
Ve středu 20. září se konalo veřejné zasedání za-
stupitelstva. Na programu byly tyto body: 
a) Prodej zahrádek v lokalitě u rozvodny. Zastupitelé
schválili prodej zahrádek u rozvodny stávajícím nájem-
cům za těchto podmínek: 
� Předkupní právo má dne�ní nájemce zahrádky. V pří-

padě, �e o zahrádku nebude mít zájem, nebo do 30
dnů ode dne doručení nabídky na ni nebude reagovat,
bude zahrádka prodána té osobě, která si jako první
podá písemnou �ádost. 

� Prodejní cena činí 40,- Kč/m2.
� Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu

smlouvy. 
� Kupující uhradí 1.000,- Kč za sepis smlouvy plus

500,- Kč za kolek. 
� Obec zaplatí daň z převodu nemovitostí a znalecký

posudek. 
b)Ukončení výplaty odměn zastupitelům obce Sokol-

nice. Byl schválen návrh, aby ke dni voleb byla ukon-
čena výplata odměny v�em neuvolněným zastupitelům.

c) Revokace usnesení o prodeji pozemků v areálu bý-
valých kasáren v trati Předky. Na minulém zasedání
schválilo zastupitelstvo záměr prodeje areálu kasáren
v trati Předky firmě Pozemstav Brno. Současně zastu-
pitelstvo stanovilo podmínky, za kterých je mo�né
schválit konečný prodej. Jmenovaná firma k dne�-
nímu dni ani jednu z nich nedodr�ela. Zastupitelé
proto revokovali toto usnesení, aby bylo mo�né jednat
s dal�ími zájemci.

d) Informativní zprávy: 
� Firma Skanska DS, která provádí přestavbu silnice

v trati Výhon, předpokládá, �e komunikace bude
zprovozněna 15. října 2006. V případě výskytu něja-
kých komplikací by se termín neměl posunout dále
ne� do konce října 2006.

� Po dokončení zemních prací kolem silnice v trati Vý-
hon bude zahájena i stavba veřejného osvětlení a cyk-
lostezky. Tyto práce budou dokončeny v listopadu.  

� Vzhledem ke sní�enému provozu na ulici Komen-
ského do�lo k dohodě o změně harmonogramu rekon-
strukce místních komunikací a chodníků. Do 15. října
budou opraveny v�echny chodníky na této ulici
a teprve poté dal�í úseky. 

� Obec dohodla s firmou IMOS Zlín opravu povrchu
silnice Na Padělkách. Práce budou provedeny na ná-
klady firmy v co nejkrat�ím termínu. Po vyrovnání lo-
kálních závad v povrchu silnice budou na celý povrch
komunikace naneseny dvě vrstvy (ka�dá vysoká 
5 mm) speciální hmoty. Obdobně bude opravena sil-
nice Na Výhoně. 

Na závěr zasedání starosta poděkoval v�em členům za-
stupitelstva za jejich práci v uplynulém volebním období
i přítomným občanům za jejich aktivitu. 

Projednání návrhu zadání změny číslo II územního
plánu obce Sokolnice. Ve středu 20. září se v přísálí
místní sokolovny konalo veřejné projednání zadání této
změny. Na dotazy přítomných odpovídal zástupce zpra-
covatele. Občané mohou podávat písemně svoje pod-
něty po dobu 45 dnů ode dne vystavení (tj. od 23. 08.
2006). Návrh změny je zveřejněn v chodbě obecního
úřadu.  

Zru�ení poplatku za připojení k internetu v kni-
hovně. Vzhledem k novele knihovního zákona rozhodla
rada s okam�itou platností o zru�ení poplatků za přístup
na internet v místní knihovně. 

Ukončení činnosti v�ech komisí. Rada obce schválila
ukončení činnosti v�ech komisí k datu 20. 10. 2006. Zá-
roveň ulo�ila starostovi obce zaslat v�em členům píse-
mné poděkování za jejich práci. 

Odstoupení z funkce ředitele Z� Sokolnice. Rada obce
se seznámila s dopisem ředitele Z� Sokolnice, ve kterém
nás upozorňuje, �e odstupuje z funkce ředitele �koly ke
dni 31. 1. 2007 a k tému� dni odchází do důchodu. Rada
obce rozhodla, �e obec vyhlásí konkurs na toto místo. 

�ádost Z� Sokolnice. Rada obce po del�í diskusi
schválila úhradu částečného úvazku jednoho učitele zá-
kladní �koly. Do konce kalendářního roku to představuje
uvolnit z rozpočtu obce částku přibli�ně 50�60 tisíc.

�ádost o poskytnutí prostoru pro zveřejňování infor-
mací + oprava vitrín. Rada obce se seznámila se �ádo-
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stí pana Zemka o poskytnutí prostoru pro zveřejňování
informací místního sdru�ení ODS. Rada revokuje
usnesení rady obce ze dne 4.9.2003, vyhovuje �ádosti
pana Zemka a přiděluje MS ODS k bezplatnému u�í-
vání vitrínu číslo 4 před OÚ od dne�ního dne a� do ko-
munálních voleb. Proto�e firma STING sdělila, �e
o pronájem vitrín ji� nemá zájem a stav vět�iny vitrín
nutně vy�aduje opravu, předlo�il starosta cenový návrh
na rekonstrukci vývěsních skříněk. Podle typu skříňky
by cena za celkovou rekonstrukci (v�ech vitrín + nosné
konstrukce) dosáhla částky 50 - 60 tisíc Kč. Vitríny ne-
jsou příli� vyu�ívány a takřka polovina je jich prázdná.
I proto rada rozhodla, �e těsně po komunálních volbách
budou v�echny vitríny zru�eny, konstrukce odstraněna
a prostranství urovnáno a oseto trávou. 
Mimo to rada rozhodla obnovit vitrínu u nákupního
střediska, kde se budou vyvě�ovat zejména úmrtní
oznámení. 

�ádost o instalaci zrcadla na kři�ovatce ulic Morav-
ská, �lapanická. Obec obdr�ela písemný podnět o zří-
zení zrcadla na kři�ovatce ulic Moravská, �lapanická.
Frekvence vozidel, která přejí�dí dnes směrem k lokalitě
Nad Vrbím, je poměrně značná a vozidla, která musí dá-
vat přednost vozidlům přijí�dějícím po ulici Moravské
při odbočování vlevo, mají velké problémy. Proto�e tato
komunikace není obecní, byl podnět zaslán Správě
a údr�bě silnic JMK. Tato správa nám písemně potvr-
dila, �e zrcadlo osadí. 

�ádost občanů o rekonstrukci vjezdu či dal�ího
prostoru před domem. Rekonstrukci chodníků a ko-
munikací hradí obec ze státní dotace. Má-li majitel
přilehlého domu zájem, mů�e mu být na jeho náklady
opraven i vjezd do domu. Postup bude podobný jako
u kanalizačních přípojek. Obec s občanem uzavře
smlouvu, obec práci objedná a zaplatí provádějící
firmě (VHS Plus Veselí) a následně přefakturuje �a-
dateli. 

Smlouva o distribuci a dodávce elektřiny s firmou
EEIKA a.s. Firma EEIKA a.s je dodavatelem elektrické
energie pro lokalitu Pod Strá�í a obec zde provozuje ve-
řejné osvětlení (VO). Proto rada rozhodla uzavřít
smlouvu s firmou EEIKA a.s. o dodávce elektrické ener-
gie na VO. 

Bezúplatný převod vojenských bytovek. Rada obce
schválila text darovací smlouvy na bytové domy na ulici
Nová. Podle vyjádření zástupce Správy vojenského by-
tového fondu Praha se bezúplatný převod na na�i obec
předpokládá v měsíci říjnu 2006. 
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Smlouva o záchranném archeologickém výzkumu �
vodovod Kobylnická. Rada obce schválila text této
smlouvy, neboť je to jedna z podmínek ve vodoprávním
povolení, které obec musí splnit před zahájením stavby.
Průzkum bude stát 3 000 Kč. 

Plakátovací plocha pro komunální volby. Rada obce
souhlasí s tím, aby plakátovací plocha před nákupním
střediskem byla vyu�ívána pro informování občanů
o jednotlivých volebních programech nebo propagač-
ních materiálech jednotlivých stran. Musí být zachována
rovnost stran, nesmí dojít k přelepování jednotlivých
materiálů.    

�ádost o odvedení povrchové vody z obecního parku.
Při vět�ím mno�ství de�ťových srá�ek dochází k zapla-
vení pozemků a staveb pod parkem v lokalitě Nad Vr-
bím. To ov�em není způsobeno pouze vodou z parku, ale
i z pozemků nemovitostí nad parkem. Po provedeném
místním �etření bylo dohodnuto vybudovat hliněný val
mezi parkem a spodními nemovitostmi. U Ing. Jiřího
�vestky byla objednána potřebná dokumentace. Val
bude zřízen bez zbytečného odkladu ihned po vydání
územního rozhodnutí. Mimo to budou vyzvání i majitelé
nemovitostí nad obecním parkem, aby si udělali obdob-
nou úpravu i na svých pozemcích. 

Poskytování dotací za bezvýkopové kří�ení silnice
při stavbě kanalizačních přípojek. Na základě připo-
mínek občanů upravila rada obce usnesení rady obce ze
dne  2. 6. 2005 ve vztahu k dotacím na přípojky do
spla�kové kanalizace takto: 
� Celou stavbu kanalizační přípojky si zaji�ťuje a hradí

majitel přilehlého domu či pozemku. V místech, kde
je kanalizační řad veden v zeleném pásu či chodníku
za silnicí na protěj�í straně, se bude kří�ení silnice
provádět protlakem či provrtáním.

� Těmto občanům bude obec poskytovat dotaci na pro-
tlak ve vý�i 1.000 Kč za bě�ný metr. Takto dotován
bude pouze protlak v �ířce silnice + 1 metr. Je-li sku-
tečně provedený protlak krat�í, poskytne obec dotaci
podle skutečné délky. 

� V místech, kde nelze provést kří�ení komunikace pro-
tlakem a je nutné podvrtání, bude obec poskytovat do-
taci na podvrtání ve vý�i 1.500 Kč za bě�ný metr.
Takto dotován bude pouze podvrt v �ířce silnice
+ 1 metr. Je-li skutečně provedený podvrt krat�í, po-
skytne obec dotaci podle skutečné délky. 

� Po dokončení stavby kanalizační přípojky předlo�í
občan písemnou �ádost o dotaci a k ní připojí kopii
faktury a kolaudačního rozhodnutí s vyznačením
právní moci. Faktura i kolaudační rozhodnutí musí
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být vystaveny na �adatele. Z textu faktury musí být
zřejmé, zda kří�ení komunikace bylo provedeno pro-
tlakem či provrtáním. Po kontrole správnosti uvede-
ných údajů v �ádosti starostou či místostarostou
bude �adateli poskytnuta dotace z rozpočtu obce.
Poskytování dotací je časově omezeno do 30. 11.
2006. Na později podané �ádosti o dotaci ji� nebude
brán zřetel.

� Předchozí odrá�ka platí i pro domy v ulicích, kde ka-
nalizace byla vybudována ji� v dřívěj�ích letech
(např. ulice Na Výhoně nebo Nová). 

� V případě jakýchkoliv nejasností rozhoduje rada
obce. Nehrozí, �e by obec dotaci nevyplatila z finanč-
ních důvodů (v leto�ním rozpočtu obce je vyčleněna
částka 476 000 Kč na tento účel). Ka�dý, kdo splní
podmínky dotaci obdr�í. A je jedno, zda-li si o ni po-
�ádá nyní anebo a� poslední den, tj. 30. 11. 2006. 

Novostavba veřejného osvětlení kolem rybníka. Rada
obce schválila dostavbu veřejného osvětlení (VO) kolem
rybníka v rozsahu vydaného stavebního povolení. Po
shromá�dění nabídek na stavbu bude vybrán dodavatel.
Nad rámec dokumentace bude po zhotoviteli po�ado-
váno, aby body VO byly upraveny tak, aby v horní části
bylo mo�né umístit reflektory, které by se daly nezávisle
zapnout a pou�ívaly by se pouze v zimě na osvětlení plo-
chy pro bruslení.  

Činnost komise pro ře�ení problematiky oplocení
v lokalitě Nad Vrbím. Za obec byli do komise nomi-
nováni Ing. Kotolan, Ing. Dvořák a zástupce ATELI-
ERU PROJEKTIS. Za lokalitu Nad Vrbím je členem
po jednom občanovi z ka�dé ulice. Pro potřeby komise
byla vyjednána pomoc na právnické fakultě. Současně
obec obdr�ela informaci od Vodárenské akciové spo-
lečnosti (VAS), �e ji� po�ádali Ministerstvo zeměděl-
ství ČR o posouzení, zda vodovodní  potrubí mezi od-
bočením a uzávěrem je kvalifikováno jako část
přípojky či hlavní řad. Podle sdělení ředitele VAS a.s.

prozatím výsledek neznají a pan ředitel přislíbil věc
zaurgovat.

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce So-
kolnice. 
Starosta obce Sokolnice podle ustanovení § 29 zákona
číslo 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj�ích předpisů 
oznamuje:
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční:
v pátek 20. října 2006 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
v sobotu 21. října 2006 od 8.00 hod. do 14.00 hod. 

Místem konání voleb do zastupitelstva obce je místnost
sokolovny na ulici Masarykova č.p. 370 pro voliče
z celé obce.

Ka�dému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve  dnech voleb  volič mů�e obdr�et
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič je povinen před hlasováním prokázat toto�nost
a státní občanství České republiky (nebo státní občanství
státu, jeho� příslu�níci jsou oprávněni na území České
republiky volit), jinak mu volební komise hlasování ne-
umo�ní.

K zaji�tění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve
volební místnosti a bezprostředním okolí je ka�dý povi-
nen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební
komise.

Ka�dý volič se musí před hlasováním odebrat do pro-
storu určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu
volební komise hlasování neumo�ní.

�ivotský  Jiří v.r., starosta obce

Se zájmem jsem si přečetl článek paní Vlasty Dudá-
kové v posledním čísle Zpravodaje. Jako v�dy pí�e
dobře. Proč toto pí�i já. Po vyjití zmiňované bro�ury,
nebo jak to dílo nazvat, se hodně lidí ptalo, jestli jsem to
psal já ? Ne nepsal. Přečetl jsem si to a hodil do ko�e. A�
článek paní Dudákové mě inspiroval k napsání tohoto
článku o historii Sokolnic, tak jak ji původně zapsal pan
řídící učitel Ignác Kon�el.

O prvních majitelích pí�e paní Dudáková ve svém
článku. Od roku 1408 je vlastnil Erhardt Pu�ka z Kun-

�tátu a Jan Sokol z Lamberka. Od roku 1459 Jan z Bí-
tova a Sokolnik. Kolem roku 1466 byly Sokolnice zatí-
�eny deseti dukáty ročního úroku nějakému Syrovát-
kovi. Víc o něm není známo. Před rokem 1481 byla část
prodána panně Anně z Vald�teina  a �idlochovic za 720
hřiven a připojena k panství �idlochovickému. Za války
krále Jiřího z Poděbrad byly Sokolnice i Telnice s rybní-
kem zastaveny pánům Dob�ovi a Bene�ovi z Boskovic.
Po smrti Dob�ově dr�el Sokolnice sám Bene� a v roce
1507 je podstoupil Vilému z Pernsteina. Vratislav

Majitelé Sokolnic
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z Pernsteina je prodal v roce 1560 Petru Ladovskému
ze Sloupna. Od roku 1588 je vlastnil Jindřich Pfeffer-
korn. Od roku 1590 Jindřich purkrabí z Donina. Od
roku 1596 Bohuslav Bořita z Budče na Li�ni a Kobyl-
nicích. Od roku 1625 Eli�ka Bergrová rozená Kumm-
rová. Po ní její dcera Marie Franti�ka provdaná hra-
běnka z Magni na Strá�nici. Od roku 1664 vlastnila
Sokolnice Marie Polixena  vdova Pasmannová z Pan-
nasu a od roku 1690 její druhý man�el Jan Albert hrabě
z Lamberka. Od roku 1693 Karel Bene� z Lamberka na
Kun�tátě. V roce 1705 koupil Sokolnice za 154000 zl.
a 2000 dukátů klíčného Walter Xaver kní�e z Dietrich-
steinu. Po nich se stali majitelé Sokolnic hrabata Mitt-
row�tí  z Mitrovic a Nemy�le. První se jmenoval Fran-
ti�ek a zemřel v roce 1875, dal�í byl Vladimír, zemřel
v roce 1899, po něm dal�í Vladimír, zemřel v roce
1930, a následoval dal�í Vladimír, do roku 1945 maji-
tel panství.

Tolik tedy majitelé Sokolnic. A proto�e je článek
krátký, tak je�tě něco napí�i. Od roku 1550 víme, �e
v Sokolnicích k panství patřily dva dvory, mlýn a pi-
vovar. Do roku 1622 přibyla sladovna a hvozd. Ano
čtete dobře, to není překlep. Co to byl hvozd ? Hvozd
byla budova o dvou podla�ích. V přízemí se topilo na
ohni�tích tak, aby teplo co nejvíce ohřívalo strop
a tedy podlahu v patře. Na této podlaze se su�il naklí-
čený ječmen na výrobu piva. Jak si mnozí pamatují,
tak sladovna i hvozd byly za druhé světové války zni-
čeny.

Sokolnický pivovar po první světové válce koupil pivo-
var Starobrno a ukončil zde výrobu piva. I tehdy se takhle
dalo zbavit konkurence a také hodně lidí při�lo o práci.

Sokolnické panství se dobrým hospodařením vlast-
níků roz�iřovalo a v roce 1750 k němu patřily také Ko-
bylnice, Telnice, Ponětovice, které se jmenovaly Punto-
vice, Horákov a část Jiřikovic.V té době se hospodařilo
na 1015 měrách polí, 60 měrách pastvin, 33,7 měrách za-
hrad a 1500 měrách lesů, ty se nacházely u Horákova.
Ba�antnice v té době měřila 156 měr.

V roce 1834 se uvádí v majetku panství je�tě ko�e-
lu�na, cihelna, lisárna vína, chmelnice a vápencové lomy
u Horákova. Ko�elu�na stávala na místě dne�ních trosek
cukrovaru.

Do roku 1870 byl na panství chov ovcí, ve dvoře zva-
ném Ovčírna. Před tím rokem  se začaly dová�et  do Ev-
ropy levné ovce z Ameriky a místní chov ovcí jim ne-
mohl konkurovat a byl tedy zru�en. Hospodářská budova
u Ovčírny byla přestavěna na byty, které určitě hodně
obyvatel Sokolnic pamatuje.

Dále měla vrchnost v obci hospodu, kasino, ne hos-
poda, Bednárna, kovárnu a dal�í. Z polí se musel odevz-
dávat ka�dý desátý snop obilí a obec ročně platila 48 zla-
tých 72 krejcarů úroku, 108 zlatých 30 krejcarů
viničného, 75 slepic a 750 vajec.

Článek je jí� dost dlouhý, tak něco zase pří�tě

Jan Fojtl

Příběh kanalizační
aneb návod pro mu�e a �eny, jak přijít o nervy a finance

Chcete zhubnout? Pro�ít nemálo bezesných nocí? Chcete si utu�it (nebo zhuntovat) nervy? Máte obavy, �e by Vám
někdo mohl ukrást úspory, které jste si �etřili pěkných pár let?

U� Vám to nehrozí. Vydáte je sami, ani nemrknete. (Nebo mo�ná mrknete, ale stejně Vám to nebude nic platné!)
A je�tě budete rádi, �e existuje někdo, kdo Vám vyře�í pro laika neře�itelné. Jaká naivní představa, �e práce se dá
zvládnout svépomocí!

Nena�la jsem ani jednoho občana Sokolnic (jinde jsem nepátrala), který by se slu�ně vyjadřoval k potí�ím, kterým
musel čelit.

Ano, jedná se o budování kanalizačních přípojek. Nikdy jsem netu�ila, jakým překá�kám budeme vystaveni. A �e
kromě stavebního povolení a projektu (který byl mimo jiné pouze orientační), budeme platit sumy, o jakých se nám
ani nezdálo.

Chápu nutnost budování kanalizace, ale �e mnozí z nás musí vydat tak nehorázné sumy, to je silná káva. Tak tedy
přemý�lím, jak z toho ven. Po�ádat EU o dotaci? Dává kdekomu, tak proč ne mně? Od ledna se řadím k těm, co do-
sáhli průměrné vý�e důchodu. Nebude se to počítat jako nadměrný příjem? Nepro�vihla jsem u� termíny? A co dal�í
kriteria? Moje �ance zřejmě klesají, co s tím? Nezbývá, ne� vyklopit peníze a dívat se, jak spla�ky předpisově opou-
�tějí na�i domácnost. Jaké blaho!

Vztek pomalu opadává. Nastupuje tichá (uvnitř je�tě bouřlivá) rezignace. O. H.
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Očima přistěhovalce
Rok nebo roky tři v �ivotě člověka není příli� dlouhá doba, ale je dostatečně dlouhá na to, aby se člověk mohl po-

dělit o zku�enosti s druhými. Ji�ní Morava byla v�dy symbolem dobrého vína a stálého slunečného počasí. Ohledně
vína mů�eme říct, �e tvrzení je naprosto pravdivé. Zato leto�ní počasí se pranostice tro�ku vymklo z ruky. Opako-
vané přívalové de�tě daly mnohým pořádně zabrat a v některých domácnostech na ně zůstaly i k dne�nímu dni ne-
pěkné vzpomínky.                            

Lidé v tomto kraji se vyznačují značnou pospolitostí, která nás mnohé překvapila. Byli jsme mile potě�eni, s ja-
kou vřelostí jsme byli začleněni do řad místního Sokola a v kulturním stánku U Husara, Na Bednárně či Sokolovně
nás �cizí� v�dy mile a hbitě obslou�ili. 

Tak jako i v jiných koutech na�í vlasti , Sokolnice nevyjímaje, se projevuje laxnost občanů ke společnému vlast-
nictví. Viz opakovaně rozbitá výplň zastávky MHD, odhozené papíry, které náhodou lidem vypadnou z ruky (kra-
bičky od cigaret, sáčky od bonbónů, papír od nanuků) a v neposlední řadě i lejna svých psích miláčků nebo koní na
obecní zeleni či chodníku. Je s podivem, �e nikdo si tento nepořádek nevytvoří u vlastního domu, nevyvenčí maz-
líčky na své osázené zahrádce, či neodhazuje �vajgly� na podlahu svého obývacího pokoje! 

Podobný názor máme i k dodr�ovaní veřejných vyhlá�ek a zákonů. V�e se jeví jako cár papíru a na�ím sportem je
nectít vůbec nic. Viz nepovolené ploty u předzahrádek v lokalitě Nad Vrbím apod.

Pár slov závěrem. V na�í obci chybí hři�tě pro dospívající mláde� s basketbalovým ko�em, volejbalovou sítí, pří-
padně tenisový kurt, neboť sport je dobrá prevence proti kouření, drogám, kráde�ím atd. Dále chybí hři�tě s průlez-
kami pro na�e nejmen�í a v neposlední řadě i travnatý pa�it s fotbalovými brankami. Určitě se najde mnoho příz-
nivců a peníze z fondů EU, abychom v�e mohli v brzké době realizovat a ti nově příchozí, ať u� z lokality od
cukrovaru, nebo v budoucnu z oblasti starých kasáren, aby na nás mohli pět jen samou chválu. 

Autor: sdru�ení ODS Sokolnice

Vá�ený pane starosto,

na základě Va�í �ádosti ze dne 24. 4. 2006 Vám sdělu-
jeme, �e první zmínka o Va�í obci se opravdu nachází
v na�em archivu, a to sice v archivním fondu A1/3 �
Sbírka rukopisů, inventární číslo 14, Rejstřík lozunků
z let 1343�1361. V tomto rukopise je k roku 1350 jme-
nován �Thomas de Czokolnicz� (viz příloha). Jedná se
tedy o nejstar�í známou zmínku o Va�í obci.

Z uvedeného zápisu vyplývá, �e v roce 1350 ji� obec
Sokolnice existovala. Nejedná se tedy o datum vzniku
obce, obec Sokolnice vznikla před rokem 1350, ale datum
jejího vzniku (stejně jako datum vzniku vět�iny obcí
a měst v českých zemích) nelze z písemných pramenů do-
lo�it.

Zdůrazňujeme tedy na závěr, rok 1350 je datem nej-
star�í známé zmínky o Va�í obci, nikoliv datem jejího
vzniku (tyto dva pojmy ve Va�í �ádosti zaměňujeme).

PhDr. Franti�ek Novák, ředitel Archivu města Brna

Zmínka o obci
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Vzpomínky - Současnost - Budoucnost
Vzpomínky

Jsme vesnicí, která sice le�í v bezprostřední blízkosti velkoměsta, ale její� původní obyvatelstvo se �ivilo pře-
vá�ně zemědělskou prací a chovem dobytka. Obyvatelé se sna�ili, a doposud se sna�í, zachovávat tradice předků
a současně myslet na potřebné. Jako ji� tradiční akce mů�eme např. uvést Tříkrálovou sbírku, ukončení masopustu
průvodem ma�kar, tradiční sokolské hody pro mladé, babské nebo �enáčské hody, troubení na �tědrý den.

Ka�dý občan Sokolnic - starousedlík ví, jaký byl v obci problém s pitnou vodou. Pitná voda byla na Rozvodně,
u Zajíčkového, u zdravotního střediska, na Ovčírně a tzv. Vochtru. Tam byla dokonce i pro kojence. Rumpál byl na-
hrazen pumpou, voda začala ztrácet na jakosti.

V místním rybníce se v létě současně s koupajícími se dětmi plavili koně nebo drůbe�. Hlavní pracovní příle�itosti
byly v oblasti zemědělství. Men�í počet obyvatel za prací dojí�děl.

Současnost
V�ichni jsme přivítali, kdy� starostové v devadesátých letech minulého století dali v�echny své síly na to, aby

byla vybudována nadstavba �koly (do budovy střechou zatékalo), a aby byl v obci zřízen vodovod. Potom nastal boj
o plynofikaci obce. Ka�dý, kdo začal ekologicky topit, byl na pět let osvobozen od domovní daně.

Od rodiny Páralových byla vykoupena budova pohostinství a z ní přestavěna po�ta. Ředitelství po�t nemělo
o koupi zájem. Občané Sokolnic by museli dojí�dět do Újezda, Tuřan nebo do Brna. Byly vypracovány projekty na
novou výstavbu rodinných domů a uskutečněna realizace. V současné době je dokončena spla�ková kanalizace,
opravují se silnice, chodníky, ře�í se nebezpečný úsek pod mostem směrem na Brno, buduje se kruhový objezd
a cyklostezka. 

Téměř v�echny akce jsou dodělány a pomyslnou tře�ničku na dort dovede umístit i batole.
Nejedná se mi jen o výčet akcí, které byly provedeny. Snad si v�ichni uvědomujeme, �e ve�keré sna�ení je mo�né

uskutečnit, pokud jsou získány finanční prostředky.
Za získání finančních prostředků je jistě mo�né poděkovat panu Jiřímu �ivotskému. Byl to úkol nelehký a zá-

slu�ný. Nechci říct, �e peníze získal díky svému �armu, ale díky své neodbytnosti.

Budoucnost
Určitě je mnoho práce k dokončení. Na�i předkové říkávali, �e práce v hospodářství nekončí nikdy. Změna �ivot-

ního stylu, nastartovaná změnou politického a společenského uspořádání mění zaběhlé zvyklosti. Významnou změ-
nou je zvý�ení počtu obyvatel obce (na počátku osmdesátých let minulého století měla obec kolem pěti set domů,
dnes se číslo pohybuje kolem sedmi set). Noví obyvatelé mo�ná pohlí�ejí na starousedlíky kriticky. Na místě je
otázka: lze skloubit zaběhlý �ivotní rytmus venkova s novými prvky?

Anna Nečasová - ne jako předsedkyně KOCR, ale va�e spoluobčanka

Na dobytčím trhu v Rumunsku
V loňském roce jsem opět nav�tívil krajany v Rumun-

sku a udělal jsem dobře, �e hned po ubytování jsem ob-
cházel svoje známé. Přítel Josip �vejda mi během ná-
v�těvy řekl, �e druhý den jede do vesnice Sichevity na
dobytčí trh koupit ovci. Trh se zde koná ka�dou druhou
neděli, a tak během krat�í náv�těvy nemusíte mít mo�-
nost se ho zúčastnit. Trh zde slou�í nejen k prodeji a ná-
kupu koní, krav, prasat, ovcí, koz a v�eho, co s chovem
souvisí, ale je také místem, kde se schází rodiny �ijící
v různých okolních vesnicích. Slepice, králíci a jiná
drobná zvířata se zde neprodávají.  

Po zji�tění, �e v autě je volné místo jsme se domluvili
na hodině odjezdu. Sichevita  je vzdálena asi 35 km od
vesnice Svatá Helena, ve které jsem bydlel, a tak jsme

vyjí�děli ji� za tmy. Na místo trhu jsme přijeli za ranního
�era a to ji� celá náves byla zaplněna prodávajícími i ku-
pujícími. Na návsi stály  desítky kravských a koňských
potahů se zapřa�enými vozy, ve kterých byla nabízena
selata, prasata, ovce a kozy. Vět�ina vozů měla ji� kola
s gumovými plá�ti, některá v�ak je�tě kola loukoťová.
Selata se zde prodávala i z kufru Dácie vysypaného pili-
nami. Někteří prodávající přijeli také traktory, které jsou
zde velkou vět�inou bez kabin. Na ramenech traktorů
měli připevněné kontejnery, ze kterých také nabízeli zví-
řata na prodej. Takové kontejnery jsou i u nás, dno mají
plechové a stěny tvoří rámy s pletivem. Přeprava malých
nákladů na traktoru v takto nesených kontejnerech je zde
bě�ná. Hodně dobytka sem bylo přihnáno i pě�ky, nebo
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uvázaných za  vozy. Zvířata i zapřa�ená ve vozech, měla
před sebou na zemi otýpky sena, aby stála na  místě.
Mnohokrát to v�ak nepomohlo, na místě nestála, chtěla
ochutnat seno u sousedů. Chomouty koní zde mají hos-
podáři vylep�ené ků�í z divočáků. Myslel jsem si, �e je
to jen paráda, ale bylo mně vysvětleno, �e ků�e chrání
chomout proti vodě. Kdy� pr�í, tak voda po chlupech
steče a chomout se nenamočí.

My jsme na trhu nejdříve obcházeli nabízené ovce
a zji�ťovali jejich cenu. Přítel Josip chtěl koupit ovci na
maso a ne tedy moc starou. Ráno byla cena ovcí a�
1 400 000 lei, beranů přes 2 000 000 lei. Ovce a kozy pro-
dávaly hlavně �eny, krávy a koně mu�i, ostatní tak na půl. 

Bylo velmi zajímavé pozorovat smlouvání o ceně.
�eny od jiných ovcí podporovaly slovně �enu, která
právě prodávala, mávaly rukama na v�echny strany, zvy-
�ovaly hlas a nebo se v�echny nabízené ceně smály. Ku-
pující prohlí�eli zuby a vemínka a odhadovali skutečné
stáří  ovcí. Během dne klesla cena ovcí na 1 000 000, ale
je�tě jsme nekoupili. 

Mezi čekáním na ni��í cenu jsme jsme procházeli tr-
�i�tě a pozorovali prodej ostatních zvířat. Smlouvání
probíhalo v�ude stejně. Prasata a selata byla nabízena
ve v�ech velikostech a barvách. Bílá, černá, rezavá,
strakatá a také modrá. Selata váhy asi 15 kg byla na
prodej za 2 500 000 lei. Cena selat a prasat je zde v po-
slední době údajně moc veliká. Přitom jich zde bylo na-
bízeno velké mno�ství a málo se prodalo. Cena prasete
váhy asi 120 kg byla 10 000 000. Ceny mladého hově-
zího dobytka a koní zde tlačí dolů obchodník z Aradu,
vzdáleného asi 250 km, který je ve velkém mno�ství
kupuje na porá�ku. Má nákladní auto velikosti na�í Li-
azky a objí�dí trhy v �irokém okolí Aradu. Tuto mo�-
nost �ádný prodávající nemá. Telat a jalovic koupil
hodně, ale koně �ádného, i kdy� jich zde bylo nabízeno
patnáct. Mladého, tak ročního, měl zájem koupit za 
16 000 000, ale prodávající odmítal prodat za míň ne�
za 18 000 000,  tak se nedohodli. Mo�ná se dohodli  na
dal�ím trhu za čtrnáct dní. Na podzim chce ka�dý koně,
který je navíc, prodat. Celou zimu nic nedělá, ale �rát
musí. To je situace, která nahrává obchodníkovi
z Aradu. Pro nakládání koupených zvířat do valníku
zde slou�í  hromada hlíny.

Pozoroval jsem nejen dobytek a jeho prodej, ale i ob-
lečení lidí. �eny byly oblečené v sukních a různých ka-
bátcích, nebo v kostýmkách. Mu�i v �atech a na hlavách
měli klobouky, nebo různé čepice. Mladíci, asi tak do
dvaceti roků, byli oblečeni do �usťákových tepláků
a měli pletené černé čepice. Takové oblečení je zde pro
mladé mu�e pravděpodobně moderní. Oblečení mladých
a starých �en se nijak neli�ilo. Barva oblečení převládala
černá, sem tam byla vidět, v různých odstínech, i hnědá.
Barvy jako na pohřeb. Také �ádné pracovní oblečení,
nebo pracovní obuv. Jejich oblečení mně připadalo ve-
lice sváteční  na práci s dobytkem. Vzhledem k roční

době také nedostačující. Já jediný jsem zde byl v bundě,
byl říjen, a je�tě k tomu oran�ové, a tak jsem vynikal
i barevně. Jen cikánka, která tr�i�tě několikrát pro�la, za-
tím co její mu� a syn prodávali, měla pestřej�í oblečení
ne� já. Trh je zde také společenská událost, na kterou je
potřeba se patřičně obléci.

Součástí trhu je i prodej obilí, mouky, chovatelských
potřeb a potřeb do domácnosti. Chovatelské potřeby
a potřeby do domácnosti zde prodává rodina cikánů. Ro-
mové ať prominou, ale v Rumunsku jsou stále cikáni.
Prodávali u svého stánku vlastní výrobky. Např. hře-
belce, ozdoby na koňské a kravské postroje, kotle, hrnce,
kovové nádobí a mnoho dal�ích věcí. Já jsem u nich kou-
pil zvonek ne koně. U vět�iny výrobků si bylo mo�né
vybrat provedení  �elezné, hliníkové nebo mosazné.
O ceně nesmlouvali, asi znají cenu své práce, i přesto byl
o jejich výrobky zájem. U jednoho stánku byla nabízená
pracovní obuv u�itá z pneumatik. Byla u�ita stejně jako
mokasíny, provázána gumovým páskem a ze spodní
strany podrá�ky měla původní vzorek pneumatiky. Byla
udělána opravdu dobře. Přemý�lel jsem, �e si pár kou-
pím, u nás takovou obuv asi nikdo neviděl, ale odradila
mě cena. 400 000 lei se mně zdálo hodně. Bylo to �patné
rozhodnutí, byl by to dobrý suvenýr. 

Po desáté hodině začali odjí�dět první účastníci trhu.
Také obchodník z Aradu zjistil, �e zde víc nekoupí, a od-
jel. My jsme znovu nav�tívili �eny prodávající ovce
a jedna  byla ochotna prodat ovci za 800 000 lei,  a tak
jsme ji koupili. Hodně prodávajících si zvířata vezla,
nebo hnala domů. I to prase, co mi bylo nabízeno za 
10 000 000 se neprodalo. 

Ve dvanáct hodin byla náves jí� prázdná, nedá se
v�ak říct, �e po trhu nezůstala ani stopa. Stop zde zů-
stalo hodně, nejen zbytků sena, ale také trusu od v�ech
zvířat. Středem návsi teče neregulovaný  mělký potok,
který jsme během dopoledne několikrát museli překra-
čovat, a tak do něho první dé�ť v�echno spláchne. Ze
skončení trhu bylo viditelně potě�eno velké hejno hus,
které mělo potok jen pro sebe. Předtím nám několikrát
přelétlo těsně nad hlavami, z jedné strany na druhou.
Koupenou ovci jsme nalo�ili do Ára a jeli podél Dunaje
domů.

Jsem rád, �e jsem trh nav�tívil. U nás něco takového
ji� dávno vidět není. Jen nevím jestli nejsou místní lidé,
i přes chudobu, vzájemně tolerantněj�í a vstřícněj�í . Na
trhu jsem neviděl nikoho se rozčilovat, nikoho, komu by
vadil nepořádek a nikoho, komu by vadilo, �e o jeho plot
jsou uvázané krávy, kozy nebo jiný dobytek.

Přepočet na koruny je snadný, z ka�dé ceny �krkněte
tři nuly. Pro porovnání, můj přítel pracoval v dolech na
měděnou rudu a má důchod 6 000 000 lei.

Jan Fojtl

P.S. Tento článek je také námět na dovolenou



Klub pro dětičky od 0 do 3�4 let
(před nástupem do �kolky)

a jejich maminky, tatínky, babičky a dědečky!
Ka�dé úterý od 9.30 do 11.30 hodin 
v sále Orlovny Telnice 
Pro nejmen�í jsou připravené hračky�
Pro vět�í batolata písničky, říkanky, tanečky, malování, mo�nost pobýt v dětském kolektivu a poznávat nové 
kamarády�
Pro maminky, tatínky, babičky a dědečky � malé občerstvení, povídání u kávy a navázání nových kontaktů; 
do budoucna té� předná�ky na různá témata týkající se rodiny a dětí�
Přijďte si zahrát s dětmi, odpočinout od ka�dodenních povinností a pro�ít příjemné chvíle
Vstupné 20 Kč 
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Firma DaD  Jana Dolej�ová
Bytový textil Pro�ívané přikrývky
■ Provádí či�tění peří a �ití přikrývek a pol�tářů
■ �ití záclon   ■ Zakázková výroba
■ Po domluvě odvezeme � dovezeme 

V na�í prodejně Vám nabízíme dal�í sortiment zbo�í:
■ Pol�táře a přikrývky péřové i z dutých a dutých kuličkových vláken
■ Zdravotní pol�táře  ■ Povlečení a prostěradla
■ Záclony  ■ Dekorativní doplňky do bytu   ■ Galanterie

Adresa: Masarykova 101 (nádra�í), Rajhrad 664 61, Telefon: 547 229 102,  603 228 076

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V SOKOLNICÍCH A OKOLÍ
Platba hotově � telefon 776 206702

Andrea Molinová, Nový Svět 415/55, 735 64 Prostřední Suchá

inzerce

Firma Beton Bro� s. r. o. v Otnicích u Brna 
přijme do hlavního pracovního poměru 
Obsluhu strojů na výrobu betonových prvků 
a pracovníky strojní paletizace
Platové podmínky dle profese a výkonu 15 500 a� 22 000 Kč
Telefon: 777 223 841 � Ing. Kmoníček


