
Veřejné zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 
11. 12. 2008 se v kavárně restaurace U Husara 
konalo veřejné zasedání zastupitelstva. Na progra-
mu byly tyto body:

1. Informace o zániku mandátu Mgr. Kačmářové.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí tuto rezignaci
a současně odvolalo paní Kačmářovou z finanč-
ního výboru.

2. Slib nové členky ZO paní Jaroslavy Mazlové.
Podle zákona nastoupila na uprázdněné místo
po paní Kačmářové  Jaroslava Mazlová. Podle
zákona o obcích je nový člen zastupitelstva ob-
ce povinen složit na prvním zasedání zastupitel-
stva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní,
slib. Paní Jaroslava Mazlová složila předepsaný
slib zastupitele obce Sokolnice.

3. Změny ve výborech zastupitelstva. Zastupi-
telé vyhověli návrhu rady a převolili výbory 
tak, že členy finančního výboru jsou – před-
sedkyně: RNDr. Chudá Kateřina, členové: 
Ing. Jan Dvořák, Jaroslava Mazlová. Kontrolní
výbor – předseda: Luboš Král, členové: Jan Čer-
ný, Josef Hradílek. 

4. Schválení rozpočtu obce Sokolnice na rok
2009. Pro informaci občanů byl rozpočet 
(včetně návrhu rozpisu rozpočtu) zveřejněn na
úřední desce a na www.sokolnice.cz od 20. li-
stopadu do 11. prosince. V rámci projednávání
tohoto bodu seznámil starosta přítomné občany
a zastupitele s novou skutečností, kterou se do-
věděl chvíli před zasedáním zastupitelstva, a to,
že obec je podle novely zákona o vodovodech
a kanalizacích povinna ukládat si určitou část fi-
nancí na financování obnovy vodovodů a kana-
lizací. Tato finanční částka by měla být ve výši
cca 2,5 mil. Kč. Částku je možné získat seškrtá-
ním současného rozpočtu o tuto sumu, nebo je
možné tyto peníze získat zvýšením platby za
vodné a stočné, a to přibližně na dvojnásobek
stávajícího stavu (asi na 110 Kč/m3). Po delší
diskusi bylo rozhodnuto rozpočet schválit, zjis-
tit další podrobnosti k této novele zákona s tím,
že definitivní stanovisko zaujme rada obce dne
22. prosince. Rozpočet byl schválen jako vyrov-
naný s objemu příjmů i výdajů 51.424.370 Kč.
Rozpočet obsahuje i příspěvek základní škole 
ve výši 1.442.480 Kč, mateřské škole ve výši
1.651.500 Kč a dále prostředky na investice
a rekonstrukce ve výši cca 28 milionů korun.

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Sokolnický
zpravodaj

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC LEDEN 2009ZDARMA

Jedná se zejména o tyto akce:

Stavba cyklistické stezky, včetně veřejného osvětlení (k rozvodně) 2.234 tisíc Kč
Nový přivaděč vody do obce (vlastní zdroje) 4.412 tisíc Kč
Úpravy na ČOV Telnice 700 tisíc Kč
Rekonstrukce mateřské školy v roce 2009 10.873 tisíc Kč 
Výstavba dětského hřiště 1.000 tisíc Kč
Novostavba veřejného osvětlení na ulici Masarykova 1.500 tisíc Kč
Stavba plynovodu na ulici Kobylnická 500 tisíc Kč
Pořízení nového územního plánu obce 416 tisíc Kč
Výstavba sběrného střediska odpadů 6.154 tisíc Kč



5. Schválení zásad. Povinností zastupitelstva je
každoročně schválit „Zásady pro poskytování
náhrady mzdy a ušlého výdělku členům
Zastupitelstva obce Sokolnice, kteří nejsou pro
výkon své funkce dlouhodobě uvolněni v roce
2009“. Tyto zásady nebyly v praxi dosud nikdy
použity.

6. Nová obecně závazná vyhláška. Zastupitelstvo
schválilo novou vyhlášku číslo 02/2008 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů. Poplatek na občana 
zůstává ve stejné výši, tj. 500 Kč za rok. V pra-
xi to znamená, že obec musí doplatit chybějící
částku ze svého rozpočtu. 

7. Periodická inventarizace. Zastupitelstvo uloži-
lo kontrolnímu výboru provedení periodické 
inventarizace majetku obce k 31. 12. 2008. 

8. OXES s.r.o. – prodej bývalých kasáren v tra-
ti Předky. Protože jednání s firmou VIZIA a.s.
(které zastupitelstvo v prosinci 2007 prodej
schválilo) nevedla ke zdárnému konci, roz-
hodla rada nabídnout areál někomu jinému.
O odprodej požádala společnosti OXES s.r.o.
Zastupitelé schválili prodej za cenu 26 milionů. 

9. Prodej bytu na ulici Nová. Obec Sokolnice zís-
kala v lednu 2007 do majetku bytové domy na
ulici Nová, kde je celkem dvacet bytů.
Devatenáct bytů bylo odprodáno jejich nájemní-
kům a jeden dvoupokojový byt je stále ve vlast-
nictví obce. Byt je nyní prázdný a nemá v něm
trvalé bydliště žádná osoba. Přestože rada vy-
hlásila již dvakrát výběrové řízení na kupujícího,
o byt neprojevila zájem ani jedna osoba. Proto
rada doporučila byt odprodat tomu, kdo o něj
projeví zájem a bude ochoten uhradit alespoň 
jeden milion korun. V současnosti obec obdrže-
la jednu žádost na zakoupení bytu od firmy
TRABE s.r.o., která za byt nabízí milion korun.
Zastupitelé prodej schválili.

10. Pořízení změny číslo tři územního plánu obce
Sokolnice. Rada obce doporučila  zastupitelstvu
pořízení této změny, která bude obsahovat 
možnost výstavby fotovoltaických elektráren za
Rozvodnou Sokolnice. Žadatelé tuto změnu 
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zaplatí ze 100 %, obec s tím nebude mít žádný
výdaj. Celková výměra určená k výstavbě před-
stavuje plochu přibližně 69 ha.

11. Bezúplatné převzetí pozemku. Obec má již
mnoho let několik žádostí o bezúplatné převo-
dy pozemků z vlastnictví státu do majetku 
obce. Rada doporučila zastupitelstvu požádat
i o bezúplatný převod pozemku p.č. 656/22
o výměře 86 m2, ostatní plocha, ostatní komu-
nikace. Jedná se o pozemek pod chodníkem 
na ulici Kaštanová. Zastupitelé bezúplatné 
převzetí schválili.

12. Body „Smlouva s firmou VIVO CONNECTI-
ON“ a „Prodej části obecního pozemku kolem
bytovek na ulici Nová“ byly z projednávání 
vyřazeny a přesunuty na březnové zasedání 
zastupitelstva.

Uložení finančních prostředků obce na termino-
vaný vklad. Rada obce se seznámila s nabídkami 
7 bank, které nabízí nejrůznější úrokové sazby
a nejrůznější podmínky pro předčasný výběr apod.
Po prostudování nabídek rozhodla rada obce vybrat
Českou Spořitelnu a.s. s aktuální úrokovou sazbou
3,8 %, což by znamenalo zisk při uložení na termí-
novaném účtu cca 380 tis. Kč. Je to přibližně dvoj-
násobek než bychom dosáhli na běžném účtu. Rada
obce ukládá starostovi obce podepsat smlouvu 
na uložení částky 20 milionů korun na dobu 
6-ti měsíců. Úroková sazba sjednaná ve smlouvě
bude pevná po celou dobu trvání termínovaného
vkladu.

Komunikace u garáží na Topolce. Místostarosta
předložil rozpočet na kompletní úpravu terénu
(včetně odvodnění), která dělá asi 1 mil. Kč. Rada
obce by ráda tuto úpravu provedla, ale v současné
době to není možné z finančních důvodů. Budou-li
se daňové příjmy vyvíjet dobře, může být rozhod-
nuto o realizace akce v první polovině roku 2009.

Návrh pana Miloše Vránka. Jmenovaný vyzval 
obec, aby byl splněn slib, který dala před asi 4 lety,
že mezi železniční vlečkou a protihlukovou stěnou
vysází zeleň. Rada obce uložila Ing. Dvořákovi,
aby tuto výsadbu zajistil. Protože obec má k dispo-
zici ještě sazenice dubů, bude zde vysazena řada
těchto dřevin.  
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Pronájem traktoru na úklid sněhu na zimu
2008/2009. Rada obce schválila pronájem malo-
traktoru John Deere s radlicí na odhrnování sněhu
v zimním období. S traktorem bude jezdit pan
Antonín Sedláček. 

Zaměstnání pana Antonína Sedláčka přes zimní
období. Rada obce schválila rozšíření systemizova-
ných míst obce přes zimu o jednoho pracovníka,
kterým bude pan Antonín Sedláček. Budeme jej 
zaměstnávat na méně než poloviční úvazek, mzda
musí být nižší než polovina minimální mzdy.       

Vašstav s.r.o., žádost o směnu pozemků. Podle 
uzavřené smlouvy mezi obcí a firmou Vašstav bude
po dokončení výstavby komunikací a jiných zpev-
něných ploch provedeno majetkoprávní vypořádání
tak, že obec tyto pozemky odkoupí, nebo je smění
za jiné. Rada obce nesouhlasí s výkupem, ale sou-
hlasí se směnou. Vašstav převede obci tyto pozem-
ky do vlastnictví a obec jim na oplátku převede do
majetku dva zemědělské pozemky na „Lánech“ 
(p. č. 3547 o výměře 1027 m2 a p. č. 3407 o výmě-
ře 2400 m2). Rada obce doporučuje zastupitelstvu
tuto směnu schválit. Pozemky jsou pronajaty k uží-
vání ZD Sokolnice. 

Výběrové řízení na dodavatele stavby vodovodu
a plynovodu. Rada obce schválila vyhlášení výbě-
rového řízení na dodavatele těchto staveb s tím, že
v zadávacích podmínkách si obec vyhradí právo
rozdělit plynovod na 4 části a uskutečnit pouze jed-
nu či více z nich. První úsek je ulice Kobylnická 
(od areálu firmy Šrot Gebeshuber na začátek ulice
U Cihelny). Druhý úsek je ulice U Cihelny směrem
k cihelně. Třetí úsek je okolo firmy pana Matějky 
k „Donavě“. Čtvrtý úsek je od „Donavy“ do kasá-
ren na Mohyle míru. První úsek plynovodu obec
postavit musí, neboť součástí prodeje komerčního
pozemku na ulici Kobylnická firmě Démos byl 
závazek obce, že do konce června 2009 tam bude
vybudován plynovod. O druhém a třetím úseku roz-
hodne cena, kterou by stavba stála. Čtvrtý úsek se
bude realizovat pouze za předpokladu, že bude vy-
jasněn návrat peněz za stavbu plynovodu od kupce
kasáren na Prackém kopci. 
Nový vodovodní přivaděč povede od vodojemů pod
Mohylou míru, projde ulicí U Cihelny a na křižo-
vatce s ulicí Kobylnická se rozdvojí a jedna větev
půjde k areálu firmy Šrot Gebeshuber (kde se napo-

jí na stávající vodovodní řad a později bude ještě
přes cukrovar propojena s vodovodními řady na 
ulici Zámecká a U Rybníka) a druhá větev směrem
ke hřbitovu, kde se napojí na starý vodovod, který
vede přes bažantnici směrem do obce. 

Žádost o instalaci dalšího bodu veřejného osvět-
lení (VO). Rada obce souhlasí, aby byla provedena
úprava VO na křižovatce ulic Tuřanská a Václava
Haňky. Stávající svítidlo o výkonu 125W bude de-
montováno a nahrazeno dvěma novými svítidly
o výkonu 70 W. Díky tomu bude prostor křižovat-
ky (zejména začátek ulice Václava Haňky) lépe 
osvětlen. Další bod VO bude nově zřízen na křižo-
vatce náměstí Zbyňka Fialy a ulice Krátká

Prodloužení smlouvy s JUDr. Hlávkou. Rada 
obce schválila prodloužení smlouvy na výkon
předsedy přestupkové komise s JUDr. Hlávkou i na
rok 2009. Přestupková komise tedy bude v obci
Sokolnice i v roce 2009.

Termíny zasedání rady a zastupitelstva. Rada
obce schválila termíny zasedání rady a zastupitel-
stva v roce 2009 včetně termínů, kdy bude vychá-
zet Sokolnický zpravodaj. Seznam je zveřejněn
v chodbě obecního úřadu a na webu obce
Sokolnice (www.sokolnice.cz / obecní úřad / rada
obce). 

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Po dlouhé diskusi na veřejném zasedání byl sta-
rosta pověřen, aby získal co nejvíce informací
k novele zákona o vodovodech a kanalizacích, kte-
rá ukládá všem vlastníkům vodovodu či kanalizace
do konce roku 2008 zpracovat a realizovat „Plán 
financování obnovy vodovodů nebo kanalizací“,
a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Novela
zákona je totiž poměrně nejasná a nevědí si s ní 
rady ani vodohospodářští odborníci. Jediné co je
naprosto jasné, že za nedodržení této novely zá-
kona hrozí pokuta až do výše 1 milionu korun. 
V odůvodnění přijetí této novely se doslova uvádí:
>>Novela zákona má zajistit naplňování směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze
dne 22. prosince 2000, ustavující rámec pro čin-
nost Společenství v oblasti vodní politiky, v oblas-
ti dosažení samofinancovatelnosti oboru vodovo-
dů a kanalizací. Tato směrnice v jednom ze čtyř
nejdůležitějších nových cílů uvádí: „zajistit, aby
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uživatel nesl náklady na zajišťování a užívání vody
odrážející její skutečnou cenu“. Tento cíl znamená
samofinancovatelnost v plném rozsahu i v oboru
vodovodů a kanalizací. Náklady reprodukce vodo-
vodů a kanalizací je tedy nutné zajistit zahrnutím
do cen pro vodné a stočné u všech subjektů. Dosud
celá řada subjektů vlastnících vodovody a kanali-
zace (zejména obce) nezahrnovala odpisy (ani je
nerealizovala) do ceny pro vodné a stočné. Tím do-
chází k nerovnému postavení subjektů na trhu.
Ustanovení umožní zajistit samofinancování při
obnově vodovodů a kanalizací a tím i sblížení pod-
mínek subjektů na trhu.<<
Nakonec se podařilo telefonicky zastihnout autora
novely – Ing. Chaloupku z Ministerstva zeměděl-
ství ČR a získat tak další informace. Tyto využila
rada obce, která rozhodla, že obec odloží splácení
peněz na obnovu nejméně o jeden rok. Zejména
z důvodu, že obec splácí ještě jistinu a úroky na

stavbu kanalizace a ČOV, splácí bezúročnou půjč-
ku MZe ČR na stavbu vodovodu a na letošní rok
připravuje stavbu nového vodovodního přivaděče.
Toto vše je ekonomicky tak náročné, že nejsme
schopni odkládat v rozpočtu ještě 2.556.700 Kč.
Rada je přesvědčena, že vypočtenou částku na 
obnovu vodohospodářské infrastruktury nelze
schválit bez ohledu na ekonomické možnosti obce,
dopad na životní prostředí a sociálně únosnou míru
pro obyvatelstvo (v tomto důsledku není možné
z roku na rok stanovit takovou výši vodného a stoč-
ného, která by sice zajistila potřebnou míru finan-
cování do fondu obnovy, ale neúnosně by zatížila
obyvatelstvo využívající služeb vodohospodářské
infrastruktury).
Obec tedy získala nějaký čas k tomu, aby sbírala
další informace a zodpovědně přemýšlela o tom,
jak z této kaše ven.

Na obecní úřad se obracejí občané s dotazem, jak je to s úklidech chodníků, zejména v zimních měsí-
cích. Jedni si pamatují zavádějící informace zveřejněné v televizi v roce 2004 (v reportáži televize uved-
la, že vynaložené náklady za úklid chodníků před domy mohou lidé požadovat po vlastníkovi chodníku),
jiní četli, že se změnil zákon a o úklid chodníků se má starat obec. Protože dotazy se opakují častěji, 
dovolím si stručně uvést věc na pravou míru.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, stanoví ve svém § 27 odst. 4, že:
„Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, 
odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla 
znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu 
odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit“.

Poškozený, který prokáže, že např. úraz se stal na chodníku přiléhajícímu k určité nemovitosti, může po
vlastníku takové nemovitosti požadovat náhradu škody, a to v první řadě bolestné, dále náhradu za ztíže-
né společenské uplatnění (pokud má úraz trvalé následky), náhradu za ušlou mzdu a také nákladů na léč-
bu, kterou nehradí zdravotní pojišťovny. Může žádat i náhradu za poškozené věci. Z uvedeného vyplývá,
že zajišťovat úklid chodníků má vlastník přilehlé nemovitosti. V žádném právním předpisu, nenalezneme
ustanovení, které by zakotvovalo povinnost vlastníka místní komunikace hradit náklady vzniklé v souvis-
losti s údržbou chodníku. Paragraf 419 občanského zákoníku stanoví, že kdo odvracel hrozící škodu, má
právo na náhradu účelně vynaložených nákladů i proti tomu, v jehož zájmu jednal. Při odklízení sněhu
však vlastník přilehlé nemovitosti jedná v zájmu svém vlastním, neboť on odpovídá za případné úrazy 
kolemjdoucích osob. Vlastníci přilehlých nemovitostí si tedy musí hradit náklady za odklízení sněhu sami
a nemohou jejich úhradu požadovat na obci. 

Současně je také pravdou, že od roku 2007 projednává Parlament ČR novelu zákona o pozemních 
komunikacích, která má stanovit, že za závady ve schůdnosti chodníků bude nést právní odpovědnost ma-
jitel chodníku. Novela prošla druhým čtením v poslanecké sněmovně v květnu  2008 a od té doby se čeká
na závěrečné hlasování, zda novela bude přijata či zamítnuta. Poslanci pravděpodobně nevědí, kam se 

Úklid chodníků

ZE ŽIVOTA OBCE
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mají přiklonit. Na straně jedné se jim zdá nelogické, že občan má uklízet něco, co mu nepatří, a když do-
jde k úrazu, tak ještě zaplatí nemalou částku. Na straně druhé však novela hovoří, že právní zodpovědnost
bude ležet na majiteli chodníků a to v celé řadě případů vyvolá spory. Nové chodníky budovala obec a je
také jejich majitelem. Zde je situace jasná. Nicméně většina chodníků byla vybudována v dobách minu-
lých samotnými občany a nebo za pomoci místního národního výboru (a obec není pokračovatelem MNV,
tím je stát). Přijetím novely by se velmi ulehčilo majitelům přilehlých nemovitostí, neboť by se o chodník
nemuseli starat. Ale chudák bude ten, kdo si na chodníku zlomí nohu – bude složitě prokazovat, kdo je
vlastně majitelem chodníku a na kom tedy bude vymáhat náhradu škody. 

Nicméně v současné době novela není schválena a platí tak, že vlastník domu nebo pozemku, vedle 
kterého je chodník v zastavěném území obce, odpovídá za škody na přilehlém chodníku.

Na závěr si dovolím touto cestou poděkovat všem, kteří se o chodníky před svými domy či 
zahrádkami starají a udržují je schůdné. Neuklizený chodník je nebezpečím zejména pro starší 
občany. Mějme na paměti, že i my budeme jednou staří a bude nám vadit každý kousek neuklize-
ného chodníku.

Děkuji. Jiří Životský, starosta

Komise kulturní a Komise pro vydávání Sokolnického zpravodaje

vyhlašují pro občany obce Sokolnice soutěž 

Sokolnice krásnější – velikonoční výzdoba

Venkovní výzdoba domu: vchodové dveře,
okno,
vrata.

Hodnotící kriteria: vlastní tvorba,
originalita nápadu,
provedení.

Vítěze určí komise

TJ Sokol Sokolnice zve všechny 14. února 2009 na tradiční

,,Šibřinky“

Začátek ve 20.00 hodin na sokolovně.
Masky vítány.

TJ Sokol Sokolnice pořádá pro děti v neděli 15. února 2009 ve 14.00 hodin 
maškarní karneval ,,Dětské radovánky“

Můžete se těšit na odpoledne plné soutěží, tance a nebude chybět nějaké to překvapení.

Těšíme se na hojnou účast.
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A již zase je tu konec jednoho roku a začátek 
roku dalšího. Toto období bývá, mimo darování
dárků, oslav Silvestra, návštěv, přejídání a mnoha
dalších věcí, také obdobím hodnocení uplynulého
roku a plánováním činů na rok nový. V tomto člán-
ku to udělá kulturní komise.

V roce 2008 jsme uspořádali 18 zájezdů.
Nejvíce zájezdů bylo uskutečněno do termálních
lázní v Maďarsku a to 11, nákupních zájezdů do
Polska bylo 5, na květinovou výstavu do Věžek byl
1 zájezd a pro děti k Mezinárodnímu dni dětí jsme
udělali 1 zájezd na Baťův kanál.
Uskutečnili jsme také dvakrát zájezd do divadla. Je
to málo nebo hodně? To posuďte vy.
Na rok 2009 plánujeme tyto zájezdy:
14. únor Györ 
14. březen Polsko
21. březen Györ
18. duben Györ

květen Věžky – na datu zájezdu se domluvíme

16. květen Györ
30. květen MDD 
27. červen Györ
12. září Györ
03. říjen Polsko
17. říjen Györ
24. říjen Polsko
14. listopad Györ   

Nejvíce je připraveno opět zájezdů do lázní
v Maďarsku, je o ně největší zájem a je to pochopi-
telné, o své zdraví musíme pečovat hlavně sami,
málo kdo to udělá za nás. Jedná se o termální 
lázně v Györu, kde se léčí revmatické potíže, one-
mocnění pohybového ústrojí, choroby kožní, gyne-
kologické, kosterní a zažívacího ústrojí. Bazénů
s termální vodou je zde devět, šest plně krytých
a tři venkovní. Ve všech bazénech je mnoho léčeb-

ných a zážitkových prvků, například 2 tobogány, 
2 umělé řeky, vodopád, sloužící k masáži, vysoký 
7 metrů, umělá jeskyně plná masírujících trysek,
vodní masáže ze stěn i dna bazénů, perličkové 
koupele, vířivé masáže a spousta dalších věcí.
Jeden bazén je proveden jako noční, je v něm šero,
na stropě svítí umělé hvězdičky a vy zde ležíte
v teplé termální vodě. Díky tomu, že bazény jsou
kryté, nemá ani to nejhorší počasí vliv na dobré
koupání a dobrou náladu, proto je možné se zde 
také koupat v kteroukoli roční dobu. Je půvabné,
jestliže se koupete a kolem bazénu leží sníh. Celý
interiér lázni připomíná botanickou zahradu, je zde
totiž hodně rostlin a některé z nich jsou i několik
metrů vysoké. V lázních je pamatováno také na 
jídlo, jsou zde dvě restaurace, ve kterých můžete 
ochutnat maďarská jídla, a vodní bar, který však 
není přístupný jen z vody, a v něm si můžete napří-
klad koupit kávu, pivo nebo vynikající poháry.
Ceny jsou přijatelné.

Opět pojedeme nakupovat do Polského Těšína
na trhy, málo platné, je tam levněji. Uděláme i zá-
jezd pro děti, ale cílové místo není ještě vybráno,
až bude o něm rozhodnuto, včas dáme vědět. Také
bychom rádi udělali znovu zájezd do Věžek 
na květinovou výstavu. Možná, že bude ještě zá-
jezd i někam jinam, rozhodně dáme včas všem 
vědět. Nezapomeneme ani na kulturu a navštívíme
během roku i divadlo.

O tom, kolik zájezdů a kam se uskuteční, záleží
hlavně na Vás občanech, na vašem zájmu nebo ne-
zájmu. I v uplynulém roce jsme díky zájmu obča-
nů, oproti plánu, udělali zájezdů víc. Pro pěkné
zájezdy uděláme maximum. 

Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti, sobě hodně spokojených 
účastníků zájezdů.

Hodnocení a plány kulturní komise

Plesová sezona

17. 1. 2009 Sportovní ples
23. 1. 2009 Školní ples

14. 2. 2009 Šibřinky
15. 2. 2009 Dětské radovánky

28. 2. 2009 Myslivecký ples
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Pokračování.

Větrné mlýny v uvedených regionech jsou dvojího typu. Zděné kruhové – holandský typ, dřevěné hra-
naté – německý typ. Uvedené mlýny využívaly energii větru, dnes bychom řekli obnovitelná a ekologická
energie. Staré větrné mlýny nepůsobí v krajině rušivě, naopak harmonicky zapadají do krajiny.

První dva mlýny, které uvedu, jsou na Vyškovsku severně od Brankovic, a to v Chvalkovicích
a v Kunkovicích, oba jsou holandského typu. Nad Chvalkovicemi se zvedá nejvyšší kopec Hané (518 m),
je to místo dalekého rozhledu s rozhledem na jižní Moravu. Další větrný mlýn je německého typu a je ve
Velkých Těšanech u Kroměříže. Postaven v r. 1830. Nový mlýn je postaven v Bukovanech severozápadně
od Kyjova. Je to replika mlýna hol. typu. Vedle je moderní restaurace a možnost ubytování. U Bukovan
začíná Ždánický les, který se souvisle rozprostírá až k Bošovicím nebo Lovčičkám.

Na Hodonínsku je větrný mlýn u Starého Podvorova kousek za Čejkovicemi. Poslední k nám nejbližší
je v Kloboukách u Brna. Původní  mlýn při osvobození v roce 1945 byl zničen. Stávající mlýn je vemi 
starý, postaven byl v roce 1748 a pochází s Pacetluk. Oba jsou německého typu. Od Kyjova až do Klobouk,
dál pak až k Těšanům jedeme krajem vína, vinohradů a vinných sklepů.

Jiří Junk

Větrné mlýny na jižní Hané a na Moravském Slovácku

Je na čele
každého nového roku.
Sem tam se hlásí ledem.
Zmrazit chtěl by zem.
Ale i v ní se už mnohé děje.
První nedočkavá bledule
vyrazí ven,
periskop matičky země.

Každý měsíc je jak zahrada
s rozmanitými květy.
Lidmi, kteří dokázali svědčit
o tom, který je větší
a ve svých návratech, lásce i pokoře
mu celý život odevzdali.

Vstup obstarává
nebes brána,
Matka našeho Pána,
hned po Bohu ta nejprvnější,
jak slova písně lidu ji věnčí.

Dceři Otce, Matce Syna,
Snoubence Ducha věříme,
že pomůže dojít k jednotě ve víře,
k naplnění modlitby
„aby všichni jedno byli.“

V první třetině měsíce
doznívají ještě vánoce.
Svátek Zjevení je znamením,
že Pán přišel pro všechny,
svátek jeho křtu
značí solidaritu
s námi hříšníky.

To on dává sílu
mučedníkům,
všem prvním papežům
reprezentovaných Fabiánem,
všem vojínům jeho království,
zastoupených Šebestiánem,
mezi nimi tvář dětská –

Římská Anežka.
To on vede vyznavače své lásky,
jak ukazuje František Saleský.

Že nikdy není pozdě začít,
připomíná svým svátkem
bývalý pronásledovatel
Šavel-Pavel.
Dlouhými věky prosakuje
učenost Tomáše Akvinského,
muže z konce ledna.

První měsíc v roce
uzavírá světec mládež.
Měl srdce plné lásky
a pochopení pro ty,
kteří teprve hledají
své místo v životě.
Byl jim bratrem i otcem.
Dodnes jeho radami rostou.
Jan Bosko.

LEDEN

Bukovany Starý Podvorov



.... a už je tu zas, ten vánoční čas ...

Naše mateřská škola žije poslední měsíc v tomto
kalendářním roce doslova samými akcemi, přípra-
vami a plánováním radostných událostí pro naše 
nejmenší.
Naši školku navštívila profesionální logopedka,
která doporučila rodičům některých dětí odborný
dohled logopeda.
Dále u nás proběhl zápis do MŠ s nástupem dětí od
1. 1. 2009, při kterém byl zájem rodičů 2,5–3,5 le-
tých dětí.
Ve školkové hale byl zasazen STROM SPLNĚ-
NÝCH DĚTSKÝCH PŘÁNÍ, kde mohou rodiče
přispívat na dárky pod stromeček.
Rodičům budoucích školkáčků byl nabídnut Den 
otevřených dveří, kde mohli se svými dětmi na-
hlédnout do každodenního vzdělávacího procesu
předškolních dětí na vlastní oči, zapojit se tak 
nenásilně do her a jiných nabídnutých činností.
Také u nás proběhl podvečer pod názvem „Miku-
lášské dílničky, pro šikovné ručičky“ – společné
odpoledne dětí a rodičů – krátká besídka, výroba
Mikulášů, andělů, čertů a ozdobného jablíčka. Po
besídce přišel za dětmi na školní zahradu opravdo-
vý Mikuláš, opravdoví čerti a opravdoví andílci,
kteří dětem rozdávali mikulášské balíčky. Aby ne-
bylo české tradice málo, ještě přišli další čertíci
s andělem a Mikulášem za dětmi o dva dny pozdě-
ji dopoledne do mateřské školy – pravda, byli
o trochu menší, zato si s dětmi zadováděli, zatanči-
li a zasoutěžili.
Také jsme se pustili do pečení a zdobení vánočních
perníčků, zúčastnili se dětského divadelního před-
stavení v žatčanské sokolovně „Na pirátské lodi“

a společně se žáky ZŠ Sokolnice zhlédli kouzelnic-
ké představení se živými zvířátky.
Ještě nás ale čeká vánoční stromeček se spoustou
hraček, skládanek, mozaik a jiných překvapení pro 
hodné děti.

Plánujeme také návštěvu do sokolnického domova
důchodců, kde krátkým programem – básněmi, pís-
němi, tanečky a také malým přáníčkem vyrobeným
dětmi potěšíme všechny babičky a dědečky v tom-
to kouzelném předvánočním čase.
Poslední tečkou v tomto roce bude Živý Betlém,
kde se budeme spolupodílet na prodejní výstavce 
a potěšíme tak svými výrobky možná i někoho
z vás.
V naší školce jsou děti malé, zato velmi šikovné, 
učenlivé, těší se na všechno nové a nepoznané.
Právě teď se moc těší na Ježíška, co jim asi přine-
se, protože ony byly celý rok moc hodné a zlobily
možná jenom trošinku. A nám dospělým závěrem
popřejme příjemné prožití zimních svátků a do no-
vého roku vykročit tou správnou nohou.

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

S O K O L N I C K Ý  Z P R AV O D A J
8 1/2009

Mikulášská besídka Mikuláš ve školce

pečeme perníčky
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Celý rok 2008 byl v mimoškolní činnosti
Základní školy Sokolnice věnován získávání fi-
nančních prostředků na keramickou pec, abychom
mohli pro naše žáky připravit nový keramický
kroužek.

Vše začalo prvním sponzorským darem od pana
Josefa Drdy (autodoprava) v hodnotě 5 000 Kč.
Vše končí posledním sponzorským darem od pana
Filipa Debefa (Cyrmex, s. r. o.) ve stejné hodnotě.

A co bylo mezi tím? Velikonoční a Vánoční pro-
dejní výstava s celkovým výtěžkem 7 500 Kč,
Sokolnický Betlém (3 000 Kč), sponzorský dar od
paní Raidové 500 Kč, prodej vyřazeného školního
nábytku a sběr starého papíru. Náš bývalý žák
Aladár Holub ve spolupráci se Základní uměleckou
školou Židlochovice uspořádal Vánoční koncert na-
šich žáků, kde všichni návštěvníci přispěli formou
dobrovolného vstupného částkou 4 000 Kč.

Poděkování patří nejen třem sponzorům, kteří
věnovali finanční obnos, ale i všem, kteří se jakko-
liv podíleli na Velikonočních a Vánočních dílnách,
Vánočním koncertě (ať už při organizaci, či náku-
pem dětských výrobků a dobrovolným vstupným) 
a těm, kteří věnovali starý papír při sběrových 
akcích.

Keramická pec v hodnotě 39 000 Kč je naše! 
S Vaší pomocí jsme si na ni vydělali, a proto z ní
máme ještě větší radost.

Děkujeme Vám a přejeme žákům hezké chvíle 
v keramickém kroužku. Jeho rozjezd ohlásíme na
nástěnce ve škole a na webových stránkách
www.zssokolnice.cz

Jana Pátková

P. S. Příští měsíc si přečtěte o našich dalších spon-
zorech...

Poděkování patří Vám.....

Krásný citát, nad kterým když se každý z nás zamyslí, dojde k poznání, že skutečný život je tajemství.
Člověk je tajemství, které se odhaluje důvěrou.
Dovolte mi tedy, abych se s vámi o jedno ze svých 
tajemství podělil. 

Vánoce jsou jeden z nejvýznamnějších křesťan-
ských svátků v roce, přestože mám pocit, že se ná-
boženský význam Vánoc stále více vytrácí. Vánoce
jsou považovány  za nejdůležitější svátek i pro ne-
křesťany, kteří ho spojují se zakončením roku
a s trávením času v rodinném kruhu. I když jsme za-
hrnuti komercionalizací tohoto svátku, snažím se
naučit najít si ve všem něco pěkného. I letos jsem
již na počátku měsíce prosince intenzivně vnímal
atmosféru blížících se Vánoc a hledal libé pocity
s nimi spojené. Ani nevím, proč mi tentokráte
v mysli utkvěl horoskop z jednoho nejmenovaného
časopisu. Normálně tomu nevěnuji pozornost, ale
tyto Vánoce jsem měl prožít „neobyčejným“ způso-
bem, tak jako nikdy před tím. Vnitřní hlas mi polo-
žil otázku, co by to asi tak mohlo znamenat pro na-
ši rodinu, když je ve stejném znamení narozena
i moje manželka a dcera. Snad jen syn by mohl být
ušetřen „neobyčejnosti“ Vánoc tohoto lunárního
znamení. Nejen předvánoční realita dala rychle 
zapomenout na všetečné otázky vnitřního hlasu i na obsah textu samotného horoskopu.

Člověk je na světě proto, aby ho svým způsobem změnil
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Osm dní před Štědrým dnem jsme celá rodina navečer cestovali autem. Syn byl v obchodě vybrat drob-
nosti, kterými chtěl obdarovat své nejoblíbenější spolužáky. V tu chvíli mi v náprsní kapse zazvonil pra-
covní mobil. Na druhé straně aparátu se ozvala zástupkyně ředitele výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí
a ve stejný moment se v autě rozprostřelo bytostné ticho. Obsah našeho rozhovoru pojednával o tom, že
moje klientka Bára, které je 17 let, s největší pravděpodobností jako jedna z mála dívek zůstane i po dobu
vánočních svátků v tomto zařízení. V tuto chvíli není podstatné sdělovat důvody umístění Báry do zaříze-
ní pro výkon ústavní výchovy. On mi to mimochodem ani příslušný zákon o sociálně-právní ochraně dětí
nedovoluje. Zástupkyně ředitele konstatovala, že Bára tuto skutečnost nese psychicky velmi špatně a pro-
sila mě, zda bych se za Bárou nemohl do vánočních svátků zastavit na návštěvu. Je to její přání a udělalo
by jí to velkou radost. Nato mi předala Báru k telefonu. Ta prakticky nekomunikovala, byla velmi skleslá,
na moje dotazy odpovídala stroze jedním slovem. V průběhu telefonátu jsem Báře i zástupkyni ředitele při-
slíbil, že určitě přijedu. 

To bytostné ticho v autě! No, tak to přerušila manželka s otázkou, co se stalo? Nemám jí za zlé její zvě-
davost, naopak. Ačkoliv ze zásady s manželkou neřeším své pracovní kauzy, tentokráte jsem byl sdílnější
a obsah celého rozhovoru jsem jí i dětem během jízdy povyprávěl. Pak nastalo znovu ticho. Jen ten vnitř-
ní hlas. Nevím, jak ten váš, ale ten můj je dost neodbytný: „Uvažuj, co s tím uděláš?  Žít podle rozumu 
není celá pravda, existuje také svědomí a srdce. Člověk by se měl přiblížit člověku srdcem! Co až tam 
přijedeš? No, o čem s ní budeš mluvit? Pak ji tam necháš? Ale copak ji můžu vzít domů? Vždyť se na ně
podívej, co by tomu řekli“? Obrátil jsem se na manželku. „Chtěl bys ji na Vánoce vzít k nám domů?“ 
To ale nebyl můj vnitřní hlas. To byla přeci... Ono ji to taky napadlo! 

Poslední vyučovací hodina tohoto semestru na vyšší odborné škole, kde mimo své zaměstnání vyučuji,
měla proběhnout poněkud netradičně. Dal jsem svým posluchačům prostor pro volnou diskusi. Jak už to
tak bývá, nikdo neměl chuť diskutovat. Sdělil jsem tedy žákům úmysl naší rodiny vzít na svátky domů 
dívku z výchovného ústavu a chtěl znát jejich názor. Musím říct, že debata probíhala dosti impulzivně.
Nemáte strach, že se vám doma něco ztratí? Nepokazí vám to celé svátky? Co když se na vás citově 
upoutá? Co na to manželka a děti, nebojíte se jejich reakcí? Nemyslíte si, že by se do vás mohla zamilo-
vat? Co od toho vlastně očekáváte? Všechny tyto otázky byly namístě. Mě však zajímala jiná věc. Položil
jsem svým posluchačům dotaz, zda by se někdo z nich zachoval obdobně. V učebně sedělo 25 žáků v prů-
měrném věku asi 23 let. Nikdo nezvedl ruku! Z pléna zaznělo: „Bych si nepokazila Vánoce.“ Překvapení?
Zklamání? Vlastně sám nevím, co jsem čekal. 

Den před Štědrým dnem jsem byl plný napětí, očekávání, ale i představ. Jel jsem za Bárou, která se
teprve včera odpoledne dozvěděla, že nepřijedu jen na obvyklou pracovní návštěvu. Nepamatuji si nic víc,
než její oči, ten pohled. A taky pohled druhé dívky, která naše uvítání zpovzdálí sledovala. Jsme na světě
proto, abychom ho svým způsobem změnili, ale... Po příjezdu domů proběhlo vzájemné přijetí nad oče-
kávání. Netrvalo dlouho a všichni jsme nabyli jistoty, že tyto Vánoce budou opravdu svátky pohody, klidu,
ale zároveň „neobyčejnosti“. Ona byla Bára stejné znamení, jež dostalo do vínku „nevšední“ prožití vá-
nočních svátků tak jako my. Teprve v tuto chvíli jsem si uvědomil míru osudovosti čteného horoskopu.

Štědrý den byl  takový, jaký má být. Plný vlídnosti, laskavosti, úsměvů, ale i očekávání nadcházejícího
večera. Nevím, jestli se očekávání Báry naplnilo, ale já jsem měl pocit, že jsem docílil toho, co jsem chtěl.
Přiblížit se Báře především srdcem a změnit svět alespoň pro ni. Děkuji všem: manželce, dětem, rodičům,
příbuzným, ale i přátelům, se kterými jsme měli možnost se potkat, že měli stejnou snahu a pochopení pro
toto počínání. 

Těch šest dnů, co byla Bára u nás, uběhlo neskutečně rychle. Sigmund Freud konstatoval, že v každém
loučení je trochu umírání. Celá naše cesta zpět proběhla bez jediného slova. Monotónní zvuk auta jedou-
cího tmou po dálnici a zase ten vnitřní hlas. Co říkal tentokrát, to si nechám pro sebe. Snad právě s vědo-
mím Freudova konstatování jsme si znovu u dveří ústavu s Bárou vyměnili pohledy, žádné objímání, 
žádné dlouhé fráze. Co dodat? Snad jen to, že pokud něčemu věřím, snažím se to navenek předvést v pl-
né parádě. Myslím, že letošní Vánoce byly opravdu paráda!

Libor Beránek



S O K O L N I C K Ý  Z P R AV O D A J
1/2009 11

DON BOSKO
Závěrem měsíce ledna si připomínáme v církevním kalendáři italského světce Jana Boska, vychovatele
mládeže. Zvláště v dnešní době, kdy stále více slyšíme o problémech s výchovou mládeže nejen na ško-
lách, ale i v rodinách, stojí za to připomenout si jeho pohled na výchovu. Základem je preventivní systém:
Mít rozumné požadavky na dítě, a tak usilovat o rozvoj celé osoby. Vědomí, že je milováno, i když jsou na
ně kladeny nároky. Poznávat, že v lidském životě nás Někdo přesahuje, že víra je pro člověka otázkou 
i odpovědí a vede k životu ve svobodě, solidaritě a spravedlnosti
Pro dona Boska byla velkým vzorem jeho maminka. Don Bosko si vážil své matky Markéty hlavně pro 
její obětavost, s kterou mu pomáhala při práci s kluky. Slovo oběť však ze slovníku dnešní mládeže vymi-
zelo, a ani mnohdy nezná jeho význam.
Věděl o její velké lásce k dětem, ale také vnímal její důslednost ve všem, co řekla. Každé z dětí mělo své
denní povinnosti a vědělo, že je musí plnit. Možná si řeknete, tenkrát to bylo jednoduché, děti měly pořád
co dělat, bylo nutností pomáhat nejen doma, ale i v hospodářství. Už slyším dotaz, jak zaměstnat dítě v pa-
neláku, jaké mu dát povinnosti. Je jednodušší udělat si spoustu věcí sám po příchodu z práce, než čekat
a přesvědčovat potomka, aby to udělal, s vědomím možné opravy. A tak se většinou setkáváme s obrazem,
že dítě po příchodu ze školy zapne televizi či počítač, nebo vyrazí za kamarády, možná si udělá i úkoly.
Když chodí do kroužků, do společenství, jsme rádi, protože dítě je zaměstnané, nenudí se. Matka Markéta

DUCHOVNÍ  OKÉNKO

Zatímco v lednu r. 2008 jsme nad bahnem vy-
puštěného rybníka nostalgicky vzpomínali, jaké to
bylo, když jsme před dvěma roky jásali nad první-
mi pstruhy chycenými v našem rybníku, letos si 
v Sokolnicích pstruhovou sezónu vychutnáváme 
plnými doušky. Po velmi úspěšných podzimních 
lovech pro veřejnost začala zimní, podledová sezó-
na. Jen pro úplnost, během měsíců říjen a listopad
bylo postupně vysazeno 15 q pstruha, což předsta-
vuje zhruba 4 000 ryb tzv. „pánvičkové“ velikosti.
První pstruh byl z pod ledu vyloven již 31. prosin-
ce, což byla hezká tečka za uplynulou rybářskou 

sezónou. Byli vysazeni další pstruzi – 2,5 q, takže
pokud bude mrazivé počasí přetrvávat, máme o zá-
žitky postaráno. Led je dostatečně silný, zhruba 
20 cm, takže není nutno se obávat nedobrovolné kou-
pele a prostor na chytání je vymezen od lávky po
skruž u křižovatky. Tímto žádáme občany Sokolnic
o dodržování zákazu vstupu do prostor určených pro
rybaření a okysličování vody, které je nutné pro pře-
žití rybí populace. Zbytek plochy zamrzlého rybníka
určený pro zimní radovánky je i tak dostatečně vel-
ký. Děkujeme za pochopení.

V. Žilka, kronikář SRS 

PSTRUHOVÁ NADÍLKA V SOKOLNICÍCH

SVAZ RYBÁŘŮ SOKOLNICE
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by se zeptala a jaké má povinnosti? – chodit do školy, učit se, chodit do kroužků – to by v žádném přípa-
dě jako povinnost z jejího pohledu nebrala. Povinnost pro ni znamenalo plnit svěřené úkoly – uklidit si své
věci, nakoupit, nachystat na stůl, utřít či umýt nádobí, pomoci kde je potřeba, co zvládne vzhledem k své-
mu věku. Matka Markéta však žila v minulém století, jaké by měly být povinnosti dětí dnešní doby?
Odpovědí může být závěr knížky Tančící skála od Orky (učitel na biskupském gymnáziu v Brně).
Odvolává se na citaci dona Boska a zdůrazňuje zde důležitost denního režimu, zařazení určitých povin-
ností do náplně dne dítěte a dbaní na jejich plnění.
Ráno bez smlouvání vstanu, když zazvoní budík. Přijdu ze školy a mladší sourozenec si se mnou bude chtít
hrát, a tak mu věnuji půlhodinku života. Prarodič nebo osamělý soused si bude chtít chvilku popovídat,
a tak ho vyslechnu. O přestávce spolužákovi trpělivě pomohu se školou. Odpovím na nepříjemný dopis. 
Ve školní jídelně jím bez vybírání to, co zrovna je. A tak dále. Každý z nás máme denně desítky takových
drobných příležitostí, jak získat pevnou vůli. A ani si nemusíme nic vymýšlet, stačí jen využít příležitosti,
které nám den přinese.
Kéž dokážeme vychovávat děti  s pevností a vlídností, vést je k zodpovědnosti a obětavosti po vzoru dona
Boska s důsledností matky Markéty.

P. Michael Jelínek 

PROŽILI JSME:

13. prosince 2008 zazněl v naší sokolnické kapli Povýšení svatého kříže koncert Pěveckého sboru
Bohuslava Hajnce pod vedením paní Mgr. Evy Hajncové, absolventky brněnské konzervatoře a oboru
sbormistrovství-hudební výchova na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. V předvánoční době jsme
měli možnost vyslechnout nejrůznější skladby, spirituály, kánony, duchovní hudbu, lidové i klasické písně.

Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek bude použit na rekonstrukci schodů v kapli. Schodiště je umístěné
v objektu kaple za sakristií, kterou spojuje s kůrem nad ní. Tento prostor slouží ke shromažďování věřících
k bohoslužbám. Schody jsou trvale ve špatném stavu. Projevuje se na nich dlouhodobé opotřebení sešla-
páním, zejména u stupňů, mechanické vady v podobě prasklin, chybějících částí konstrukce a napadení
dřevokazným hmyzem.

28. 12. 2008 na svátek Svaté rodiny jsme měli možnost vyslechnout zpěvy telnické scholy pod vede-
ním p. Pavla Krále a 4. 1. 2009 v neděli po mši svaté koledování sokolnických dětí a mládeže.   

V sobotu 10. ledna 2009 jsme měli možnost zajet na Ústřední orelský krojový ples do Kunovic. Téměř
stovka krojovaných nejdřív zatančila mazurku a poté moravskou besedu. Kromě dechové hudby
Vnorovjané hrála na plese i cimbálová muzika Demižón. 

Tříkrálová sbírka se letos konala v Sokolnicích v sobotu 3. ledna 2009. 
Tři králové píší křídou a říkají přitom:

Teď vám tu napíšem svaté tři krále,
by s vámi zůstali, my půjdem dále.

První se napíše Kašpar, král zlatý, .................................. K
by místo zlata nám nes pokoj svatý.

K němu král Melichar s kadidlem druhý, ....................... M
by z nás Bůh vždycky měl své věrné sluhy.

S myrhou se za oba Baltazar staví, ................................. B
by nás Bůh zachoval ve stálém zdraví.

A mezi krále se tři kříže kreslí, ....................................... +++
bychom je oddaně celý rok nesli.

Nakonec číslice nového roku, ......................................... 2 0 0 9
by nám Bůh požehnal na každém kroku.



Z HISTORIE

Zemědělství je jednou z prvních a nejzákladnějších
činností člověka. Na zemědělství závisí zásobování
lidské společnosti potravinami. Dějiny zemědělství
jsou velmi staré. Doba, kdy první lovec či pastevec
začal obdělávat půdu a stal se primitivním země-
dělcem, je také dobou první zemědělské výroby.
Zemědělství v našem regionu sehrálo významnou
roli, která měla příznivý dopad na celou společnost
v něm žijící a v rámci zemědělské činnosti patřilo
mezi nejpokrokovější.  
Život na na našich vesnicích před rokem 1848 lze
charakterizovat bídným životem bezprávného člo-
věka, kterého robota připoutala k půdě jako němou
tvář. Robotní povinnosti byly velmi tíživé, stejně
tak různé daně a odvody, které se vystupňovaly
právě v 18. století a různily se dle jednotlivých pan-
ství. Sokolnické panství patřilo od roku 1705, (kdy
jej koupil František Xaver, potomek  moravského
zemského gubernátora Františka Dietrichsteina),
rodu Dietrichsteinů. Dietrichsteinská vrchnost byla
v celé brněnském kraji považována za nejpřísnější.
I na sokolnickém panství se chovali někteří panští
úředníci vůči poddaným velmi tvrdě. V paměti 
našich předků (jak se dovídáme z některých rodin-
ných kronik), se nechvalně vyznamenal např. vrch-
ní Kleveta, který jednal s robotníky velmi tvrdě
a nelidsky. 

Patent, vydaný v roce 1781 císařem Josefem II., 
umožňoval odkoupit usedlost (která byla majetkem
vrchnosti), na níž sedlák hospodařil. Robotník ji
měl jen v nájmu, ale jeho omezené finanční mož-
nosti umožňovaly případný odkup této usedlosti
jen velmi zřídka. Tak je možné se dočíst z urbáře *,
že syn Cyril Sekanina převzal grunt č. 48
v Sokolnicích, odkoupený již od svého otce. Vávra
Sekanina sice grunt za 40 zlatých koupil, ale robo-
tovat musel tři dny v týdnu dvěma koňmi.
Teprve proslulý robotní patent ze dne 7. září 1848
znamenal důležitý zásah do života našich předků.
Zejména k chudým lidem, tzn. bezzemkům a dom-
kařům, byl velkorysý. Robotní a všechny ostatní
povinnosti nemajetných byly zrušeny, aniž by ob-
čané museli cokoliv zaplatit. U pozemkových
vlastníků zákon rozeznával zakoupené a nezakou-
pené. Naprostá většina usedlostí, až na některé vý-
jimky (viz výše uvedený odkup v Sokolnicích),
patřila k nezakoupeným. Ty měly možnost sedláci
získat do majetku za třetinu odhadní ceny. Druhou
třetinu za ně uhradil stát a poslední třetiny se mu-
sela vrchnost vzdát. Robotník za vyvázání nezapla-
til jednorázově, nýbrž dlouhodobě. Průměrné zatí-
žení bylo 2 až 10 zlatých ročně. Zrušení roboty 
umožnilo značný rozvoj zemědělské výroby.
Svobodní nevolníci a robotníci, dříve bezprávní 

Z historie zemědělství v našem regionu
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TJ Soko l  Soko ln i ce

17. leden – Sportovní ples

14. únor – Šibřinky

15. únor – Dětské radovánky– maškarní ples

28. březen – Velikonoční kraslice – příprava velikonoční výzdoby 

30. duben – Čarodějnice

1. květen – Tradiční vycházka na Mohylu Míru

Tradiční hody
12. červen – Diskotéka
13. červen – Předhodová zábava
14. červen – Krojované hody

23. červen – Pohádková cesta – soutěžní odpoledne na ukončení školního i cvičebního roku

3. červenec – 6. červenec – Mezinárodní turnaj v malé kopané  SAŇAŘ CUP 2009

22. září – Cesta za pokladem – soutěžní odpoledne na zahájení školního i cvičebního roku

3. (10). říjen – Babské hody

30. říjen – Putování s Karafiátovými Broučky – lampiónový průvod

28. listopad – Mikulášská nadílka

20. prosinec – Živý Betlém

Tyto informace jsou zatím předběžné. Data a přesné časy budou vždy upřesněny v Sokolnickém zpravo-
daji a na plakátech. 
Těšíme se na hojnou účast na všech našich akcích.

Akce pro rok 2009

občané, si velmi brzo dokázali osvojit nejpokroko-
vější poznatky  a zkušenosti již dříve svobodných
sedláků. Především to bylo upuštění od tzv. troj-
honného úhorového systému, kdy se zpravidla 
1/3 orné půdy nechávala ladem. Důsledkem toho
bylo zavedení pícnin (vojtěška, řepka apod.) do 
osevního postupu. K dalšímu zlepšení lidské výži-
vy přispělo rozšíření pěstování brambor, které byly
také vynikajícím krmivem pro dobytek. Společně
s rozšířením pěstování krmné a cukrové řepy tak
byly vytvořeny podmínky pro nový a lepší stájový
chov skotu. 
V našem regionu se již po roce 1845, kdy se ujali
sokolnického panství Mitrovští, a zejména také 
po zrušení roboty, výrazně změnily podmínky pro
zdejší hospodaření. Časem se změnil i přístup pan-
ských úředníků k sedlákům a venkovskému lidu.

V našem lidu se probudilo donedávna ubíjené češ-
ství, a proto si postupně vynutil, aby s ním páni
a panští úředníci mluvili česky a jednali lidsky, 
jako s člověkem společensky svobodným.

* Úřední kniha vzniklá pro vnitřní potřebu z důvo-
dů ekonomické povahy, jednak berní (soupis podá-
vající jen sumární údaje o pozemcích a platech) 
anebo účetní (jmenovitý rozpis konkrétní držby
a platů). Druh archivního materiálu.

Pokračování příště...

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

Upraveno: M. M.
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Na tomto místě bychom vás chtěli pravidelně seznamovat s méně známými památkami a zajímavými mís-
ty našeho kraje. Jako první jsme do této rubriky vybrali jeden z nejmladších pomníků bitvy u Slavkova,
který stojí na malém návrší cca 100 metrů napravo od cesty z Blažovic do Zbýšova. Toto místo nebylo vy-
bráno náhodou, podle historických pramenů měli tímto místem projít všichni tři císařové v průběhu bitvy
u Slavkova.
S myšlenkou postavit na tom-
to místě pomník přišel histo-
rik a velký popularizátor slav-
kovského bojiště Jan Špatný,
který již bohužel zemřel.
Nicméně obec Zbýšov ve 
spolupráci s Jihomoravským
krajem a Československou
napoleonskou společností se
rozhodli jeho myšlenku zrea-
lizovat.
K pomníku se dostanete buď
přímo ze zmiňované cesty 
z Blažovic do Zbýšova, dá se
přijet až přímo k pomníku, 
nebo procházkou z Mohyly
míru, odkud jsou to necelé 
3 kilometry. (GPS: 49°8’28.62“E, 16°47’37.803“E) Filip Debef

Nejmladší památník bitvy u Slavkova

PAMÁTNÍK

HASIČI

V loňském roce se nám podařilo založit kroužek mladých hasičů, který se schází pravidelně každou so-
botu ve 14:00 hod.  

Jako první úkol si děti měly zvolit svůj název. Mezi prvními návrhy padaly jména jako „Vládci vody“,
„Soptíci“ nebo „Krotitelé plamenů“. Také ten poslední uvedený návrh vyhrál mezi dětmi největším počtem
hlasů. 

V následujících hodinách se mladí hasiči začali seznamovat s technikou a nářadím, které budou využí-
vat při požárním sportu.  Byly svědky první plamenné ukázky, při které jsme jim ukázali, jak se hasí 
menší plamen pomocí hasícího spreje a také plastového kbelíku.

Již se zúčastnili své první společné hry, „Šipkované“, při které měli plnit vědomostní nebo silové 
úkoly. Při této hře se naučili orientaci v obci a také se naučili znát nejbližší okolí obce. V jedné z dalších
hodin nás navštívil profesionální hasič pan Petr Konečný, aby děti naučil vázat základní uzly. Teď již zna-
jí například Ambulanční uzel, Liščí smyčku, Lodní smyčku, Osmičku, Pevný uzel a několik dalších uzlů.

Znalostí každého Krotitele plamenů jsou i čtyři důležitá telefonní čísla. A co je ještě důležitější, že vě-
dí jak správně nahlásit požár, dopravní nehodu nebo jakoukoli nebezpečnou událost. Zkusili jste si někdy,
jak takové nahlášení má vypadat? Není to vůbec jednoduché i pro dospělého včasně reagovat a nahlásit
správně celou událost, natož u dětí.

Děti u hasičů
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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. 1. 2009. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové.

Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 2 je 6. února 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

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

Před Vánocemi děti vyzdobily klubovnu vlastnoruční výzdobou a čekal na ně Mikuláš a Vánoce. Při
Mikulášské besídce to sice vypadalo, že si čerti sem tam někoho vezmou, ale naštěstí nám všichni
„Krotitelé“ zůstali. Ovšem skoro jsme přišli o jednoho z rodičů, který utekl  čertům z pytle na poslední
chvíli. 

Vánoce již proběhly v klidném duchu a také se u nás otočil Ježíšek. Přinesl nám první část výzbroje pro
děti, ochranné přilby.

V tomto roce máme naplánováno i několik výletů, jeden z nich je návštěva stanice profesionálních 
hasičů v našem okolí. Na jaře také započne praktický výcvik požárního sportu s vyzkoušením prvních 
soutěží pro mladé hasiče.

Pokud chcete vyzvědět nějaké další informace o kroužku „Krotitelé plamenů“ můžete se podívat na na-
še internetové stránky www.sdhsokolnice.com, kde najdete kontaktní email a všechny potřebné informa-
ce. Také se můžete přijít podívat do našich hodin, každou sobotu od 14.00 hod., ale pozor, jezdíme i na
různé výlety, je tedy dobré se raději dopředu nahlásit nebo sledovat náš web.

PH


