
Ve čtvrtek 22. 3. 2007 v 19 hodin se v kavárně res-
taurace „U Husara“ konalo veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Sokolnice. Byly projednány tyto
body:
Úplatné postoupení (prodej) půdních prostor nad
poštou o výměře cca 140 m2. Záměr úplatného 
postoupení byl zveřejněn na úřední desce od 
9. 2. 2007 do 14. 3. 2007 s výzvou, aby zájemci 
podávali svoje nabídky do 7. 3. 2007. V uvedené do-
bě obdržela obec dvě nabídky. Jednu s cenou 
500 tisíc a druhou za 650 tisíc. Rada doporučila tyto
prostory úplatně postoupit za účelem zřízení jedno-
ho či dvou bytů, vyšší cenové nabídce. Nikdo ze za-
stupitelů ani občanů neměl k tomuto bodu žádnou
připomínku a zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo
prodat tento prostor manželům Tomáši a Zuzaně
Hradílkovým, protože tito nabídli nejvyšší cenu 
(650 000 Kč). 
Žádost manželů Buriškových. Jmenovaní požádali
obec o prodej pozemků p.č. 3054 (o výměře 
1,134 m2, ostatní komunikace) a 3076 (o výměře 
29 m2, ostatní komunikace) v k.ú. Sokolnice. Jedná
se o polní cestu kolem železniční trati v trati „Stání“.
Žadatelé navrhují vklad věcného břemene pro pří-
jezd a příchod k toku Dunávka pro obec Sokolnice.
Prodej byl již projednáván dne 13. 12. 2006 a na zá-
kladě rozhodnutí zastupitelstva byl přerušen. Rada
doporučila prodej realizovat za cenu 199 250 Kč.
Zastupitelstvo prodej jednomyslně schválilo. 
Prodej bytových domů na ulici Nová. Obec
Sokolnice získala v lednu letošního roku do 
majetku bytové domy na ulici Nová, včetně pozem-
ků a inženýrských sítí. V uvedených domech je 
celkem 20 bytů. Z toho 10 dvoupokojových o podla-
hové ploše 51,19 m2 (bez balkonu a lodžie) 
a 10 třípokojových o podlahové ploše 72,14 m2 (bez
balkonu a lodžie). Rada navrhla byty odprodat těm
stávajícím nájemníkům, kteří nejsou v prodlení 
s úhradou nájmu a služeb spojených s užíváním 
bytu a mají platnou nájemní smlouvu. Podle 
darovací smlouvy je účetní hodnota převáděných 
budov a pozemků 13 957 400 Kč a inženýrských 
sítí (vodovod, kanalizace, komunikace a pod). 
5 875 070 Kč. Podle zákona mají dnešní nájemníci
předkupní právo po dobu 6-ti měsíců a poté ještě 
dalších až 6 měsíců právo přednostní koupě. 

Po úvodním slovu starosty obce se rozproudila 
velmi dlouhá diskuse. Této se nezúčastnil Ing.
Kotolan, který písemně oznámil svoji podjatost 
v projednávané věci. Celá diskuse se točila zejména
kolem ceny, která se nájemníkům zdála vysoká, ne-
boť v okolí se vojenské byty (o stejné velikosti) 
prodávají za poloviční nebo dokonce třetinovou 
cenu. Starosta uvedl, že cena navržená radou obce
(tj. 4 500 Kč/m2 plochy bytu), je přibližně 30% tržní
ceny těchto bytů. Dále uvedl, že nájemníky nikdo 
z bytu nevyhazuje, a kdo byt nekoupí, bude bydel
normálně dál a platit obci regulované nájemné.
Upozornil také na fakt, že v prvním bodě jednání
rozhodlo zastupitelstvo o prodeji půdy nad poštou za
cenu cca 4 600 Kč/m2 a to je jen holá půda.
Nájemníci opětovně upozorňovali, že zakoupí-li 
byty do vlastnictví, bude to z jejich strany znamenat
nemalé investice do celkové opravy budovy.
Zastupitelé zase argumentovali, že mají za povinnost
řádně se starat o majetek obce a nabídka prodeje za
30% tržní ceny rozhodně není přemrštěná. Na závěr
bylo navrženo několik usnesení s různými cenami 
a o každém se hlasovalo zvlášť. Nakonec byla schvá-
lena varianta předložená radou obce, tj. že cena se
určí jako násobek částky 4 500 Kč x celková 
podlahová plocha bytu, přičemž plocha balkonu, 
lodžie, sklepa, kotelny a uhelny se nezapočítává. 
V této ceně je již započítán i příslušný 
spoluvlastnický podíl na společných částech budovy
a zastavěném pozemku ve vlastnictví obce
Sokolnice.
Žádost firmy Bemett. Obec Sokolnice je vlastní-
kem většiny pozemků v areálu bývalých kasáren 
v trati Předky. O bytovou výstavbu v tomto areálu
projevila zájem firma Bemett spol. s r.o., Na Strži
65/1702, 140 62 Praha 4. Před projednáváním v za-
stupitelstvu, kdy měl být schválen záměr prodeje 
areálu této firmě, ta požádala o jeho přerušení. Příští
zastupitelstvo tak s konečnou platností rozhodne,
zda areál bývalých kasáren odprodá této firmě, nebo
bude hledat jiného kupce.
Závěrečný účet obce Sokolnice za rok 2006. Návrh
závěrečného účtu byl pro informaci občanů zveřej-
něn od 5. 3. 2007 do 22. 3. 2007, projednán 
radou obce i finančním výborem s doporučením
schválit jej bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je
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i zpráva auditora, která konstatuje, že při přezkou-
mání hospodaření obce Sokolnice za rok 2006 neby-
ly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet byl
zastupitelstvem jednomyslně schválen bez výhrad. 
Schválení rozpočtových opatření. Při schvalování
rozpočtu obce na rok 2006 svěřilo zastupitelstvo ra-
dě provádění rozpočtových opatření. Zastupitelstvu
byla předložena ke schválení ta opatření, která byla
provedena od 14. 12. 2006. Zastupitelstvo je všech-
na schválila bez diskuse.
Privatizace závlah. Na počátku roku 2006 nabídl
Pozemkový fondu ČR obcím, že zbytek závlah 
(s výjimkou Ivanovického potoka a VD Balaton) jim
bezúplatně převede do vlastnictví. 
Zastupitelstvo obce dne 23. 3. 2006 schválilo bez-
úplatné převzetí majetku určeného k privatizaci
a současně si uvedený majetek pronajalo. Během
roku (až do října 2006) byla situace taková, že voda
z Balatonu rovnoměrně přepadávala jak do Dunávky
tak i do návesního rybníku. V měsíci říjnu zasáhla
Meliorační správa a voda od té doby do návesního
rybníka neteče. Po jednání na Pozemkovém fondu
rozhodla rada obce dne 8. 2. 2007 o ukončení ná-
jemního vztahu a současně se usnesla na 
doporučení zastupitelstvu, aby obcí Sokolnice byla
vzata zpět žádost o bezúplatný převod tohoto 
majetku. Obec má totiž malou šanci ovlivnit přítok
vody do návesního rybníka a jak se ukazuje, zajiště-
ní provozu závlah by z rozpočtu obce znamenalo 
výdaje v řádu mnoha statisíců korun (zejména 
opravy trafostanice a jednoho podávacího čerpadla 
v Rebešovicích, části kanálů apod.). Pozemkový
fond je ochoten se finančně podílet na financování
těchto vad, ale jen v letošním roce. V dalších letech
by vše hradila již jen obec. Na jednání 8. února 2007
s Pozemkovým fondem ČR došlo k dohodě, že část
vody z Balatonu bude dodávána i do návesního ryb-
níka Sokolnice. Tento stav ale nemá žádnou právní
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oporu a v případě nějakých komplikací může být
voda do Sokolnic zastavena na dlouhou dobu. Nemá
proto smysl vynakládat ročně statisíce korun z roz-
počtu obce a přitom nemít jistotu, že obec bude
schopna zásobovat vodou jak Dunávku, tak i náves-
ní rybník. 
K problematice závlah se rozproudila delší 
diskuse, která kromě problematiky závlah řešila
i variantu bezúplatného převzetí Balatonu do
vlastnictví obce. Nakonec bylo schváleno usnesení,
že obec neschvaluje převzetí majetku určeného 
k privatizaci z vlastnictví Pozemkového fondu ČR
do vlastnictví obce Sokolnice (tj. jez v Přízřenicích
+ kanál k Chrlicím + čerpací stanice + kanál do
Balatonu + kanál z Balatonu do návesního rybníka
v Sokolnicích). 
Půjčka paní Šormové. Obec obdržela žádost paní
Zdeňky Šormové o poskytnutí půjčky ve výši 
5 000 Kč. Vhledem k sociální situaci žadatelky do-
poručila rada žádosti vyhovět a poskytnout půjčku
bezúročně. Zastupitelé tomuto návrhu vyhověli.
Petice proti diskriminaci obyvatel venkova.
Spolek pro obnovu venkova vyzval obce, aby se za-
stupitelstva připojila k petici proti diskriminaci ven-
kovského obyvatelstva. Na doporučení rady obce
zastupitelstvo petici schválilo.
Na závěr starosta informoval občany o připravo-
vané humanitární sbírce, o konání závodů do 
vrchu na Mohylu Míru, o problémech s odstra-
ňováním náletových dřevin podél silnice na
Vladimírov a o připravovaném odstřelu komína
v bývalém cukrovaru (pravděpodobný termín je na
konci dubna či v květnu). Kromě toho poskytl 
informace o špatném stavu nové silnice od rozvod-
ny, kdy příčinu deformace vozovky se pokouší 
zjistit stavební fakulta VUT. Dále informoval 
o uvažované rekonstrukci vzdušného vedení NN na
ulici Masarykova, případně i Telnická. 

Z důvodu  čerpání  řádné  dovolené bude obecní úřad i stavební úřad v Sokolnicích v pondělí 
30.dubna 2007 a v pondělí 7. května 2007
MIMOŘÁDNĚ  UZAVŘEN ! Životský Jiří v.r.

starosta

Pěkný den.
Na jednání s ředitelem SKANSKA DS závodu 76 Ing. Michaelem Wolfem jsem se dohodl na realizaci provizor-
ní opravy největších deformací na nové silnici do Sokolnic.
Provedení těchto prací je plánováno na dny 16.–17. dubna 2007. Práce budou provedeny bez uzavírky, silniční
provoz bude řízen semafory.
Tato úprava má za cíl pouze zmírnit současné negativní dopady na bezpečnost silničního provozu. Budou vyrov-
nány pouze největší deformace ve vrchní živičné vrstvě a nebude zasahováno do podloží vozovky. Na silnici zů-
stanou a budou doplněny další dopravní značky upozorňující řidiče na nerovnosti. 
Lze očekávat, že tato provizorní oprava vyvolá zájem médií i veřejnosti a že se objeví názory, že tyto práce byly
provedeny opětovně nekvalitně a že se jedná o mrhání veřejných prostředků. Současně lze i očekávat, že tyto 

Provizorní oprava na sil.II/418 do Sokolnic – informace k nové silnici 
do Sokolnic
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„opravené“ úseky dlouho nevydrží bez poruch, protože příčina deformací je v podloží, které je nasáknuté zvýše-
nou hladinou podzemní vody. 
Investor i dodavatel si však jsou vědomi toho, že současný stav vyžaduje okamžité, byť provizorní, řešení. Další
opatření a způsob definitivní opravy bude stanoven až na základě výsledků expertízy, kterou zpracovává VUT
Brno, fakulta stavební. V současné době jsou ukončena základní měření a průzkumy. Termín pro předání posud-
ku je 31. 5. 2007.

Ing. Jan Zouhar
Ředitel SÚS JMK

HISTORIE

Šedesát dva let po válce
V dubnu si připomeneme osvobození Sokolnic a tím také konec druhé
světové války v Evropě. Již je 62 let od skončení války, která stála 
životy více než 70 milionů lidí. Za oněch 62 let se vyměnily generace.
Odchází pomalu generace přímých účastníků války, generace očitých
svědků a nastupuje generace, která se narodila po znovuzrození 
a osvobození Evropy.
Generace dotčená fašistickou perzekucí a válkou, která přežila, poklá-
dala osvobození za nejšťastnější okamžik svého života i své vlasti. 
Živelně vycházela do ulic a na náměstí, radostně padala do náručí 
osvoboditelům a svým hlasitým voláním vyjadřovala své nejšťastnější
pocity. Jelikož větší část Československa osvobodila Rudá armáda, tak i větší část díků patřila této armádě 
a Sovětskému svazu. Armáda USA vedená generálem Pattonem osvobodila naši vlast po předem dohodnutou li-
nii. A zde samozřejmě lidé vítali armádu USA. Při vzpomínkách na osvobození Sokolnic nesmíme však zapo-
menout na armádu rumunskou, která se osvobozování Sokolnic zúčastnila. 
Díky všem osvoboditelům se z věznic a koncentračních táborů vraceli jejich polomrtví obyvatelé, s osvobozením
přicházely hrůzné zprávy o těch, kteří tuto strašlivou válku nepřežili, byli popraveni, umučeni nebo zahynuli při
pochodech smrti. Taková byla tehdy doba. Plná smutku, pláče, radosti, štěstí, lidské upřímnosti i nadšení. Je
smutné dnes, po uplynutí šedesáti dvou roků, jak mnozí lidé tuto dobu znevažují, jak se ironicky vyjadřují k teh-
dejšímu všeobecnému nadšení, jak odstraňují pomníky a památníky osvoboditelů.
Mýlili se lidé z doby pětačtyřicátého roku, když si mysleli, že již bude konec všem válkám, že se lidstvo pouči-
lo a že lidé dostali lekci a rozum? Místo trvalého míru byly vyhlášeny další ničivé války a každý den slyšíme 
a čteme, že se někde bombardovalo, bombarduje nebo bombardovat bude. Počet obětí válek za posledních 62 ro-
ků se odhaduje na 100 milionů lidí. Také proto je potřeba si připomenout konec druhé světové války, neboť to byl
spravedlivý boj proti fašizmu, proti koncentračním táborům, proti plynovým komorám a proti holokaustu.

Z knihy „Na demarkační čáře“ vybral J. Lahoda

Úklid okolí naší obce
V sobotu 7. dubna 2007 proběhl úklid okolí Sokolnic. Tuto akci zorganizovali myslivci a rybáři za finanční
podpory obecního úřadu. 
Ráno se před sokolovnou sešlo asi 15 dětí a 40 dospělých, ti se rozdělili na několik skupin, z nichž každá pro-
cházela určený úsek. 
Sbíraly se odpadky kolem polních cest, pozemních komunikací, lesíků, remízků, políček, sadů a vinohradu.
Procházely se úseky kolem Balatonu, kolem „Blat“, terasy lemující vinohrad od vojenského areálu na Mohyle
míru až do Sokolnic, asfaltová cesta pod Mohylou – bývalá „Jabloňka“, dále za areálem rozvodny od statku
Wladimírow, přes bývalý jabloňový sad až po Černý vrch. 
Při této „čistce“ se nashromáždily čtyři vrchovaté kontejnery nejrůznějšího odpadu, jako byly sedačky, televi-
ze, pneumatiky, našly se tu také WC mísy a další domácí odpad. 
Na konci úklidu se všichni účastníci sešli u myslivecké chaty, kde pro ně  bylo připravené malé, ale zaslouže-
né občerstvení.
Poděkování patří všem spoluobčanům, kteří nezůstali sedět doma a přišli, zapojili se a pomohli s očistou naší
obce. DÍKY!!! Roman Veselý
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ZE ŠKOLY

Ředitelství Mateřské školy v Sokolnicích oznamuje, že
ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY
pro školní rok 2007/2008
se bude konat formou informativní schůzky ve čtvrtek 3. května v 16.00 hodin.
Rodiče, na schůzce se dozvíte velmi důležité a zásadní informace. Dostavte se, prosím, bez dětí.

Dne 20. 3. 2007 probíhal v naší základní škole „Den otevřených dveří“, kde mohli  nejen rodiče, ale 
i ostatní rodinní příslušníci zhlédnout své děti při výuce.
I mně se naskytla příležitost nejen své vnučky, ale i ostatní děti pozorovat při výuce v počítačovém pro-
gramu „Diktáty“.
Velice mne nadchla hodina pí. zástupkyně Pátkové, kde si  moderní formou děti procvičovaly zažité uči-
vo. Pracovaly společně děti ze 4. a 2. třídy. Dostaly za úkol náhodně si zvolit diktát, potom měly možnost
vyhodnotit svou práci, porovnávat získané dovednosti z předešlého období.
Nad novými metodami jsem vyjádřila údiv. Děti byly velice šikovné a bylo na nich vidět radost, s jakou 
u počítače pracují.

Můj den otevřených dveří

Batikování
Jako  žáci  sedmé  třídy  jsme   ve   slohu   právě  probírali popis  pracovního  postupu. Narazili  jme  na  člá-
nek „Batikování“, který  nás  všechny  zaujal, a tak  jsme  se  společně  rozhodli, že  si  toto  vyzkoušíme  
v praxi.  
Batikování se mělo uskutečnit v hodině slohu, do níž si žáci donesli bílé triko, provázky nebo 
gumičky. Aby  se  náš  plán  mohl  realizovat , paní  učitelka  zajistila  potřebné  nádoby  a  materiál.  Chtěli
jsme mít  trika  různých  barev,  takže  bylo  potřeba  zakoupit  žádané  barvy.  Někteří  jedinci  z naší  třídy
měli  již  s batikováním  zkušenosti, tak předvedli  možné varianty  svazování  trik  provázky, aby  výsledek
byl  co  nejlepší. Mnozí  z nás se  jimi  inspirovali, jiní  dali  přednost  své  fantazii  a  kreativitě. Výsledkem
byla  různobarevná  trika  s motivem  kruhů či  nedefinovatelným  obrazcem. Když  jsme  výsledky  naší  prá-
ce  pověsili  na  prádelní  šňůru, s překvapením  jsme  konstatovali, že se  všem  povedly. Měli  jsme  ze  své
práce  radost, a tudíž  jsme  se  o  ni  chtěli  podělit  s ostatními.  Navrhli  jsme všem  žákům  školy,  že  zá-
jemce  ve  volném  čase  naučíme batikovat.  Proto  dne  13. 3.  jsme  zorganizovali  školní  batikování.  Tento
den  se  sešlo  v odpoledních  hodinách  12  žáků  a  my,  již  vyškolení, předávali  své  zkušenosti  právě  jim.
Sešly  se  zde  děti  z různých  tříd  a  všichni  nadšeně  spolupracovali.  Vzhledem k tomu,  že  bylo  krásně,
prováděli  jsme  tuto  činnost  na  školním  dvoře. Dokonce  jsme  nadchli  i  „družináře“,  kteří nás  sledova-
li,  a  po  paní  vychovatelce   poté  žadonili, aby  taky  někdy  batikovali. Byli  jsme  potěšeni,  že  jsme  
mohli  druhé  něčemu  naučit, pobavit  a  zaujmout.  Vlastnoručně  batikovaná  trička  se  všem  náramně  
líbila.  Odpoledne  jsme  se  pochlubili  našim  rodičům, kteří  nás  za  ně  pochválili. Největší  odměnou  
bylo,  že  druhý  den  většina  zájemců  přišla  do  školy  ve  vlastnoručně  batikovaných  tričkách  a  všichni
učitelé  obdivovali, jak  se  jim  práce  povedla  a  jak máme  šikovné  žáky.

Marie Fojtlová

Veronika  Zemanová, Aneta  Holubová, Vítězslav  Bečka, Milan Sekanina, Eliška Audyová

TJ Sokol Sokolnice pořádá tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které se koná 30. dubna 2007 na ostrůvku
Program akce:
1. 17.30–18.00 Přílet čarodějnic a čarodějů  na ostrůvek
2. 18.00 Průlet vesnicí
3. Návrat na ostrůvek
4. Soutěže
5. Zažehnutí ohně a spálení kopie jedné ze sokolských čarodějnic
6. Občerstvení a tombola
Srdečně zveme všechny nadpřirozené bytosti i obyčejné smrtelníky.
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HISTORIE

Poznámka ke článku kontribučenský fond v Sokolnicích 
(Sokolnický zpravodaj 3/2007 str. 6)

Kontribučenské fondy vznikaly za vlády Josefa 
II. Patentem z roku 1788 bylo nařízeno, aby každý
poddaný, který vlastní ornou půdu, odváděl po tři
léta na obecní sýpku třetí díl ze čtyř druhů obilí,
které při jarním a podzimním setí potřebuje (tzn. 
osiva). Tím vznikla dostatečná zásoba obilí pro pří-
pad neúrody. Zároveň to byla osevní rezerva i po-
hotová zásoba pro vojenské účely. Obilní zásoby
však postupně převyšovaly roční spotřebu osevu, 
a tak byly přebytky zapůjčovány a prodávány. 
Z peněz za prodej a z úroků za zapůjčování se 
vyvinuly kontribučenské peněžní fondy. Postupem
se potřeba obilních sýpek zmenšovala, až byly roku
1863 zrušeny. Poté byly z těchto fondů zřízeny kon-
tribučenské záložny, jejichž správa byla svěřena 
podílníkům původních fondů. Roku 1882 byly 
zákonem změněny na hospodářské záložny. 
Tyto údaje jsou čerpány z publikace Čapka F.,
PhDr. a kolektiv: Prušánky vinařská obec Podluží,
Akademické nakladatelství CERM 1999 a obdobné
informace lze nalézt v každém lepším slovníku ci-
zích slov a na internetu. Proto je překvapující, že

autor článku v minulém čísle Sokolnického zpravo-
daje mylně uvádí tyto podstatné údaje:
• Tvrzení o ukládání přebytků je chybné. Jednalo se
o povinné odvádění poměrného množství spotřebo-
vaného osiva v závislosti na rozloze obdělávané pů-
dy. 
• Postupná přeměna hmotných fondů tvořených 
obilními zásobami na fondy peněžní naprosto 
nesouvisí s rozvojem železnic, ale se zvyšující se
produktivitou zemědělství a rostoucím hospodář-
ským významem finančnictví pro venkov. 
• Co se týká seznamu  uvedených  správců, nelze 
v této souvislosti hovořit o správě kontribučenských
fondů, ale hospodaření kontribučenských a později
hospodářských záložen. Tzn. nejednalo se o hospo-
daření s plodinou, ale s penězi.
O ukončení činnosti těchto záložen není třeba mno-
ho slov. Ty, které přežily do roku 1948, byly slou-
čeny v okresní záložny bez možnosti ovlivnění 
jejich chodu bývalými podílníky a úspory znehod-
noceny účelovou měnovou reformou v padesátých
letech minulého století. 

Ing. Josef Chudáček, Sokolnice 493

Svatba u krajanů v Rumunsku 
Při mých návštěvách krajanů v Rumunsku jsem nikdy neměl to štěstí, abych zde byl zrovna když je ve ves-
nici svatba. Je to událost, která se týká celé vesnice. Paní Pecková, u které jsem při posledním pobytu 
bydlel, mně během přípravy oběda vykládala, jak svatba probíhá. Přímé přípravy trvají minimálně 14 dní 
a zaměstnávají asi 15 žen. Vykrmení prasat, býka a vypálení potřebného množství pálenky, to je potřeba
udělat mnohem dříve, ale 14 dní před svatbou se začíná péct 60 druhů cukroví a 70 až 100 dortů. V pátek,
dva dny před svatbou, se ze zabitých zvířat vyrábí krvavá tlačenka, peče maso a dělají sarmy. Sarma je ho-
vězí maso zabalené v zelných listech a upečené, spolu s vařenými slepicemi je to hlavní svatební jídlo. Jí
se i během roku a je zde oblíbené. Aby bylo možné dělat sarmy i v zimě, tak si hospodyňky nakládají ce-
lé hlávky zelí. Košťál se vykrojí, na jeho místo se nasype sůl a takto upravené hlávky se naskládají jedna
vedle druhé a zasypou nakrouhaným zelím, které se ušlape. Tak se dá několik vrstev na sebe. Na podzim
pěstitelé zelí objíždějí vesnice a trhy ve městech a z vozů zelí prodávají. Ale zpět na svatbu.
V sobotu ráno družičky ozdobí vrata a dveře u domu nevěsty a ženicha, dveře do kostela a dveře do 
kamínu. Výzdobu si připravují předem po večerech a je udělaná z živých rostlin a papírových květů. Co to
je kamín? Tak to je společenský dům, který slouží všem obyvatelům vesnice k pořádání oslav, svateb, 
k různým setkáním, k zábavám  a plesům a také k divadelním představením. Kamíny jsou i  v rumunských
vesnicích a krajané je převzali i s názvem. U těchto domů nejsou restaurace nebo podobná zařízení. Tento
den také chodí mládenci a domlouvají si s družičkami „spárování“. Čím více párů, tím lépe. Družičky 
a mládenci musí být však svobodni. Také se vybírá starosta svatby. Ten musí být ženatý a z rodiny ženi-
cha. Má na starosti celý průběh svatby a jeho pokyny se všichni řídí. 
V sobotu ženy v kuchyni pečou rohlíky, buchty a vaří slepice. Známí, sousedé a rodina na svatbu přispí-
vají „přídavky“,  to je např. máslo, sádlo, cukr, mouka, pálenka a podobné potřebné věci, to určitě znáte.
Tyto přídavky se dávají předem. V sobotu se přináší slepice. Slepice je téměř povinný dar. Nepřinést na
svatbu slepici, tak to je ostuda a urážka. Slepice se vaří kotlech a jejich počet je závislý na počtu hostů.
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Svatba. Kde je 100, je malá, bývá i 250 a více hostů. V neděli ráno, v den svatby, chodí mládenci s hud-
bou po vesnici a vyzvedávají si družičky. Mezi tím se obléká nevěsta a s ní ještě dvě děvčata do svateb-
ních šatů. Tato dvě děvčata jsou falešné nevěsty. Když mládenci vyzvednou všechny družičky, tak jdou hle-
dat ženicha, který se zatím schoval. Hledání nesmí trvat však moc dlouho, prý nejvíc 15 minut. Když je
ženich nalezen, tak nejstarší mládenec spolu s nejstarší družičkou mu představí první falešnou nevěstu. Tu
musí odmítnout, zrovna tak druhou falešnou nevěstu musí odmítnout, až tu třetí, pravou, vezme za ruce 
a již jsou spolu.
Kolem desáté hodiny je snídaně, při které se jí domácí rohlíky, buchty, krvavá tlačenka  pije se káva a pá-
lenka. Po snídani dávají rodiče dětem požehnání, kterému je přítomen kněz nebo kazatel, to podle víry, 
a má krátkou řeč o podobenství, nebo čte z bible. Rodiče sedí na lavici a ženich a nevěsta před nimi klečí
na zemi. Je jedno, jestli se svatba koná u ženicha, nebo nevěsty. Děti děkují za vychování a za vše, co pro
ně rodiče udělali a rodiče jim popřejí do nového života vše nejlepší. Po požehnání se jde do kostela, kde
jsou oddavky. Doma zůstávají jen ti, co vaří. Před kostelem  již čekají mládenci s koši, ve kterých jsou lah-
ve s pálenkou. Zatím, co probíhalo požehnání, tak s lahvemi v koších obcházeli celou vesnici a každému
nabízeli přípitek. To stejné dělají před i před kostelem. Po oddavkách jdou všichni na oběd. Ten začíná tak
ve tři až až čtyři hodiny. K obědu se jí slepičí polévka, rýže se slepicí, pečené maso, brambor. Jí se také
cukroví a dorty a vše se zapíjí pálenkou. Tady říkají: když je dobrý rok, tak vypálíme 500 až 600 litrů. Čte-
te dobře. Ta je ale pro rodinu, ne na prodej. Při mé poslední návštěvě v loňském roce bylo jisté, že rok 
bude špatný, to se pálilo jen 300 až 400 litrů. Bývají zde i výborné roky, kdy se vypálí až 1000 litrů.
Pálenka se zde dělá ze švestek. Téměř v každé domácnosti je aparát na pálení, nebo ho mají příbuzní 
společně. Tyto aparáty dělají cikáni a bývají o obsahu i několik stovek litrů. Pálenka se dělá silná 
30 až 32 %.
Po obědě se jde do kamínu. Přenese se sem cukroví, dorty a pití a rozproudí se zábava s hudbou. Každý,
kdo přijde, je pohoštěn, i cizí. Zábava trvá do půlnoci a po ní se jde domů na večeři. K večeři se podává
knedlíčková polévka, ale knedlíčky nejsou játrové nýbrž masové, sarmy, pečínka, řízky a k tomu brambo-
rová kaše. A aby to všechno dobře sedlo, tak se vše zapíjí pálenkou. Po večeři, to je tak ve čtyři ráno, za-
číná starosta svatby vybírat dary. Obchází všechny hosty s košem, do kterého dávají většinou peníze, ale
i věcné dary. Kolik se vybere, záleží samozřejmě na počtu hostů. Bývá to tak 150 až 200 milionů. To je 
150 až 200 tisíc našich korun. Tyto peníze mají mladí do začátku manželství. Zdá se to hodně, ale svatba
prý vyjde dráž. Tomu věřím. 
Po vybírání darů následuje odčepení nevěsty. Kmotři, kteří byli u jejího křtu, nevěstě sundají z hlavy 
věneček a závoj a uváží jí na hlavu šátek. Jestli kmotři od křtu již nežijí, tak odčepení udělají kmotři od
biřmování. Na můj dotaz, „co kdyby nežil žádný kmotr“ mně paní Pecková řekla, že se ještě nestalo, as-
poň jeden vždy žil. 
Svatba je oficiálně skončena, ale hosté se nerozcházejí, někteří ani nemohou, a pokračuje volná zábava.
Vesnice jsou zde od sebe vzdáleny desítky kilometrů a během roku není pro práci čas na návštěvy, tak pří-
slušníci rodin a známí si mají co povídat. Kdo ví, kdy se zase uvidí. 

Jan Fojtl

SVATÝ  FLORIÁN

Svatý Florián, jehož jméno je z latinského slova „florianus“ a v překladu znamená „kvetoucí, rozkošný“,
patří mezi nejpopulárnější české světce. 
Svatý Florián se narodil někdy v polovině 3. století našeho letopočtu někde na území dnešního Rakouska.
Nejdříve působil jako plukovník římského vojska v Cetii (dnešní rakouská obec Zeiselmauer), poté jako
správce římské provincie Noricum se sídlem v městě Lauriacum, které stálo poblíž dnešního města Enns. 
Za vlády císaře Diokleciána a jeho spoluvladaře Maximiána jako horlivý křesťan tajně pomáhal pronásle-
dovaným křesťanům. V roce 304 našeho letopočtu byla odhalena jeho křesťanská víra a byl sesazen z funk-
ce správce římské provincie. Vyšetřoval ho soudce Aquilinus, který ho podle legendy dal třikrát zbít 
provazy a meči a Florián se odmítl vzdát křesťanské víry. 
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Svatý Florián byl v roce 304 našeho letopočtu s mlýnským kolem připevněným na krku svržen z mostu do
řeky Enže. Byl pohřben paní Valérií v Linci, avšak později byly jeho ostatky převezeny na místo, kde nad
jeho hrobem byl v 6. století postaven klášter sv. Floriána. První písemná zmínka o tomto klášteru pochází
z roku 819. Jeho ostatky zde ale nezůstaly na dlouho, neboť byly převezeny dvěma jáhny (jáhen, duchov-
ní, který přijal nižší svěcení) do Říma. V roce 1183 požádal polský kníže Kazimír II. Spravedlivý
(1177–1194) spolu s krakovským biskupem Gedeonem papeže Lucia III. (1181–1185), aby jim vydal 
ostatky svatého Floriána jako záštitu proti Rusům. Papež jejich žádosti vyhověl, a tak byly Floriánovy 
ostatky uloženy v nově vystavěném chrámě v Krakově a svatý Florián byl přijat za patrona Polska.
Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z věd-
ra vodu na hořící dům a někdy i na hořící chrám. 
Jeho památka je oslavována 4. května a stal se patronem všech hasičů, kominíků a zedníků. Je patronem
proti požárům a vodě, a proto představoval v dřívějších dobách běžný námět pro výklenkové plastiky ven-
kovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce v jeho svátek bylo zakázáno rozdělávat oheň 
a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí. 
Floriánovo „hasičství“ je však třeba chápat v původním slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a ne-
návisti. Svatý má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní vý-
klady jeho „hasičství“ jsou výsledkem pozdních legend.
ATRIBUTY SVATÉHO FLORIÁNA:
Brnění, díže, dům, hrnec, kámen, kámen mlýnský, korouhev, koruna, kříž, meč, oheň, plamen, požár, pra-
porec na kopí, řeka, škopek, vědro, voda, vojáci.

V Žatci dne 22. listopadu 2001  
Převzato od: Marek LOUKOTKA starosta SDH Žatec, email: mark999@centrum.cz

Literatura:
• Buben, Miloslav M.: Svatí spojují národy, str. 29–30, 2. rozšířené vydání, nakladatelství PANEVROPA Praha 

v roce 1995 
• Pfleiderer, Rudolf, Dr.:  Atributy světců, str. 114, nakladatelství UNICORNIS Praha v roce 1992
• Skružný, Ludvík: Atributy vybraných postav, světců a blahoslavených, str. 259, 1. vydání, vydalo Městské 

muzeum v Čelákovicích v roce 1996
• Vondružka, Vlastimil: Církevní rok a lidové obyčeje, str. 61, 1. vydání, nakladatelství DONA České Budějovice 

v roce 1991

ČEGAN s.r.o.
Husova 35, 664 51 Šlapanice příjme  

OPERÁTORY VSTŘIKOVACÍHO LISU
nevyučené zaškolíme
PRACOVNÍKA SORTINGU
požadujeme: spolehlivost, důslednost a přesnost
ŘIDIČE
požadujeme: řidičský průkaz skupiny B,C

Nabízíme: perspektivní a stabilní zaměstnání, odpovídající platové ohodnocení

VHODNÉ I PRO PRACOVNÍKY SE ZPS.
Kontakt: Mgr. D. Hamalová, 544 422 094, 732 877 343, dagmar.hamalova@cegan.cz

KOUPÍM GARÁŽ
do osobního vlastnictví v Sokolnicích, Tel.: 736 106 030
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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 23. 4. 2007. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 5 je 11. května 2007. 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

ZAJÍČKOVA ODPOLEDNE

V sobotu 31. března uspořádala TJ Sokol Sokolnice “Zajíčkovo sportovní odpoledne“. Pro děti i jejich ma-
minky byl připraven bohatý sportovní program, hry a soutěže. Zájemci také vyráběli papírová 
zvířátka, barvili vejce, pletli košíky a podobně. O sportovní část se starala zejména paní Iva Fricová 
a výrobu velokonoční výzdoby zajišťovala Marcela Uhlířová. Odpoledne se velmi vydařilo. Část výrobků
je vystavena ve vstupní části nákupního střediska, Komenského 10, Sokolnice. 
Všem obětavým organizátorům i ůčastníkům děkujeme.


