu. Celá řada vynikajících chovných zvířat byla
rekvírována k válečným účelům. V posledních

dnech války bylo několik chovných klisen i s hří-
baty ukradeno německou armádou, část koní při
válečných událostech zahynula. Hřebčí stanice 
ukončila svoji činnost v šedesátých letech minulé-
ho století. Po celou dobu své existence byla umís-
těna v Sokolnicích na čísle 10 (přibližně v místech
dnešní restaurace U Husara).

S postupným rozvojem mechanizace chov koní
k pracovním účelům ztrácel na významu a od se-
dmdesátých let minulého století byli koně chováni
k obdělávání půdy jen ojediněle. 

Pěstování řepy na sokolnickém panství přispělo
k rozšíření chovu krav, který svým významem 
potlačoval až dosud zajímavý chov ovcí. Hlavním
důvodem úpadku tohoto chovu byl však rozvoj ná-
mořní dopravy, který v 19. stol. způsobil, že evrop-
ské trhy byly zaplaveny množstvím ovčí vlny ze
zámoří, která byla značně levnější. Před zánikem
nezachránila toto odvětví ani výtečná jakost vlny,
která byla právě na Moravě z bývalého mocnářství
nejlepší. Byla také vyvážena a pro vlastní potřebu
dovážena cizí. Kupci z Anglie byli i v Sokolnicích
častými hosty. Tak např. v roce 1847 koupil všech-
nu vlnu obchodník z Manchestru. Ovčáctví bylo
u nás nejen odvětvím hospodářským, ale i zálibou
a sportem šlechty. Nejdéle se udržel chov ovcí na
hospodářském dvoře Vladimírov, který stojí do-
dnes na samotě mezi Sokolnicemi a Otmarovem.
Ještě na sklonku padesátých let devatenáctého 
století byli pro tento dvůr nakupováni ušlechtilí 
berani. Jak už bylo zmíněno, jeden hospodářský 

Z historie zemědělství v našem regionu – vývoj živočišné výroby

hřebčí stanice v Sokolnicích

bývalá ovčírna
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obor vytlačoval druhý. Pro řepu byly vypuštěny
a zorány rybníky a dalším jejím rozšířeným pě-
stováním zaniklo v našem kraji ovčáctví. Čápi se
vystěhovali z našeho regionu navždy a ovce se cho-
vají nyní u nás jen velmi vzácně. Bývalá ovčírna
stávala v místech, kde nyní sídlí firma Autodoprava
Matějka. 

Použitá literatura: 
Zemědělství v kraji pod Mohylou míru

autor: Ing. Antonín Sekanina z Telnice
Z dějin pěstování řepy na velostatku sokolnicko-
blažovském (1941) autor: Pavel Štěpánek

Upraveno: M. M.  

dvůr Vladimírov (založen 1847) dvůr Vladimírov (založen 1847)

DIVADLO

Tak nám skoro jarní vánek po roce opět přivál pěkný Vichr z hor a navíc i s hosty. Tento výhradně pánský
divadelní ansámbl má převážně ve svém repertoáru slavné kusy světoznámého mistra Járy da Cimrmana,
ale občas uletí a nabídne svému publiku i z jiného soudku. Zatímco minule se uvedl  známou a osvědče-
nou hrou F. R. Čecha (a sklidil v Sokolnicích zasloužený potlesk), letos čerpal z vlastních pramenů a za-
hrál divadelní adaptaci filmu Světáci
pod názvem „SVĚTÁCI PO PRÁCI“.
Nelehký úkol – úpravu scénáře – si
naložila na svá bedra nepravidelná
členka tohoto souboru Alča Žilková.
Nutno říci, že herci si hru užívali,
hráli s plným nasazením a publikum
je odměňovalo pozorností a smí-
chem, který gradoval při vrcholné
scéně v závěru představení a soubor
nemusel v žádném případě praktiko-
vat úprk podle vzoru J.d.C. – Vichr
z hor, jak pro jistotu prezentují svým
názvem.
Je dobře, že i dnes, v době slisování
kulturních zážitků do veřejně prezen-
tované pokleslé zábavy, existují lidé, kteří s láskou a nadšením zábavu bezprostředně rozdávají, a lidé, 
kteří ji rádi přijímají. Co na tom, že občas dojde k přebreptu nebo vypadne text, vždyť tuto zábavu dělají
tito nadšenci HLAVNĚ pro Vás... a pro sebe.
Případní zájemci o DVD nahrávku tohoto i předešlého představení mohou zkontaktovat přímo Alču.  

vlzi

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „SVĚTÁCI PO PRÁCI“
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Vážení příznivci divadla,
kteří s naší telnickou výpravou navštěvujete v rámci „Jarního předplatného“ divadelní představení
v Boleredicích! Chci se Vám touto cestou omluvit za veškeré potíže, které byly spojeny s nezajištěnou do-
pravou na divadelní představení v sobotu dne 18. 4. 2009. Jednalo se o představení v náhradním termínu,
který nám nebyl znám v den, kdy jsme museli pro nemoc divadelního souboru u dopravní firmy dopravu
odvolat. Až poté, co jsme se náhradní termín dozvěděli, bylo možno tuto dopravu zajistit a byli jsme také
přesvědčeni, že jsme ji zajistili. Nakonec však vše dopadlo jinak, jak jste zažili na vlastní kůži. Protože
všichni jezdíme do divadla vzorně bez mobilních telefonů, začali jsme náhradní dopravu koordinovat se
zpožděním a záchranné náhradní vozidlo přijelo do Sokolnic ve chvíli, kdy na zastávce zůstala jen hrstka
statečných. Ty jsme do Boleradic dopravili. Také mnozí ze Sokolnic zajistili svá vlastní vozidla a na před-
stavení přijeli. Ještě jednou se tedy velice omlouvám všem ze Sokolnic, kteří s námi jezdí, zvláště těm, 
kteří nebyli na následujícím představení, a kterým jsem se  nemohla omluvit osobně. Děkuji Vám za po-
chopení a slibuji, že budu mít mobilní telefon při těchto akcích vždy při sobě.

Bohumila Hrazdírová – předsedkyně kulturní komise obce Telnice

15. dubna uspořádala kulturní komise návštěvu Městského divadla, činoherní scény v Brně. O tuto roz-
pustilou komedii byl mezi občany Sokolnic, hlavně tedy mezi občankami, velký zájem. Bylo jich tolik, že
se nevešli do autobusu a proto někteří museli jet do divadla auty. Kdo toto představení navštívil, rozhodně
nelitoval, byly to tři hodiny neutuchajícího humoru a smíchu. Svědčila o tom i velmi kladná odezva mezi
všemi, kteří s námi v divadle byli.

O Charleyovu tetu, hranou v Městském divadle, je mimořádně velký zájem a čekací doba na zakoupe-
ní vstupenek pro kolektivy je až dva roky. My sami jsme byli svědky toho, jak zájemci čekali až do po-
slední chvíle u pokladny, jestli někdo nevrátí vstupenky a oni tak budou moci představení vidět.

Musíme však napsat, a to je hlavním účelem tohoto článku, že návštěva této komedie není rozhodně zá-
sluha jen kulturní komise, ale hlavně pana Šteinera, který bydlí v Sokolnicích, v divadle pracuje a vstu-
penky pro sokolnické občany velmi ochotně zajistil. Patří mu za to od nás poděkování. Zároveň mu přeje-
me brzké uzdravení, aby se mohl podílet na přípravě dalších pěkných her.

Míla Vondálová a Marie Fojtlová

VVVV LLLL AAAA DDDD IIII MMMM ÍÍÍÍ RRRR AAAA     HHHH UUUU MMMM PPPP OOOO LLLL ÍÍÍÍ KKKK OOOOVVVVÁÁÁÁ

finanční poradenství a realitní činnost

mobil: 777 574 557, e-mail: v.humpolikova@volny.cz

Za Sýpkou 428, Sokolnice

• hypoteční úvěry • životní pojištění
• stavební spoření • penzijní připojištění
• úvěr ze stavebního spoření • investice
• refinancování úvěrů • povinné ručení
• pojištění majetku • pojištění odpovědnosti

• realitní činnost

Návštěva divadelního představení Charleyova teta

Jarní předplatné
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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 22. 5. 2009. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 6–7 je 5. 6. 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

V první polovině 18. století, v době panování císaře Karla VI., v době po nástupu baroka, byla naše 
země již poctivě katolickou. Byla to doba největšího feudálního útisku. Tehdy patřilo k běžnému životu

zbožného katolíka zúčastňovat se procesí a poutí. Poutě smě-
řovaly k místům zasvěceným převážně mariánského kultu. V na-
šem okolí jsou to Tuřany, Tvarožná, Křtiny, Vranov u Brna,
Němčany a Žarošice. My ze Sokolnic jsme chodili s telnickými
do Tuřan.

Slavná pěší pouť se konala v Žarošicích na Zlatou sobotu,
druhá sobota v září. Na tuto pouť chodili poutníci i z dalekého
okolí. Z naší strany to byli poutníci z Újezda, Šaratic, Otnic
a dalších vesnic. Také se chodilo z Těšan, a pro cestu, po které
procesí šlo, se vžil název Těšanka. Z Těšan se šlo polní cestou
k Borkovanům a za rybníkem Hastrmánkem se cesta stáčela 
vlevo do kopce na hřeben Ždánického lesa. Dále pokračovala
směrem na Bošovice, hájenku Svatá nad Lovčičkami, přes vrch
Písečná až na silnici, která vedla ze Slavkova do Čejče. Po této
silnici směrem doprava se došlo až do Žarošic. Po vyjití z lesa
se otevřel poutníkům krásný pohled na ždánickou kotlinu. Na
začátku procesí byl nesen křížek, uprostřed se nesly korouhve
a za zpěvu mariánských písní cesta, která měřila 21 km, ubíhala. 

Z jižních a východních vesnic se chodilo v krojích. Výstižně popsat sváteční náladu poutí je dnes již ob-
tížné, protože je obtížné se vžít do těžkého života tehdejších lidí.

Z Těšan, odkud se vycházelo, je barokní zámek, kostel a barokní kovárna.  Žarošice – cíl cesty patří me-
zi naše nejstarší místa. Starý kostel stál již před rokem 1330. Toho roku královna Eliška Rejčka věnovala
kostelu sochu Staré Matky Boží
Žarošické. K Žarošicím se váže
legenda již ze 4. století. V té 
době bylo na Moravě ariánské
biskupství a markomanská krá-
lovna Friti-gilda přijala křesťan-
skou víru již v roce 398 a ne-
chala postavit malou svatyni 
se soškou Pany Marie. (Biskup
Aria +336)

Těšanka a její pokračování
tvoří nepsanou hranici mezi dvě-
ma národopisnými regiony. Na
sever se rozkládá úrodná Haná
a na jihu leží zpěvné Moravské
Slovácko.

Jiří Junk

Historická poutní cesta Těšanka

Barokní zámek v Těšanech

Kostel v Žarošicích


