
Sokolnický
zpravodaj

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC PROSINEC 2007ZDARMA

Srdečně Vás zveme na

Živý Sokolnický Betlém,
který se uskuteční 23. 12. 2007 od 14 hodin před místní sokolovnou.

Přijďte se před Štědrým dnem příjemně naladit, zazpívat si koledy a oprostit se od předvánočního 
shonu. Udělejte si alespoň před Vánocemi malou chvilku a přijďte se podívat, co jsme pro Vás připravili.

Čeká na Vás krásný zážitek, příjemná atmosféra a malé pohoštění. 
Srdečně Vás zve TJ Sokol Sokolnice.

Obrázky z živého Betléma v roce 2006

Setkání jubilantů
Letos poprvé uspořádal Sbor pro občanské záležitosti pod záštitou obce Sokolnice a ve spolupráci 
se základní školou dne 29. 11. 2007 společenský večer, kdy se sešli spoluobčané, kteří v letošním 
roce dosáhli životního jubilea 70, 75, 80, 85, 90 a více roků. Přítomné přivítala předsedkyně sboru 
Helena Čechurová, poté předala slovo starostovi Jiřímu Životskému, který v krátkém projevu promluvil
o dění v obci, popřál všem jubilantům a připil si s nimi na zdraví. Následoval kulturní program, 
připravený dětmi ze základní školy Sokolnice a základní umělecké školy Židlochovice pod vedením 

pedagogů Mgr. Anny Lidíkové, Dis. Evy
Ludíkové a paní Kateřiny Gubal. Děti moc pěkně
přednášely básně, zpívaly a některé zahrály i na
hudební nástroje. Naše poděkování patří všem 
účinkujícím dětem za to, jak úspěšně reprezento-
valy svou školu a také pedagogům, kteří program
s dětmi secvičili. Děkujeme taky jubilantům, že
na tuto akci přijali pozvání a doufáme, že se jim 
společný večer vydařil, a že se dobře bavili. 
A příští rok se budeme těšit na setkání s jubilanty
roku 2008. 

Za sbor pro občanské záležitosti Ivana Zmrzlá
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V tabulce uvádíme přehled mší o vánočních svátcích v Sokolnicích a v Telnici. 

Přehled mší o Vánocích

Datum Den Sokolnice TelniceSvátek

24. 12 2007 Pondělí 24.00 16.00, 22.00Štědrý den

25. 12. 2007 Úterý 10.00 8.30

10.00 8.30

10.00 8.30

15.30 17.30

10.00 8.30

Slavnost narození páně

26. 12. 2007 Středa Slavnost sv. Štěpána

30. 12. 2007 Neděle Svátek Sv. Rodiny

31. 12. 2007 Pondělí Poděkování a  prosby do nového roku

1. 1. 2008 Úterý Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Zpráva o činnosti Kulturní komise
Kulturní komise uspořádala v roce 2007 celkem 18 zájezdů. Nejvíce zájezdů bylo uskutečněno do ma-
ďarských termálních lázní v Györu, a to 9. Na některé pořádané zájezdy jely dva autobusy současně. 
Je to také tím, že čím dál více občanů si uvědomuje, že o své zdraví musí pečovat sami a že s návštěvou
termálních lázní nemusí čekat na to, až budou nemocní a budou potřebovat rehabilitaci, ale tyto lázně čím
dál více navštěvují již preventivně proto, aby nemocem předešli. Jeden zájezd za zdravím se uskutečnil 
také na Slovensko do Velkého Mederu.
Do polského Těšína byly uspořádány nákupní zájezdy čtyři. Málo platné v Polsku je levněji a stále 
se vyplatí tam jet nakoupit, jen si to přiznat.
Komise uspořádala také dva poznávací zájezdy. Jeden pro milovníky květin do Věžek u Kroměříže 
a druhý do lednickovaltického areálu. Cestou tam jsme navštívili Hustopeče a prohlédli si kostel 
sv. Václava a sv. Anežky České postavený ve stylu novodobé sakrální architektury. V lednickovaltickém 
areálu jsme viděli Janův hrad, římský akvadukt, umělou jeskyni, lednický zámek, minaret, lednický park,
Hraniční zámeček, Maurský dům, skleník a kolonádu na kopci Raisna. Maminky a babičky s dětmi se pro-
jely na lodi, pro ostatní zájemce nebylo pro velký zájem výletníků na lodích místo, ale i tak to byl velmi
pěkný zájezd.
Pro děti, jejich rodiče a prarodiče k Mezinárodnímu dni  dětí komise uspořádala zájezd do Jihlavy. Hlavní
náplní zájezdů byla návštěva pěkné ZOO a pro odvážné návštěva podzemních  chodeb pod Jihlavou.
Dva půldenní zájezdy se uskutečnily do Rajhradu, kde jsme si prohlédli klášter, kostel a archiv.
Švédské přísloví praví: “Svět je jako kniha a ti, kteří necestují, přečtou pouze jednu stránku“. Do nového
roku Vám všem přejeme, abyste těch stránek přečetli co nejvíce i se zájezdy pořádané kulturní komisí, 
a také hodně štěstí, spokojenosti a zdraví.

Na setkání na některém ze zájezdů se těší Mila Vondálová a Marie Fojtlová

Plesová sezona

12. ledna 2008 Sportovní ples

19. ledna 2008 Myslivecký ples

25. ledna 2008 Školní ples

16. února 2008 Šibřinky

17. února 2008 Dětské radovánky
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Výlov rybníka

V sobotu 1. prosince 2007 proběhl v Sokolnicích po řadě let výlov Návesního rybníka. Poslední výlov 
a vybagrování proběhlo podle záznamu na betonové části hráze v roce 1975, někteří pamětníci však uvá-
dějí rok 1973.
Vypouštění letos začalo již ve středu 28. listopadu 2007 v 15.00 hodin a probíhalo až do soboty vždy 
3 hodiny denně. V sobotu po sedmé hodině ranní přijeli profesionální výlovčí z Hranic a výlov začal. 
Po první rozpacích, kdy se zdálo, že přítomných diváků bude více než ryb, se hladina začala čeřit 
a začaly se ozývat první radostné výkřiky výlovčích. A bylo se věru na co dívat, kromě kaprů, amurů 
nebo candátů se rybáři radovali ze štik nebo několika vskutku impozantních sumců.
Odhadované počty a velikosti vylovených ryb jsou následující:

Kromě toho byla vylovena řada tzv. plevelných ryb jako jsou cejni a karasi. Velké ryby, tzv. trofejní, 
budou po dokončení rekultivace rybníka vráceny zpět, aby mohly udělat radost šťastným a šikovným 
rybářům. 
Co bude s vypuštěným rybníkem nyní? Rybáři dostali na poslední chvíli přiznanou dotaci na rekultivaci,
a tak se může naplno rozběhnout vybagrování bahna a oprava břehů. Hloubka rybníka by se tak měla zvý-

Druh Počet ks Velikost v cm

Kapr 200 až 80 cm

Amur 45 až 70 cm

Candát 80 až 75 cm

Štika 3 60 – 80 cm

Sumec 25 největší 180 cm

Starosta a místostarosta budou cestovat obecním letadlem

Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém tajném zasedání o nákupu obecního letadla. Stalo se tak na nalehá-

ní především místostarosty V.K., který se obává, že by po namontování obecního radaru přišel velmi brzy

o řidičský průkaz. Zdůvodňoval to tím, že již před rokem mu zastupitelstvo odmítlo koupit modrý majáček

a tak musel v rámci plnění obecních povinností jezdit jako blesk i bez něj. Zastupitelstvo se shodlo, že

nákup letadla přispěje jednak ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci a také ke zvýšení produkti-

vity práce starosty a místostarosty. 

V rámci omezeného obecního rozpočtu bylo roz-

hodnuto o nákupu staršího stroje, model Avia

Av-14T, který může hromadně přepravit celé

zastupitelstvo a 5 tun nákladu na vzdálenost až

1.900 km. S pořízením letadla souvisí také nové

letiště. O jeho umístění ještě není rozhodnuto.

Aby měli zastupitelé letadlo vždy po ruce, jeví

se jako nejpravděpodobnější zřízení hlavní ran-

veje na ulici Masarykova, která svými rozměry

k tomuto účelu přímo vybízí. O preferenci této

varianty svědčí i to, že zastupitelstvo zastavilo

všechna jednání o pronájmu horního patra

nákupního střediska. V těchto prostorách totiž

bude umístěna řídicí věž.

Starosta obce při přebírání letounu Avia AV-14T Zdroj: Agentura JPP (Jedna paní povídala)
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šit v průměru o 60–70 cm. Kromě toho vznikne
v oblasti přítoku tzv. trdliště, kde budou vysazeny
vodní rostliny, snížena hloubka na cca 60 cm 
a ryby zde tak budou mít ideální prostředí pro vý-
těr. Rekultivace bude stát 1 600 000 Kč, z toho 
1 200 000 Kč je již zmíněná dotace, 400 000 Kč
pak přispěla obec. Vše by mělo být hotovo na kon-
ci března, kdy také začne napouštění z rybníku
Balaton. Podle odhadu rybářů bude trvat od 3 dnů
do dvou týdnů, vše totiž záleží na tom, kolik bude
v době napouštění povrchové vody.

Filip Debef s přispěním Libora Luskače

Při výlovu Návesního rybníka vylovena zlatá rybka!

Přes všechnu snahu o utajení, kterou vyvinul jednatel místního rybář-

ského sdružení D. F., se naší agentuře podařilo zjistit senzační novi-

nu: při výlovu, který proběhl na začátku prosince v naší obci byla

vylovena zlatá rybka!

Fotografovi agentury JPP se podařilo přichytit výše zmíněného D. F.

těsně poté, kdy z jedné z připravených kádí zlatou rybku vzal a strčil

ji do vlastní kapsy (kde je na fotografii také velmi dobře vidět).

Zmatek, který tímto svým činem D. F. vyvolal pak způsobil, že se nám

nepodařilo zjistit, jak hodlá se zlatou rybkou naložit. Podle výpovědi

očitých svědků bylo při výlovu slyšet, že rybka mluví jen o jednom

přání, nikoliv o třech, jak v případě tohoto druhu bývá zvykem.

Vzhledem k tomu, jak narychlo se rybářům podařilo získat dotaci

na odbahnění rybníka je však více než jasné, na co bylo toto přání

použito.

Zdroj: Agentura JPP


