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VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC BŘEZEN 2009ZDARMA

Sbohem a šáteček

Sbohem a kdybychom se nikdy nesetkali
bylo to překrásné a bylo toho dost.
Sbohem a kdybychom si spolu schůzku dali
možná že nepřijdem že přijde jiný host.

Sbohem a kdybychom si neřekli už více
ať po nás zůstane maličká památka
vzdušná jak kapesník prostší než pohlednice
a trochu mámivá jak vůně pozlátka...

(Vítězslav Nezval)

V pondělí 2. 3. 2009 se zástupci obce, starosta
Jiří Životský a místostarosta Vladimír Kotolan, roz-
loučili s dlouholetou ředitelkou místního domova 
důchodců JUDr. Eliškou Skuhrovcovou. Pro tu byl
tento den posledním po dlouhých 18 letech stráve-
ných v této pozici. Zástupci obce jménem všech 

Zastupitelstvo obce Sokolnice děkuje paní JUDr. Elišce Skuhrovcové za obětavou práci a za kreativní 
přístup k vedení pracovního týmu, který po osmnáct let na pracovním místě ředitelky Domova pro senio-
ry v obci Sokolnice řídila.

občanů paní ředitelce poděkovali za dlouhá léta 
vynikající práce. Zároveň jí předali zlaté hodinky,
které se budou určitě velmi dobře hodit k jejímu
zlatému srdci.

V prosincovém čísle jsme otiskli dlouhý článek
alespoň stručně shrnující působení paní ředitelky
v sokolnickém domově. Nechci nyní na tomto mís-
tě znovu opakovat všechny zásluhy, věřím, že se
s nimi řada z nás denně setkává. Rád bych touto
cestou ale ještě jednou osobně, i za všechny obča-
ny Sokolnic, poděkoval dr. Skuhrovcové za její
práci i za všechno, co udělala jak pro domov, tak
pro Sokolnice, a popřál jí do dalších let hodně 
štěstí, zdraví a radosti.

Nástupce paní ředitelky, MUDr. Kopeček, bude
jmenován do funkce v průběhu března a má laťku
nastavenou určitě hodně vysoko. Věřím však, že
spolupráce s ním bude pro obec minimálně stejně
úspěšná jako s paní ředitelkou Skuhrovcovou.

Jiří Životský, starosta

PODĚKOVÁNÍ
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Výběrové řízení na zhotovitele vodovodu a ply-
novodu. Rada obce schválila zadávací podmínky,
včetně soupisu 5-ti firem, které byly do soutěže 
vyzvány. Současně byla výzva zveřejněna i na 
úřední desce obce Sokolnice a Internetu, takže 
okruh uchazečů nebyl nijak omezen. Nabídku 
nakonec podalo jen pět firem (čtyři z vyzvaných 
uchazečů) a jedna se přihlásila na základě zveřej-
něné výzvy. Vyhodnocení nabídek bude provedeno
až po uzávěrce zpravodaje, takže bližší informace
budou zveřejněny v dalším čísle. 

Cenová nabídka. Již v loňském roce požádala 
obec firmu EKOSAIN o vypracování návrhu kom-
plexní opravy kapličky a jejího bezprostředního 
okolí (tj. oprava vstupních dveří a kamenného ostě-
ní dveří, nátěr celé stavby, oprava oplocení, obnova
pomníku padlých, dosadba zeleně a podobně), včet-
ně vyčíslení nákladů na tyto úpravy. V uplynulém
měsíci byla obci zaslána cenová nabídka na zhoto-
vení jednoduché projektové dokumentace těchto 
úprav s návrhem ceny 248 710 Kč za tuto doku-
mentaci. Rada obce jednomyslně tuto nabídku od-
mítla jako naprosto nesmyslnou. 

Pronájem pozemků pod Mohylou Míru. Obec
Sokolnice je od loňského roku  vlastníkem dvou 
pozemků, které jsou evidovány ve zjednodušené 
evidenci. Jedná se asi o 1 200 m2 orné půdy na ka-
tastru města Újezd u Brna. Záměr pronájmu byl
zveřejněn od 21. 1. 2009 do 11. 2. 2009 na úřední
desce i na Internetu, ale o pronájem nikdo neproje-
vil zájem. Rada obce tedy rozhodla, že tyto pozem-
ky pronajmeme ZD Sokolnice. 

Ekologické měření kotlů. Povinností provozo-
vatelů plynových kotlů podle zákona o ochraně 
ovzduší je nejméně jednou za dva roky provádět 
autorizované měření emisí. Rada obce pověřila 
Ing. Kotolana zajistit toto měření ve všech obecních
kotelnách.

Oprava a výměna kontejneru. Firma SITA upo-
zornila, že jeden z kontejnerů na separovaný odpad
na ulici Topolka je ve špatném stavu. Rada obce
schválila využití nabídky, kdy je možné starý 
poškozený kontejner vyměnit za zánovní s tím, že

cena je mnohem nižší, než u nákupu nového kon-
tejneru. Rada nechce příliš investovat do stávajících
kontejnerů, protože snad brzy budeme mít nové
sběrné středisko odpadů a kontejnery budou k ne-
potřebě (středisko bude vybaveno celkem 33 ks 
nových velkých kontejnerů). 

Stavba okružní křižovatky. Společnost Skanska
DS a. s., Vinohradská 88, Brno, zahájila stavbu
okružní křižovatky u benzínové čerpací stanice,
včetně stavby veřejného osvětlení, autobusových
zastávek a cyklostezky. Náklady spojené se stavbou
křižovatky, úpravy vozovek a vybudování autobu-
sových zálivů uhradí Správa a údržba silnice JM
kraje (v celkové hodnotě cca 21 milionů korun).
Obec uhradí ze svého rozpočtu chodník – cyklo-
stezku a veřejné osvětlení (v celkové hodnotě 
cca 2,2 milionů korun). Stejnou částku obdržela 
jako dotaci z rozpočtu JM kraje.

Práce jsou rozděleny do tří fází:
I. fáze (od 2. do 8. března 2009): Přípravné práce,
přeložky některých inženýrských sítí, úprava ob-
jízdných tras. Práce budou prováděny bez omezení
silniční dopravy.
II. fáze (od  9. března 2009): Stavba okružní křižo-
vatky a dalších stavebních objektů. Uzavření silni-
ce od benzínky po obec Telnice. Vozidla jedoucí
v trase Brno-Sokolnice pojedou obvyklým způso-
bem. Vozidla jedoucí z Brna do Telnice pojedou
přes Sokolnice.
III. fáze (předpoklad od května 2009): Dokončení
stavby okružní křižovatky a zprovoznění silnice od
benzínky do obce Telnice. Uzavření silnice od ben-
zínky po okraj obce Sokolnice. Vozidla jedoucí
v trase Brno-Telnice pojedou bez omezení. Vozidla
jedoucí z Brna do Sokolnic pojedou přes obec
Telnice.

Předpoklad ukončení všech prací je červenec 2009.
Výše uvedené termíny jsou pouze orientační.
Bude záležet zejména na klimatických podmínkách
a problémech, které se na stavbě vyskytnou.
V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících se stav-
bou se můžete obracet na vedoucího stavebních
prací: Ing. Jiří Soják, e-mail jiri.sojak@skanska.cz,
mobil: 737 257 115, fax: 548 210 442 

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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Veřejné zasedání zastupitelstva. Starosta obce
svolává na čtvrtek 26. března 2009 do kavárny res-
taurace U Husara veřejné zasedání zastupitelstva.
Na program se připravují tyto body:

1. Smlouva s firmou VIVO CONNECTION o stav-
bě kabelové televize.

2. Prodej části obecních pozemků kolem bytovek
na ulici Nová. Rada obce doporučuje zastupitel-
stvu obce prodat část pozemku p. č. 1293/1,
SVJ, za pevnou cenu 49 tis. Kč.  

3. Směna pozemků mezi obcí a firmou Vašstav. 
4. Ukončení členství obce Sokolnice v „Energetic-

kém sdružení obcí a měst“.
5. Ukončení členství obce Sokolnice v „Sdružení

obcí a měst jižní Moravy“.
6. Ukončení členství obce Sokolnice v „Obecně

prospěšné společnosti Mohyla míru – Auster-
litz, o.p.s“.

7. Informační zprávy: 
• Stavba okružní křižovatky u benzínky (starosta)
• Nové dopravní značení v obci (místostarosta)

TJ Sokol Sokolnice

pořádá v sobotu 4. dubna 2009 na sokolovně akci

Velikonoční zajíc

Tak jako v loňském roce si vyrobíme výzdobu na Velikonoce. 
Pro děti máme nachystanou dílnu i soutěže se zajíci. 

Zájemci se mohou přihlásit buď v cvičebních hodinách nebo do schránky na vratech sokolovny. 

Těšíme se na hojnou účast!

Není tomu tak dlouho, co jsem opět navštívil Zakarpatskou Ukrajinu. Toto nevelké území na pomezí
východní a střední Evropy, v němž se nachází geometrický střed starého kontinentu, je u nás známé spíš
jako Podkarpatská Rus a za První republiky bylo součástí Československa. Celá oblast je hodně hornatá,
jen město Užhorod se nachází v nížině, která rychle přechází v masiv Karpat. Navzdory tomu, že toto 
území má co nabídnout, turisté se sem rozhodně nehrnou. Pro ty z východu je  tu příliš draho, pro ty 
západní je vidina postsovětské republiky jako turistické destinace nepřijatelná. Tito lidé však netuší, o co
přicházejí. 

Během loňského roku jsem tu byl čtyřikrát a nutno podotknout, že jsem zatím žádné špatné zkušenos-
ti nezaznamenal. Čechy tu mají rádi od dob Tatíčka Masaryka. Vždyť byli to právě Češi, kdo tu stavěl 
silnice a veřejné budovy, a je to opět Česká republika, kam si Ukrajinci jezdí přivydělávat. Nám
Moravanům má Ukrajina také co nabídnout. Její největší předností je to, jak je tu levně. Užhorod se od
rozpadu Sovětského svazu stal kulturním střediskem s vlastní filharmonií, oblastní radou a hlavně desít-
kami nablýskaných salónů s módou všech známých světových značek, kde se prodává značkové oblečení
za zlomky českých cen. Ukrajinci a zvláště Ukrajinky nejsou rozhodně nějak zanedbaný nebo ušpiněný
národ v teplákové soupravě s lopatou v ruce, jak je známe z prací na stavbách,  naopak všichni jsou veli-
ce elegantně oblečení. Módní sportovní móda se tu nechytila. Místním módním idolem není nikdo jiný 
než pohledná politička Julia Timošenková.  

Tyto výhody už zaznamenali podnikaví Slováci, kteří stejně jako my již čtyři roky nepotřebují k ná-
vštěvě Ukrajiny vízum. Každý den ráno vyjíždí z Košic přes Michalovce asi pět autobusů do Užgorodu

Ukrajina trochu jinak
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Březen je měsíc,
který už se vším
chystá jaru
slavobránu.

Ještě na suchou trávu
vystrčí zlatou hlavu
hlaváček jarní.
Kdejakou ještě žoužel
pozlatí podběl.
Pryskyřníkové sasanky
pokračují v zlatnické práci.
Exkluzivní barevné kombinace
dosáhnou s nimi koniklece.
Zpěv ptactva vítá vesele
první stopy zeleně
v korunách stromů.

Jaro má sezónu.

Ani po životním jaru
nebylo zatěžko Janu
změnit svůj rozháraný život.
Měl už prý dost
dlouholetého tápání.
V nemocných a bezradných
našel tu pravou službu Pánu,
bral je pod ochranu,
staral se o ně, ošetřoval.

Dali mu za to jméno „z Boha.“
Dodnes se k němu hlásí
Milosrdní bratři.

Slavné i slavené
je jméno Josefa,
tesaře z Nazareta.
Staral se celá léta
tiše a mlčenlivě
o toho, na němž závisel
další běh světa.

Tak zpokorněn a tak ztišen,
že mohl slyšet, srdcem slyšet
vánková slova andělova.
A nebyla to píseň,
nebyla to lehká slova.
Dětinsky prostou vírou přijal
vždy tento těžký snový příval.
Nežádal slůvko vysvětlení,
splnil příkaz vždy bez prodlení.
I on řekl své „ano,“ staň se,
když dověděl se, že k světa spáse
bude syn, jež narodí se z panny.

Podruhé svoje „ano“ říkal,
když ještě v noci do Egypta
s Dítětem, Matkou prchal jak štvaný.
Jak podivné jsou Boží plány.
Tiše rozjímá, nic nenamítá.
Předobraz Pánova Služebníka,
odlesk Služebnice a Paní.

To vše ve světle zvěstování.
Maria při něm sotva tuší
dokonalé souznění duší,
jež Boží láska nabízela.
Jako když sedne na květ včela,
posílá Bůh svého anděla
s chvěním tajnosnubného poslání.
Květ uzardí se, ale nebrání,
aby z něj nasbíraný nektar
uzdravil všechny rány světa.

BŘEZEN

a večer zase sváží Slováky z nákupů domů. Dá se říci, že se jedná o obdobu nákupů v Českém Těšíně, s tím
rozdílem, že v Užgorodu nakupujete za stejně výhodné ceny místo na tržnici ve značkovém. Užgorod 
leží asi 3 km od slovenských hranic a do Košic je to odsud asi hodina autobusem. Na hranicích je potřeba
brát zřetel na fakt, že na cigarety a alkohol, který je na Ukrajině velmi levný, platí celní omezení (40 ks ci-
garet, 1 l tvrdého alkoholu) a jeho porušení se trestá pokutou.  

Pro ty, které nelákají jen výhodné nákupy, ale také zachovalá a čistá horská příroda, není nic jednoduš-
šího než vyrazit na některou z karpatských polonin. Třeba i na  tu nejvyšší, kde se nachází vrchol Hoverla
(2061 m), nejvyšší hora Ukrajiny. Od Hoverly na východ už se táhnou jen úrodné ukrajinské lány a nej-
bližší vyšší hora v této zeměpisné šířce je až na Kamčatce. Kdo ale rád cestuje, nemusí nutně zůstat jen na
Podkarpatské Rusi, vždyť Užgorod je výchozím nádražím pro linky do Oděsy, Moskvy, Kyjeva a několi-
krát týdně jede také přímý vůz do Vladivostoku. Vlaky jsou tu levné, čisté a velice pohodlné, nádraží se
s těmi českými nemohou vůbec rovnat, jsou okázale stavěná, naprosto čistá a moderní. Za dva dny se dá
vlakem dojet bez větších problémů na Krym, jízdné stojí kolem 350 Kč za 1 000 km, při jízdě 1. třídou.
Nemá cenu na ničem zbytečně šetřit, ale je potřeba zjistit si kurz ukrajinské hřivny a přivést si dostatek 
hotovosti ideálně v eurech. 

* pokud máte zájem, moje fotky nejen z Ukrajiny si můžete prohlédnout na: http://www.panoramio.com/user/409348

Jan Balák
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KARNEVAL

Dobré ráno, dobrý den,
do masek se převlečem.

Pojďťe, děti, všechny k nám,
máme tady karneval!

Masopustní veselí začne ráno v pondělí,
od pondělka do pátku, změní školku v pohádku!

Naše mateřská škola žila už několik dní předem přípravami na dětský karneval. Vystřihovalo se, lepilo,
kreslilo a zdobilo obrázky i fáborkami ve všech třídách i na chodbách. Děti se těšily na dopolední veselí,
dovádění a soutěžení, které bylo zahájeno pochodem všech masek – mezi nimi byly, ať už začneme víla-
mi, princeznami, čarodějkami, až po spidermany, supermany, námořníky a jiné kouzelné a nadpřirozené
bytosti. Poslední tečkou bylo rozdání diplomů za nejkrásnější masky a pro všechny sladká odměna.
Posuďte sami, jak nám to krásně slušelo.

Také zima se s námi rozloučila doslova pohádkovou sněhovou nadílkou, z bílého načechraného sněhu 
děti postavily ještě krásné sněhuláky.

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

POZVÁNKA

Děkanství slavkovské ve spolupráci se Školskými sestrami srdečně zve ženy všech věkových kategorií 

na duchovní obnovu: ŽIVOT JAKO POUŤ (přednáší P. Jan Peňáz)

Kdy?   Sobota 28. 3. 2009 od 9.00 do 17.00 hodin
Kde?   Slavkov u Brna, Dům Svaté Rodiny (u kostela)
Co s sebou?  Přezůvky, finanční příspěvek

Kontakt: tel.: 544 423 241, e-mail: ssnd@seznam.cz
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Dne 18. 3. 2009 proběhlo okresní kolo soutěže v sólovém zpěvu na Základní umělecké škole
v Modřicích.

Z naší pobočky v Sokolnicích, která patří pod ZUŠ Židlochovice, se vypravilo dvanáct žáků, aby si 
poměřili síly s ostatními mladými zpěváky. Konkurence byla velká. V okrese Brno-venkov se zúčastnilo
deset základních uměleckých škol, celkem šedesát čtyři soutěžících. 

Pro žáky byla již samotná účast na soutěži úspěchem a velkým přínosem. Mohli slyšet různé typy hla-
sů, mohli se porovnat s ostatními. Také viděli a slyšeli, jak učí jiní pedagogové zpěvu. 

Porotci neměli lehký úkol, zvláště u menších dětí byly výkony velmi vyrovnané. V porotě zasedli 
pedagogové z MU Brno, pedagogické fakulty.

A jak jsme dopadli?

0. kategorie 1. kategorie
3. místo Kateřina Tůmová 1. místo neuděleno
Čestné uznání Vanesa Čápová           3. místo Adam Beránek
Čestné uznání Lucie Jahodová Čestné uznání Rostislav Mokrý

2. kategorie 3. kategorie
Čestné uznání Kateřina Jahodová Čestné uznání Adriana Kašparová
Čestné uznání Sára Qasemová               

4. kategorie 5. kategorie
1. místo neuděleno 3. místo Eva Klanicová
2. místo Lucie Hrubá

7. kategorie 9. kategorie
2. místo Tereza Zemanová 1. místo neuděleno

3. místo Tereza Hrachovcová

Myslím si, že se náš umělecký výlet do Modřic vydařil. Touto cestou bych chtěla poděkovat rodičům,
že vedou děti ke zpěvu či jinému hudebnímu nástoji. Také paní  učitelce  Hubalové za klavírní doprovod
a vedení ZŠ Sokolnice za zázemí, které nám k naší výuce poskytuje.

Všem žákům gratuluji.     
Eva Ludíková, učitelka zpěvu

Soutěž ve zpěvu

VELIKONOCE

Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, je spojený s památkou umučení a vzkří-
šení Krista. Velikonoce se však slavily ještě v době předkřesťanské. 
Na Velikonoce se křesťané připravují 40ti denním obdobím nazývaným postní doba, které začíná Popeleční
středou. Je to původně doba, kdy lidé toužící přijmout křest zintezivnili svoji přípravu. Ostatní křesťané 
se brzy připojili, aby si tak sami svou víru oživili. Po Velikonocích nastává velikonoční doba, která trvá 
50 dní do svátků „Seslání Ducha svatého“, kdy se připomíná další událost. Velikonocemi totiž nic 
neskončilo. Apoštolové se v dalších 40ti dnech setkávali se vzkříšeným Kristem. Při posledním setkání jim
Kristus řekl, že již ho neuvidí, ale dostane se jim posily Ducha svatého. Což se stalo za dalších 10 dní.  

DUCHOVNÍ  OKÉNKO



S O K O L N I C K Ý  Z P R AV O D A J
3/2009 7

Pozvání do Křepic u Hustopečí

k rozjímání křížové cesty

Na okraji obce u lesíka najdete nově vybudovaný poutní 
areál. Je zde studánka sv. Gorazda s výbornou vodou, které se
připisují léčivé účinky. Zbožná tradice říká, že se zde zastavi-
li sv. Cyril a Metoděj při své misijní cestě. Jedná se o rozsáh-
lý přírodní poutní areál s původní kaplí sv. Floriána z r. 1858
založenou místním občanem Kašparem Rouzkem, do které
byla o dva roky později umístěna také socha P. Marie, získa-
ná od mlynáře z Měnína. Do nynější podoby byla kaple uve-
dena v r. 1970. V areálu je také kaple sv. Cyrila a Metoděje,
poutavá křížová cesta z r. 2002, kterou zhotovil V. Tošnar
z Křepic, socha Krista, kříž se sochami sv. Cyrila a Metoděje
(všechny tři sochy z roku 2003 zhotovil řezbář J. Homolka
z obce Jámy u Žďáru).

Program bohoslužeb o svatém týdnu

5. 4. Květná neděle 

Telnice 8.30 svěcení ratolestí, mše svatá 

18.00 křížová cesta s možností přijetí sv. pokání

Sokolnice 10.00 svěcení ratolestí, mše svatá 

14.00 křížová cesta s možností přijetí sv. pokání

7. 4. Úterý svatého týdne

Telnice 18.00 mše svatá

9. 4. Zelený čtvrtek

Brno – Petrov 9.00 mše svatá - missa chrismatis

Telnice 19.00 mše svatá

22.00–23.00  adorace

Sokolnice 17.00 mše svatá

adorace po mši svaté

11. 4. Bílá sobota

Telnice 8.00 ranní chvály

po celý den otevřený kostel k  adoraci

21.00 velikonoční vigilie

12. 4. Hod Boží velikonoční

Telnice 8.30 mše svatá

14.30 Te Deum a sv. požehnání

Sokolnice 10.00 mše svatá

ČT 1 12.00 Urbi et orbi – požehnání sv. Otce

8. 4. Středa svatého týdne

Sokolnice 18.00 mše svatá

10. 4. Velký pátek – den přísného postu

Telnice 19.00 velkopáteční obřady

Sokolnice 9.00 křížová cesta v parku

17.00 velkopáteční obřady

13. 4. Pondělí velikonoční

Telnice 8.30 mše svatá

Sokolnice 10.00 mše svatá
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Dne 7. února 2009 zemřela paní Františka Salajková. Byla to tichá, hodná paní, jejíž kvality mohli ocenit
jen ti, kteří ji dobře znali.
Předlouhá léta se nezištně starala o svou těžce nemocnou maminku, která byla absolutní ležák. Protože
jsem pracovala v té době na zdravotním středisku, chodívala jsem občas nemocnou matku navštěvovat –
někdy sama, někdy s lékařem.
Ať jsme tam přišli kdykoliv, vítala nás upravená, usměvavá paní Salajková a vedla nás do pokoje, kde 
ležela její maminka. Vždy čistá, vonící a nikdy, podotýkám nikdy ji neměla neupravenou. Nevím už, 
kolik bylo její matce let, když zemřela, ale myslím si, že jí bylo kolem 90 let a paní Salajková se o ni sta-
rala alespoň 30 let. Možná se pletu a bylo to i více.
Maminka nebyla nikdy proležená, protože měla maximální péči. Nevím, jestli pobírala bezmocnost, ale
i kdyby to byly pouhé dvě stovky, které nikdy nemohly zaplatit péči a lásku, kterou dostávala od těch, kdo
ji milovali.
Dnes málokdo, i přesto, že dávky při bezmocnosti jdou do několika tisíc korun, si zlehčí život tím, že 
rodiče umístí v sociálním zařízení, několikrát do roka učiní povinnostní návštěvu (aby mě snad sousedé
nepomluvili) a zas je na rok pokoj. Paní Salajková zemřela náhle, netrápila se. Co do lidskosti, byla to
vzácná žena. Bože, nebuď jí soudcem, ale Spasitelem.

Anna Nečasová

Jen pár slov

Milý člověče! 

Jsem dárcem tepla v tvém krbu

za chladných nocí v zimě

a dárcem letního chládku

v žáru letního slunce.

Já jsem dal trámoví tvému obydlí

a desku tvému stolu

ze mne je lože, ve kterém spáváš

i kleč tvého rádla.

Já jsem topůrko tvé sekery

a branka do tvého plotu.

Ze mne je dřevo kolébky tvé i tvé rakve.

Jsem tím, čím pro blahobyt je chléb

a pro krásu kvítko,

slyš tedy moji prosbu:

Nepustoš mne!

Jestřáb oskeruše – Sorbus domestica
Je to strom až 25 m vysoký. Listy má lichozpe-

řené se 6 až 10 páry lístků. Bělavé květní laty na
konci letorostů rozkvétají od května do června.
Plody až 3cm v průměru, hruškovitého tvaru, žluté
s červeným líčkem. Jsou jedlé. Plodnost se dosta-
vuje po šesti letech. Je to výrazně teplomilný druh,
nejraději roste na vápenitých půdách. Dřevina je od
pradávna pěstována a roste roztroušeně v nejteplej-
ších oblastech naší republiky. Vysazována byla na
okrajích vinohradů. Pokud roste osamoceně, tvoří
nápadné dominanty krajiny.

Od nás nejblíže roste oskeruše na Těšance po le-
vé straně cesty asi kilometr za hájenkou na Svaté.

Dva stromy rostou na pravé straně
silnice u křížku mezi Boleradicemi
a Horními Bojanovicemi. Krásný
chráněný strom je v Čeložnicích
u Kyjova. Výskyt se udává
v Podyjí, Pavlovských vrších, Ždá-
nickém lese, Jihomoravské pahor-
katině, Bílých Karpatech a Luha-
čovické pahorkatině. 

V dnešní době, kdy se preferuje
obnova krajiny, čím dál víc obcí

tento krásný a užitečný strom vysazuje. V loňském
roce začala realizovat Matice velehradská výsadbu
5 000 ks oskeruší podél poutní cesty od Velehradu
na Hostýn. Také v Sokolnicích jsou vhodné lokali-
ty pro výsadbu oskeruší. Obec Modrá vydala bro-
žurku „Oskeruše .... od A do Z“. V obci Tvarožná
Lhota u Strážnice se pořádají oskerušové trhy, kde
se můžeme seznámit s použitím plodů v kuchyni.
Z plodů se pálí jedna z nejkvalitnějších pálenek,
která se zde také nabízí k ochutnání. Letos se koná
tato akce v sobotu 18. 4. odpoledne. Nebude schá-
zet ani cimbálová muzika. 

Nyní již celá řada školek oskeruše množí. Jsou
to školky v Bojkovicích, Uherském Ostrohu,
Strážnici a některé školky v Čechách. 

Jiří Junk

Josefovská oskeruše, oceněný strom roku 2008
(2. místo)
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Z HISTORIE

Náš region patří mezi nejúrodnější kraje na
Moravě. Podle dostupných údajů již po zrušení ro-
boty připadla v rámci zemědělské půdy největší
plocha na půdu ornou, kde se pěstovaly převážně o-
biloviny. Po zrušení roboty byly rozšířeny hlavně
chleboviny jako pšenice a žito, v menší výměře pro
výživu se pěstovalo proso. U žita, které bylo ne-
zbytné jako základní surovina pro výrobu chleba,
přispívala k jeho oblibě i sláma, která hrála 
významnou roli při krmení hospodářských zvířat.
Ze žitné slámy se také vyráběla povřísla  (spletený
slámový provazec, určený zejména k vázání snopů
obilí při sklizni). Postupně žito ve výrobě chleba
nahrazovala pšenice. Je známo, že na půdách špat-
ně obdělávaných, nehnojených a v letech klimatic-
ky nepříznivých se sklidilo jen nutné osivo pro
příští rok. 

Citelný nedostatek osiva v neúrodných letech
vedlo v některých panstvích ke zřizování sýpek.
I sokolnická vrchnost mnohdy zapůjčovala sedlá-
kům osivo na setí. Po žních osivo vraceli sedláci
zpět i s úrokem. Tento úrok v obilí si vrchnost ne-
ponechávala pro sebe, nýbrž ho uložila v sýpce pro
budoucí potřebu. Tak byl položen základ k sýpce
kontribuční. Na sokolnickém panství byla založena
asi od roku 1760, tedy ještě dříve, než vydal císař
Josef II. svůj patent (1788), jímž se nařizovalo zří-
dit kontribuční sýpky všude. Podle tohoto ustano-
vení musel poddaný skládat jednu třetinu svého 
výsevku po tři roky po sobě, takže byl pro případ
nouze zajištěn. V pozdějších letech se nahromadilo
obilí ve větším množství, toto bylo prodáno a ze
získaných  peněz byly zřízeny kontribuční fondy.
Kontribučenský fond byl i na panství sokolnickém.
Jelikož dobře hospodařil a zvětšoval se, tak v roce
1848 mohla být postavena i vlastní sýpka, z které
později vznikly domy č. p. 135 a č. p. 136. (viz. člá-
nek ze Zpravodaje č. 3/2007 od  pana J. Fojtla)

Významnou roli v pěstování obilovin v našem
regionu hrál ječmen. Ačkoli se tato plodina pro po-
třeby výživy obyvatelstva nehodí, uplatňoval se
hlavně ke krmení hospodářských zvířat. Koncem
19. století se pěstování ječmene značně rozšířilo,
hlavně jeho odběrem pro sladovny. Z nich pozoru-
hodnou činnost vyvíjela újezdská sladovna, posta-

vená u sokolnického vlakového nádraží. K rozšíře-
ní kvalitních odrůd ječmene přispěl sokolnický 
velkostatek, od kterého odebírali osivo i okolní 
zemědělci. Likvidace sladovny německými oku-
panty v roce 1945 znamenalo omezení osevních
ploch sladovnického ječmene a značné finanční
ztráty pro naše zemědělce.

Oves se dříve, jako nenáročná plodina, pěstoval
v těch hospodářstvích, kde se chovali koně s od-
chovem hříbat. Proso, které dříve sloužilo hlavně
k výživě lidí, se pro nízké výnosy již v našem regi-
onu nepěstuje. Ve druhé polovině 20. století vstu-
puje do popředí pěstování kukuřice. Tato plodina je
původem z Jižní Ameriky. K nám byla údajně do-
vezena z Turecka (odtud se na Moravě rozšířil její
název turkyně). Dříve se pěstovala jako okopanina
s tím, že se její klasy vylamovaly, odvážely do hos-
podářství, kde se zbavovaly převážné části lupenů.

Zajímavý je také vývoj technologie, související
s přípravou půdy, setí a sklizňových prací. Lepší
obracení orniční vrstvy a s tím související ničení
plevelů a kypření půdy umožnil vynález  bratranců
Veverkových z let 1824–1827. Jejich ruchadlo 
bylo jedním z důležitých mezníků na cestě od pri-
mitivních oradel k dnešním pluhům. První celože-
lezný pluh zakoupil v Sokolnicích  až v roce 1914
František Sekanina. Původně tyto pluhy měla jen
vrchnost. Sklizeň obilovin byla dříve prováděna
ručním kosením. Tradičně přicházeli k našim rolní-
kům v době žní domkaři a malorolníci z Českomo-
ravské vysočiny, tzv. horáci, aby u větších země-
dělců nejdříve srpem a později kosou pomáhali při
sklizni obilí. Až později se při sklizni uplatňují nej-
dříve na velkostatcích, později i u větších rolníků,
žací stroje. V Sokolnicích vlastnil první žací stroj
od roku 1912 František Sekanina. Dříve se suché,
svázané obilí naváželo do stodol, kde se především
v zimním období mlátilo cepy. Později se práce,
spojená s výmlatem, značně urychlila zavedením
mlátiček, poněvadž náklady na jejich nákup byly
značné, vytvářeli rolníci našeho regionu tzv. mlátí-
cí družstva. Tato sdružovala finanční prostředky na
nákup mlátičky, která potom putovala od jednoho
podílníka ke druhému, aby se během několika má-
lo dnů obilí vymlátilo. 

Z historie zemědělství v našem regionu – vývoj polní výroby
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Vhodné klimatické podmínky a kvalitní půda 
umožňují na polích našeho regionu úspěšné pěsto-
vání okopanin. Zařazení brambor do polní výroby
se u nás datuje již v letech 1772–1774, kdy za těž-
kých hladomorů došlo k rozšíření jejich ploch.
Díky vrchnosti, která brambory sama pěstovala
a také zajistila sadbu pro svoje poddané. Brambory
tvořily v té době základní potravinu pro chudý lid,
později se staly významnou složkou krmiva hospo-
dářských zvířat. V roce 1903 byl v Telnici postaven
družstevní lihovar, který mimo kukuřici zpracová-
val také brambory. Další okopaninou, která se až
donedávna pěstovala v našem regionu, byla cukro-
vá řepa. Pěstováním této okopaniny se nejprve za-
býval sokolnický velkostatek. Majitel velkostatku
hrabě Dietrichstein nejdříve dodával cukrovku do
cukrovaru v Židlochovicích, ale již v roce 1841 dá-
vá postavit v místech bývalé koželužny v Sokolni-
cích vlastní cukrovar. 

Na svazích Staré hory a Prateckého kopce se do-
dnes pěstuje vinná réva. O rozsahu vinic máme
k dispozici údaje již z roku 1575. Panský vinohrad
před třicetiletou válkou vykazoval výměru 60 ha.

V roce 1671 byla rozloha vinic na sokolnickém
panství již pouze 4,8 ha. Pratecký kopec se západ-
ním směrem svažuje nížinou zvanou Pranty.
V těchto místech stojí dodnes obydlená stará budo-
va s velkým sklepem, zvaná Presshaus. Sloužila ja-
ko vinný sklep a lisovna, patřila dříve hraběti
Dietrichsteinovi a je o ní zpráva již z roku 1771.
Název této lokality Pranty pochází údajně od slova
brandy, což je vinná pálenka.

Pokračování příště ...

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

Upraveno: M. M.  
Omluva
V minulém čísle došlo v popisu fotografie dětí ze
Zemědělského útulku v Sokolnicích k omylu.
Fotografie pochází pravděpodobně z let 1949–1950. 

M. M.

SOKOL

která se uskuteční v pátek 27. března 2009 v 18.00 hodin na sokolovně v Sokolnicích

Program: 1. Zahájení – volba návrhové komise   •   2. Zprávy o činnosti oddílů jednoty za rok 2008
3. Zpráva o hospodaření jednoty za rok 2008, revizní zpráva

4. Diskuse   •   5. Plán činnosti na rok 2009, usnesení   •   6. Závěr

Během prezence budou vybírány členské příspěvky 200 Kč, mládež, studenti a důchodci 90 Kč
Oddílové příspěvky jsou vybírány v jednotlivých oddlílech. 

Jitka Králová – jednatelka TJ Sokol Sokolnice

Pozvánka na valnou hromadu TJ Sokola Sokolnice

„Presshaus“ v Sokolnicích

sladovna v Újezdě u Brna

lihovar v Telnici
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Již čtvrtý rok koncem února slýcháme od spolužačky neuvěřitelné vyprávění o maškarním bále
v Sokolnicích. V posledním ročníku střední školy jsme neodolali pozvání a přijeli se osobně přesvědčit.

Šibřinky, rej masek a postav v převlecích, tak se většině vybaví okamžiky, které s tímto názvem souvisí.
Tradiční sokolský maškarní bál, na kterém se bok po boku dokáží bavit mladí i staří. Ovšem největší

kouzlo mají Šibřinky svým momentem překvapení, kdy nikdo v sále neví, jaká maska se v sále objeví
a kdo se pod ní bude skrývat. Program začínající grandiózním průvodem masek za zvuku pochodové hud-
by nenechá nikoho na pochybách, že večer bude vydařený. Masky z rozličných odvětví od komiksových
postav Asterixe a Obelixe přes „tlupu“ pochodujících sněhuláků, stoprocentně důvěryhodnou partu opilců,
až po sovětský pěvecký sbor hrdě mávající rudou vlajkou se srpem a kladivem. Zábava se pomalu dostá-
vala do tempa a to je správná chvíle na program masek. Masky pojaly svůj program originálně a místy
i s velkou vtipností.

Ovšem vrchol večera měl teprve přijít, a to v podobě pánského programu, který nenechal jedinou ženu
sedět u stolu. Parket plný žen, které svým pískotem a potleskem povzbuzovaly pány na podiu k neobvy-
klým výkonům a kreacím. 

Zábava byla v plném proudu. Myslíme, že nebudeme mluvit jen za sebe, když řekneme, že to byl 
dobře strávený večer, plný tance a zábavy končící až hodně pozdě po půlnoci.

Lucka, Radka, Klára, Tomáš, Jindra a Pepa

• KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ k bydlení (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím
hotově. Jsem přímý kupec. Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj.

• KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: 776 809 213.

• KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ I OKOLÍ pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte.
Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839.

• HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ I OKOLÍ, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance
mám. Tel.: 776 637 839.

Večer plný překvapení

HASIČI

INZERCE

V naší obci dne 21. 2. 2009 proběhly Ostatky. Protože jsme se v průběhu Masopustního průvodu  set-
kávali s otázkami „Co to ty Ostatky jsou?“, „Na co se vybírají peníze?“, rozhodli jsme se, že Vám
Ostatkové tradice malinko osvětlíme.

Počátky těchto oslav najdeme v době předkřesťanské, další ze zmínek najdeme v „Řeči nedělní a svá-
teční“ z r. 1392 v rukopisu Štítného. Masopust začíná 6. ledna svátkem Tří králů a vrcholí o masopustním
pondělí a úterý čtyřicet dní před svátky velikonočními.

Tehdy chodí obcemi nebo městy fašankový průvod masek, který končí masopustní zábavou spojenou
s „pochováváním basy“. Jedná se o parodii na pohřeb zemřelého marnotratníka. Do necek, na desku 
nebo na prostřený stůl či máry se položila basa pokrytá plachtou. Následoval vlastní pohřební obřad 
s upozorněním na domnělé prohřešky basy v čase masopustních zábav a za tklivého nářku byla slavnost-
ně vynesena ven ze sálu a „pohřbena“. Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný 
zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) naposledy se kon-
zumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl
přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory.

Ostatky



Přednáška: Do Říma pěšky
O své pouti ve svatém roce 2000 vypráví  a promítá  P. Jan Peňáz

NEDĚLE 29. BŘEZNA 2009 V 17 HODIN – KAPLE V SOKOLNICÍCH
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Jak vlastně Ostatky přišly ke svému jménu? Možností je po-
víc, moravské pojmenování „fašank“ vzniklo zkomolením ně-
meckého Fasching a slovo „karneval“ pochází z románských
jazyků. Vzniklo – dle jedné možnosti – spojením slov carne
(maso) a vale (odejít), takže po spojení dostaneme pěkný slov-
ní útvar vystihující situaci, kdy bylo snědeno maso z poraže-
ného prasete – masonení.

A teď k pohoštění účastníků průvodu. Typickou fašankovou
obchůzkou je v Česku průvod masek. Chodí se od domu k do-
mu, účastníci reje jsou hoštěni jídlem, pitím a obdarováváni
penězi. 

Veselý je dům,
plný vína a slivovice

a neumlkne více
než basa udělá šrum...

V naší obci pořádá tradičně Fašankový průvod Sbor dobro-
volných hasičů Sokolnice. Masopustní průvod je jednou z pří-
ležitostí jak vylepšit chod naší organizace a především práci
a činnosti s dětmi, jejich volnočasové aktivity, školení vedou-
cích mládeže. Za peníze z ostatků jsme dětem zaplatili nové
čepice do kroužku mladých hasičů a poslouží jako základ na
nákup uniforem, ve kterých budou děti jezdit a účastnit se zá-
vodů v požárním sportu a jiných hasičských hrách. Pokud to
bude možné, přispějeme ještě na nějaký výlet. Tímto chceme

říci, že jako nezisková organizace jsme od-
kázáni na finance, které můžeme obdržet
od obecního úřadu a na dotace. Ale tyto se
občanským sdružením získávají podstatně
hůře. Proto tímto poděkujeme všem, kteří
k nám byli štědří a ocenili naši snahu po-
bavit občany obce Sokolnice.     

V měsíci dubnu se v obci Sokolnice 
uskuteční ukázka Požárního útoku mla-
dých hasičů. Zde budete mít možnost vidět
jejich práci a naši snahu. A také se dozvě-
dět více o nás. 
S díky všem, vaše masky a hasiči SDH Sokolnice


