
Změna smlouvy (zvýšení ceny) s firmou Cekr
CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk. Rada
schválila dne 10. 12. 2007 uzavření smlouvy 
s firmou Ing. Cekra na projekt křižovatky 
Polní – Šlapanická – V. Haňky – Moravská 
za cenu 186 824,70 Kč. Protože úpravou trasy 
na ulici Polní dojde i k záboru pozemků, které
tvoří zemědělský půdní fond, bude nutné vynětí
ze ZPF. Proto se částka požadovaná Ing. Cekrem
zvýšila o cca 4,5 tisíce na vyřízení věcí spojených
s vynětím. Rada schválila uzavření smlouvy 
za cenu 191 100 Kč. K uvedené částce bude při-
počtena DPH v platné výši. 
Uzavření smlouvy na stavební dozor na stavbu
MŠ Sokolnice. Rada schválila uzavření dohody 
o provedení práce s Ing. Rozmahelem na částku 
5 000 Kč měsíčně za technický dozor investora
při rekonstrukci MŠ Sokolnice. 
Rekonstrukce nákupního střediska. Rada 
se seznámila s novým návrhem architektů Tihelka
& Starycha na využití II. NP nákupního střediska.
V návrhu jsou obsaženy čtyři ordinance (zubní,
dětský a praktický lékař, gynekologie), lékárna,
prostor pro masáže pedikúru a solárium. Část pro-
storu (cca 130 m2) prozatím zůstává nevyužita. 
Po konzultaci s budoucími zájemci o provozová-
ní služeb v těchto prostorách bude zadána 
dokumentace na přestavbu.
Žádost firmy Autodoprava Matějka. Rada 
se zabývala žádostí o změnu využití části pozem-
ku za bývalým kravínem. Pan Matějka by tam
chtěl umístnit drticí kontejnerovou jednotku.
Zaslaná žádost je velmi strohá, bez jakýchkoliv
příloh. Aby bylo možné posoudit celkově vliv
stavby (zejména na životní prostředí), je pro vy-
dání stanoviska obce k předmětné podnikatelské
aktivitě třeba předložit jednoduchou projektovou
dokumentaci, která musí obsahovat i hodnocení
vlivů na životní prostředí. Nejpodstatnější 
pozornost je třeba věnovat hodnocení vlivu na 
obyvatelstvo, vlivu na ovzduší, hodnocení hluko-
vých dopadů provozu a způsobu začlenění 
navrhovaného areálu do stávajícího prostředí.
Kromě toho bylo žadateli doporučeno, aby
součástí dokumentace byl i projekt speciálních

sadových úprav celého areálu. Projekt výsadby
určí přesné půdorysné rozměry pásu a bude 
s maximální pozorností zaměřen na posílení
funkce ochrany proti hlukovým emisím areálu.
Pro výsadbu bude navržen a použit vyspělý rost-
linný materiál s takovou technologií výsadby 
a následnou pěstební péčí, aby bylo zaručeno 
velmi rychlé působení vegetace na tlumení hluku
i ke zlepšení estetického vjemu areálu. 
Žádost občanů o přemístění chodníku na ulici
Masarykova. Rada se zabývala žádostí občanů,
aby plánovaná rekonstrukce chodníku na ulici
Masarykova byla odsunuta více od obvodových
zdí rodinných domů. Podle  zákona je chodník
komunikace a musí splňovat určité parametry.
Proto bude požádán projektant, aby prověřil, zda
je možné žádosti vyhovět a v jakém rozsahu. 
Výpověď z nájmu v budově hasičské zbrojnice.
Rada vzala na vědomí, že Moravská Jiskra dala
obci výpověď z pronajatých prostor v budově 
hasičské zbrojnice. Jedná se o místnost bývalé
drogerie o podlahové ploše 29,4 m2, včetně skla-
du 8,0 m2. Uvolněné prostory nabídne obec jiným
zájemcům. 
Schválení smlouvy. Rada obce schválila uzavře-
ní smlouvy se společností EKOINPROS s.r.o. 
z Brna na zpracování projektové dokumentace na
„Sběrné středisko odpadů Sokolnice“ za cenu 
25 000 Kč + DPH. Sběrné středisko bude umístě-
no v areálu bývalého cukrovaru.
Nadstandard IDS pro obec Sokolnice. Rada 
obce neschválila objednání dalšího spoje z Brna
do Sokolnic v pozdních nočních hodinách.
Nadstandard si musí obce hradit a jeden noční
spoj by představoval náklad 178 129 Kč. Obec
požádala KORDIS, aby spočítal, kolik by nás stál
ročně jeden noční spoj, kdyby jezdil pouze v pá-
tek a v sobotu. Poté rada obce rozhodne s koneč-
nou platností. 
Smlouva s firmou REMAX na prodej pozem-
ku na ulici Kobylnická. Zastupitelstvo schválilo
v prosinci prodej komerčního pozemku na ulici
Kobylnická firmě ARTAX. Její ředitel v únoru
oznámil, že o pozemek nemají nadále zájem.
Proto rada schválila uzavření smlouvy o poskyto-
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vání realitních služeb s firmou REMAX, která 
není exkluzivní (tzn. že obec si může najít kupce
sama). 
Posouzení dopravní významnosti místních 
komunikací v obci. Rada obce schválila předlo-
žený materiál od firmy URBANIA a vznesla 
několik připomínek, a to: Ulici Niva upravit jako
obytnou zónu a zjednosměrnit z kopce dolů.
Ulice Slanisko, U Cukrovaru a Krakovská upravit
jako obytné zóny. Dále z ulice U Cihelny udělat
místní komunikaci. Ulici Novou zjednosměrnit
směrem ke kasárnám. Dále navrhujeme zjedno-
směrnění ulice od Příční od Husara k rybníku 
a ulice Zahradní od domu pana Růžičky k rybní-
ku. Současně budou tyto připomínky předány 
Ing. Otevřelovi tak, aby návrh upravil a předal jej
obci v konečné podobě.  
Veřejnoprávní smlouva s městem Židlochovi-
ce. Rada schválila uzavření této smlouvu, neboť
se tím umožní Městské policii Židlochovice (MP)
zasahovat i na katastru naší obce. Co se týká 
náplně, tak hlavním pracovním nástrojem 
městské policie je zákon č.553/91 Sb. 
a přestupkový zákon č.200/90 Sb. Zkráceně,
strážníci dohlížejí nad veřejným pořádkem, 
občanským soužitím, dodržováním obecně závaz-
ných vyhlášek v obci a kontrolují dodržování 
bezpečnosti silničního provozu dle zákona 
č. 361/2000Sb. Strážníci též provádějí odchyt psů
a jejich umístění v odchytovém kotci MP a jejich
odvoz do útulku v Bulharech. Měření rychlosti je
prováděno dvakrát týdně, kontrola obce 
motohlídkou každý den v průběhu služby. 
V případě konání kulturních akcí zabezpečují
strážníci veřejný pořádek v obci, zde je nutno 
pořádání akcí nahlásit s předstihem pro zajištění
případně posílení hlídek MP. Občané Sokolnic
budou mít samozřejmě telefonní číslo na hlídku 
a mohou se na ni obracet s případnými žádostmi
24 hodin. Tuto službu bude obec platit v částce
cca 75 tisíc za čtvrtletí. S velitelem strážníků 
dohodnuto, že přibližně po dobu 3 až 6-ti měsíců
budou tolerantnější k parkování vozidel a v této
době budou pokutovat jen křiklavé případy – par-
kování na přechodech, chodnících, v protisměru
apod. Současně bude ukončena smlouva s panem
Střeštíkem, který doposud na veřejný pořádek 
dohlíží a nově budou obecní objekty napojeny na
pult centrální ochrany v Židlochovicích. Práce
MP začne v naší obci až poté, co krajský úřad 
uzavření smlouvy schválí, což bude trvat 
přibližně měsíc.
Veřejnoprávní smlouva s obcí Kobylnice. Rada
schválila uzavření smlouvy, na jejímž základě 
bude obec Sokolnice projednávat za obec
Kobylnice přestupky. Vzhledem k malému počtu
přestupků v obci Kobylnice nebyly k návrhu žád-
né výhrady. 
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Veřejné zasedání zastupitelstva. Starosta obce
svolává na čtvrtek 27. března veřejné zasedání
zastupitelstva. Na program se připravují 
tyto body:
• Změna v obsazení výborů. Rada navrhuje od-
volat z funkce finančního výboru Karlu
Kačmářovou a z kontrolního výboru Josefa
Hradílka. Do kontrolního výboru zvolit paní
Kačmářovou a do finančního výboru pana
Hradílka. 
• Prodej pozemku u sýpky. Firma Baroque loft,
s.r.o., zastoupená paní Jolanou Žaludovou, 
zakoupila v naší obci sýpku, kterou hodlá přesta-
vět na loftové byty. Současně požádala obec 
o odprodej části pozemků kolem sýpky. Na části
zakoupených pozemků bude zřízeno parkoviště
pro vozidla vlastníků budoucích bytů a na zbytku
vysazena zeleň. Kromě toho požádala o proná-
jem dalších pozemků za účelem stavby veřejné-
ho parkoviště a další zeleně.
• Prodej pozemku u rybníka. Obec Sokolnice
je vlastníkem pozemku vedle čerpací stanice 
u rybníka. O prodej pozemku požádal 
pan Zdeněk Král a společnost AQUAPARK MO-
RAVA (vlastník sousední čerpací stanice). Rada
doporučuje prodej společnosti AQUAPARK
MORAVA za cenu 149 500 Kč a současně navr-
huje tento prodej časově omezit do poloviny
května 2008.
• Úprava hranic pozemků při oplocení obory
Sokolnice. Při přípravě projektové dokumentace
na stavbu stezky Sokolnice – Kobylnice kolem 
obory bylo zjištěno, že oplocení, které lemuje 
oboru, nekopíruje vlastnickou hranici, ale místy
zabíhá do obecního pozemku a v jiných místech
naopak ponechává část pozemků ve vlastnictví
ŠLP Křtiny nezaplocených. Rada navrhuje tento
nesoulad vyřešit prohlášením, že obě smluvní
strany (obec a ŠLP Křtiny) uznávají tuto hranici
za vlastnickou. 
• Prodej plynovodu u rybníka. Obec Sokolnice
realizovala na podzim roku 2007 stavbu plyno-
vodu kolem sokolského hřiště. Rada doporučuje
plynovod odprodat plynárnám za cenu 
158 000 Kč. 
• Prodej pozemku na nám. Zbyňka Fialy.
Majitelé domu č.p. 359 na nám. Zbyňka Fialy
požádali o zakoupení pozemku o šířce přibližně
0,5 metrů. Dům budou rekonstruovat a chtějí
přední hranu domu zarovnat se sousedním do-
mem. Rada doporučuje prodej realizovat.
• Změna usnesení o prodeji pozemků a budov 
v areálu bývalých kasáren v trati Předky. Na
prosincovém zasedání zastupitelstva byl schvá-
len prodej tohoto areálu firmě VIZIA a.s. za pod-
mínek, které byly stanoveny v návrhu smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní. Protože právníci 
mírně upravili text této smlouvy (a další úpravy
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stránek, příp. nabídne toto Oznámení ke zveřej-
nění u místně příslušného katastrálního úřadu 
obce či na jiném vhodném místě. V denním regi-
onálním, případně celostátním tisku a případně 
i dalšími prostředky zveřejní informaci o nabíze-
ném majetku formou inzerátu, kde budou 
uvedeny možnosti získání dalších informací.
(c) Oznámení bude obsahovat odkaz na případné
další informace spolu s uvedením, kde a kdy do
nich mohou zájemci nahlédnout (např. snímek
katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí 
a další). Účastník výběrového řízení rovněž obdr-
ží Prohlášení účastníka výběrového řízení (dále
jen „Prohlášení“), bez kterého nebude nabídka do
výběrového řízení přijata, a návrh kupní smlouvy. 
(d) Komisi pro otevírání obálek (dále jen „komi-
se“) jmenuje rada obce.
(e) Došlé nabídky shromažďuje určený zaměstna-
nec Obce, jednotlivé obálky jsou očíslovány 
a zapsány v pořadí, v jakém byly doručeny, včet-
ně označení času. 
(f) Po skončení lhůty určené k doručení nabídek
se komise sejde k jejich vyhodnocení v termínu 
a na místě vyhlášeném v Oznámení. Nabídka 
uchazeče, jenž nabízí cenu nižší než minimální
nabídková cena nebo který nejpozději jeden 
pracovní den před otevíráním obálek nepodepsal
Prohlášení a/nebo v téže lhůtě nesložil stanove-
nou kauci, bude z výběrového řízení vyloučena 
a dále se k ní nepřihlíží. Otevírání obálek bude
veřejné a mohou se ho účastnit všichni uchazeči,
kteří doloží podání nabídky. Otevírání obálek 
je ukončeno otevřením poslední obálky a vyhoto-
vením a podpisem protokolu o otevírání obálek.
Komise stanoví vítěznou nabídku a pořadí ostat-
ních nabídek dle výše nabídnuté ceny (sestupně
od nejvyšší nabídky). Komise vyhotoví o pořadí
nabídek písemný protokol.
(g) Ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od data 
otevírání obálek vyrozumí Obec písemně všech-
ny účastníky výběrového řízení, kteří podali 
nabídky, o jeho výsledku. Vítěz výběrového říze-
ní obdrží zároveň s tímto oznámením kupní
smlouvu k podpisu. 
(h) Nejpozději do 30 kalendářních dnů od doru-
čení všech výtisků smlouvy podepsaných 
uchazečem zajistí Obec projednání smlouvy 
v obecním zastupitelstvu a podpis smlouvy ze své
strany.
(i) Po nabytí platnosti kupní smlouvy bude kupu-
jící obratem vyzván k uhrazení kupní ceny. Lhůta
pro úhradu kupní ceny nesmí být kratší deseti dnů
a delší než 30 dní. Kauce složená dle bodu (m) se
započte na úhradu části kupní ceny.
(j) Poté, co bude celá kupní cena uhrazena, předá
Obec příslušnému katastrálnímu úřadu všechna
vyhotovení kupní smlouvy spolu s návrhem na
zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického

nejsou vyloučeny), navrhuje rada schválit zastu-
pitelstvu základní parametry prodeje a text
smlouvy ponechat na schválení radě. 
• Závěrečný účet obce Sokolnice za rok 2007.
Návrh závěrečného účtu projednala rada obce
dne 13. 3. 2008 a poté byl předložen finančnímu
výboru k projednání. Součástí závěrečného účtu
je i zpráva auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2007 a finanční vztah 
ke zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ 
a ZŠ Sokolnice). Návrh závěrečného účtu rozpo-
čtu byl zveřejněn na úřední desce Obecního 
úřadu Sokolnice (a na www.sokolnice.cz) od 
11. 3. 2008. Občané mohou svoje připomínky 
uplatnit písemně do 25. 3. 2008 na OÚ
Sokolnice, nebo ústně přímo na zasedání 
zastupitelstva.
• Pořízení nového územního plánu obce
Sokolnice. Rada po delší diskusi rozhodla dopo-
ručit zastupitelstvu pořízení nového územního
plánu obce (ÚP). 
• Přijetí úvěru. Rada doporučuje zastupitelstvu
schválit investiční úvěr na částku 15 milionů 
korun. Tato částka bude účelově použita pouze
na financování akce „Mateřská škola Sokolnice,
rekonstrukce a dostavba areálu“. Úvěr bude 
čerpán pouze za předpokladu, že se nepodaří 
v průběhu roku 2008 tuto částku vykrýt z jiných
zdrojů. Na poskytovatele úvěru bude vypsáno
výběrové řízení. 
• Prodej bytu na ulici Nová. Obec Sokolnice 
získala 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. Uživatelé bytu dlouhodobě neplatí
nájem, služby spojené s užíván bytu a pod. Rada
doporučuje zastupitelstvu schválit prodej tohoto
bytu, vyhlásit výběrové řízení a po jeho skonče-
ní výsledek předložit zastupitelstvu k projednání
a schválení.
• Žádost manželů Mrkvicových. Obec obdržela
žádost manželů Mrkvicových o vydání souhlasu
se změnou vlastnictví k pozemku před jejich do-
mem. Podle údajů, která má obec k dispozici, je
a byl uvedený pozemek ve vlastnictví obce
Sokolnice. Obec proto požádala katastrální 
úřad o potřebné podklady pro rozhodnutí. Na 
program jednání bude tento bod zařazen pouze 
za předpokladu, že obec požadované podklady 
z katastrálního úřadu obdrží.
Návrh rady obce na pravidla, podle kterých bu-
de vyhlášeno výběrové řízení na prodej bytu:
(a) Zastupitelstvo stanoví minimální nabídkovou
cenu  ve výši 500 000 Kč.  
(b) Obec zveřejní Oznámení o výběrovém řízení
a jeho podmínkách (dále též jen „Oznámení“) na
své úřední desce a prostřednictvím webových
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práva do katastru nemovitostí a bez odkladu bu-
de zajištěno fyzické předání předmětu kupní 
smlouvy. 
(k) Nesplní-li vyzvaný účastník povinnosti stano-
vené v Oznámení o výběrovém řízení a jeho
podmínkách, může být vyzván k jednání účastník
výběrového řízení, který se umístil na druhém
místě, pokud jím nabídnutá kupní cena není 
nižší než 90% ceny nabídnuté účastníkem 
prvním v pořadí. Neuzavře-li vyzvaný účastník
kupní smlouvu nebo není-li takového účastníka,
vyhlásí obec nové výběrové řízení, nerozhodne-li
se Obec nakládat s majetkem jiným vhodným
způsobem. 
(l) Pokud nebude žádná z nabídek rovna nebo
vyšší než vyhlášená minimální cena, nebo žádný
z účastníků nesplní podmínky výběrového řízení,
nebude nemovitost prodána a výběrové řízení se
může opakovat ve lhůtě nejméně 30 dnů od 
ukončení předchozího neúspěšného výběrového
řízení. Při opakovaném výběrovém řízení může
být minimální cena snížena. 
(m) Součástí přihlášky do výběrového řízení je
složení kauce ve výši 10 % vyhlášené minimální
kupní ceny na účet Obce. Kauce propadne 
ve prospěch prodávajícího (Obce) v případě, 
že vítěz výběrového řízení nepodepíše kupní
smlouvu a/nebo v případě, že vítěz výběrového
řízení neuhradí řádně a včas kupní cenu. 
Účastníkům výběrového řízení, kteří v něm 
nezvítězili, je kauce vrácena do 10 pracovních
dnů od oznámení o výsledku výběrového řízení.
Za dobu od složení kauce do uplynutí lhůty k je-
jímu vrácení nemohou účastníci uplatňovat vůči

vyhlašovateli nárok na příslušenství z kauce při-
rostlé za toto období. 
(n) Obec si vyhrazuje právo výběrové řízení zru-
šit bez udání důvodu a dále odmítnout všechny
předložené návrhy, a to až do doby podpisu kup-
ní smlouvy ze své strany. O zrušení výběrového
řízení a o dalším postupu pak rozhoduje rada 
obce v souladu s ustanoveními zákona o obcích 
a usneseními zastupitelstva obce. 
(o) Vyhlašovatel vyloučí z účasti všechny osoby,
u kterých eviduje jakýkoliv nesplněný závazek
vůči Obci ke dni 27. 3. 2008 a kteří současně 
s písemnou nabídku nepředloží výpis z trestního
rejstříku (ne starší 3 měsíců). Vyloučeným účast-
níkům výběrového řízení je kauce vrácena do 
10 pracovních dnů od dne oznámení o vyloučení.
(p) Je-li účastníkem právnická osoba, musí 
podmínku bezúhonnosti splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statu-
tárním orgánem účastníka či členem statutárního
orgánu účastníka právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby.
Účastníky výběrového řízení mohou být fyzické
osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům
nebo právnické osoby, a to pouze pokud mohou
nabývat nemovitý majetek na území České re-
publiky v souladu s § 17 zákona č. 219/1995 Sb.,
devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo
předložil vyhlašovateli písemnou nabídku dle
podmínek uvedených v Oznámení, za předpokla-
du splnění všech tímto vyhlášených podmínek, 
a to bez výhrady.

V pondělí 7. dubna 2008 od 8.00 do 17.00 hod. se v chodbě OÚ Sokolnice uskuteční humanitární sbír-
ka (na základě žádosti Diakonie Broumov).
Diakonie má zájem zejména:
• ošacení (dámské, pánské, dětské, zimní i letní) – zvlášť potřebné jsou mikiny, trička, košile, tepláky,
spodní prádlo, svetry, bundy, kalhoty, kšiltovky 
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, ubrusy, záclony, závěsy 
• látky, vlny, příze
• péřové přikrývky (i samotné peří), polštáře, deky, spací pytle 
• školní a sportovní potřeby, hračky 
• nenošená, nepoškozená obuv 
• jakýkoli čistý bavlněný textil (lůžkoviny, utěrky, ručníky, ubrusy, košile, tepláky, apod.) 
• kabelky, batohy, školní tašky 
• kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy (i mírně potrhané) 
• nádobí skleněné, porcelánové, kovové, funkční domácí spotřebiče 
• prací a čisticí prostředky, hygienické a toaletní potřeby 
• knihy, noviny a časopisy
Diakonie nemůže sbírat lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon); ledničky, 
televize a počítače; nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky.
Diakonie organizuje a zprostředkovává pomoc potřebným občanům a lidem v životní krizové situaci
na území ČR a poskytuje pomoc trpícím a lidem v nouzi i jinde ve světě. Jedním z těžisek činnosti 
tohoto sdružení je celorepubliková banka oděvů, prádla, obuvi, domácích a školních potřeb, hraček 
a dalšího materiálu.

Upozornění   občanům!
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Darované věci nejen že bezprostředně pomohou potřebným, ale při jejich třídění, balení, transportu 
a ekologickém zpracování materiálu jinak neupotřebitelného nachází práci a uplatnění řada těch, kdo
práci jinak obtížně dostanou (zejména psychicky nemocní, bezdomovci, lidé po léčení ze závislosti,
propuštění vězni). 
Diakonie je vděčna za jakoukoli podporu a pomoc, kterou mohou občané poskytnout.
Další informace na www.diakoniebroumov.org, nebo na 224 316 800.

Smích a radost jsou  koření života
Jako každý rok, mohli návštěvníci tradičních sokolnických Šibřinek zažít nejedno překvapení. I letos
se sešlo v místní sokolovně, zaplněné do posledního místa, více jak sto aktivních účastníků, v těch 
nejrozmanitějších kostýmech. Stává se již tradicí, že se kromě tzv. „sólistů“ objevují na parketě 
početné skupiny masek, které si připravují do posledního detailu propracovaná vystoupení, která si vy-
žadují náročnou přípravu účinkujících a tvůrců choreografie. Návštěvníky letošních Šibřinek zaujaly
mimo jiné: parodie na scény z filmu Limonádový Joe, společné vystoupení mimozemšťanů a jednoho
z průkopníků letů do vesmíru, nevšední pohled na pohádku Čert a Káča nebo jedinečný country tanec
v ženském podání. Nechyběli ani Piráti z Karibiku, Spejbl a Hurvínek, bobisté z filmu Kokosy na sně-
hu a další a další pohádkové a bizarnní postavy. 
Letos jsme mohli být v Sokolnicích také svědky vpravdě historického okamžiku. V naší sokolovně se
konalo finále prestižní soutěže o nejkrásnější dívku světa v podání skupiny místních nadšenců z řad
sokolnických házenkářů. Do celosvětového finále se kvalifikovalo sedm dívek, jedna krásnější než
druhá. Bylo zde zastoupení napříč téměř  všemi světadíly. Asii reprezentovala nejkrásnější dívka 
z Japonska, Afriku kráska z Keni, a Ameriku reprezentovaly Miss USA a Miss Hawai. Z dalekého 
Orientu přijely nejkrásnější dívky z Turecka a Miss Afganistan, o jejíž kráse se mnohým mužům moh-
lo jen zdát, jelikož se podařilo zhlédnout její obličej jen porotě  a několika málo vyvoleným. Sedmičku

soutěžících uzavírala nejkrásnější
dívka  pořádající země. Tato finalist-
ka prošla náročným výběrem 
od základních kol, která se konala ve
všech krajských městech naší repub-
liky, až po tento slavnostní gala 
večer. Známý elegantní moderátor
nás prováděl oběma koly soutěže.
Nejdříve nám představil soutěžící
dívky a kladl zde zejména důraz na
jejich zájmy a koníčky. Po prvním
kole následovalo vystoupení 
speciálních hostů tohoto večera.
Nebyli jimi nikdo jiný než pěvecké

trio, složené z nejznámějších světových tenorů. Pánové byli také po svém vystoupení požádáni, aby se
stali porotci této soutěže. Následovalo pak druhé kolo a okamžik, na který netrpělivě čekala zejména
mužská (nebo ženská?) část publika. Promenáda v plavkách vyrazila jistě všem přítomným dech. Pro
porotu bylo velmi těžkým úkolem vybrat tři nejkrásnější dívky. Nadešel však dlouho očekávaný 
okamžik a nastalo vyhlášení výsledků. Sálem zazněly slavnostní fanfáry a na parket vstoupila nám
všem velmi známá postava s tváří našeho ex prezidenta. Bývalý politik se pozdravil s porotou 
a předal vítězným dívkám šerpy a nádherné korunky. Finálový večer soutěže krásy se vydařil a my se
již můžeme těšit na příští rok. Jaké překvapení nám připraví všichni účinkující tentokrát?

hosté  z publika 

ZE ŽIVOTA OBCE
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Kde se vzaly „Šibřinky“
Sokolské maškarní plesy, pořádané v určitém rázu podle ohlášeného tématu (např. pouť, cirkus, z pohád-
ky do pohádky apod.) se jmenovaly šibřinky. Tento starý obecný název pro zábavu takto specifikoval 
a zavedl starosta Sokola Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš, který hodně pracoval v oboru tělocvičného 
názvosloví a spolupracoval s Jungmannem, slovo šibřinky doporučil a ujalo se.

Zdroj: www.krizovky.webz.cz

Dětské radovánky
17. února proběhly v Sokolnicích pod názvem Dětské radovánky Šibřinky pro děti. Letos se zábava nesla
ve stylu rodea, mezi maskami byla k vidění řada kovbojů, kteří jako by před chvílí přijeli z divokého 
západu. Na radovánky přišlo přes 110 dětí a více než 80 z nich mělo masku, z nichž řada byla opravdu 
velmi povedených. Členky místního Sokola, které toto odpoledne pro děti organizovaly, měly připravenu
řadu soutěží a na závěr také spoustu dárků pro děti, které mohly děti vyhrát v tombole. Dárků bylo letos
opravdu dost a dost, a tak nikdo neodešel s prázdnou.

Sokolnice ve filmu
V lednu byl do našich kin uveden nový film Dušana Kleina Svatba na bitevním poli, v hlavních rolích 
s Bolkem Polívkou, Janem Budařem, Zlatou Adamovskou, Markem Vašutem a Josefem Somrem. 
Film je pro nás zajímavý především tím, že byl natočen ve zdejším kraji. Film se točil ve Starovicích 
u Hustopečí a několik scén se točilo i na Mohyle míru, která zde vystupuje jako Mohyla přátelství. 
A při troše fantazie se dá říci, že v jednom záběru můžeme na chvíli zahlédnout i Sokolnice. Jedna 
ze scén se natáčela také na náměstí ve Šlapanicích. Přestože film nesklidil právě nejpříznivější ohlas 
kritiků, je příjemnou komedií, která mě potěšila tím, že dala vyniknout alespoň některým krásám Jižní

Moravy. V měnínském kině bude film k vidění v dub-
nu. Další informace o filmu najdete na adrese 
www.bioillusion.com/cz/svatba-na-bitevnim-poli.

V průběhu března bude do kin uveden další 
film, který byl točen v našem prostředí, konkrétně 
ve Velkých Bílovicích, Dolních Věstonicích 
a v okolí Pálavy. Jedná se o film Bobule 
s podtitulem „nevinně o víně“ v hlavní roli 
s Kryštofem Hádkem a Lukášem Langmajerem. 
Více o filmu najdete na internetu na adrese 
www.bobule.cz. 

Filip DebefJedna ze scén točených ve Šlapanicích
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Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.
A. Schweitzer

Obec Sokolnice odedávna pochovávala svoje občany na telnický hřbitov. Rakev se zemřelým byla vezena
na smutečně ozdobeném voze, taženém párem koní. Pohřební průvod vycházel z domu nebožtíka, ulicí
„Mrtvou“, vedoucí od kapličky na návsi do Telnice. (Později byla větší část této ulice přejmenována na ul.
Masarykovu. V roce 1940 byl tento název zrušen a teprve po roce 1989 znovu obnoven.)
Telnický hřbitov byl časem třikrát rozšířen, ale přesto byla jeho rozloha pro obě obce nedostačující. Po
druhé světové válce si Sokolnice zřídily svůj hřbitov, který byl vysvěcen v roce 1950. Mnohdy slýcháme,
jak je ten, či onen hřbitov v okolních vesnicích pěkně upraven. Dříve se o náš hřbitov vzorně staral pan
František Burk. Po jeho smrti však obec velmi těžce hledá za něj náhradu. 
Po vyhlášení v místním rozhlase o jarní brigádě na sokolnickém hřbitově se sešlo v sobotu 8. března 2008
z iniciativy paní M. Vondálové asi 25 občanů, převážně žen středního a staršího věku, vybavených hrábě-
mi. Společně se dali do úklidu tohoto místa posledního odpočinku našich blízkých. Počasí jim přálo, a tak
se během dopoledne hřbitov zbavil spadaného listí a větví. Cesty a cestičky byly uklizeny a uhrabány.
Doufejme tedy, že se nám všem podaří po nějakou dobu udržet zase na hřbitově pořádek.
Je chvályhodné, že se lidé i v dnešní hektické době dokáží domluvit a sejít se nejen za zábavou.
Poděkování patří všem zúčastněným na této bohulibé činnosti.

M.M.

Hřbitov

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Co všechno musí udělat jaro!
Vytáhnout trávu z hlíny
a nazeleno natřít.
Načernit pěkně stíny

a všechno živé sbratřit....

Všichni asi známe tuto krásnou báseň od Františka Halase. Většina z nás jaru v jeho těžké práci pilně po-
máhá. I letos už hodně lidí vyšlo před domy, zametalo, hrabalo, připravovalo zahrádky... Zkrátka nemůže-
me se dočkat....
A naše škola se přidala. Ze začátku to vypadalo trochu hrozivě. Paní ředitelka nastavila jarní prázdniny
dvěma dny ředitelského volna a ve škole se místo smíchu a křiku dětí začal ozývat pěkný rachot. Bouralo
se a bouralo.
Nebojte se, i bourání může být k užitku. Ze školy zmizelo staré vadné vodovodní potrubí a nahradilo ho
nové. Už za týden bylo vše v pořádku, zdi jako nové a dokonce ve třech třídách nové barevné kachličky.
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Jenomže to nebylo vše. Tak jako jaro obnovuje barvy trávy a stínů, i my jsme se pustili do malování. První
přišla na řadu družina. Z výsledku byli nadšeni všichni, nejen děti, ale i my dospělí. A tak začaly velké
plány. Nyní už máme vymalovanou i druhou třídu a plánuje se dál.... Těší nás především podpora rodičů
při této práci. Pan Josef Honek, paní učitelka Dana Benešová a paní Lenka Demková zvládli obě místnosti
sami. Maminky druháků přišly pomoci při úklidu a bylo vymalováno.
Možná si řeknete, proč? Proč škola nepovolala zkušené malíře a nepočkala si v klidu na výsledek?
Inu, to je jednoduché. Za ušetřené peníze na malíře jsme koupili nové lavičky pro pátou třídu. Zdá se Vám
to málo? Zeptejte se páťáků, jak se jim lavičky líbí. A zkuste si spočítat, kolik bychom ušetřili za další tří-
dy a kolika dětem bychom mohli koupit lavičky.
Jak je vidět, sponzor nemusí vždy donést peníze. Někdy pomůže mnohem víc, když nabídne pomocnou
ruku, šikovnost a čas.
Všem rodičům, kteří jsou ochotni nám takto pomáhat, děkujeme. Jsme rádi, že Vás máme.

Jana Pátková

Z HISTORIE

Žili mezi námi  –  Osudové osmičky 
V letošním roce si připomínáme 40. výročí událostí tzv. „pražského jara“, které byly krutě potlačeny ná-
sledným srpnovým  vpádem armád Varšavské smlouvy do Československa. Následovala pak dlouhá doba
nesvobody a  okupace naší vlasti spojená s pobytem sovětských vojsk na našem území. Až teprve s nástu-
pem sovětských reformátorů, vedených M. Gorbačovem, po dvaceti jedna letech, v listopadu 1989 se dočkal
náš národ svobody. I když od této doby již uplynulo 19 let a ne všechno se nám na novodobém vývoji naší
republiky může líbit, přesto si musíme vážit svobody. Demokracie je křehká a potrvá zřejmě ještě dlouho,
než se naučí lidé, včetně našich politiků, chápat a respektovat její principy. Společně s událostmi, které se
odehrály tenkrát před čtyřiceti lety, byly samozřejmě spjaty i osudy mnoha lidí.
Naši vzpomínku si v těchto dnech zaslouží člověk, s jehož tragickým osudem je právě spojen rok 1968. Byl
to generálplukovník Vladimír Janko, který zastával do roku 1968  funkci zástupce ministra Národní obrany,
a byl jedním z nejvýše postavených velitelů naší tehdejší armády. Před válkou bydlel v blízkosti našeho nád-
raží a i když jejich dům patřil do Újezda u Brna, měl Vladimír Janko hodně blízko do Sokolnic. Chodil zde
do Sokola a měl v naší obci jistě hodně přátel a kamarádů. 
Vladimír Janko se narodil v roce 1917 v Nosislavi u Hustopečí. Po absolvování reálného gymnasia nastou-
pil v roce 1936 k výkonu prezenční služby k pěšímu pluku 43 v Brně, odkud byl vyslán do školy pro 
důstojníky v záloze a poté se stal posluchačem Vojenské akademie v Hranicích, ze které byl 14. 8. 1938 
vyřazen jako poručík pěchoty. Od velitele akademie se mu tehdy dostalo tohoto hodnocení:... „ 1. jemný, 
ctižádostivý, přímý, čilý, sebevědomý a velmi svědomitý, pilný snaživý, důsledný, samostatný, odhodlaný,
velmi ukázněný, ochotný, družný, starostlivý, ve společnosti slušný a taktní 2.  neobyčejně nadaný, velmi po-
hotový, duchapřítomný 3. tělesně zdatný, zručný, poněkud bázlivý, velmi úhledný, o svůj zevnějšek dbalý 
4. rázný, svědomitý, důsledný, schopný pro samostatné úkoly, velmi dobrý cvičitel a vychovatel, velmi 
dobrý kulometník“. Z akademie odešel k pěšímu 47. pěšímu pluku v Mladé Boleslavi. Po fašistické okupa-
ci je propuštěn z armády, ale již v srpnu 1939 přechází česko - polskou hranici  a je prezentován v čs.
Legionu v Bronowicích. Následně se 18. září 1939 dostává do sovětské internace. Od  7. 2. 1942 se stává již
v hodnosti nadporučíka velitelem výcvikové třetí pěší roty u čs. jednotky v Buzuluku. V březnu 1943 brání
s touto rotou přechody přes řeku Mža u Sokolova  a v noci z  9. na 10. března řídí útok na Sokolovo. Za 
prokázanou odvahu a statečnost je vyznamenán čs. Válečným křížem 1939 a sovětskou medailí za odvahu.
V březnu 1943 je vyslán na tankové učiliště v Tambově. Od této chvíle je další jeho kariéra spjata 
s tankovým vojskem. Od instruktora vedla jeho cesta přes velitele tankové roty, náčelníka štábu a velitele
tankového praporu, velitele tankového pluku až po velitele tankové brigády. Zúčastnil se bojů o Kyjev a na
pravobřežní Ukrajině, za něž je vyznamenán Leninovým řádem. Rychle stoupá i hodnostně:... od 15. 2.
1944, kdy se stává kapitánem, se v průběhu dvou let vypracovává až na hodnost plukovníka. V srpnu 1944
stanul v čele  tankové brigády, s níž se zúčastnil bojů na Dukle a Ostravské operace. Za mimořádné záslu-
hy o osvobození Ostravy mu byl udělen titul „ Čestného občana města Ostravy“.  V tomto městě po něm by-
la pojmenována ulice  a jeho jméno nese také i jedna ostravská základní škola.
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V osvobozené vlasti je náčelníkem tankového sboru v Moravské Třebové, později náčelníkem štábu velitel-
ství tankového vojska MNO. Je vyslán ke studiu na Vojenskou  akademii Klimenta Vorošilova do SSSR. 
V roce 1950 začíná i jeho politická kariéra. Stává se členem KSČ a vykonává v armádě řadu vrcholných 
velitelských funkcí. V létě 1953 je povýšen do hodnosti generálporučíka. Je náměstkem ministra Národní 
obrany a od října 1961 získává hodnost generálplukovníka. Od roku 1966 zastává Vladimír Janko funkci ná-
čelníka hlavní správy pozemního vojska a zástupce ministra.
V říjnu roku 1967 však naplno vypukly vnitrostranické spory mezi A. Novotným a A. Dubčekem. I přes 

snahu stranického křídla, které podporovalo Antonína Novotného, se k moci  dostávají komunističtí 
reformátoři včele s Alexandrem Dubčekem. Ke konci ledna byl zatčen tajemník generála Šejny, tajemníka
Hlavního výboru KSČ na ministerstvu Národní obrany, pplk. Moravec. Na povrch se dostávají skutečnosti
o Šejnových protizákonných jednáních, což tento výtečník řeší tím, že prchá do ciziny. Ve víru těchto 
událostí přichází zpráva o tom, že generálplukovník Vladimír Janko náhle tragicky umírá. Zemřel ve věku
51 let, za ne zcela vyjasněných okolností. O příčinách a způsobu jeho smrti toho bylo již hodně napsáno.
Víme však jen jedno, že mezi námi žil člověk, který se v těch nejtragičtějších dobách našich novodobých 
dějin postavil hrdinně německým okupantům a zachoval se jako pravý voják.  Za to si zaslouží, stejně jako
ostatní, o kterých jsme již dříve napsali, naši  hlubokou vzpomínku  a upřímné poděkování.      

Čerpáno: Naše vojsko  2/2006
J.Č.  

DUCHOVNÍ  OKÉNKO

Velikonoční hrkání v Sokolnicích
Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky v roce. Velikonoční tajemství kříže a zmrtvýchvstání
Krista je středem radostné zvěsti, která má být hlásána světu. Boží plán byl splněn jednou provždy 
výkupnou smrtí Ježíše Krista, Božího Syna.
Po čtyřicetidenním postu, který začíná na Popeleční středu, přichází Květná neděle se svěcením ratolestí,
připomínající slavný vjezd Krista do Jeruzaléma. Slavíme Svatý týden. Velikonoční triduum začíná
Zeleným čtvrtkem, kdy Ježíš ustanovuje při poslední večeři Eucharistii, svátost oltářní. Modlí se 
v Getsemanské zahradě, je zrazen Jidášem. Na Velký pátek je Ježíš odsouzen na smrt, nese svůj kříž na
Kalvárii, kde je ukřižován.  Na kříži umírá a je pohřben. Třetího dne Ježíš vlastní mocí z hrobu vstal. 
O sobotní vigilii slavíme slavné Ježíšovo zmrtvýchvstání. 
Ve velikonočním tajemství jsou dvě hlediska: svou smrtí nás Kristus osvobozuje od hříchu, svým vzkříše-
ním nám zjednává přístup k novému životu. 
Na Zelený čtvrtek na znamení smutku nad Kristovým utrpením zmlknou zvony až do Vzkříšení  a jejich
zvonění nahrazuje hrkání. 
Do dnešních dnů se v mnoha obcích při zastavení u jednotlivých křížů zpívá tato píseň:
My klekání (poledne) klepeme, tu památku  činíme,
že Kristus Pán za nás umřel a pro nás na kříži pněl.

Protož milý křesťane, modli se Anděl Páně, 
pros za svoje provinění u Panenky Marie.

On smrt hořkou podstoupil, by nás hříšné vykoupil,
všechny naše nepravosti ráčil On na se vzíti.

Z farního života
Liturgickou památku Panny Marie Lurdské (11. 2.) papež Jan Pavel II. ustanovil za Světový den nemoc-
ných. Letos připadlo na 11. února 150. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech. Při této příležitosti mohli
věřící získat plnomocné odpustky a mnozí nemocní naší farnosti také přijmout svátost nemocných. Skrze
milost této svátosti dostává nemocný sílu a dar spojit se mnohem důvěrněji s Kristovým utrpením. Svátost
nemocných udílí kněz pomazáním nemocného člověka na čele a na rukou posvěceným olejem a modlit-
bou nad nemocným.
Výjimečnou událostí bylo vystavení ostatků svaté Bernadety Soubirous v bazilice svatého Petra v Římě.
Tělesnými ostatky této svaté vizionářky z Lurd, které se právě před 150 lety dala spatřit Matka Boží, je
zcela neporušené tělo. 
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Uzávěrka ulice Roviny v Chrlicích
Upozorňujeme všechny řidiče, že od pondělí 10. března do konce června 2008 je uzavřena ulice Roviny 
v Chrlicích – spojka mezi silnicí číslo 380 (Brno – Hodonín) a Chrlicemi (zkratka k Olympii). Silnice je
uzavřena z důvodu opravy havarijního stavu komunikace, kvůli kterému jsou už řadu měsíců instalovány
semafory, které brzdí dopravu. Investorem stavby je město Brno a stavbu provádí společnost Metrostav. 
Objízdnou trasu zvolte podle místa, kam potřebujete dojet:
Olympia Centrum
1. Přijet do Tuřan, na první křižovatce doleva a projet přes Chrlice k dálniční křižovatce u Olympie
Dálnice D1 směr Praha
1. Stejně jako na Olympii
2. Projet Tuřany směrem na centrum a na dálnici najet na křižovatce Brno – jih (začátek dálnice D2). 
U této varianty vás může zdržet autobus, který se prakticky přes celé Tuřany nedá předjet.
3. V Tuřanech u kostela projet rovně kolem letiště do Slatiny a najet na dálnici ve Slatině. Ačkoliv se to
nezdá, tato varianta je v silném provozu jednou z rychlejších.
Centrum
1. Stejně jako na D1 přes Tuřany
2. V Tuřanech u kostela projet rovně kolem letiště a po přejetí dálnice, ještě před příjezdem do Slatiny, 
odbočit doleva po nové silnici přes Černovické terasy a bývalé letiště přijedete do Slatiny u autobazaru
AAA. Odtud dolů do Černovic a dále do města.
Věříme, že oprava proběhne do uvedeného termínu a od prázdnin se tak zrychlí cesta na dálnici 
a do města.

!!! Rádi Vám poradíme s prodejem Vaší nemovitosti, nebo ji odkoupíme !!! 
Proč prodat nemovitost přes společnost FG REALITY?

• nabízíme velmi seriózní jednání
• za Vaši nemovitost zaplatíme nejvyšší možnou cenu na trhu

• v nejkratším čase
• s právní zárukou na více než 60 obchodních místech v ČR i SR

• a bez jakýkoliv poplatků 
!!! Neriskujte prodej Vaší nemovitosti přes nerenomované společnosti !!!

Kontakt :

Helena LUKÁŠOVÁ
Tel.: 604 639 171

UPOZORŇUJEME 
neukázněné majitele psů, že existuje vyhláška jednající o povinnostech a chování při zacházení se psy.

Asi 15% majitelů psů je venčí v okrajových ulicích naší vesnice, nemají je na vodítku (o košících 
ani nemluvě) a psi si ulevují na našich trávnících přímo pod okny, kde bydlíme. Máme zde jednak 
okrasné a užitkové rostliny (např. libeček, který dáváme do polévek aj.). Exkrementy po nich nikdo 

nesbírá, za což by v Brně platili majitelé psů vysoké pokuty (1000 Kč). U nás to musíme vysbírat my! 
A proč? Je vesnice podřadnější než město? Obyvatelé okrajových ulic vesnice Sokolnice  


